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

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 ما مردم تاثیر قیمت ها رو فقط موقع باال  •
اومدنش  پایین  رفتن دالر دیدیم. موقع 

چیزی ندیدیم!
 کــاش حــواس مــون باشه آدمــی که االن  •

پیشمونه چند لحظه  دیگه ممکنه نباشه. 
بهای بی حوصلگی و غرورمون، ممکنه یه 

عمر حسرت باشه.
 اقتصاد درون زا،  درون زا که می گفتید،  •

همین بود؟!
ــواع مــوشــک،  • ــ ــا در عجبم ان ــع ــن واق  م

تولید  رو  پهپاد  و  نفتکش  ــی،  ــای ــردری زی
می کنیم ولی در تامین برق وآب و خودروی 

مورد نیاز هنوز مشکل اساسی داریم.
 توی این اوضاع و احوال اقتصادی واقعا  •

چه لزومی داره نوشتن از میزان درآمــد 
رونالدو و مسی و اینفلوئنسرها؟ لطفا رعایت 

کنید.
 واقعا مشکل خیلی از ما انسان ها این  •

است که همان قدر که مسخره می کنیم 
احترام نمی گذاریم، همان قدر که اشتباه 
می کنیم، تفکر نمی کنیم، همان قدر که 

عیب می بینیم برطرف نمی کنیم.
 با آشنا معامله نکن، با همکارت دوست  •

نشو، آشنارو با خودت همکار نکن، چیزی 
ــه هیچ کــس نگو.  رو کــه قطعی نــشــده ب
خوشحالی و موفقیتت رو جــار نــزن. زود 
می فهمی آدم یه دونه از غریبه می خوره 10 

تا از خودی.
 آقــــای رئــیــســی لــطــفــا بــــرای برگشت  •

اعتماد عمومی نه ایــن که بنزین را گران 
کنید،  ارزان  ــان  ــوم ت  ۵00 بلکه  کنید 
ــزار تــومــان  ــ ــا۲۵ ه ــ ــرز۲0ت ــ دالر را بــه م
ــوع عــمــومــی و  ــوض ــک م بــرســانــیــد چـــون ی
روانــی موثر در ذهن همه افــراد از کوچک 
ــار آن از هر جهت باعث   ــزرگ اســت و آث و ب
ــواده خــواهــد شــد. ــانـ ــش خـ ــ ایــجــاد آرامـ

 تنها راه کاهش قیمت مسکن و این که  •
مسکن و خانه از کاالی داللی دربیاید این 

است که مسکن 1۵و۲0متری شود.
 این همه زلزله در یک روز؟! چرا به فکر  •

ساخت و سازهای ایمن نیستیم؟ به خودمان 
هم رحم نمی کنیم! جالب است وقتی از سر 
و ته خانه و مجتمع می زنیم مگر نمی دانیم 
فردا خودمان و فرزندان مان و خانواده مان 

در آن جا زندگی می کنیم؟
 وقتی دولت به علت تحریم کسری بودجه  •

دارد، مجبور است ریال بدون پشتوانه چاپ 
کند و سپس بــرای جبران با دادن نقدی 
مقداری یارانه مبادرت به افزایش قیمت 
حامل های انرژی یا آرد دولتی کند که باعث 
کاهش ارزش پول ملی می شود و قدرت 
خرید مردم هم پایین می آید.  فقط مردم 

فقیرومتوسط روز به روز فقیرتر می شوند.
ــک شــهــرونــد دلـــســـوز، از  • ــوان ی ــن ــه ع  ب

دولتمردان کشورم درباره این بازار آشفته و 
افسارگسیخته و کوتاه کردن دست دالالن 
حرام خوار تقاضا دارم به صورت دستوری 

عمل کند.
ــودش فشار نــیــاورد کــه هر  • ــت بــه خ  دول

طوری شده کاال برگ بدهد. یک نگاهی 
هم به نظر مردم کند که ۹۹ درصد کاالبرگ 

نمی خواهند.. .
 آل سعود ســال هاست انـــواع جنایات  •

بشری را در حق مردم مظلوم یمن انجام 
داده و سازمان ملل سکوت کرده!

 طبق گفته مدیرعامل یکی از شرکت های  •
صنعتی، حقوق نگهبان یک شرکت ۴0 
میلیون تومان شده اســت. وقتی نظارت 

نیست این می شه دیگه!
 دست مریزاد به عملکرد نیروهای آگاهی  •

تــهــران بـــزرگ بـــرای دستگیری ســارقــان 
صندوق های امانات بانک ملی. درود برشرف 
تان، در پناه حق باشید. جا دارد مسئوالن 

مملکت  هم از این زحمات قدردانی کنند.
 سالمتی اونی که برامون ۲۴ ساعت کار  •

کرد، حقوقم نخواست. می گفت خوشبخت 
بشی خستگیم در می ره. مادر رو می گم!

 چند بازی بزرگ دیگه بذارید برای تیم  •
ملی ببینیم این مربی چند مرده حالجه!

ــاه گــوشــی بــنــده را یک  • ــوم خـــرداد م  س
با یک سرنشین سرقت کردند.  موتوری 
کالنتری منطقه حتی  زحمت صورت جلسه 
ندادند و به همیاب ۲۴ پاسکاری کردند. 
چندی بعد سارق سیم کارت اعتباری مرا 
دایمی کرد. برای ردیابی به اپراتور مراجعه 
کردم اما فرمودند دستور قضایی باید باشد. 
با مراجعه به دادگاه و گرفتن دستور قضایی 
مرا بدون نوشتن یک خط عریضه به همیاب 
۲۴ فرمایش فرمودند. دو هفته دویــدن 
آخرش هیچ! انگار مال باخته باید رد سارق 

را بگیرد و تحویل قانون بدهد!
 چرا دولت هزینه هاش رو پایین نمیاره؟  •

ــاری و  ــد بــودجــه کشور ج وقتی ۹0درصـ
عمومی است یعنی فاجعه! چرا باید بخش 
خصوصی با مالیات و... حقوق این همه 
کارمند، مدیرعامل، پژوهشکده، دانشگاه 

و استاد دانشگاه و.. . اضافی رو بده؟
 من یک معلول هستم با معلولیت گوش  •

و دســت. تا حاال بزرگان این مملکت فکر 
کردن فردی مثل من که اجاره نشین هستم 
و سه فرزند دختر دارم،  با مبلغ ناچیزی که 
بهزیستی مــی ده چه جــوری دارم زندگی 

می کنم؟ من ۶۲ ساله ام. 
ــش حــقــوق کــارمــنــدان و  • ــزای ــای اف  بــه ج

معلمان در شرایط جنگ اقتصادی، بهتر 
است یارانه پنج شش دهک پایین اجتماع 

را افزایش دهیم.
 لطفا وضعیت به هم ریخته قیمت آهن  •

االت رو رصد کنید. میلگرد کیلویی ۲0هزار 
تومان انفجار قیمت است!

 سیاست غرب و آمریکا در بعد فرهنگی  •
نابودی عفاف و حجاب و گسستگی کانون 
خانواده هاست. پوشش های ماهواره ای 
غرب در جامعه ایرانی خیلی پررنگ است 
و قبح و زشتی گناه بی حجابی از بین رفته 

است.
 هر روز منتظر شنیدن اخبار ناخوشایندی  •

ــرور، تــورم و..  از قبیل انفجار، تصادف، ت
.هستیم. باید انصاف داد که با این وضعیت 
ــأس و  ــود را بــه ی ــای خ ــی ج ــاداب امــیــد و ش

افسردگی می دهد.
 یادداشت روز آقای علی ولی زاده به جا و  •

دغدغه بازنشستگان بود. از روزنامه مردمی 
خراسان تشکر می کنم.

ــن خـــاطـــرات هــم تعلق  • ــریـ ــاک تـ  دردنـ
دیگه  کــه  صمیمیت هایی  بــه  می گیرند 

نیستند.
ــرای غصه ها نیست. نه بره ها  •  پایانی ب

گرگ می شوند، نه گرگ ها سیر. خسته ام 
از جنس قالبی آدم ها!

 چقدر این جمله قشنگ است: آدم ها فقط  •
آدم انــد نه کمتر، نه بیشتر. اگر کمتر از آن 
چیزی که هستند نگاه شان کنی آن ها را 
شکسته ای و اگر بیشتر حساب شان کنی 
ــا باید  آن هــا تو را می شکنند. میان آدم ه

عاقالنه زندگی کرد.
 دیدی چقدر تلخه که آدم همه اش به امید  •

پیام و زنگ یه نفر گوشیش رو نگاه کنه و بعد 
ببینه هیچ خبری نیست. یهو همه وجودش 

خالی می شه.

در حضور آیت ا... رئیسی و سردار بردی محمداف 9 سند همکاری و بیانیه مشترک بین 2 کشور به امضا رسید 

»سوآپ گازی« محور دیپلماسی اقتصادی ایران و ترکمنستان 

مراسم امضای ۹ سند همکاری بین تهران 
ــاد در حــضــور رؤســـای جمهور و  و عشق آبـ
ــران دو کشور در مجموعه فرهنگی  بین وزی
- تاریخی سعدآباد برگزار شد. به گزارش 
ایرنا، این سندهای همکاری در زمینه های 
مــبــادالت  تــرانــزیــتــی،  و نقل  توسعه حمل 
زیست،  محیط  حفاظت  فرهنگی،  و  علمی 
فرهنگی، مــبــادالت تــجــاری- اقــتــصــادی و 
ــران و  دیگر زمینه هاست که بین وزیـــران ای
ترکمنستان و در حضور روســای جمهور به 
ــس از مــراســم  ــد. پ ــی ــرف رس ــ ــای دوط ــض ام
امضای سند، آیت ا... »سید ابراهیم رئیسی« 
ــداف« در نشست  ــم ــح ــردار بـــردی  م ــ و »سـ
آیین  یافتند.  حضور  مشترک  مطبوعاتی 
کشورمان  رئیس جمهور  رسمی  استقبال 
دیــروز  صبح  ترکمنستان،  رئیس جمهور  از 
سعدآباد  تاریخی   - فرهنگی  مجموعه  در 
ــت ا... رئیسی و بردی  برگزار شد و سپس آی
محمداف دیدار دوجانبه خود را برگزار کردند. 
سه شنبه  ترکمنستان  جدید  رئیس جمهور 
کشورمان  رئیس جمهور  رسمی  ــوت  دع بــا 
در رأس هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی 
وارد تهران شــده اســت. ایــن نخستین سفر 
ــردی  محمداف به تهران در مقام ریاست  ب
جمهوری ترکمنستان اســت و پیش از این 
در 1۹ دی 1۴00 به عنوان فرستاده ویژه 
رئیس جمهور وقت این کشور به ایــران آمده 
بود. محمداف که پیش از این معاون وزیر امور 
۲۸ اسفند سال  بــود،  خارجه ترکمنستان 
ایــن کشور  به عنوان رئیس جمهور  گذشته 
برگزیده شد.آیت ا... رئیسی پیشتر در دیدار 
محمداف به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور 
ترکمنستان گفته بود که تهران از پیشنهادهای 
طرف مقابل در زمینه تحکیم و ارتقای همکاری 
در بخش های مختلف به ویژه در حوزه انرژی، 
تجارت و بازرگانی استقبال می کند و هیچ 

مانع و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. 
ســفــر ســردار بــردی  محمداف بــه تــهــران دو 
روزه است. همزمان، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
ــران با امضای قــراداد  جمهوری اسالمی ای
سوآپ گازی ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون 
را به جمهوری  مترمکعب گــاز ترکمنستان 
آذربایجان خواهد فروخت. محمود عباس زاده 
مشکینی در گفت وگو با  ایرنا با اشاره به سفر 
رئیس جمهور ترکمنستان به تهران، روابط دو 
کشور را دوستانه و عمیق توصیف کرد و گفت: 
روابط تجاری ایران و ترکمنستان در ماه های 
اخیر چند برابر شده و ارتباط ایران با این کشور 
رو به گسترش اســت. سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد: ترکمنستان ظرفیت های خاصی برای 
منطقه دارد و ایران هم ظرفیت های مطلوبی 
برای توسعه روابط و تقویت مبادالت اقتصادی 
ترکمنستان دارد. توسعه روابط سیاسی دو 
طرف می تواند به توسعه روابط راهبردی بین 

دو کشور بینجامد. عباس زاده با بیان این که 
ایران در بین کشورهای حوزه اوراسیا بیشترین 
حجم مبادالت تجاری را با ترکمنستان دارد، 
ــران با امضای  افــزود: جمهوری اسالمی ای
قراداد سوآپ گازی با ترکمنستان، روزانه ۵ 
تا ۶ میلیون مترمکعب گاز ترکمنستان را به 
جمهوری آذربایجان می فروشد. این گاز از 
مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت 
می شود و این قرارداد مهم که در سفر آیت ا... 
رئیسی منعقد شد می تواند به توسعه روابط 
دو کشور کمک کند. وی با مثبت ارزیابی 
کردن دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم 
بیان کرد: یکی از موضوعات مهم دیپلماسی 
دولت سیزدهم همسایه محوری است که آیت 
ا... رئیسی در زمینه تقویت این حوزه تاکید 
فراوانی دارد و خوشبختانه اقدامات خوبی در 
این زمینه انجام و دستگاه دیپلماسی هم بسیار 
فعال و حجم تبادالت تجاری با کشورهای 
همسایه ظرف یک سال گذشته بیش از سه 

برابر شده است.

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراه تاکید کردند:

سیاست درست دولت، گسترش روابط با کشورهای همسایه است 
ــت ا... خــامــنــه ای رهــبــر انقالب  ــ حــضــرت آی
اسالمی پیش از ظهر دیروز در دیدار سردار 
بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان و 
هیئت همراه، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر 
روابط را کاماًل به نفع هر دو کشور دانستند 
و گفتند: سیاست دولت جمهوری اسالمی 
ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه 
است و ایــن، سیاستی کاماًل درســت است. 
ایشان با تأکید بر این که الزمه عبور از موانع 
منوط به عــزم و اراده جــدی دو کشور برای 
گسترش روابط است، افزودند: البته روابط 

دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفانی 
در سطح منطقه و بین الملل دارد ولی باید بر 

موانع فائق آمد. 
باید  کــردنــد:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
کمیسیون همکاری های مشترک میان دو 
کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری 
در  برسند.  سرانجام  به  توافق ها  مستمر، 
ــای رئیسی رئیس جمهور  ایــن دیــدار که آق
ــت، آقــای ســردار  کشورمان نیز حضور داش
بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان 
گفت: اولویت دولت ترکمنستان گسترش 

روابــط با همسایگان است و تالش داریــم با 
توجه به اسناد همکاری که امروز امضا شد، 
روابط خوب دو کشور را در حوزه های مختلف 
به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کاال و همچنین 
اجرای طرح های بزرگ بیش از پیش تحکیم 
کنیم. رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره به 
سی امین سالگرد روابط دو کشور خطاب به 
رهبر انقالب گفت: از طرف خود و همچنین 
دلیل  به  عالی  جناب  از  ترکمنستان  ملت 
حمایت های همیشگی از تعمیق روابط ایران 

و ترکمنستان تشکر و قدردانی می کنم.

جوابیه وزارت کشور درباره گزارش » پشت پرده صف های طوالنی نان«
دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال 
وزارت کشور در جوابیه ای به گزارش روزنامه 
خــراســان بــا عــنــوان »پشت پــرده صف های 

طوالنی نان« واکنش نشان داد و نوشت:
با اجرای »طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها« به عنوان یک اقدام هوشمندانه از 
سوی دولت محترم مردمی که با رویکرد حذف 
رانت های متعدد در حوزه اقتصادی و شکل 
گیری مفاسد در برخی از زنجیره های تولید و 
توزیع آغاز شد، برخی از نااطمینانی ها در بین 
مصرف کنندگان و حتی نانوایان باعث ایجاد 
صف در برخی از استان ها شد که صف های 
استان خراسان رضــوی نیز از ایــن موضوع 
مستثنا نبود. لیکن با مصاحبه ریاست محترم 
افــزایــش نیافتن قیمت  جمهوری مبنی بر 
نان به این نگرانی پاسخ داده شد و با ورود 
وزارت کشور به موضوع سامان دهی حوزه 
آرد و نان و با پیگیری های همه جانبه و بسیج 
ظرفیت دستگاه های اجرایی مشکل تراکم 

در صف های نانوایی مرتفع شد که اهم اقدامات 
استان خراسان رضوی نیز برای شکسته شدن 

صف های غیرمتعارف به شرح زیر بود:
1- اجرای طرح برکت ۲ با حضور دستگاه های 
مرتبط از جمله فرمانداری، جهاد کشاورزی، 
اداره کل غله، اداره کل اطالعات و تعزیرات 

حکومتی برای تشدید نظارت ها.
۲- انتخاب 300 واحد نانوایی با مشارکت کلیه 
دستگاه های مربوط برای افزایش ساعت کار و 

پاسخ گویی به نیاز مردم.
3- لغو تعطیالت هفتگی واحدهای نانوایی.

۴- استقرار اعضای تیم بازرسی در واحدهای 
نانوایی.

از تاریخ ۲7 اردیبهشت تا تاریخ 10 خرداد که 
گزارش های روزانه از استان ها دریافت و تقدیم 
نهاد ریاست محترم جمهوری می شود، استان 
ــوی از ۲۸ اردیبهشت تاکنون  خــراســان رض
گزارشی دال بر وجود صف های غیرمتعارف در 

واحدهای نانوایی نداشته است.

با پیگیری مستمر وزارت کشور برای اتخاذ تدابیر 
الزم از سوی استان ها به منظور جلوگیری از 
تشکیل صف های پرتراکم در خبازی ها، این مهم 
مورد توجه مدیران استان بوده و در هیچ کدام از 
استان های مرزی نیز گزارشی که حاکی از کمبود 
نــان و وجــود صف های غیرمتعارف خبازی ها 
باشد، وجــود نداشته اســت. البته در برخی از 
استان ها به دلیل نوع رفتار مشتری از جمله خرید 
نان در زمان خاص موجب تشکل صف می شود که 

مفهوم آن کمبود آرد و نان نیست.
باید به این نکته مهم اشاره کرد که قریب به اتفاق 
متصدیان نانوایی ها از جمله انسان های شریف و 
متدین بوده و با تحمل سختی کار خبازی، به رغم 
اختالف قیمت ایجاد شده آرد یارانه ای و قیمت 
آزاد آن در صنف و صنعت، از سالمت کاری زاید 
الوصفی برخوردار هستند که این مهم یکی از 

دالیل عادی شدن شرایط است.
در خصوص طرح آزمایشی هوشمندسازی یارانه 
نان در استان زنجان هم باید به نکته مهمی اشاره 

شود که این طرح هنوز به مرحله اجرای نهایی 
نرسیده و صرفًا دستگاه های پوز در واحدهای 
ــان بــه جای  خــبــازی نصب و دریــافــت قیمت ن
پوزهای قبلی از طریق پوزهای جدید انجام 
می شود بنابراین نباید با اجرای این طرح در این 
مرحله، خللی در روند امور ایجاد شده و موجبات 
نگرانی مشتریان را فراهم کرده باشد. البته با 
اجرای آزمایشی طرح در استان زنجان مقرر است 
کلیه نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و با رفع 
برخی مشکالت موجود و احتمالی در آینده، نان 
سالم با قیمت یارانه ای و بدون هیچ دغدغه ای به 

دست مصرف کننده برسد.
اهم اقدامات وزارت کشور در حوزه سامان دهی 

آرد و نان به شرح زیر است:
1- تشکیل قــرارگــاه رصــد و پایش آرد و نــان و 
استقرار نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی 

ربط در محل قرارگاه.
۲- ابالغ دستورالعمل اجرایی طرح رصد و پایش 

گندم، آرد و نان به استان های سراسر کشور.

3- تشکیل تیم های نظارت عالیه بر فعالیت 
خبازی ها.

۴- دریــافــت اطــالعــات واحــدهــای نانوایی از 
ــه بــه بــانــک مــرکــزی و شرکت  اســتــان هــا و ارائـ
ــادر تخصصی بازرگانی دولتی ایــران برای  م

مغایرت گیری.
۵- دریافت اطالعات مربوط به دستگاه های کارت 
خوان از بانک مرکزی و تطبیق آن با بانک اطالعاتی 
سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور )سیما( شرکت 

مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران.
۶- ارســال پیامک در سه مرحله بــرای تمامی 
خبازان و درخواست ثبت اطالعات مربوط به 

دستگاه پوز در سامانه سیما.
7- اقدام به طراحی نرم افزار هوشمند نظارتی 
به منظور رصد و تحلیل رفتار واحد در هر روز و 
مقایسه آن با متوسط سه ماه گذشته که در صورت 
بروز تغییرات غیرمتعارف در روند فعالیت واحد، 
موضوع به صورت نقطه ای قابل رصد و پیگیری 

خواهد بود.

یادداشت روز

  دکترسیدرضی عمادی 

international@khorasannews.com

شطرنج پیچیده سیاست در عراق

کشمکش های سیاسی در عراق بر سر انتخاب نخست 
وزیر این کشور و تشکیل دولت، همچنان ادامه دارد. 
سلسله رایزنی ها و گفت وگوهای سیاسی میان سران 
هیئت هماهنگی شیعی با رهبران جریان صدر به 
ریاست »مقتدی صدر« نیز تاکنون هیچ نتیجه ای به 
دنبال نداشته است. همین مسئله، آینده سیاسی 
عراق را آن هم با گذشت ۹ ماه از انتخابات در هاله ای 
از ابهام قرار داده است. هفته گذشته نیز مقتدی صدر 
از تمامی نمایندگان منتسب به خود که بزرگ ترین 
فراکسیون پارلمان عراق را با 73 نماینده تشکیل 
می دادند، خواسته  بود تا خود را برای استعفا آماده 
کنند و زمانی که او دستور می دهد این استعفاها را 
تقدیم کنند. یک شنبه شب، محمد حلبوسی، رئیس 
پارلمان عراق در توئیتر خبر داد: »متاسفانه با بی میلی 
و اکراه درخواست برادران و خواهران مان، نمایندگان 
جریان صدر را برای استعفا دریافت کرده ایم.« ساعاتی 
ــدام نمایندگان جریان صدر به استعفا،  پیش از اق
رهبر این جریان نیز بار دیگر با صدور بیانیه و ایجاد 
فضاسازی، الحشدالشعبی را به دخالت در سیاست و 
تجارت متهم کرد. طبیعی است که جریان های سنی 
عراق، کردها و برخی شیعیان از جمله جریان صدر 
و به بیان دیگر، عمده گروه هایی که حشد را به غلط 
یا درست در زمین نوری المالکی یا ایران می بینند، 
راضی به ادامه حیات آن به عنوان یک شاخه نظامی 
مستقل از ارتش و نیروهای امنیتی نیستند. واقعیت 
ــروز، ایجاد واگرایی میان  این است که در عــراق ام
نیروهای سیاسی نزدیک به حشد و دیگر گروه های 
سیاسی شیعی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته 
و تالش می شود مقاومت عراق به عنوان مهم ترین 
عامل نابسامانی سیاسی و مشکالت اقتصادی این 
کشور معرفی شود اما اکنون و با امضای استعفای 
نمایندگان جریان صدر توسط رئیس پارلمان، این 
روی  پیش  سناریوهای  که  می شود  مطرح  ــوال  س
صحنه سیاسی عراق چیست؟ سناریوی نخست این 
است که امکان بازگشت نمایندگان جریان صدر به 
پارلمان عراق وجود دارد. از یک سو، منابع آگاه در 
کمیسیون انتخابات عراق بیان کردند این کمیسیون 
هنوز سندی رسمی مبنی بر استعفای نمایندگان 
جریان صدر دریافت نکرده است. از سوی دیگر، سابقه 
دارد که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان با استعفای 
برخی از نمایندگان موافقت کرده اما این نمایندگان 
درخواست بازگشت داده اند و الحلبوسی نیز پذیرفته 
است. سناریوی دوم این است که نمایندگان جریان 
صدر انصراف قطعی دهند. در این صورت، مطابق 
قانون اساسی عراق، 73 کرسی این پارلمان به افرادی 
تعلق خواهد گرفت که در حوزه های انتخابیه خود حائز 
بیشترین آرا شده بودند. از آن جایی که نمایندگان 
جریان صدر در حوزه های انتخابیه شیعیان عراق 
رقابت کرده و به پارلمان راه یافته بودند و مهم ترین 
رقبای آن ها نیز از میان دیگر گروه های شیعی بودند 
به  نیز  مستعفی  نمایندگان  کرسی های  بنابراین، 
نامزدهای شیعی تعلق می گیرد که عمدتًا از نامزدهای 
چارچوب هماهنگی شیعه هستند. در این صورت، 
چارچوب هماهنگی شیعه باید تالش کند از طریق 
ائتالف با دیگر گــروه هــا، زمینه خــروج از بن بست 
سیاسی را فراهم کند. اگر در تحقق این هدف ناکام 
بماند، عماًل زمینه برای برگزاری انتخابات دیگر فراهم 
خواهد شد. سناریوی سوم این است که با پیوستن 
نمایندگانی دیگر به موج استعفا، این استعفاها مقدمه 
انحالل پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات باشد. 
در این صورت، دولت مصطفی الکاظمی همچنان تا 
زمان برگزاری انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه 
خواهد داد. سناریوی چهارم این است که مقتدی 
صــدر تــالش کند از اهــرم تظاهرات خیابانی علیه 
رقبای خود بهره گیرد و در واقــع، استعفاها مقدمه 
بی ثباتی در عراق باشد. پیش از این نیز بارها رهبر 
جریان صدر از به خیابان کشاندن مردم برای اعمال 
فشار بر دولت ها و تأمین اهــداف خود بهره گرفته 
است. اکنون نیز برخی از تحلیل گران معتقد هستند 
مقتدی صدر سعی دارد بن بست سیاسی را به صحنه 
خیابان بکشاند و رقبا را تحت فشار مردمی قرار دهد 
و اهداف خود را تأمین کند. به نظر می رسد با اقدام 
صدر صحنه سیاسی عــراق پیچیده تر و اختالف ها 
عمیق تر خواهد شد زیرا از یک سو برگزاری انتخابات 
مجدد پارلمانی مطلوب متحدان صدر از جمله جریان 
التقدم وابسته به محمد الحلبوسی نیست و حتی 
ممکن است ریاست وی بر پارلمان عراق به خطر بیفتد 
و از سوی دیگر، بعید است تظاهرات خیابانی به تأمین 
اهداف صدر و متحدانش منجر شود و رقبا در مقابل 
این تاکتیک صدر تسلیم شوند. اگر استعفاها اجرایی 
شود و نمایندگان جایگزین وارد پارلمان شوند و 
چارچوب هماهنگی موفق به تشکیل کابینه شود 
نیز مقتدی صدر و هواداران وی در نقش اپوزیسیون 
ظاهر می شوند و سعی می کنند به اشکال مختلف 
ناکارآمدی کابینه را ثابت کنند که این نیز موجب 
شدیدتر شدن مشکالت در عراق خواهد شد. عراقی 
که عالوه بر بن بست در روند سیاسی اش، با شرایط 
وخیم اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می کند و همه 
این ها زمینه ساز افزایش تحرک گروه های تروریستی 
مانند داعش خواهد شد. بنابراین احتمال رشد دوباره 
جریانات سلفی-تکفیری و شاخه های تروریستی آن 

در عراق نیز وجود دارد.
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تحلیل روز

مقتدی در پی بازگشت مقتدرانه؟! 

صابر گل عنبری- مقتدی صدر با تصمیمات »غیر 

منتظره« اخیر خود - استعفای کامل نمایندگان 
جریان تحت رهبری او و بستن کلیه نهادهای آن - 
عراق و ناظران خارجی را در شوک و بهت فرو برده 
است. هر چند این رفتار صدر می تواند راه را برای 
بازگشت متحدان ایران به قدرت فراهم کند، اما در 
مواضع و اظهارنظرهای آن ها نیز یک نوع نگرانی 
ــاره رفتارهای بعدی پیش  بینی ناپذیر صدر  درب
محسوس است. همچنین خود متحدان صدر از 
برخی نیروهای سیاسی کرد و اهل سنت از این 
که در کارزار سیاسی پیش رو برای تشکیل کابینه 
در صورت منحل نشدن پارلمان، جریان صدر را 
به عنوان قوی ترین جریان شیعی هم سو همراه 
خود ندارند، نگران هستند. هنوز انگیزه صدر از 
این تصمیمات روشن نیست. اما بر خالف برخی 
تحلیل ها گمان نمی کنم او قصد خداحافظی با 
جهان سیاست را داشته باشد و اتفاقا می خواهد 
به شیوه و در شرایط دیگری به متن سیاست در 
ــدِر جویای مرجعیت دینی و  ــراق بــازگــردد. ص ع
زعامت سیاسی، شخصیتی زود رنج و منفعل دارد، 
اما این بــدان معنا نیست که آنچنان هم بی گدار 
به آب بزند. او با خروج »موقت« از »قــدرِت فشل« 
اوال می خواهد خود و جریانش را از قرار گرفتن در 
مظان مسئولیت این بن بست و بحران ها برهاند و 
ثانیا طرف رقیب را در مواجهه مستقیم با آن ها قرار 
دهد و ثالثا با این رفتار سیاسی به نظر می رسد نیم 
نگاهی به سرمایه سازی اجتماعی برای آینده پیش 
رو دارد. به این معنا که خود را در قامِت اصالح گِر 
مخالِف توزیع فرقه ای و جناحی قدرت و همچنین 
ائتالف با نیروهایی قرار می دهد که آن ها را مسئول 
وضع کنونی عراق می داند و از این رهگذر به دنبال 
تقویت بیشتر پایگاه اجتماعی خود در عراق به ویژه 
جامعه شیعی آن است . نظر به آن چه گفته شد، 
رفتارهای کنونی صدر به نظر می رسد معطوف به 
نوعی برنامه ریزی برای بازگشت »مقتدرانه« به قدرت 
است. از این جهت که می پندارد اگر پارلمان منحل 
و انتخابات دیگری برگزار شود، می تواند قوی تر از 
قبل با کسب کرسی های بیشتری به پارلمان عراق 
بازگردد.  اگر پارلمان نیز منحل نشود و رقیبش 
دولت را تشکیل دهد، گویا معتقد است که »چارچوب 
هماهنگی« نمی تواند بر بحران ها فائق آید و همین، 
مسئولیت کل وضعیت را متوجه آن می گرداند و این 
را به سود سبد رای خود در انتخابات بعدی می داند.

در هفته های اخیر دوباره موارد متعددی از انفجار و 
حوادث گوناگون در سراسر سرزمین های اشغالی 
ثبت شده است.دیروز نیز منابع خبری با انتشار 
تصاویری از وقوع آتش سوزی در پاالیشگاه شهر 
بندری حیفا واقع در شمال فلسطین اشغالی خبر 
دادند.حریق در این تأسیسات به حدی شدید بود 
که ستون هایی از دود غلیظ ناشی از آتش سوزی 
در ایــن پاالیشگاه به آسمان برخاست. شرکت 
صهیونیستی مالک پاالیشگاه های »بی.زد.اِن« در 
فلسطین اشغالی با تایید وقوع حادثه در تأسیسات 
حیفا، اما مدعی شد که یک اختالل در بخشی از 
این پاالیشگاه رخ داده و باعث انتشار دود شده است 
ولی تصاویری که از فاصله نزدیک تر از این حادثه 
منتشر شده نشان می دهد که بر خالف ادعای 

شرکت مالک پاالیشگاه حیفا، دود و آتش از بخش 
»ِفِلر« )مشعل( خارج نمی شود بلکه ظاهرا از بدنه 
»اِسَتک« )دودکش( این تأسیسات زبانه می کشد.

همزمان،گروه هکری موسوم به »عصای موسی« 
که پیشتر دوربین های مداربسته در خیابان های 
اراضی اشغالی و دوربین شرکت های تسلیحاتی 
رژیم صهیونیستی را هک کرده بود، این بار از هک 
موفق شبکه برق رژیم صهیونیستی خبر داد. تکرار 
این گونه حوادث در تأسیسات نفتی و گازی حیفا 
که هشدار و اعتراض مجدد مقام های صهیونیست 
محلی درباره برچیده  شدن این تأسیسات را درپی 
داشته، در حالی است که در تاریخ چهارم خرداد 
نیز یک مخزن سوخت واقع در تأسیسات نفتی رژیم 
صهیونیستی در بندر اشغالی حیفا، بار دیگر دچار 

حریق شد.این در حالی است که چند ساعت قبل از 
این حادثه کارخانه ای در منطقه »روحووت«  تل آویو 
به دلیل نشت ماده سمی آمونیاک، دچار حریق 
شد. حادثه در این کارخانه که در جنوب تل آویو واقع 
است، به مصدوم شدن چندین نفر منجر شد.گفتنی 
است رژیم صهیونیستی در انتشار اخبار رخدادهایی 
نظیر آتش سوزی و همچنین عملیات های مقاومتی 

سانسور شدیدی اعمال می کند تا در نهایت هدف 
اصلی خود یعنی ایجاد امنیت برای اشغالی نشینان 
را فراهم کند.با توجه به این که جامعه صهیونیستی، 
ــاره با ترکیب جمعیتی بسیار  جامعه ای چند پ
ناهمگون از کشورهای مختلف جهان است، سران 
رژیم صهیونیستی همواره سعی می کنند از انتشار 
و درز اخباری که امنیت ذهنی اشغالی نشینان را 
از آنان می گیرد، جلوگیری کنند.براین اساس، 
بسیاری از صهیونیست ها در اراضی اشغالی هر 
روزه، با اخباری دست چین شده از سوی رسانه های 
صهیونیستی مواجه هستند که امنیت این رژیم را 
در باالترین سطح نمایش می دهد. این مسئله برای 
جلوگیری از مهاجرت معکوس در جامعه ای که شمار 
زیادی از جمعیت آن ها تابعیت اصلی کشورهای 
ــد، حیاتی به نظر می رسد.البته در  دیگر را دارن
بزنگاه های مختلف از جمله عملیات های شهادت 
طلبانه یا عملیات موشکی مقاومت فلسطین، این 
چتر امنیتی پوشالی برچیده می شود و سیمای 
عریان رژیم صهیونیستی بیشتر به چشم می آید. بر 
همین مبنا در رخدادهای این چنینی شاهد هستیم 
جامعه صهیونیستی دچار شوک و مدت ها دچار 

معضالت روحی و روانی می شود.

پیشخوان بین الملل 

هفته نامه نیشن با بررسی 
بــحــران تــیــرانــدازی های 
ــا، به  ــک ــری مــرگــبــار در آم
انتقاد از افراد تاثیرگذاری 
ــه کـــه هــرگــاه  ــتـ ــرداخـ پـ
تیراندازی های مرگباری 
در آمریکا اتفاق می افتد، 

در پیام هــای خــود ایــن جمله تکراری »افکار و 
دعاهایمان را برای افراد کشته شده و بازماندگان 
آن ها ارسال می کنیم« را استفاده می کنند و هیچ 
حرکت عملی برای اصالح قانون حمل سالح در 
ایاالت متحده انجام نمی دهند. این نشریه حتی 
در طراحی روی جلد خود خشاب مسلسل را با 
همین جمله ساخته است و می گوید افکار و دعاها 
به تیراندازی های مرگبار پایان نخواهند داد و باید 

کاری عملی برای این بحران انجام شود.

قاب بین الملل 

پرواز انتقال اجباری پناهجویان از انگلیس به رواندا به دلیل مداخله دادگاه اروپایی 
حقوق بشر لغو شد 

شرم تاریخی برای لندن
در حالی که مقامات انگلیسی بــرای انتقال 
پناهجویان به رواندا ُمصر هستند، اولین پرواز 
برای انتقال اجباری آن ها، به دستور دادگاه 
حقوق بشر اروپا لغو شد.قرار بود این پرواز هفت 
نفر را که برای دریافت پناهندگی به انگلیس 
ــدا در شرق آفریقا منتقل  آمــده بودند، به روان
کند، اما یک ساعت و نیم قبل از برخاستن 
هواپیما به حکم دادگــاه حقوق بشر اروپــا این 
پرواز لغو شد.»پریتی پاتل« وزیر کشور انگلیس 
پس از این حکم با اشاره به این که از این تصمیم 
دادگــاه »مــایــوس« شــده اســت، تاکید کــرد: » 
دولــت »بوریس جانسون« از ایــن طــرح عقب 
نخواهد نشست و زمینه  سازی برای پرواز بعدی 
پناهجویان آغاز می شود.« کشورهای اروپایی 
که همچنان با موج پناهجویان روبه رو هستند 
سیاست های خاصی را در راستای مقابله با آن 
ها اتخاذ می کنند. انگلیس از جمله کشورهایی 
است که به تازگی اعالم کرده است بخشی از 
پناهجویان را به رواندا منتقل می کند و در این 
زمینه قراردادی را با این کشور امضا کرده است.

بنا بر طرح دولت جانسون، افرادی که در بریتانیا 
تقاضای پناهندگی می کنند به رواندا منتقل 
خواهند شد تا پرونده پناهندگی شان بررسی 
شود و اگر پناهندگی بریتانیا به آنان تعلق بگیرد، 
از آن ها خواسته می شود تا دست  کم پنج سال در 
رواندا بمانند، اما اگر با درخواست پناهندگی 
این افراد مخالفت شود آن ها فرصت خواهند 
داشت که از ُطرق مختلف برای اقامت در رواندا 

اقدام کنند هر چند همزمان حکم اخراج آن ها 
از این کشور در شرق آفریقا هم وجود خواهد 
داشت.این طرح انتقادات بسیاری را در پی 
داشته است. سازمان خیریه »پزشکان بدون 
مرز« این طرح را شرم آور و خطرناک توصیف و 
اعالم کرده است که اجرای اولین موارد انتقال 
پناهجویان، فصل تاریکی را در حقوق جهانی 
پناهندگان رقم خواهد زد. وکیل معترضان نیز 
از کاستی ها در نظام خدمات پناهجویی در 
ــدا ممکن  ــدا گفته و هشدار داده که روان روان
است پناهجویان را به کشورهای خودشان 
بازگرداند و امکان دارد برای آن ها با خطر جانی 
و بازجویی و شکنجه همراه باشد؛ خطراتی که 
از دالیل اصلی درخواست پناهندگی آن ها 
بوده و مطابق منشورهای جهانی کشورهای 
دریافت  کننده درخواست پناهندگی باید به 
این خطرات توجه کنند.به رغم همه انتقادات، 
دولت جانسون بر اجرای این طرح پافشاری 
دارد و حتی دادگاه بریتانیا نیز آن را تایید کرده 
است، اما گروه های حقوق بشری اعالم کرده 
اند که به تالش هایشان برای ملغی کردن این 
طرح ادامه می دهند که لغو این پرواز را نیز باید 
نخستین گام در این زمینه دانست.اقدامی که به 
نوشته گاردین ضربه مهمی به طرح دولت و وزیر 
کشور بریتانیا برای اخراج پناهجویان و پریتی 
پاتل وزیر کشور بریتانیاست که در یک سال 
گذشته طرح اخراج به رواندا را ارائه کرده و آن را 

با قاطعیت به پیش برده است.  

عرض اندام دریایی الحشد الشعبی
نیروی مقاومت مردمی عراق به مناسبت هشتمین سالگرد تاسیس، صحنه هایی از رژه 

نیروهای دریایی خود را منتشر کرد 

ــان الحشد الشعبی عـــراق بــه مناسبت  ــازم س
هشتمین سالگرد تاسیس خود با فتوای جهاد 
کفایی مرجعیت عالی قدر دینی این کشور، صحنه 
هایی از رژه نیروهای دریایی خود را منتشر کرد. 
در این فیلم بخش هایی از رژه نیروهای دریایی 
از جمله قایق های جنگی و واحدهای غواصی و 
قایق های موشک انداز یگان های دریایی الحشد 
الشعبی و همچنین شبیه سازی حمله به اهداف 
فرضی در حین رژه به نمایش در آمده است. کانال 
تفسیرگر نوشت: نکته جالب تصاویر ، شباهت این 
یگان و تکاوران نیروی دریایی سپاه پاسداران را 
نشان می دهد که با اتخاذ تاکتیک های چریکی و 
نامنظم در حال عملیات آبی - خاکی هستند .بی 
تردید پیغام این تصاویر متوجه عربستان ، امارات 
و بحرین است که پنهان و آشکار به فرایند عادی 
سازی رابطه با رژیم صهیونیستی پیوسته اند و 
در ائتالف با این رژیم علیه محور مقاومت هستند 
. انتشار این ویدئو در آستانه سفر رئیس جمهور 
آمریکا به سعودی نیز تامل برانگیز اســت. این 
در حالی است که هشت سال از تاسیس حشد 
الشعبی عــراق مــی گــذرد و دشمنی ها بــا این 
سازمان نظامی عراق همچنان ادامه دارد.پارس 
تــودی نوشت:حشد الشعبی در شکست گروه 
تروریستی داعش و پاک سازی عراق از وجود این 
تروریست ها، نقش اصلی را ایفا کرد، اما در میانه 
جنگ با داعش، جنگ روانی علیه حشد الشعبی 
توسط مخالفان داخلی و خارجی شکل گرفت.
نیروهای حشد الشعبی به فرقه نگری شیعی، 

ــوال اهل سنت و تالش بــرای مصادره  غــارت ام
قدرت در عراق متهم شدند.یکی از علل این هجمه 
روانی علیه حشد الشعبی این بود که این سازمان 
برنامه های دشمنان برای تجزیه جغرافیای عراق 
را بر هم ریخت.  دلیل بعدی این بود که حشد 
الشعبی رسمًا مخالف مداخله خارجی به خصوص 
مداخله آمریکا در امور داخلی عراق بود و خروج 
نظامیان آمریکایی را به عنوان اولویت اصلی خود 
در نظر گرفت.برداشت مخالفان این بود که حشد 
الشعبی سازمانی شبیه حزب  ا... لبنان خواهد 
بود که متحد ایران است و نقشه های آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و محور سازش عربی را در منطقه 
نقش بر آب می کند.بنابراین، فضاسازی ضد 
حشد الشعبی شدت گرفت، برخی از مقامات آن 
توسط آمریکا تحریم شدند، ابومهدی المهندس 
نایب رئیس حشد الشعبی ترور شد و به شهادت 
رسید و دربـــاره ســالح حشد الشعبی تبلیغات 
منفی گسترده ای صورت گرفت.امروز نیز ایجاد 
واگرایی میان نیروهای سیاسی نزدیک به حشد 
الشعبی و دیگر گروه های سیاسی شیعی به طور 
جدی در دستور کار قرار گرفته و تالش می شود 
مقاومت عراق به عنوان مهم ترین عامل نابسامانی 
سیاسی و مشکالت اقتصادی این کشور معرفی 
شود.به عبارت دیگر، هشت سال پس از تأسیس 
حشد الشعبی، جنگ روانــی علیه این سازمان 
نظامی عراق در باالترین سطح قرار دارد و به عنوان 
مهم ترین دستور کار برای تضعیف موقعیت آن در 

عراق پیگیری می شود.

راکت های پرتاب شده به شهرهای اوکراین/ رویترز

اندیشکده روز 

 اندیشکده روسی والدی میزبان کارشناسانی از 
»مرکز تحلیلی خانه پاکستان« بوده که در حوزه 
سیاست خارجی در اسالم آباد فعالیت دارند. به 
همین دلیل، اندیشکده روسی در یادداشتی به 
روابــط روسیه و پاکستان پرداخته و نوشته است 
که در سال های اخیر، پاکستان سیاست خارجی 
مستقل و متعادلی را دنبال و روابط خود را با روسیه 
ــاره به  و چین تقویت کــرده اســت. نویسنده با اش
بی ثباتی سیاسی در پاکستان در جریان حذف 
عــمــران خــان، معتقد اســت که سیاست داخلی 
اسالم آباد تأثیر جدی بر روابط این کشور با روسیه 
نخواهد داشت. نشانه آن این است که دولت جدید 
پاکستان   از محکومیت روسیه در حمله به اوکراین 
خودداری کرده است. عضویت کامل پاکستان در 
سازمان همکاری شانگهای نیز  مهم ترین زمینه 
همکاری های دوجانبه مسکو و اسالم آباد به ویژه در 
خصوص نگرانی های مشترک امنیتی در آسیای 

میانه است. 

 نشت آمونیاک در تل آویو
 آتش سوزی در پاالیشگاه حیفا 

همزمان با نشت آمونیاک در کارخانه ای در جنوب تل آویو،آتش سوزی در پاالیشگاه بندر 
حیفا واقع در فلسطین اشغالی موجب فرا گرفتن دود غلیظی در کل این منطقه شد 

نمای روز 

چهره روز 

کانادا و دانمارک سرانجام به پنج دهه جنگ 
میان دو کشور که با برافراشتن پرچم ها و به 
جا گذاشتن چندین بطری ویسکی و ِاشناپس 
در جزیره  دور افتاده و خالی از سکنه واقع در 
قطب شمال ادامه داشت، پایان دادند. وزرای 
خارجه کانادا و دانمارک طی مراسمی رسمی 
در ُاتاوا توافق نامه ای را امضا کردند که بر اساس 
آن جزیره هانس که در شمال غربی گرینلند 
ــرار دارد، میان دو کشور تقسیم می شود؛  ق
مصالحه ای که موجب شد تا کــانــادا صاحب 

نخستین مرز زمینی با اروپا شود./ یورونیوز

ــاده ویـــژه روســیــه  ــت ــرس ف
برای افغانستان می گوید 
احتمال دارد که روسیه  
ــه رسمیت  طــالــبــان را ب
بشناسد.ضمیر کابلوف، 
ــژه رئیس  ــ ــاده وی ــت ــرس ف
ــه به  ــیـ جـــمـــهـــوری روسـ

افغانستان، در گفت وگو با کانال یک تلویزیون 
دولتی روسیه گفته اســت: »چنین احتمالی 
وجــود دارد. شرایط آن را هم رئیس جمهور 
روسیه و هم وزیر خارجه روسیه تعیین کردند.« 
او همچنین تاکید کرد که روسیه در به رسمیت 
شناختن حکومت سرپرست طالبان از آمریکا 
و دیگر کشورها تبعیت نخواهد کرد و افزود 
که طالبان مایل به همکاری با روسیه و کار 
در راستای قوانین پذیرفته شده بین المللی 
هستند.کابلوف همچنین گفته است که نظر 
به تقاضای حکومت طالبان برای خرید اقالمی 
از روسیه، والدیمیر پوتین تصمیم گرفته است 
فروش غله را برای افغانستان نگه دارد.روسیه از 
جمله معدود کشورهایی بود که با روی کار آمدن 
طالبان سفارتش را در کابل بست./ بی بی سی

خبر متفاوت 

اظهارنظر روز 

را که ظاهرًا در  پلیس استرالیا یک نوجوان 
خانه با چاپگر سه بعدی یک اسلحه گرم »کاماًل 
کارآمد« ساخته بود، بازداشت و به جرایم مرتبط 
با ساخت و حمل غیرمجاز اسلحه متهم کرد؛ قرار 
است او هفته آینده در دادگاه حاضر شود.پلیس 
ایالت استرالیای غربی پس از بازرسی خانه این 
نوجوان ۱۸ ساله در اوایل ماه ژوئن، این اسلحه 
را کشف و در بیانیه ای اعالم کرد: »اگر چه ظاهر 
این اسلحه شبیه اسباب بازی است اما می تواند 
آسیب جدی به جامعه ما وارد کند. این موضوع 
که این نوجوان توانسته چنین چیزی را در خانه 
و با یک چاپگر سه بعدی بسازد، بسیار نگران 

کننده است.«/ یورونیوز

پـــاپ فــرانــســیــس، رهبر 
ــای جهان  ــک ه ــی ــول ــات ک
در گفت وگویی با نشریه 
»جــزیــوئــت ریــویــو« بــا این 
ــد که  ــه ش ــواج ــش م ــرس پ
ــرای رسیدن به  راهــکــار ب
مسالمت آمیز  ــده ای  ــن آی
چیست و چطور باید جنگ را به تصویر کشید و 
توصیه او به نحوه گزارش دهی درباره موقعیتی 
که ما در آن هستیم، چیست. پاپ گفت:  »ما آن چه 
را که اکنون در اوکراین در حال رخ دادن است، به 
نوع خاصی می بینیم زیرا به ما نزدیک تر است و 
حساسیت های ما را بیشتر می کند. اما کشورهای 
دیگر در دور دست ها وجود دارنــد؛ به برخی از 
بخش های آفریقا، شمال نیجریه و شمال کنگو 
فکر کنید که در آن جنگ ادامه دارد و هیچ کس 
اهمیتی نمی دهد. به رواندای ۲۵ سال پیش فکر 
کنید. به میانمار و روهینجاها فکر کنید. جهان 
در جنگ به سر می برد. چند سال پیش به ذهنم 
خطور کرد که بگویم ما در حال تجربه یک جنگ 
جهانی سوم هستیم که تدریجی و تکه تکه شده 
است. امروز برای من جنگ جهانی سوم اعالم 
شده است. این چیزی است که باید به ما زمانی 
برای تامل بدهد. چه بر سر بشریتی می آید که در 

یک قرن سه جنگ جهانی داشته است؟« 

ــا مــی خــواهــد وابستگی خود  ــ  اروپ
را به انــرژی روسیه کاهش دهد و به 
دنبال شرکای جدید اســت. تنها در 
یک نمونه،  شرکت دولتی »گاز پروم« 
روســیــه  ۱۴ ژوئــن اعــالم کــرد، ۴۰ 
درصد از کل حجم گاز ارسالی به آلمان 
از طریق لوله از مسیر دریای بالتیک، 
موسوم به نورداستریم-۱ را کاهش 
داده است. در همین راستا،نمایندگان 
رژیــم اسرائیل، مصر و اتحادیه اروپا 
دیــروز با شرکت در کنفرانس انرژی 
در قاهره تفاهم نامه ای برای صادرات 

گاز طبیعی امضا کردند. هدف از این 
تفاهم نامه کاهش اتکای اتحادیه اروپا 
به گاز صادراتی روسیه است. براساس 
برنامه پیش   بینی شده، گازطبیعی 
اسرائیل در کارخانه هایی در مصر به 
گاز مایع تبدیل و از آن جا به بازارهای 
اروپایی صادر می شود. وزارت انرژی 
اسرائیل گفته است که این قــرارداد 
برای اولین بار امکان صدور قابل توجه 
گاز از اسرائیل  به اروپا را فراهم خواهد 
کرد. بر اساس برآوردها، حجم ذخایر 
از اسرائیل بیش از هزار میلیارد متر 

مکعب است. اسرائیل برای استخراج 
و تولید این گاز با مصر همکاری می 
کند. عــالوه بــر ایــن، مصر کــه بــرای 
سال ها خود وارد کننده گاز از روسیه 
بود، با کشف میادین گازی در سال 
۲۰۱۵ توانست نیاز انــرژی خود را 
تامین کند. قاهره اکنون بر آن است 
تا بخشی از انرژی خود را صادر کند. 
به گــزارش دویچه وله، سال ۲۰۱۵ 
ــرژی ایتالیایی در  »ِانـــی«، شرکت ان
ــوی ذخایر گــاز در مصر،  جست وج
خبر از کشفی عظیم داد. انی در آن 

سال اعالم کرد، بزرگ ترین میدان 
گازی »ظهر« را در دریای مدیترانه، در 
آب هــای ساحلی مصر، کشف کرده 
ــت. ایــن شرکت ایتالیایی در آن  اس
زمان اعالم کرد که این میدان گازی 
با ذخیره ای معادل ۸۵۰ میلیارد متر 

مکعب گــاز، می تواند بــرای چندین 
دهه، نیاز مصر را به این منبع انرژی 
تأمین کند.اکنون، این توانایی شاید 
بتواند به مصر این امکان را بدهد که 
بحران موجود میان روسیه و اروپا را 

برای خود به یک فرصت تبدیل کند.

وزیر اول اسکاتلند پویش خود با هدف برگزاری 
در  را  بریتانیا  از  استقالل  همه پرسی  دومین 
ــاز کــرد که استدالل  حالی از روز سه شنبه آغ
کـــرده اسکاتلند از نظر اقــتــصــادی خـــارج از 
بریتانیا وضعیت بهتری خواهد داشت.به نوشته 
اول  ــر  وزی استورجن،  نیکوال  آسوشیتدپرس، 
و  اسکاتلند  ملی  حــزب  رهبری  که  اسکاتلند 
همچنین دولت تفویضی از بریتانیا  را به عنوان 
وزیــر اول بر عهده دارد، اعــالم کرد قصد دارد 
اولین مقاله از مجموعه مقاالتش با هدف حمایت 

از استقالل اسکاتلند از بریتانیا را منتشر  کند. 
اسکاتلندی ها پیشتر در جریان همه پرسی سال 

۲۰۱۴ استقالل، به آن رای منفی دادند  و ۵۵ 
درصد از رای دهندگان در آن همه پرسی گفتند 
می خواهند بخشی از بریتانیا باقی بمانند. دولت 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس با برگزاری 
یک همه پرسی جدید از سوی اسکاتلند درباره 
استقالل مخالفت کرده و گفته که این مسئله 
به موجب همه پرسی قبلی حل شد. همه پرسی 
۲۰۱۴ قبل از آن انجام شد که بریتانیا بخواهد از 
اتحادیه اروپا خارج شود و برگزیت را رقم بزند. این 
تحوالت موجب شد تا نظر بسیاری درباره ادامه 

اتحاد با بریتانیا تغییر کند.استورجن استدالل 
می کند که چشم انداز از آن زمان، مهم تر از همه 
به دلیل خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( 
ــت، در حالی که ایــن سیاست  ــرده اس تغییر ک
قبال مورد مخالفت اکثریت مردم اسکاتلند قرار 
گرفت. استورجن در مصاحبه با بی بی سی گفت: 
اگر در سال ۲۰۱۴ همه چیزهایی را که اکنون 
درباره مسیری که بریتانیا در آن زمان اتخاذ  کرد 
می دانستیم، بدون شک اسکاتلند در آن زمان 

رأی مثبت به استقالل می داد.

برای اولین بار گاز رژیم صهیونیستی از طریق مصر به اروپا صادر می شود 

نان قاهره در روغن جنگ اوکراین

خیز دوباره اسکاتلند برای جدایی از انگلیس 
رهبر اسکاتلند پویش دومین همه پرسی استقالل از بریتانیا را آغاز می کند
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آفرین به آقای مخابرات

روز گذشته تصویری از چند جوجه شاهین در داخل 
یک دکل شرکت مخابرات در مشهد منتشر شد که 
ماجرای جالبی داشت. ماجرا از این قرار بود که روز 
گذشته ماموران شرکت مخابرات قصد جا به جایی یک 
دکل مخابراتی را داشتند، هنگامی که مامور باالی دکل 
می رود با النه یک شاهین رو به رو می شود که داخلش 
چند جوجه  وجود دارد. همین اتفاق باعث می شود 
پروژه متوقف شود و حاال شرکت مخابرات اعالم کرده 
جابه جایی دکل تا زمان بزرگ شدن و امکان پرواز 
جوجه های شاهین متوقف خواهد شد. کاربری در این 
باره نوشت: »در روزهایی که خبر کشته و تلف شدن 
پلنگ، یوز و خرس رو زیاد می شنویم این خبر خیلی 
خوشحال کننده بود.« کاربری هم نوشت: »امیدوارم 
شکارچیان شاهین برای به دست آوردن جوجه های 

این پرنده جاش رو یاد نگرفته باشن.«
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تقلب دردسرساز یک دانش آموز

این روزها که روزهای آخر امتحانات دانش آموزان 
است شیوه های جدیدی از تقلب با استفاده از فناوری 
به گوش می رسد. چندی پیش تقلب با استفاده از 
فرستنده و گیرنده در ماسک منتشر شد و حاال تقلبی 
که باعث بیمارستانی شدن دانش آموز شد. در 19 
خرداد در یکی از مدارس تهران در حین برگزاری 
امتحان صــدای سوتی در حــوزه امتحانی شنیده 
می شود؛ مراقبان متوجه می شوند این صدا از گوش 
یکی از دانش آموزان شنیده می شود. دانش آموز به 
مراقبان می گوید که یک پشه داخل گوش اوست اما 
در ادامه گوش او شروع به خونریزی می کند. بعد از 
انتقال دانش آموز به بیمارستان در اتاق عمل مشخص 
می شود در گوش او گیرنده دیجیتالی بسیار ریز قرار 
داشته که برای تقلب استفاده شده است. هرچند 
خدا را شکر حال این دانش آموز خوب است و مشکل 

شنوایی ندارد اما نمره او صفر شد!
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از سرقت به مصرف!

همیشه واژه از تولید به مصرف را شنیده ایم اما یک 
سارق باتری خودرو که خودش فروشنده باتری خودرو 
بوده این واژه را به »از سرقت به مصرف« تغییر داد. 
او که به تازگی در یکی از عملیات های دستگیری 
سارقان و مالخرها دستگیر شده توصیه ای را هم برای 
صاحبان خودرو دارد تا این که باتری خودرویشان به 
سرقت نرود. او می گوید: »قفل کاپوت خودرو باعث 
می شه هیچ سارقی سمت خودرو برای دزدی باتری نره 
مخصوصا اون قفل هایی که داخله.« کاربری نوشت: »به 
نظرم باید با دزدهایی که کار و شغل دارن ولی بازهم 
دزدی می کنن برخورد بیشتری بشه چون این آدم ها از 
سر ناچاری دزدی نمی کنن بلکه به طمع درآمد بیشتر، 
مال مردم رو می دزدن.« کاربر دیگری نوشت: »نمردیم 

و ورژن از سرقت به مصرف رو هم دیدیم.« 
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فوت دختربچه ای به خاطر چرخ  پاره شده آمبوالنس

متاسفانه روز سه شنبه فــردی ناشناس اقــدام به 
آسیب زدن به دو چرخ آمبوالنسی که برای نجات یک 
دختربچه 2 ساله اعزام  شده بودند، می کند و همین 
موضوع باعث فوت این دختر بچه می شود. تسنیم در 
این باره نوشته:  به دلیل شرایط ترافیکی خیابان شهید 
بهشتی در تهران و نبود جای پارک مناسب و حال وخیم 
دختربچه ای دو ساله به دلیل ایست قلبیـ  تنفسی، به 
ناچار نیروهای اورژانس تهران برای نجات جان بیمار، 
آمبوالنس را در خط ویژه با رعایت اصول ایمنی و تردد 
خودروهای دیگر پارک می کنند. نیروهای اورژانس 
بعد از عملیات احیا، قصد انتقال بیمار به آمبوالنس 
را داشتند که متوجه شدند باد دو عدد از چرخ های 
آمبوالنس توسط فردی ناشناس، خالی شده است! 
متأسفانه طوالنی شدن روند انتقال به  دلیل اتفاق 
به  وجود آمده باعث فوت این کودک می شود. کاربری 
نوشت: » واقعا یه عده با خودشون چی فکر می کنن که 

این جوری باعث می شن جون آدم ها گرفته بشه!«
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امکان بازدید از ناوشکن جماران

مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش از امکان بازدید 
ساکنان و گردشگران جزیره از ناوشکن جماران در 
حاشیه نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
کیش خبر داد. مهدی امامدادی هدف از این بازدید را 
آشنایی مردم با توانمندی ساخت صنایع دریایی ایران، 
اقدامات ارزشمند و فعالیت های نیروی دریایی ارتش 
و ارتباط آن با اقتصاد کشور اعالم کرده است. هرچند 
هم اینک تنها یک روز برای این بازدید در نظر گرفته 
شده اما کاربران به این موضوع واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »حس این که قراره برم روی ناوشکن 
جماران و اون رو از نزدیک ببینم برام خیلی لذت بخش 
و شیرینه.« کاربری هم نوشت: »کاش مباحث امنیتی 
رو هم خوب رعایت کنن تا هم توانایی ناوشکن لو نره و 

هم داخلش خرابکاری صورت نگیره.«
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قایق ساعتی 30 میلیون، المبورگینی ۸ میلیون!

به تازگی تفریح جدیدی در کیش مد شده که پولدارها 
در این جزیره اقدام به اجاره کشتی تفریحی می کنند. 
البته پیش از این، یکی از تفریحاتی که پولدارها در 
این جزیره داشتند اجاره خودروهای گران قیمت بود 
که االن هزینه اجاره یک ساعته المبورگینی 8 میلیون 
شده است. با این حال هم اکنون یکی از گران ترین 
کشتی های تفریحی موجود در این جزیره ساعتی ۳۰ 
میلیون تومان اجاره داده می شود.  از امکانات این 
قایق  لوکس می شود به آشپزخانه، حمام، سرویس 
بهداشتی و اتاق خواب اشاره کرد. کاربران به این 
تفریحات لوکس واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»شکاف طبقاتی توی کشور به شکلی شده که بعضی ها 
نمی دونن چطوری پول هاشون رو خرج کنن و یه عده 

هم برای اجاره خونه موندن!«

تنها 50 سال دیگر جنگل داریم!    

هم اکنون از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور  ۱۲میلیون 
هکتار آن شامل جنگل ها می شود. جنگل های بلوط زاگرس 
با وسعت ۶ میلیون هکتار مساحت، نزدیک به ۵۰ درصد 
جنگل های ایــران را تشکیل می دهند؛ ۸۰ درصد عشایر 
کشور و بیش از ۵۰ درصد دام کشور )۶۵ میلیون دام سنتی 
در کشور وجود دارد(  در این منطقه حضور دارند. به گزارش 
ایسنا در 7۰ سال گذشته 7میلیون هکتار از جنگل های 
زاگرس از بین رفته و تنها ۵ میلیون هکتار جنگل در زاگرس 
باقی مانده اســت. بر اســاس این گــزارش این چنین که به 
نابودی جنگل ها و مراتع کشور کمر همت بسته ایم متاسفانه 
تا ۵۰ سال آینده تمامی جنگل ها و در ۸۰ سال آینده تمامی 

مراتع  را از دست می دهیم. 

آتش به جان سرمایه ملی    

سودجویان از هیچ تالشی برای از بین بردن جنگل ها برای 
منافع شخصی مثل تغییر کاربری زمین ها به مسکونی و 
تجاری دریغ نمی کنند، اما به جز جنگل خــواری اتفاقات 
دیگری هم به دســت بشر رقــم می خورد که باعث نابودی 
جنگل ها می شود. آتش روشن کردن در جنگل و آتش گرفتن 
جنگل ها در فصل های گرم یکی دیگر از عواملی است که 
ساالنه بخش زیادی از جنگل های کشورمان را به نابودی 
می کشد. در کنار این موضوع، قاچاق چوب که پیش از این 
تصاویر زیادی از حمل چوب با پراید، پرادو، نیسان و کامیون 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شده، عامل دیگر 
از بین رفتن جنگل هاست. امــا یکی دیگر از عواملی که 
سودجویان برای به دست آوردن سود اقدام به قطع درختان 
می کنند تهیه زغال است. زغال جنگلی یکی از زغال های 
گران قیمت کشور است که این روزها طرفداران زیادی دارد 
و بازار آن حسابی گرم است. بنابر آمار، از هر درخت بلوط، 
نزدیک به 4۰۰ میلیون  تومان زغال به دست می آید، در حالی 
که ارزش اکولوژیک هر درخت بسیار بیشتر از آن است. به طور 
مثال درخت بلوطی که زغالی 4۰۰ میلیونی دارد حدود یک 
میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی ۶۰۰ میلیون تومان ضرر 

عمومی برای 4۰۰ میلیون تومان منفعت شخصی!

روزانه 2۷ هزار درخت برای     

قلیان و کباب کردن می سوزد!

بر اساس گزارش اقتصاد آنالین 
در بهمن ماه سال گذشته روزانه 
در کشورمان فقط برای مصرف 
قلیان 3 هزار تن زغال مصرف 
می شود که برای تهیه این مقدار 

زغال باید ۹ هزار درخت قطع شود. بله! روزانه ۹ هزار درخت 
بر سر قلیان ها دود می شوند و به آسمان می روند. اما این تمام 
ماجرا نیست! دو برابر این مقدار نیز به عنوان زغال کبابی 
مصرف می شود. به این ترتیب، روزی ۲7 هزار اصله درخت 
به عنوان زغــال کبابی و زغــال قلیان می سوزد و خاکستر 
می شود. به طور متوسط هر هکتار جنگل حدود ۲۰۰ درخت 
دارد یعنی روزانه چیزی حدود ۱3۶ هکتار و ساالنه ۵۰ هزار 

هکتار جنگل به صورت زغال در کشور ما از بین می رود.

دود شدن روزانه 2 میلیون جلد کتاب بر سر قلیان    

به گفته یک عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به ایسنا 
هر هکتار جنگل، اکسیژن یک ساله ۱۰ نفر را تامین می کند 
یعنی ساالنه اکسیژن ۵۰۰ هزار نفر به صورت زغالی که از 
جنگل ها تهیه می شود از بین می رود و دود سوختن اش هوا را 
هم آلوده می کند همچنین پژوهش های علمی نشان می دهد 
که جنگل ها با جذب و رسوب ریزگردها جلوی آلودگی هوا 
را هم می گیرند و هر هکتار از جنگل می تواند ۶۸ تن گرد و 
غبار را در خود نگه دارد که می شودسه هزارو 4۰۰ تن گرد و 
غبار! جدای این موضوعات از هر درخت حدودهشت هزارو 
333 برگ کاغذ A4 تولید می شود. اگر قطع استاندارد 
کتاب های داستان را که قطع رقعی است، در نظر بگیریم 
 A4 برای هر کتاب ۵۰۰ صفحه ای در این قطع ۱۲۵ ورق
استفاده می شود یعنی از هر درخت می شود ۶7 کتاب ۵۰۰ 
صفحه ای چاپ کرد. از آن جایی که روزانه ۲7 هزار درخت 
برای تولید زغال از بین می روند یعنی روزانه حدود ۲ میلیون 
جلد کتاب ۵۰۰  صفحه ای در پای منقل های کباب و بر سر 

قلیان ها دود می شوند.

جریمه هایی که بازدارنده نیست    

همان طور که دیدید روزانه برای مصرف زغال در کشورمان 
فاجعه ای اتفاق می افتد که به هیچ عنوان نمی توان خسارت 
به وجود آمده را جبران کرد. اما این اتفاق به این دلیل رخ 
می دهد که جریمه ها آن قــدر ناچیز است که سوداگران و 
قاچاقچیان چوب باکی ندارند با پراید و پرادو چوب های 
قاچاق را حمل کنند. آن ها در کارشان مهارت الزم رادارند و 
در عرض چند دقیقه درختان بلندقامت قدیمی و کهن سال 
را فرش زمین می کنند و با قیمت های کالن و چندمیلیونی به 
فروش می رسانند. در کنار نبود قوانین مناسب و بازدارنده، 
کمبود شدید نیرو، نبود تجهیزات و اجرا نشدن طرح های 
جنگل داری میل و اشتیاق قاچاقچیان را به قاچاق چوب 
بیشتر کرده است و درختان ارزشمند یا از کوره های زغال و 
هیزم سر درمی آورند  یا روانه صنایع مبل سازی و شرکت های 

بزرگ می شوند.

ساالنه اکسیژن 500 هزار نفر برای مصرف زغال کشور قطع می شود و روزانه 2 میلیون جلد کتاب 

500 صفحه ای بر سر قلیان ها می سوزد، دلیل این اتفاق چیست؟

دود شدن روزانه 27 هزار درخت 

زیر کباب و رس قلیان!

رعیت نواز-   درختان جنگل ها هیچ گاه آرام و قرار ندارند و متاسفانه با این که ریه های طبیعی زمین به حساب می آیند 

و اکسیژن ما را تامین می کنند اما هر روز به دست خودمان کم و کمتر می شوند. گاهی با بی احتیاطی، آتش به  جانشان 

می اندازیم و ایستاده می سوزند، گاهی برای استفاده از وسایل غیر ضروری و تزیینات آن ها را قطع می کنیم و به صورت 

قاچاق با پراید و پرادو به کارگاه های نجاری می رسانیم و گاهی هم آن ها را قطع می کنیم تا در کوره ها بپزند و زغال شوند 

تا بر سر قلیان هایی قرار بگیرند که خوشی چند ساعته چند نفر فراهم شود. متاسفانه این اتفاق در حالی رخ می دهد که 

هرساله از جمعیت جنگل های کشورمان کاسته می شود و دراین زمینه برنامه خاصی برای مقابله با آن وجود ندارد. شاید 

باورتان نشود اما روزانه 2۷ هزار درخت در کشور ما برای مصارفی چون تهیه کباب و قلیان تبدیل به زغال می شود.

ابدکنک هایی که 

جان یم گیرند!
ناصــری- هیــچ کــس تصــور نمــی کــرد یــک بادکنــک 

ــه روز  ــی ک ــخ شــود. اتفاق ــی تل ــد باعــث اتفاق جشــن تول

ــه مــرگ ۸ نفــر در یــک جشــن  گذشــته رخ داد و منجــر ب

تولــد در کافــه ای در تهــران شــد. هرچنــد جزئیــات ایــن 

اتفــاق تلــخ در صفحه حــوادث امروز آمــده امــا از آن جایی 

که ســخنگوی اورژانس کشــور، دلیــل وقوع ایــن حادثه را 

انفجــار یــک بادکنــک هلیومــی اعالم کرده اســت بــه این 

موضــوع پرداختــه ایــم کــه دلیــل انفجــار یــک بادکنــک 

ــا گاز  ــی شــود ب ــه م ــه گفت ــی ک ــک های ــوده و بادکن چــه ب

هلیــوم پــر مــی شــود چــرا خطرنــاک هســتند؟ پــس بــرای 

ایــن کــه دیگــر شــاهد ایــن اتفــاق هــای تلــخ نباشــیم بــا مــا 

همــراه باشــید.

علت انفجار بادکنک چیست؟    

همـان طـور کـه مـی دانیـد گاز هلیـوم کـه بـرای پرکـردن 

بادکنـک هـای جشـن تولـد اسـتفاده می شـود بـی خطر 

اسـت و بـه دلیـل سـبک تـر بـودن از هـوا باعـث می شـود 

کـه بادکنک به جـای ایـن که بـه زمین سـقوط کند بـه هوا 

بـرود امـا بـا وجـود بـی خطـر بـودن ایـن گاز هـراز چنـدی 

خبـر حادثـه ای از انفجـار بادکنک جشـن تولد دسـت به 

دسـت می شـود که زیان هـای مالـی و البته جانـی زیادی 

بـه  جـا مـی گـذارد. دلیـل اصلـی ایـن اتفـاق این اسـت که 

گاز هلیـوم بسـیار گران اسـت و بـه همیـن دلیـل برخی از 

فروشـندگان لوازم جشـن تولد به جـای گاز هلیـوم از گاز 

نیتـروژن یا هیدروژن اسـتفاده مـی کنند که مثـل هلیوم 

از هوا سـبک ترنـد امـا قیمت کمتـری دارنـد و بسـیار هم 

خطرنـاک و قابل اشـتعال هسـتند. هرچنـد از بیـرون هر 

دو بادکنک پر شده یکسـان به نظر برسـند، اما داخل آن 

هـا بسـیار متفاوت اسـت.

مقایسه قیمت گاز هلیوم با هیدروژن و نیتروژن    

یکــی از اصلــی تریــن دالیلــی کــه برخــی بــه جــای گاز 

ــر  ــا نیتــروژن بادکنــک هــا را پ ــا گاز هیــدروژن ی هلیــوم ب

مــی کنند اختــالف قیمت بــاالی ایــن گازهاســت. دی ماه 

ــی  ــه کشــوری گازهــای طب ســال گذشــته رئیــس اتحادی

و صنعتــی دربــاره افزایــش قیمــت گاز هلیــوم هشــدار 

داده و گفتــه هــم اکنــون قیمــت هــر ســیلندر 50 لیتــری 

گاز هلیــوم هشــت میلیــون و هــر ســیلندر 40 لیتــری گاز 

هیــدروژن حداکثــر 500 هــزار تومــان اســت. یعنــی گاز 

هلیــوم حــدود 13 برابــر گاز هیــدروژن قیمــت دارد. ایــن 

ــث شــده برخــی  ــن دو گاز باع ــاالی ای ــت ب ــالف قیم اخت

بــرای ســود بیشــتر یــا جــذب مشــتری بیشــتر از گاز 

ــد. ــدروژن اســتفاده کنن هی

هزینه پر کردن هر بادکنک با هلیوم    

هرچنــدگاز هلیــوم گــران اســت امــا هــر ســیلندر 50 

ــی را  ــد حــدود هــزار بادکنــک معمول لیتــری آن مــی توان

پــر کنــد. یعنــی بــه ازای هــر ۸ میلیــون تومانــی کــه بــه هــر 

ــد هــزار بادکنــک  ــوم مــی دهی ــری هلی ســیلندر 50 لیت

ــک حســاب ســر  ــا ی ــد. ب ــر کنی ــد پ ــی توانی ــی را م هلیوم

انگشــتی مــی شــود محاســبه کــرد کــه هزینــه شــارژ هــر 

بادکنــک بــا گاز هلیــوم حــدود ۸ هــزار تومــان مــی شــود 

ــی اســت کــه قیمــت هــر لیتــر گاز هیــدروژن  ایــن در حال

حــدود 12 هــزار و 500تومــان اســت کــه مــی توانــد 20 

بادکنــک را بــا آن پــر کــرد پــس بــرای شــارژ هــر بادکنــک 

بــا گاز هیــدروژن فقــط چیــزی کمتــر از 650 تومــان بایــد 

ــه کــرد. هزین
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سقوط یک پله ای ایران در رده بندی فیفا
با پایان رقابت های فیفا دی، تیم ملی فوتبال ایران یک پله در رده 
بندی فیفا سقوط کرد. رقابت های ملی فوتبال جهان در نهایت بعد 

از چندین روز در خرداد به پایان رسید. 
لیگ ملت های اروپا و بازی های دوستانه در این ماه برگزار شد 
و در نهایت تیم ملی فوتبال ایــران بعد از شکست برابر الجزایر 

در رده بندی فیفا یک پله سقوط کرد و در رده 22 جهان و نخست 
آسیا قرار گرفت. ژاپن نزدیک ترین تیم به ایران است که در رده 23 
است. برزیل در صدر رده بندی فیفا قرار دارد. در ادامه فهرست هم 
تیم های بلژیک، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، 

هلند و دانمارک قرار دارند.

گزارش

ایران شانزدهمین شانس قهرمانی در قطر

یوزها ابالتر از ولز و آمریکا 

گروه ورزش/ مطابق تحلیل یک صفحه که به بررسی آماری 

مسابقات فوتبال می پردازد، ایران از ۱۶ تیم حاضر در جام 
جهانی 2۰22 شانس بیشتری برای قهرمانی این مسابقات 
دارد. صفحه تحلیلی »اوپتا« در پایان دور انتخابی جام جهانی 
بررسی  بــه  قطر،  مسافران  کامل  شــدن  مشخص  و   2۰22
پــرداخــت.  تیم های ملی حاضر در جــام جهانی  بخت همه 
مطابق بررسی این صفحه، تیم ملی فرانسه ۱7.93 درصد 
شانس قهرمانی در مسابقات را دارد و بخت اول قهرمانی 
به شمار مــی رود. تیم های ملی برزیل و اسپانیا با ۱5.73 و 
۱۱.53 درصد شانس، در رتبه های بعدی بیشترین شانس 
برای قهرمانی معتبرترین رویداد فوتبالی جهان ایستاده اند. 
انگلیس، بلژیک، هلند، آلمان، آرژانتین و پرتغال نیز به ترتیب 
در رتبه های بعدی مدعیان قهرمانی در جام جهانی قطر قرار 
گرفته اند. تیم ملی ایران هم با ۰.۶ درصد شانس قهرمانی، در 
 B جایگاه شانزدهم دیده می شود. در میان دیگر تیم های گروه
جام جهانی هم انگلیس با 8.۰3 درصد، بخت چهارم قهرمانی 
محسوب می شود و آمریکا و ولز با ۰.4۶ و ۰.4۱ درصد شانس، 
رتبه های هجدهم و نوزدهم را به خود اختصاص داده اند. نکته 
قابل توجه در گروه دوم رقابت ها این است که در این گروه هر 
چهار تیم جزو 2۰ شانس اول قهرمانی در جام جهانی قرار 
گرفته اند. در گروه B که تیم ملی ایران باید با رقبا دیدار کند، هر 
چهار تیم از میان تیم های حاضر در جام جهانی، جزو 2۰ تیم 
برتر دنیا محسوب می شوند و از این لحاظ گروه ایران به گروهی 
متفاوت تبدیل شده است. در گروه A فقط دو تیم در رنکینگ 
فیفا جزو 2۰ تیم برتر جهان هستند و در گروه C نیز شرایط به 
همین گونه است. این شرایط در گروه D نیز صدق می کند. در 
گروه E و با حضور ژاپن که یکی از قدرت های آسیایی محسوب 
می شود و با احتساب قرار گرفتن این تیم جزو 2۰ تیم برتر جام 
جهانی براساس رتبه تیم های صعودکننده، سه تیم حاضر در این 
گروه جزو 2۰ تیم برتر به شمار می روند. در گروه F هم سه تیم در 
میان 2۰ تیم برتر دنیا هستند. گروه G با حضور دو تیم در میان 
2۰ تیم برتر دنیا شرایطی مشابه اکثر گروه ها دارد و گروه H نیز 
که کره جنوبی در آن قرار گرفته فقط دو تیم را از میان 2۰ تیم 
برتر دنیا در خود جا داده است. با این بررسی مشخص می شود 
که گروه B جام جهانی براساس رنکینگ فیفا و جایگاه تیم هایی 
که به جام جهانی راه یافته اند، سخت ترین گروه جام جهانی 
است و عالوه بر تیم ملی ایران، سه تیم دیگر گروه هم کار سختی 
برای صعود از این گروه خواهند داشت. در حالی که شرایط دیگر 

گروه ها براساس رنکینگ فیفا ساده تر به نظر می رسد.

قرارداد حسین زاده اصالح می شود
امیرحسین حسین زاده بازیکن جوانی که در ابتدای فصل از تیم سقوط کرده سایپا به استقالل 
پیوست، در تیم جدیدش به قدری خوش درخشید که بسیاری او را پدیده بی چون و چرای 
لیگ دانستند و او نیز مزد بازی های درخشان خود را با دعوت به تیم ملی دریافت کرد. 
درخشش حسین زاده به اندازه ای بود که با این که پست او مهاجم نبود، با زدن 8 گل 
دومین گلزن برتر فصل استقالل و بدون احتساب پنالتی، بهترین گلزن استقالل و لیگ 
برتر شد. حسین زاده فصل گذشته با قراردادی به مدت دو سال به آبی پوشان پیوست و 
برای فصل آینده هم با این تیم قرارداد دارد که البته در خصوص بندها و تبصره های قرارداد 
وی نظرات متعددی وجود دارد. از باشگاه استقالل شنیده می شود این احتمال وجود دارد 
که قرارداد مالی این بازیکن که درخشش فوق العاده ای در فصل گذشته داشت، برای فصل 

بعد اصالح شود و به ازای این اصالح قرارداد مدت قرارداد وی هم افزایش یابد.

مجیدی در انتظار پاسخ االهلی
سرمربی ایرانی اتحاد کلباء در انتظار پاسخ باشگاه االهلی درباره انتقال مهدی قایدی است. 
به نقل از اسپورت امارات، بعد از آن که فرهاد مجیدی هدایت اتحاد کلباء را برعهده گرفت این 
باشگاه اماراتی با دستور مجیدی برای جذب مهدی قایدی به باشگاه االهلی نامه زد. مهدی 
قایدی فصل خوبی را با االهلی تجربه نکرد و در فهرست فروش باشگاه قرار گرفته است. طبق 
اعالم سایت اسپورت امارات، مجیدی همچنان منتظر پاسخ االهلی درباره انتقال مهدی قایدی 
است. به احتمال خیلی زیاد این انتقال نهایی شود چرا که ظاهرا باشگاه االهلی قصد دارد یک 
بازیکن از لیگ فرانسه را جایگزین قایدی کند. با توجه به تمایل نداشتن االهلی برای حفظ 
قایدی مسلما مجیدی کار سختی برای جذب شاگرد سابق خود نخواهد داشت. البته بعید هم 
نیست در سال جام جهانی، قایدی قید حضور در لیگ های عربی را بزند و برای بازگشت به تیم 

ملی و حضور در جام جهانی دوباره پیراهن استقالل را بر تن کند.

آفساید 

خبر

پنجره نقل و انتقاالتی استقالل 
بسته شد

پنجره نقل و انتقاالتی استقالل به دلیل شکایت باشگاه 
کمیته  مدیر  محمودزاده،  فریبرز  شــد.  بسته  یونانی 
نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال در گفت وگو با 
ایسنا در این باره توضیح داد: پنجره نقل و انتقاالتی 
باشگاه استقالل از سوی فیفا به دلیل شکایت باشگاه 
پانتولیکوس یونان بسته شده است. این باشگاه به دلیل 
انتقال محمدرضا  بر سر  پرداخت نشدن مطالباتش 

آزادی به استقالل، از آبی ها به فیفا شکایت کرده بود.

نشست مهدی پور با مدیران استقالل
مسئوالن باشگاه استقالل در حالی که هنوز سرمربی 
جدید این تیم مشخص نشده است، درصدد حفظ چند 
بازیکن تاثیرگذار تیم هستند. بر همین اساس، مدیران 
استقالل  در تماس با مهدی پور از این بازیکن خواستند 
تا در جلسه حضوری با آن ها شرکت کند و درباره تمدید 
ــرارداد صحبت کنند. قــرار است مهدی پور امــروز با  ق

مسئوالن استقالل مذاکره کند.

سروش دوباره پرسپولیسی شد 
طبق اعالم سایت باشگاه پرسپولیس، میالد سرلک و 
باشگاه پرسپولیس پس از مذاکرات بر سر قرارداد جدید 
به توافق رسیدند. به این ترتیب، همکاری برای یک فصل 
دیگر ادامه خواهد داشت. همچنین سروش رفیعی پس 
از اتمام قراردادش با سپاهان و جدایی از این تیم، با عقد 
قراردادی دو ساله به جمع شاگردان یحیی گل محمدی 
پیوست. سروش رفیعی حاال پس از سه سال بار دیگر 

پیراهن پرسپولیس را از آن خود کرده است.

پس از ردیف شدن قطار مربیان ایرانی برای سرمربی استقالل 
و مذاکره جدی مدیران باشگاه با جواد نکونام و رضا عنایتی که 
با اعتراض هواداران همراه شد، نام مربیان خارجی از جمله 
استراماچونی، مورایس، لچسکو و الکس نوری برای هدایت 
آبی ها مطرح شد و از بین این اسامی گویا شانس مربی دورگه 

ایرانی آلمانی از همه بیشتر بود. در حالی که گفته می شد 
مدیران باشگاه با الکس نوری به توافق مالی رسیده اند 

ــه را به عنوان دستیارش  و حتی او اشکان دژاگ
انتخاب کرده و قرار بود دیروز با سفر مدیریان 

ــرارداد بسته شود،  استقالل به دوحــه قطر ق
به یک بــاره رسانه ها از به بن بست رسیدن 

ــرف و منتفی شــدن حضور  مــذاکــرات دوط
نوری در استقالل خبر دادند. البته رسانه ها 

در اعالم این خبر جا ماندند چرا که سفر 
شنبه  ســه  قطر  بــه  استقالل  مسئوالن 

شب لغو شده و ظاهرا از همان موقع 
پالس منفی نوری به آبی ها رسیده بود. 

دربــاره دالیــل منتفی شــدن حضور 
نوری در استقالل هم گفته می شود 

او درخواست یک میلیون دالری 
و عقد قــرارداد سه ساله داشته 
انتخاب دو دستیار  انضمام  به 
ــی و آلــمــانــی بــا دستمزد  ــران ای
بــودجــه دو میلیون  و  جداگانه 

یورویی برای نقل و انتقاالت که با 
موافقت سردار آجورلو مدیرعامل 

باشگاه مواجه نشده است. 

نگرانی آبی ها در قفس توری

بند فســخ در قرارداد حســین حسینی!
سیدحسین حسینی، دروازه بان شماره یک استقالل 
داد،  نشان  گذشته  فصل  در  که  خوبی  عملکرد  با 
طبیعی است که هر تیمی خواهان به خدمت گرفتنش 
در سال جام جهانی باشد. اگرچه درباره حسینی این 
طور تصور می شود که او یک سال دیگر از قراردادش 
باقی مانده و بدون تردید فصل جدید هم گلر شماره 
یک آبــی پوشان خواهد بــود امــا به تازگی مشخص 
شده در قرارداد او بندی وجود دارد که می تواند در 
ازای پرداخت مبلغی از استقالل جدا شود. درباره 
حسینی شایعه شده که پیشنهادهایی از خــارج از 
کشور و یکی از لیگ های اروپایی دریافت کرده است. 
این دروازه بان که انگیزه زیادی برای حضور در جام 
جهانی همراه تیم ایران دارد، بدش نمی آید بتواند 
با حضور در فوتبال اروپا تجربه جدیدی را در رزومه 
فوتبالی خود به دست بیاورد. از سوی دیگر او کاپیتان 
دوم استقالل محسوب می شود و با تجربه بسیاری 
که در سال های گذشته به دست آورده، می تواند در 
فصل جدید هم کمک حال آبی پوشان باشد. اگرچه 
دروازه بــان استقالل هنوز تصمیمی درباره جدایی 
یا ماندن در استقالل نگرفته و حضورش در فوتبال 
اروپا نیز رسمی نشده اما مسئله مهم این است که اگر 
او تصمیم به جدایی بگیرد، با فعال کردن بند فسخی 
که در قــراردادش دارد، به راحتی می تواند این کار 
را انجام بدهد. بی تردید احتمال جدایی حسینی از 
استقالل در روزهایی که باشگاه آبی پوش پایتخت 
مشکالت فراوانی برای انتخاب سرمربی جدید تجربه 
می کند، می تواند به یک دردســر بزرگ دیگر برای 
آن ها تبدیل شود. البته که حسینی به عنوان بازیکنی 
که سال ها در استقالل توپ زده بعید است حاال که از 
این تیم دوباره به تیم ملی رسیده در سال منتهی به 

جام جهانی تصمیمی جز ماندن در استقالل بگیرد.

ویژه

گروه ورزش/ سه شنبه شب فوتبال اروپا با رقم خوردن نتایج 

غیرمنتظره شب عجیبی را سپری کرد. در این شب پرماجرا 
مجارستان، انگلیس را با نتیجه 4 بر صفر تحقیر کرد تا در 
صدر گروه خود در لیگ ملت ها قرار گیرد. این باخت بدترین 
شکست خانگی انگلیسی ها در 94 سال گذشته بود. از 
مارس ۱928 که اسکاتلند توانست انگلیس را 5 بر یک 
شکست دهد، اولین باری است که انگلیس یک بازی خانگی 
را با چهار گل خورده یا بیشتر می بازد. ساوت گیت 9 تغییر 
نسبت به تیمی که در آخر هفته مقابل ایتالیا به تساوی رسید، 
انجام داد تا به برخی از بازیکنان ذخیره فرصت بازی بدهد اما 

به رغم تسلط بر مالکیت، انگلیس موقعیت های کمی ایجاد 
کرد و این کار سرمربی تیم نتیجه معکوس داد تا مجارستان 
برنده مسابقه شود. این نتیجه باعث شد که شاگردان گرت 
ساوت گیت در قعر جدول گروه سوم  قرار بگیرند. این تیم تا 
به حال موفق نشده حتی یک پیروزی در چهار بازی از لیگ 
ملت ها به دست آورد و به دو شکست برابر مجارستان و دو 
تساوی برابر ایتالیا و آلمان رضایت داده است. این نتایج و به 
خصوص دو شکست متوالی برابر مجارستان خشم هواداران 
متعصب تیم ملی انگلیس را به دنبال داشت و آن ها با انتشار 
پیام   هایی در شبکه های اجتماعی و ترند کردن هشتگ 

مربوط به اخراج ساوت گیت با ۱2 هزار توئیت ناراحتی خود 
را ابراز کردند. در ادامه شب جذاب فوتبال اروپا، تیم ملی 
فوتبال آلمان قاطعانه ترین پیروزی تاریخ خود را برابر ایتالیا 
به دست آورد. ژرمن ها که به مصاف ایتالیا رفتند، توانستند 
با نتیجه 5 بر 2 به پیروزی دست یابند که این پرگل ترین 
پیروزی تاریخ فوتبال آلمان برابر ایتالیاست. پیروزی 5 بر 
2 آلمان برابر ایتالیا همچنین پرگل ترین پیروزی ژرمن ها 
در لیگ ملت های اروپاست. شاگردان فلیک بعد از سه 
تساوی پیاپی توانستند در این بازی به پیروزی دست پیدا 
 ،A کنند. با احتساب این نتایج، در جدول گروه سوم لیگ
تیم ملی مجارستان با هفت امتیاز صدرنشین شد، آلمان با 
شش امتیاز به رده دوم صعود کرد، ایتالیا پنج امتیازی ماند 
و به رده سوم سقوط کرد و انگلیس با همان 2 امتیازی که از 
قبل داشت در قعر جدول باقی ماند تا خطر سقوط به لیگ 
B را بیش از پیش احساس کند. این در حالی است که تنها 
دو دور دیگر به پایان مرحله گروهی لیگ ملت ها باقی مانده 
است و سه شیر در دو بازی بعدی خود به ترتیب مهمان ایتالیا 
و میزبان آلمان خواهد بود. در گروه 4 نیز دو بازی برگزار شد 
که در یکی از آن ها هلند با نتیجه 3 بر 2 مهمان خود تیم ملی 
ولز یکی دیگر از هم گروه های ایران در جام جهانی 2۰22 را 
مغلوب کرد. در دیگر بازی این گروه تیم ملی بلژیک با تک گل 
دقیقه ۱۶ میچی باتشوایی میزبان خود لهستان را از پیش رو 
برداشت. با نتیجه این دو بازی تیم ملی هلند ۱۰ امتیازی 
شد و در صدر جدول گروه قرار گرفت، بلژیک 7 امتیازی شد 
و در رده دوم ایستاد، لهستان با 4 امتیاز رده سوم را به خود 
اختصاص داد و ولز هم با یک امتیاز در انتهای جدول باقی 

ماند تا از صعود به مرحله بعد بازبماند.

 خدشه بر دیسیپلین آقای خاص 
با قهرهای مکرر!

گروه ورزش/ »بنا استراحت کرد و برگشت.« این جمله ای است که 

بعد از قهر در سکوت آقای خاص و برگشت سریع السیرش به جمع 
اردونشینان از سوی علی محمدی مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی 
تیتر برخی رسانه ها شد. تیتری که بر خالف حالوت ذاتی درونش 
به خاطر برگشت آقای خاص، تا حد زیادی طعم تلخی داشت؛ تلخ 
از این منظر که گویا آقای خاص صرف نظر از تمام افتخارات خاص 
و فراموش نشدنی که برای کشتی ایران به ارمغان آورده، هر زمان 
که اراده کند، مــی رود، بدون آن که نگاهی به اطــراف بیندازد و 
همراهانش را در راه پرفراز و نشیبی که پیش رو دارند، در نظر بگیرد. 
شاید این رفتن های دل بخواهی محمد بنا، بزرگ ترین ضعف آقای 
خاص باشد که گاهی دیسیپلین منحصر به فرد او را زیر سوال 
می برد. مردی که نبوغ مدیریتی او بنای کشتی فرنگی ایران را زبانزد 
خاص و عام کرده با این قهرهای پرتکرار که شاید شمارش آن از دست 
خودش هم خارج شده باشد، نوعی دلزدگی را در اردوی کشتی 
فرنگی ایجاد کرده است. با هر قهر آقای خاص، بنای کشتی فرنگی 
فرو می ریزد و تمام ارکان فدراسیون کشتی از رئیس گرفته تا نایب 
رئیس و کادرفنی و غیره و ...، مامور می شوند تا تمام راه های رسیدن 
به بنا را بررسی کنند و مقدمات برگشت دوباره او را فراهم آورند. در 
این بین کلی وقت و انرژی صرف می شود تا رضایت سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی جلب شود. هرچند که در گذشته او برای قهرهای 
معروفش دالیل قابل قبولی داشت اما به نظر نمی رسد دو قهر اخیر 
بنا که به گفته خیلی ها منشأ خانوادگی داشته، دلیل قانع کننده ای 
برای رها کردن اردوی تیم ملی باشد. آقای خاص باید بداند در 
جایگاهی که قرار دارد، مسئول است و این مسئولیت نه تنها در قبال 
کشتی گیران ساری و جاری است بلکه او در قبال تک تک اعضای 
کادرفنی و مسئوالن فدراسیون کشتی نیز مسئولیت متقابل دارد. 
ضمن این که ایجاد ثبات مدیریتی در تیمی که قرار است در المپیک 
پاریس بار دیگر قدرت نمایی کند، از هر اصل دیگری مهم تر است. 
امید است محمد بنا به حرمت صمیمیتی که در دورهمی دیروزش 
بعد از برگشت دوباره به اردوی تیم ملی در عکسی یادگاری به ثبت 

رسید، پیش از قهر بعدی، اطرافیانش را هم در نظر بگیرد.

یادداشت

 درخواست باالی ولسیانی 
از پرسپولیس

گئورگی ولسیانی مدافع فصل گذشته سپاهان در حالی 
با پرسپولیس مذاکره کرده که پیشنهادی 45۰ هزار 
دالری به این باشگاه داده است. این در شرایطی است که 
قرارداد این بازیکن با سپاهان در فصل گذشته 2۰۰ هزار 
دالر بوده است. حال باید دید پرسپولیس حاضر است تا 
چه مبلغی برای جذب این بازیکن گرجستانی هزینه کند.

یا خارجی باعث شده هر روز شایعات جدیدی درباره نیمکت آبی ها شنیده شود.شاخه پریدن مسئوالن باشگاه استقالل و مشخص نبودن اولویت باشگاه برای انتخاب مربی ایرانی فعلی و بالتکلیفی تیم نشان دهنده ناتوانی آن ها در اجرای برنامه های شان است. از این شاخه به آن شوکه شده اند، چرا که تدبیر و برنامه خاصی برای دوران پسامجیدی نداشتند یا اگر هم داشتند روند و انتقاالت بازیکنان هم خبری نیست. مدیران باشگاه استقالل ظاهرا خودشان از رفتن مجیدی داشته اند اما مدیریت باشگاه هنوز نتوانسته سرمربی جدید تیم را انتخاب کند و برای همین از نقل گذشته است و گویا مسئوالن باشگاه حدود یک ماه پیش از پایان لیگ از جدایی سرمربی شان خبر را بیش از گذشته نگران می کند. با این که دو هفته از قهرمانی استقالل و جدایی فرهاد مجیدی گروه ورزش/گره کور انتخاب سرمربی جدید استقالل هر روز کورتر می شود و هواداران این تیم 

الکس نوری هم به استقالل »نه« گفت!
تشدید بحران انتخاب جانشین مجیدی

البته این ارقام و اعداد را طرف ها نه تایید کرده اند و نه تکذیب با 
این حال سکوت باشگاه درباره چرایی منتفی شدن و برنامه آینده 
و زمان انتخاب سرمربی جدید باعث نگرانی و عصبانیت هواداران 
شده به خصوص آن که باشگاه پرسپولیس و سپاهان به عنوان 
رقبای اصلی استقالل به یکه تازی در بازار نقل و انتقاالت ادامه 
می دهند و چند روز دیگر هم تمرین شان آغاز می شود اما استقالل 
هنوز نه سرمربی دارد و نه تکلیف بازیکنان و خریدهایش مشخص 
ــواداران شــده، ترس  اســت. نکته دیگری که باعث ناراحتی هـ
مسئوالن باشگاه از پرداخت های ارزی و ارقام درشت به مربی یا 
بازیکنان جدید است در حالی که به گفته خود آن ها باشگاه دیگر 
مشکل مالی ندارد و عالوه بر آن باشگاه های رقیب هم با ارقام 

عجیب و باال در حال جذب مربی و بازیکن هستند.

رونمایی از آخرین مسافر قطر؛ جام جهانی بدون جای خالی
ــدار پلی آف،  سه شنبه شب با بــرگــزاری آخرین دی
تکلیف تمام 32 سهمیه جام جهانی 2۰22 مشخص 
شــد. ورزشــگــاه احمد بن علی میزبان آخرین پلی 
آف بین المللی بود؛ جایی که تیم های کاستاریکا و 
نیوزیلند برای تعیین سی و دومین تیم حاضر در جام 

جهانی به مصاف هم رفته بودند. کاستاریکا به عنوان 
 E برنده این دیــدار به عنوان چهارمین تیم به گــروه
اضافه شد تا اسپانیا، آلمان و ژاپن سومین حریف خود 
در قطر را بشناسند. در همین ورزشگاه تیم استرالیا 
هم با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل پرو، سهمیه 

شماره 3۱ را به دست آورد. این تیم در گــروه D به 
جمع کشورهای فرانسه، دانمارک و تونس ملحق 
شد. به این ترتیب 74 روز پس از انجام قرعه کشی 
جام جهانی 2۰22، تکلیف تک تک تیم های حاضر 

در گروه های هشتگانه مشخص شد.

رقیب ایران در جام جهانی تحقیر شد

انگلیسی ها علیه ساوت گیت!انگلیسی ها علیه ساوت گیت!انگلیسی ها علیه ساوت گیت!

جدید داخلی یا خارجی به عنوان جدی ترین سرمربی بعید نیست دوباره نقشه و برنامه عوض و یک مربی را از دست ندهد! البته با توجه به رویه عجیب باشگاه در انتخاب به تب  و مربی داخلی راضی شود تا تیمش حداقل نقل و انتقاالت مربی خارجی نداشته اند و در واقع هوادار را به مرگ گرفته اند تا یک پاسخ می رساند! مدیران باشگاه عزم جزمی برای استخدام استقالل و دعوت از چند بازیکن برای تمدید قرارداد همه را به عنایتی. با این حال سکوت عجیب و کشنده مسئوالن باشگاه هم به شایعات دامــن زد که انتخاب باشگاه کسی نیست جز پروفایل مهاجم سابق استقالل و سرمربی فصل گذشته هوادار آبی ها باز شد و این بار گزینه کسی نبود جز رضا عنایتی. تغییر خبر دادند، دوباره پرونده انتخاب سرمربی داخلی برای نیمکت درست در روزی که رسانه ها از توافق نکردن نوری و استقالل 
گزینه هدایت آبی ها معرفی شود.

پنج شنبه  26 خرداد 1401
16 ذی القعده  1443.شماره 20962



سینما و تلویزیون پنج شنبه  2۶ خرداد ۶1401
1۶ ذی القعده  1443.شماره 209۶2

حسرت 3000 ساله غول چراغ جادو

 Three( »فیلم سینمایی »سه هــزار سال حسرت
Thousand Years of Longing( محصول مشترک 
آمریکا و استرالیاست که در سال 2022 ساخته شده 
و به زودی به نمایش درخواهد آمد. این فیلم را جورج 
میلر کارگردانی کرده که برای سه گانه پرفروش و 
شاخص »مکس دیوانه« شناخته می شود، او اثر تازه 
خود را بر اساس یک داستان کوتاه انگلیسی ساخته 

است.
فیلم »سه هــزار سال حسرت« ماجرای یک استاد 
منزوی دانشگاه به نام »آلیتیا« است که در سفری به 
استانبول، با یک غول روبه رو می شود. این غول به 
او پیشنهاد می دهد سه آرزویــش را در ازای آزادی 
خودش برآورده سازد، اتفاقی که ماجراهایی را برای 

دو شخصیت اصلی رقم می زند.

تیلدا سویینتن هنرپیشه اصلی و ایفاگر نقش »آلیتیا« 
است و ادریس البا نقش غول را بازی می کند.این 
فیلم که در ژانر درام فانتزی و رمانتیک   بر اساس قصه 
آشنای غول چراغ جادو ساخته شده، گفته می شود 
فضایی مانند »درخت زندگی« اثر ترنس مالیک و 

»شکل آب« ساخته گیرمو دل تورو را دارد.
فیلم سینمایی »سه هــزار سال حسرت« در بخش 
خارج از مسابقه جشنواره فیلم کن 2022 رونمایی 
شد و نقدهای متفاوتی از سوی منتقدان گرفت که 
نمره آن را در متاکریتیک به 57 رساند. با این حال 
سابقه جورج میلر نشان می دهد احتماال این فیلم پس 
از اکران عمومی به عنوان یکی از آثار شاخص سال و 
مدعی جدی اسکار مطرح شود. نمایش فیلم نیز 
برای فصل جوایز برنامه ریزی شده تا شانس آن را برای 
اسکار، باال ببرد.»سه هزار سال حسرت« از 9 شهریور 

در سالن های سینما اکران خواهد شد.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

info@khorasannews.com

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در مجموعه های 
ــان هستند. این  ــردان ــک گ ــروس عــروســکــی، ع
هنرمندان هرگز دیده نمی شوند و صدای شان 
شنیده نمی شود، به همین دلیل سهم بسیارشان 
بــه شخصیت های عروسکی  ــان بخشی  در ج
فــرامــوش مــی شــود. محمد لقمانیان یکی از 
عروسک گردان های مجموعه محبوب »مهمونی« 
است که با حرکت دست هایش شخصیت های 
»قیمه«، »روح« و »پشه« را زنده کرده است. او پیش 
از این در مجموعه »کاله قرمزی« عروسک گردان 
»فامیل دور« بوده، به جای شخصیت بچه صحبت 
کرده و همچنین کارگردانی برنامه طنز »شوخی 
شوخی« را نیز در شبکه3 در کارنامه خود دارد. 
لقمانیان در فضای مــجــازی هــم بــا عروسک 
»لقمه« که طبق گفته خــودش کاریکاتوری از 
اوست، مشهور است. به بهانه »مهمونی« با این 
هنرمند درباره همکاری با این مجموعه و حرفه 

عروسک گردانی گفت وگو کردیم.

در مــجــمــوعــه ای مــانــنــد »مــهــمــونــی« که 	 

چندین شخصیت دارد، این که هر هنرمندی 

عروسک گردان کدام شخصیت باشد، بر اساس 

چه معیار و مالکی تعیین می شود؟

نه تنها در این برنامه، در کارهای دیگر هم خود 
ــردان متناسب با شناختی که از دست  ــارگ ک
و طبیعت عــروســک گــردان دارد، عروسک ها 
ــود می زند و  را در ذهنش مدیریت می کند، ِات
عروسک ها را می سپارد به دســت افـــرادی که 
مدنظرش هستند. بعضی همکاران ما انرژی شان 
موقع گــردانــدن عروسک بیشتر و دست شان 
سریع تر است، بعضی همکاران هم هستند که 
کمی لطیف تر و آرام تر عروسک گردانی می کنند، 
همه این ها به فیزیولوژی آن هنرمند و کاراکتر 
درونی اش وابسته است و کارگردان بسته به نوع 
کاراکترهایی که عروسک ها ایجاد می کنند یا 
شخصیتی که صداپیشه ها برای شان خلق کردند، 

انتخاب ها را انجام می دهد.

یعنی از ابتدا عروسک گردانی شخصیت 	 

»قیمه«، »روح« و »پشه« پیشنهاد شد و شما هم 

پذیرفتید؟

بله. گاهی اوقات هم مثال یک عروسک می آید و 
عروسک گردان ها به صورت داوطلبی امتحان 
می کنند، گاهی هم این طور است که هر عروسکی 
که می آید همه امتحان می کنند. در کار آقای 
ــت، همه صداپیشه ها  طهماسب ایــن طــور اس
چندین بار به جای شخصیت صحبت می کنند و 
عروسک گردانان هم جاهایشان عوض می شود 
و عروسک را می گیرند تا این که کارگردان متوجه 
می شود عروسک به دست کدام عروسک گردان 
بیشتر می نشیند و با صــدای چه صداپیشه ای 

بیشتر جور می شود.

در »مهمونی« عروسک گردان سه شخصیت 	 

هر  عروسک گردانی  نــوع  طبیعتا  هستید، 

شخصیت با توجه به ویژگی های او متفاوت است، 

از این تفاوت و سختی ها بگویید.

تقریبا سخت است اما چون این کار تخصص، حرفه 
و شغل ماست، می توانیم از هم تفکیک بدهیم 
و حرکت مختص هر کاراکتری را دربیاوریم، 
همه این ها با تمرین و تمرکز اتفاق می افتد. 
البته گاهی به علت تعدد کاراکتر یا نبود شرایط، 
عروسک گردان اصلی به ناچار عروسک را به 
همکار دیگرش می دهد تا او را هدایت کند. بعضی 
اوقات هم این عروسک ها را به کمک همکاران 
دیگرمان می گرفتیم، به عنوان مثال اگر جایی 
من عروسک گردان »قیمه« هستم و دارم »پشه« را 
هم عروسک گردانی می کنم، خب قاعدتا »قیمه« 
را مــی دادم به یکی از همکارانم و خودم »پشه« 
ــی دادم. این کار متناسب با شرایط  را حرکت م
و اهمیت موضوعی که هر کاراکتر دارد، انجام 

می شود.

با توجه به تاثیر امکانات و شرایط بر کیفیت 	 

کار عروسک گردان، این امکانات در »مهمونی« 

چطور بود؟

همیشه دکورها متفاوت هستند. مثال اگر پشت 
صحنه کار خانم برومند »شهرک کلیله و دمنه« 
را نگاه کنید، دکــور باالتر از سطح زمین است 
و عروسک گردانان ایستاده عروسک گردانی 
می کنند و امکان بیشتری برای حرکت دارند. 
در دکورهایی که اصوال آقای طهماسب استفاده 
می کنند، چون بیشتر لوکیشن ها در منزل و خانه 
اســت، نمی توانند کل دکــور را روی سطح قرار 
بدهند و از کف زمین استفاده می کنند، قاعدتا 
همه چیز کوتاه تر می شود و عروسک گردان باید 
بنشیند یا بخوابد و عروسک گردانی کند. این 
سختی ها در کار وجود دارد اما همان طور که گفتم 
ما چون عادت داریــم و ِقلق هایش را می دانیم، 

برای مان زیاد سخت نیست.

ــه 	  ک ــی  ــ ــایـ ــ ــک هـ ــ ــروسـ ــ عـ ــان  ــ ــیـ ــ مـ از 

عروسک گردان شان هستید، کدام شخصیت 

را بیشتر دوست دارید؟

من »پشه« را خیلی دوست داشتم که اوایل نشد 
من عروسک گردانش باشم و خانم بخشنده آن 
را عروسک گردانی کردند. از قسمت 11 یا 12 
ایشان رفتند سر سریالی که از قبل قول داده 
بودند و بعد از آن من پشه را گرفتم و او را خیلی 
دوست دارم. عروسک گردانی »روح« خیلی سخت 
بود و واقعا خیلی از من انــرژی می برد اما چون 
صداپیشه اش بهادر مالکی بود و کاراکتر خاصی 
خلق کرده بود، ما هم با تمام وجود سعی می کردیم 
این کاراکتر را به نحو احسن و درست هدایت کنیم. 

»روح« هم برای من خیلی جذاب بود.

حرکت »روح« خیلی خوب است و کامال آن 	 

حس معلق بودن در فضا را می رساند، این اتفاق 

چطور رخ داد؟

این اتفاق به سختی افتاد و تقریبا به ُکندی پیش 
رفت، چون خیلی مکانیزمش سخت بود، چند 
بار با همکاران مختلف تست کردیم، تا این که من 
و همکارم آقای علی پاکدست او را گرفتیم و به 
این نتیجه رسیدیم اگر دست هایش یا مثال طرز 
ایستادن و نشستن خودمان یک مکانیزم خاصی 
داشته باشد، بیشتر به کاراکتر نزدیک می شویم. 
حتی اوایل هم چند برداشت رفتیم اما خودمان 
راضی نبودیم و بعدها اواخر برنامه بعد از این که راه 
افتاده بودیم، آن برداشت ها را دوباره تکرار کردیم. 

خیلی سخت بود اما خدا را شکر محقق شد.

»روح« در قسمت های آینده »مهمونی« حضور 	 

دارد؟

بله هست. اتفاقا یک اتاق خیلی قشنگ دارد، ما 
اتاقش را می بینیم و مهمانانی را می بینیم که با 
او صحبت می کنند و در آینده تصاویر بهتری از او 

خواهیم دید.

ــرای ایــن که حرکات عــروســک، واقعی و 	  ب

طبیعی باشد، عروسک گردان به عنوان کسی 

که شخصیت را حرکت می دهد باید چه کند؟

کال یک عروسک گردان خــوب بازیگر اســت و 
باید اصول بازیگری را بلد باشد. من از بازیگری 
ــردم و چــون هم کارگردانی می کنم  ــروع ک ش
ــول بازیگری را می دانم.  و هم بازیگری، اص
عروسک گردان می تواند این اصول را به عروسک 

منتقل و طوری عروسک را هدایت کند که مثل 
بازیگرها حس و نگاه درست داشته باشد. همه  
این ها تکنیک دارد و از تجربه ای که داشتیم هم 

استفاده کردیم.

عده ای معتقدند شخصیت های »مهمونی« 	 

بدآموزی دارند، نظر شما چیست؟

رده بندی سنی این مجموعه باالی 12 سال است. 
شما بچه 12 ساله و ادبیاتی را که استفاده می کند 
نگاه کنید، بچه های 12 ساله ذهن شان این قدر 
باز است که حرکت یا جمله ای باعث نمی شود 
بدآموزی داشته باشد. اصال به نظرم »بدآموزی« 
کلیشه است و مال زمان های بسیار قدیم تر است 
که می گفتند این کار بدآموزی دارد! بدآموزی 
مختص بچه هاست، کودکی که تقلید می کند و 
اگر یک سری حرف ها را بشنود آن ها را طوطی وار 
می گوید، اگر حرف بد جلوی او بزنید همان حرف 
ملکه ذهنش می شود و می گوید اما این کار برای 
خردساالن نیست و مخاطبش 12 سال به باال 
هستند. االن همه خودشان مستقل و با همه 
جور حرفی آشنا هستند. ضمن این که اگر این 
کاراکترها گاهی یک سری حرف ها را نزنند، پس 
ما ِکی و کجا باید ببینیم که شخصیت ها حرف های 
خاصی می زنند؟ اگر بخواهیم کاراکترهایی 
واقعی دربیاوریم، نمی شود که یک شخصیت 
همیشه حرف های خوب بزند! اگر این طور باشد 
مانند برنامه های آموزشی، برنامه های سفارشی 
تلویزیون و برنامه هایی که خاله و عمو دارند هستند 
که مدام می خواهند به بچه ها حرف های خوب 
آموزش بدهند، قاعدتا خیلی مصنوعی می شد. به 
نظرم دیگر بدآموزی داشتن، یک شعار کلیشه ای 

شده است.

کار عروسک گردان هم به اندازه صداپیشه 	 

ــا مـــردم بیشتر صداپیشه ها  ام ــت  مهم اس

ــان بـــودن  ــه ــن ــد، عــلــتــش پ ــن ــاس ــن ــی ش را م

عروسک گردان است یا دالیل دیگری هم دارد؟

صداپیشه  هــم مانند عــروســک گــردان پنهان 
است، منتها نمی دانم حاال ذات، سرشت انسان 
و مکانیزم طبیعی این طور است که صدا بیشتر 
تاثیر می گذارد تا این که آدم بخواهد اول ببیند، 
ــان خیلی تالش  ــردان ــک گ ــروس نــمــی دانــم. ع
می کنند امــا حرکت ها   و کــار عروسک گردان 
محدود است، چند حرکت بیشتر نمی تواند انجام 
بدهد، خیلی تالش کند عروسک را زنــده نگه 
می دارد اما صداپیشه تکیه کالم دارد و حرف های 
بامزه می زند. مردم اول بانمک بودن عروسک را 
می بینند و قضاوت می کنند که آیا عروسک زشت 
است یا زیبا؟ بعد می گویند آیا صدایش بامزه است 
با بی مزه؟ بعدا تازه فکر می کنند که هنرمندی هم 
آن پایین است و دارد کارهایی انجام می دهد. به 
هرحال چون صدا مدام تکرار می شود، حرف های 
جذاب می زند و بانمک است، همیشه بیشتر مورد 

توجه مردم قرار گرفته است.

در گفت وگوی قبلی که با شما داشتیم، از 	 

کار با آقای طهماسب به عنوان »دانشگاه« یاد 

کردید، آن کسب تجربه و آموزش همچنان در 

»مهمونی« هم ادامه دارد؟

بله، سر کــار هر وقــت آقــای طهماسب کسی را 
راهنمایی کند، خودش یک آموزش است. یک 
بخشی از آمــوزش هم رفتار ایشان با اطرافیان 
خودش و آدم هاست و بخشی هم مربوط به زمان 
استراحت اســت. وقتی در این زمــان کنار ایرج 
طهماسب بنشینی و سوالی از او بکنی، کامال 
برایت بــاز می کند، نظراتش را می گوید و هر 

لحظه می تواند به شما چیزی را آموزش بدهد. 
غیر از این هم آقــای طهماسب چند ماه تمرین 
می گذارند و همه اصولی را که یک عروسک گردان 
ــرای بــاال رفتن کیفیت کار  و صداپیشه باید ب
بداند، تمرین می کنند. اصــول صداپیشگی، 
عروسک گردانی، بداهه پردازی، طنزشناسی، 
کمدی، داستان سرایی و همه این ها را در قالب 
یک دوره با تمام اعضای گروهش تمرین می کند 

تا همه برای تولید آماده  شوند.

از آن جایی که »مهمونی« با »کاله قرمزی« 	 

متفاوت است و شخصیت هایش جدید هستند، 

درباره موفقیت این مجموعه احساس نگرانی 

داشتید؟

بله. ما خودمان هنگام تمرین، در پشت صحنه 
با صداپیشه ها خیلی گپ می زدیم که آیــا این 
برنامه می گیرد یا نمی گیرد؟ یکی از دالیلی که به 
موفقیت کار امیدوار بودیم، این بود که می دانستیم 
یک لیدر قوی و کارُکشته مثل ایرج طهماسب 
پشت این کار است و خب ایشان هم کوله باری از 
تجربه است و دیدگاه بسیار وسیع و درستی دارد، 
می داند ِکی و چطور از کاراکترها و عروسک ها 
استفاده کند، ِکی خودش دیده بشود و چطور 
داستان هایش پیش برود. جایی که می ترسیدیم یا 
نگران می شدیم، به پشتوانه وجود آقای طهماسب 
این نگرانی به صفر می رسید و از زمانی که یک 
سری از دوستان اضافه شدند مثل کاظم سیاحی 
که به جای »پشه« صحبت می کرد یا بهادر مالکی 
صداپیشه »روح«، بیشتر مطمئن شدم که این کار 
حتما می گیرد. اگرچه در تمرین ها شک نداشتیم 
کاراکتر »بچه« با صدای هوتن شکیبا شخصیت 
محبوبی می شود اما خب دربــاره کاراکترهای 
دیگر شک  داشتیم، به هرحال کم کم همه راه 
خودشان را پیدا کردند. به قول آقای طهماسب 
هیچ وقت نباید عجله کرد. ایشان عقیده دارند نقد 
درست، چه نقد منفی و چه نقد مثبت، مال امروز 
و فردا نیست. باید چندین ماه از کار بگذرد، همه 
اجراهایش را رفته باشد، در ذهن مخاطب نشسته 
باشد، بعد اگر نقدی بود آن نقد درست ترین است. 
خودشان هم گوشزد می کردند که حتی اگر به به 
و چه چه بگویند ما نباید فکر کنیم کارمان خوب 
اســت، حتی اگر دشنام بدهند که خدا را شکر 
این اتفاق هم نیفتاده یا بد بگویند، باز هم نباید 

ناامید شد.

در »شهرک کلیله و دمنه« کار با کارگردان 	 

سخت گیر و وسواسی مانند خانم برومند چطور 

بود؟

کار با خانم برومند هم بسیار عالی و متفاوت 
است. وقتی شما به قول معروف با »اصِل جنس« 
کار کنی، می توانی خیلی از او یاد بگیری. آقای 
طهماسب و خانم برومند، در زمینه کارهای 
عــروســکــی اصـــل جــنــس هستند و هــرکــدام 
ــد. وقتی صحبت و راهنمایی  تجربه هایی دارن
می کنند، شما می توانید ایدئولوژی و تفکرات شان 
را بشنوید و یاد بگیرید. خانم برومند وسواس بسیار 
جالبی دارد که گاهی شاید خسته کننده باشد 
اما خروجی کار را که می بینی متوجه می شوی 
به دلیل همان وســواِس هنری که دارنــد، چقدر 
درخشان می شود. آدم از کار کردن با ایشان هم 

خیلی لذت می برد.

 مائده کاشیان  

کنسرت  در  طباطبایی  طناز 
– نـــمـــایـــش »ســــی صــــد« بــه 
کارگردانی امیر جدیدی حضور 
دارد. ایــن بازیگر و همچنین 
رضا کیانیان به صورت ویدئویی 

ــروژه حاضرند و جزو بازیگران بخش  در این پ
صحنه ای نمایش نیستند.

چهره ها و خبر ها

سینمای جهان

سینمای ایران

سعید آقاخانی به زودی سریال 
ــون خ 4« را جلوی دوربین  »ن
ــد بـــرد. مــهــدی فرجی  ــواه خ
با  مجموعه  ــن  ای تهیه کننده 
انتشار تصویری از خودش در 
کنار آقاخانی، از آغاز مرحله پیش تولید و فراهم 

کردن مقدمات تولید آن خبر داده است.

محمد خزاعی رئیس سازمان 
سینمایی در دیــدار با نماینده 
ولی فقیه در استان آذربایجان 
شرقی، به نقش مهم سینما در 
عرصه جهاد تبیین اشاره و تولید 
آثار فاخر مطابق با باورهای دینی و ملی را هدف 

سازمان مطرح کرده است.

ــزت ا... ضرغامی با اشــاره به  ع
»جیران«  سریال  از  دیالوگی 
کــه در آن ناصرالدین شــاه از 
»جیران« می خواهد او را به جای 
»قبله عالم« با نام »ناصر« صدا 
کند، در توییتی نوشته بالی جان کشور همین 

عناوین توخالی است.

سریال  با  تیرماه  امامی  هلیا 
ــان یــک شــهــر« ساخته  ــت »داس
شبکه5  بــه  آهنج  محمدرضا 
می آید. او در این مجموعه نقش 
یکی از گزارشگران »در شهر« 
را ایفا کرده و بازیگرانی مانند علی دهکردی و 

دانیال عبادی نیز  در آن ایفای نقش می کنند.

بــهــاره افــشــاری از چهارشنبه 
هفته آینده با فیلم »روز ششم« 
اثر حجت قاسم زاده اصل روی 
خواهد  حــضــور  سینما  ــرده  پـ
داشــت. مصطفی زمانی دیگر 

بازیگر اصلی فیلم است و امیر جعفری و مهران 
احمدی نیز در فیلم حضور دارند.

ــاور  ــشـ ــود رضـــــــوی مـ ــمـ ــحـ مـ
قصد  مجلس  رئیس  فرهنگی 
عرصه  در  را  فعالیتش  دارد 
بگیرد.  ســر  از  تهیه کنندگی 
ــزارش صبا، او درخواست  به گ

کناره گیری از مسئولیت خــود در مجلس را به 
قالیباف ارائه داده است.

هفته  شنبه  از  قیاسی  ایــمــان 
آینده بعد از خبر ساعت 22، 
مستند زندگی فینالیست های 
3« را روی آنتن  »عصر جدید 
خواهد داشت. اولین قسمت از 

این مجموعه مستند به زندگی ستیال و آنیسا در 
شیراز پرداخته است.

قیمت بلیت سینماهای حوزه هنری 
شناور می شود

معاون پخش و اکران حوزه هنری، از اجرای طرح 
قیمت گذاری شناور بلیت در زنجیره سینماهای 

بهمن سبز خبر داد.
سیدعلی طباطبایی نژاد در گفت و گو با مهر در 
این باره اظهار کرد: »قیمت گذاری شناور بلیت 
فیلم های سینمایی، موضوعی متداول در اغلب 
زنجیره سینماهای جهان است که در روش های 
ــران در  سنتی مدیریت فرهنگی و هنری در ای
نظر گرفته نشده است. ما با شناسایی و تحلیل 
روش هـــای متداول قیمت گذاری محصوالت 
فرهنگی در جهان، در تالشیم تا به نسخه ای بومی 
برای این کار دست یابیم.« او اضافه کرد: »نگاه 
سنتی به قیمت گذاری و تعیین نرخ ثابت یا انجام 
حرکت های هیجانی مثل نیم بها کردن بلیت همه 
فیلم ها در تمام سینماها، نتیجه ای جز ضربه زدن 
به اقتصاد سینما و فرهنگ کشور در پی نخواهد 
داشت. این نسخه ها روش درستی برای مدیریت 
بلند مدت نیستند و تنها تاثیر مقطعی و حتی 
مخرب به ویژه در افتتاحیه اکران فیلم ها خواهند 
داشت.« وی گفت: »ما با بررسی روند فروش در 
حدود 150 سالن سینمایی حوزه هنری در طول 
یک بازه معین بعد از کرونا در تالشیم به برنامه ای 
جامع برای قیمت گذاری سئانس های سینما 
برسیم. این طرح به صورت آزمایشی برای فیلم 
»هناس« در سینماهای بهمن سبز اجرا خواهد 
شد تا با بازخورد گرفتن از مرحله آزمایشی به 
نقطه ای مطلوب برسد.« مدیر پخش بهمن سبز 
ــزود: »روز نمایش، سئانس، کیفیت سالن،  اف
هفته نمایش فیلم و... عواملی هستند که باید در 
قیمت گذاری شناور سئانس های سینماها مد 

نظر قرار گیرند.«

 برگزاری مسابقه »بازی مرکب«  
در دنیای واقعی

شرکت نتفلیکس قصد دارد مسابقه تلویزیونی 
ــازی مرکب: چالش« را تولید کند.به  به نام »ب
گزارش ایسنا، سریال تلویزیونی پربیننده »بازی 
مرکب« دیگر فقط یک داستان نخواهد بود چراکه 
نتفلیکس قصد دارد یک رئالیتی شو را با نام »بازی 
مرکب: چالش« تولید و پخش کند. مسابقه ای که 
به سفارش نتفلیکس برگزار می شود،  برخالف 
سریال کره ای »بازی مرکب«  مرگبار نخواهد بود 
و بدترین حالت ممکن برای 4۶5 بازیکنی که در 
این مسابقه شرکت می کنند، ترک مسابقه بدون 

کسب 4.5۶ میلیون دالر خواهد بود.
4.5۶ میلیون  بنا بر اعــالم نتفلیکس، جایزه 
دالری، بیشترین جایزه نقدی است که تاکنون 
در تاریخ مسابقات تلویزیون واقع نما تعیین شده 
است.این مسابقه 10 قسمتی »بــازی مرکب: 
چالش«، بازی هایی که از سریال کره ای »بازی 
مرکب« الهام گرفته شده اند و چند بازی جدید 
را شامل خواهد شد. این مسابقه در بریتانیا فیلم 

برداری می شود.
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 کاخ سفید در جریان »جنگ 
تاریخ  جهان

سرد« و برای ریختن آبروی رودسری
اتحاد جماهیر شــوروی، از 
پــروژه »اوساویکهیم« به عنوان یک برند 
تبلیغاتی استفاده می کرد. آمریکایی ها 
مدعی بودند که ســربــازان روس، بعد از 
تسلط بر شرق آلمان و بخش هایی از برلین، 
طی یک عملیات موسوم به »اوساویکهیم«، 
در 22 اکتبر 1946 / 4 آبان 1325، بیش 
دانشمندان  از  نفر   200 و  ــزار  ــ دوه از 
ــی را بـــا درخـــواســـت  ــان ــم متخصص آل
کمیساریای خلق اتحاد جماهیر شوروی، به 
داخل خاک این کشور انتقال دادند. ارتش 
سرخ، البته منکر این نقل و انتقاالت نبود، اما 
ادعــا می کرد که این انتقال، »با تضمین 
امنیت« صورت گرفته است. گزارش های 
ــراد  ــی داد کــه افـ ــ ــان مـ ــش ــاخ ســفــیــد ن کـ
انتقال یافته، با احتساب افــراد خانواده، 
جمعیتی حــدود شش هزار نفر را شامل 
می شدند. بخش مهمی از این متخصصان، 
روی پروژه های »لوفت وافه« )نیروی هوایی 
آلمان( و به ویــژه پــروژه مربوط به ساخت 
موشک وی.2 فعال بودند. فرجام افرادی 
که به این ترتیب، از آلمان به شوروی منتقل 
شدند، هیچ گاه به درستی آشکار نشد؛ اما 
گزارشی  هم دربــاره بدرفتاری با آن ها در 
دست نیست. کاخ سفید برای دامن زدن به 
نفرت عمومی از بلوک شرق در اروپا و دیگر 
مناطق جهان، داستان های مفصلی درباره 
نتایج مصیبت بار آن نقل  و  انتقال  ایــن 
ــت آمریکایی ها در  ــا دس ــا آی مــی کــرد؛ ام

سهم بری از فناوری  نازی ها  خالی ماند؟

یک عملیات 14 ساله	 
آمریکایی ها ولع زیادی برای دستیابی به 
فناوری های جنون آمیز هیتلر داشتند. 
آن هــا پیش از آن کــه بــه برلین برسند، 
برنامه ای گسترده برای دستیابی به این 
فناوری ها طراحی کردند. یکی از مهم ترین 
بخش های این برنامه، عملیاتی موسوم به 
 )Operation Paperclip( »گیره کاغذ«
بود که باید طی چند مرحله اجرا می شد. 
آمریکا  اطــاعــاتــی  دستگاه های  تمام 
موظف بودند که در این عملیات حضور 

فعال داشته باشند. ساز و کار عملیاتی 
این برنامه، مبتنی بر ربایش یا دعوت توام 
با تطمیع یا تهدید بود. برخاف روس ها 
که عملیات »اوساویکهیم« را تنها برای 
کمتر از یک سال پی گرفتند، آمریکایی ها 
ــال 1959م / 1338ش، یعنی  تــا س
14 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، 
ول ُکن ماجرا نبودند و به شکار کارشناسان 
و ربودن نخبه های آلمانی دوران نازی ها، 
می پرداختند؛ دلیل این مسئله، احتمااًل 
احساس حقارت و شکستی بود که کاخ 
سفید در مــورد عملیات »اوساویکهیم« 
داشــت؛ روس هــا توانسته بودند ظرف 
ــزار و 200 دانشمند  ــ ــال، دوه ــک س ی
نــازی را به خــاک خــود منتقل کنند، اما 
همه ماحصل تــاش کــاخ سفید در 14 
سال، فقط هزار و 600 متخصص بود. 
ــا، آمریکایی ها ابایی از  برخاف روس ه
نشان دادن دزدی شان نداشتند؛ »کورت.
اچ.دیباس«، از کارشناسان ارشد پروژه 
موشکی هیتلر، بعدها به عنوان نخستین 
رئیس پایگاه فضایی کندی معرفی و با 
مدیریت او، موشک های خانواده »ساترن« 
طراحی شد و مورد استفاده قرار گرفت. 
با همین موشک ها، آمریکا توانست آپولو 
هــوا کند! دیباس که عضو ارشــد »اس.
اس« بود، بعدها به سطوح باالی مدیریتی 
ناسا هم رسید. »ورنر فون براون« از دیگر 
دانشمندان نازی بود که آمریکایی ها در 
پروژه »گیره کاغذ« شکارش کردند؛ او هم 
نقش مهمی در تولید موشک های پیشرفته 

آمریکایی ها داشت.

چه کسی دست برتر را داشت؟	 
به نظر می رسد که در نبرد سنگین میان 
آمریکا و شوروی برای ربودن دانشمندان، 
روس ها دست برتر را داشتند. آن ها زودتر از 
آمریکایی ها آدم به فضا فرستادند، هر چند 
که در رسیدن به ماه، از رقیب عقب افتادند. 
پروژه های »گیره کاغذ« و »اوساویکهیم« در 
حالی جریان داشت که مقامات بلند پایه 
حکومت نــازی، در دادگــاه هــایــی مانند 
»نــورنــبــرگ«، بــه دلیل جنایات جنگی 

محاکمه و بعضًا، اعدام می شدند!

جواد نوائیان رودســری – رویدادهای دوران 
نهضت مشروطه در مشهد، یکی از فرازهای کمتر 
مورد توجه قرارگرفته در تاریخ این شهر است. 
هرچند که پژوهشگرانی مانند دکتر یوسف متولی 
حقیقی، با نگارش کتاب »تاریخ معاصر مشهد« 
کوشیده اند تا راه را بــرای محققان بگشایند و 
مسیر را برای ورود به این مبحث هموار کنند، اما 
برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، هنوز راهی 
طوالنی در پیش داریــم. یکی از بخش های مهم 
بازشناسی  مشهد،  در  مشروطه  نهضت  تاریخ 
شخصیت هایی است که در این شهر، به عنوان 
مشروطه خواه به ایفای نقش پرداختند. شاید شما 
با نام برخی از آن ها، مانند ملک الشعرا بهار آشنا 
باشید و شاید، نام برخی دیگر کمتر به گوشتان 
خورده باشد؛ افرادی مانند مرحوم »سیدحسین 
ستون های  از  یکی  باید  را  اردبیلی  اردبیلی«. 
اساسی مشروطیت در شهر مشهد بدانیم؛ جوانی 
دانشمند، نویسنده ای توانا و البته بنیان گذار 
روزنــامــه خراسان در 27 اسفند ســال 1287. 
ــرور بخش هایی  ــع م بــررســی زنــدگــی او، درواقـ
است.  مشهد  در  مشروطیت  تاریخ  از  ناشنیده 
مرحوم اردبیلی، البته نخستین روزنامه نگار این 
خطه نبود؛ اما بی تردید در میان روزنامه نگاران 
مشهدی، تا آن عهد، شجاع ترین و بی پرواترین 
ــاره او و  ــروز می خواهم درب محسوب می شد. ام
زندگی سراسر شور و هیجانش برایتان صحبت 
کنم؛ درباره کسی که نامش، با نام روزنامه خراسان 
پیوند خــورده اســت و از افتخارات تاریخی این 

روزنامه دیرپا و پرسابقه محسوب می شود.

جواِن خوش قریحه اردبیلی	 
سیدحسین اردبیلی، چنان که از نامش پیداست، 
زاده شهر اردبیل بــود. او در ســال 1258ش به 
دنیا آمد و از همان کودکی، با نشان دادن هوش 
سرشارش، خانواده را واداشت که دربرابر خواست 
وی و مسافرتش به قفقاز، رشت و خراسان برای 
علم آموزی، مقاومت نکنند. سیدحسین در زمره 
آن دسته از طاب علوم دینی قرار داشت که افزون 
بر متون رسمی حــوزه هــای علمیه، به فراگیری 
علوم جدید و ریاضیات هم عاقه مند بود و برخی، 
همین  از  ناشی  را  قفقاز  بــه  وی  مسافرت  علت 
عاقه می دانند. احتمااًل در سفر قفقاز، تحت تأثیر 
تفکرات انقابی قرار گرفت؛ تفکراتی که در قفقاز 
آن روز، مبلغان و طرفداران فراوانی داشت. با این 
حال، سیدحسین اردبیلی برخاف افرادی مانند 
حیدرخان عمواوغلی که تقریبًا در همان زمان، در 
قفقاز مشغول تحصیل بودند و در برابر سوسیالیسم، 
دل و دین را باختند، به اسام و آموزه های آن وفادار 
ماند و معتقد بود که این دین، ظرفیت ایجاد تغییر 
در جامعه را دارد و به جایگزین نیازمند نیست. او 
از قفقاز، ابتدا به رشت سفر کرد و بعد از مدتی، 
برای تکمیل علوم دینی، راهی شهر مشهد شد و در 
حوزه علمیه این شهر، به تدریج جایگاه و موقعیت 
ممتازی پیدا کرد. سیدحسین اردبیلی که در این 
زمان، به تدریس علوم دینی در حوزه علمیه مشهد 
مشغول بود، به معنای کامل کلمه، یک روحانی اهل 
سیاست محسوب می شد و شاگردان و طاب را، به 
خواندن تاریخ و روزنامه و اطاع از اوضاع و احوال 
جهان دعــوت می کرد. البته قبل از سیدحسین 
اردبیلی، افرادی مانند رئیس الطاب سبزواری 
نیز، بر توجه طاب به فعالیت های سیاسی تأکید 
می کردند، اما رویکرد مرحوم اردبیلی در این عرصه، 
نسبت به دیگران، تا حد زیادی نوآورانه و روزآمد 
بود. افــزون بر این ها، وی بعدها و پس از پیروزی 
نهضت مشروطیت، به تدریس علوم قدیم و جدید، 
مانند صرف و نحو، منطق، تاریخ، ریاضی، علوم 
طبیعی، حساب و هندسه در مدارس جدید شهر 
مشهد، مانند »رحیمیه« پرداخت و نشان داد که 
در بسیاری از دانش های روز، اطاعات گسترده و 
دقیقی دارد؛ جالب است بدانید که او در این زمان، 

حدودًا 27 ساله بود.

پیوستن به مشروطه خواهان	 
با آغاز نهضت مشروطه، سیدحسین اردبیلی با 

شــوری زایدالوصف، به حمایت از آن پرداخت. 
او که به مدت شش سال، یکی از طاب باسواد 
و در همان حال، از مدرسان حوزه علمیه مشهد 
محسوب می شد، درس و بحث را رهــا کــرد و به 
تهران رفت تا در کنار دیگر مبارزان در برپایی 
مشروطیت و ساقط کردن استبداد به ایفای نقش 
بــپــردازد. حضور مرحوم اردبیلی در تهران، تا 
ــه یافت؛ زمانی که به  تیرماه ســال 1287 ادام
دنبال اوج گرفتن اختافات میان محمدعلی شاه 
و برخی نمایندگان افراطی مجلس شورای ملی، 
سرانجام شاه قاجار نیت درونــی خود را آشکار 
کرد و با دستور وی و عاملیت کلنل لیاخوف روس، 
مجلس شورای ملی به توپ بسته شد و تعدادی از 
هواداران مشروطه، در باغشاه، با فجیع ترین شکل 
ممکن به قتل رسیدند. سیدحسین اردبیلی که به 
طرفداری از مشروطیت شهرت داشــت، یکی از 
شاهدان آن واقعه دردناک بود. او به همراه تعدادی 
از دوستانش، مخفیانه از تهران خارج شد و خودش 
را به مشهدی رساند که به دلیل تسلط نیروهای 
روسیه تزاری و میدان داری طرفداران استبداد، 
شاهد خاموشی و خفقان مشروطه خواهان شده 
بود و کسی توان و جرئت فریاد کشیدن را نداشت.

غوغای آن جوان 29 ساله	 
سیدحسین اردبیلی که با وضع ناگواری در مشهد 
روبه رو شده بود، سکوت و درنگ را جایز ندانست؛ 
او باید خفتگان را بیدار می کرد و به وحشت زدگان، 
اعتماد به  نفس می بخشید. در همین دوره است که 
مکتوبات و شب نامه های سیدحسیِن 29 ساله، با 
عنوان »انتباه نامه« و »لوایح« در شهر مشهد منتشر 
شد و طاب آن را دست به دست می کردند و برای 
مردم می خواندند؛ هرچند که این کار، به مذاق 
برخی از طــرفــداران استبداد در مشهد خوش 
نمی آمد. این شب نامه ها به صورت چاپی انتشار 
می یافت و به تمام نواحی خراسان ارسال می شد 
و اگر حکومتی ها آن را دست کسی می دیدند، 
ــان،  بــا کرام الکاتبین بــود! در آن زم حسابش 
سیدحسین اردبیلی، یاران جوانی را اطراف خود 
داشت که هم اهل ادب بودند و هم اهل سیاست 
و مبارزه. محمدتقی بهار، یکی از این جوانان بود 
که بعد از درگذشت پدرش، ملک الشعرا صبوری، 
عنوان ملک الشعرایی آستان قدس رضوی را به 
دست آورد و به ملک الشعرا مشهور شد. افزون بر 
این ها، میرمرتضی موسوی، مشهور به »رویین تن«، 
چاپخانه دار جسوری که در باالخیابان، چاپخانه ای 
با عنوان »طوس« به راه انداخته بود هم، دل به قلم و 
سخن سیدحسین اردبیلی داده بود و به همکاری 

با وی می پرداخت.

چرا »خراسان«؟	 
خبر  انتشار  پــی  در  و   1287 ــال  س اسفندماه 
مقاومت آذربــایــجــان بــا پــایــمــردی ســتــارخــان و 
گرفت  تصمیم  اردبیلی  سیدحسین  یــارانــش، 
سکوت خراسان را به طور رسمی بشکند و بیرق 
مشروطه خواهی را بر فــراز ایــن خطه به اهتزاز 
ــه ای که  ــام ــار، جز با انتشار روزن درآورد. ایــن ک

بتواند بلندگو و تریبون آن ها باشد و مردم را به 
حضور در میدان مبارزه فراخواند، امکان نداشت. 
سیدحسین موضوع را با دوستانش مطرح کرد و 
آن ها مشتاقانه به وی قول همکاری دادند؛ چنین 
بــود که هسته اولیه تحریریه روزنــامــه خراسان 
تشکیل شد؛ اما چرا خراسان؟ چرا سیدحسین 
ــه اش انتخاب  ــام ــرای روزن اردبیلی ایــن نــام را ب
ــرد. محمد صــدر هاشمی در جلد دوم کتاب  ک
»تاریخ جراید و مجات ایران« می نویسد: »ادیب 
]اردبیلی[ موضوعات جریده خراسان را برای 
رسمیت دادن به انقاب مشروطه خراسان و قوت 
قلب عموم مشروطیین ایران انتشار داد.« به دیگر 
سخن، خراسان به عنوان روزنامه مخفی طرفدار 
مشروطیت، قرار بود به همه دنیا اعام کند که در 
این خطه، یعنی خراسان، بیرق مشروطه خواهی در 
اهتزاز است؛ پیوند نام خراسان با مشروطه خواهی 
در روزنامه سیدحسین اردبیلی، پاسخی قاطع 
بــه افـــراد تــنــدرو در تــهــران و دیگر نقاط بــود که 
خراسانیان را از آزادی خواهی و استبدادستیزی 
به دور می دانستند. در واقع نام روزنامه، برای 
قرار گرفتن اسم خراسان در میان ایاالت طرفدار 
مشروطیت برگزیده شد و البته، تأثیر بسیار مهمی 
در تغییر دیدگاه دیگر اهالی ایــران به مردم این 
منطقه داشت. نباید از یاد ببریم که سیدحسین 
اردبیلی، زمانی این پرچم را برافراشت که هیچ 
امیدی به احیای مشروطیت در ایران نبود؛ به تعبیر 
صدر هاشمی: »می توان گفت ادیب اردبیلی یکی 
از بزرگ ترین قوای فّعاله خراسان بود که برای 

پیشرفت مقاصد ملّیه در یک مدت طوالنی با 
خون خود بازی می کرد.«

انتشار مخفیانه روزنامه	 
ــن ترتیب، مــردم مشهد، ســه روز  بــه ای
مانده به عید نوروز سال 1288، شاهد 

انتشار روزنامه ای متفاوت در شهر خود 
ــه ای کــه در صفحه نخست  ــام بــودنــد؛ روزن

آن آمده بود: »در سایه عنایات اعلیحضرت 
موسی  بن  علی  السلطان  شمس الشموس 

الرضا ارواحنا فداه عجالتا هفته ای دو نمره 
طبع و توزیع می شود اخبار مقاالت و لوایح 

سیاسی ادبی تاریخی پذیرفته و آزادانه اشاعت 
می یابد. مقاالت غیرمندرجه مسترد نخواهدشد«. 

ملک الشعرا بهار در جلد نخست کتاب »تاریخ 
احزاب سیاسی ایران«، ماجرای تأسیس 

روزنامه خراسان را مــی آورد؛ اما به 
دالیلی که بر ما معلوم نیست، 

حرفی از سیدحسین اردبیلی 
نمی زند: »زد و خوردهایی 

بین مجاهدان و سربازان 
ــان  ــواه ــواخ ــر ه ــای و س

ــت درگـــرفـــت و  ــ دولـ
قوای  هم  یک مرتبه 

روس مداخله کرده، 
بـــه ســـوی شــهــر و 

مسجد گوهرشاد 
تـــیـــرانـــدازی با 

توپ و مسلسل به وقوع پیوست. مسجد و بــازار و 
تلگرافخانه دست مردم و قلعه ارگ و قسمتی از 
محله سراب و ارگ در دست دولتیان بود و همه 
روزه نطق هایی در مسجد و نقاط دیگر در ترویج 
مشروطه و تهییج مردم به حمایت از آزادی ایراد 
می شد و دولتیان قدرتی ابراز نمی داشتند. من 
و رفقای دیگر در این مدت، عضو مراکز انقابی 
بودیم و روزنامه »خــراســان« را به طریق پنهانی 
طبع و به اســم »رئیس الطاب« موهوم منتشر 
می کردیم و اولین آثار ادبی من در ترویج آزادی در 
آن روزنامه انتشار یافت.« خراسان خیلی زود به 
جریده محبوب آزادی خواهان و مشروطه طلبان 
برانگیخت.  را  مستبدان  نگرانی  و  شد  تبدیل 
مورد  »رئیس الطاب«  همگان،  تصور  برخاف 
ــود؛ به  ــب ــار، سیدحسین اردبــیــلــی ن ــه ــاره ب ــ اش
نوشته یکی از پژوهشگران تاریخ روزنامه نگاری 
»حــاج  ــام  ن بــه  شخصی  رئیس الطاب  معاصر، 
میرزا زین العابدین ســبــزواری« بــود که از یــاران 
سیدحسین اردبیلی محسوب می شد و به خاطر 
تهّور و شجاعتش در مبارزات سیاسی، شهرت 
فراوانی داشت. به هر حال، سیدحسین توانست 
24 شماره از روزنامه خراسان را منتشر کند و تا 
زمانی که به عنوان نماینده مردم مشهد در مجلس 
شورای ملی دوره دوم برگزیده شد، انتشار آن را 

ادامه داد.

مهاجرت به تهران و درگذشت	 
در پی فتح تهران توسط مشروطه خواهان، در 
1288، سیدحسین اردبیلی به عنوان  تیرماه 
نماینده مردم مشهد برگزیده و راهی تهران شد. 
سوابق درخشان او در زمینه روزنامه نگاری، نظر 
بسیاری از رجــال نامدار سیاسی، مانند عامه 
دهخدا را به سمت وی جلب کــرد. اردبیلی در 
تهران نیز، به کار روزنامه نگاری پرداخت. ابتدا 
روزنامه »ستاره ایران« را منتشر کرد و مدتی بعد، 
مسئولیت روزنامه رسمی دولت را به وی سپردند. 
سیدحسین اردبیلی در جریان انحال مجلس 
توسط ناصرالملک، سختی های زیادی را تحمل 
کرد؛ حتی به خاطر این که توسط نیروهای مهاجم 
روسیه تزاری دستگیر نشود، مدتی   مخفی شد. او 
شاهد بروز قحطی بزرگ در کشور بود و در همان 
ــام، بیماری هم به سراغش آمــد. سیدحسین  ای
سالگی   39 در  1297ش،  ســال  در  اردبیلی 

درگذشت. 

ماجرای شورانگیز نام گذاری روزنامه خراسان
 درباره زندگی و خدمات سیدحسین اردبیلی، بنیان گذار روزنامه خراسان که آن را نخستین بار در اسفندماه 1287 خورشیدی

 به صورت مخفیانه منتشر کرد

سال 1285 ش - سید حسین اردبیلی ) با عالمت مشخص شده است( در جمع مشروطه خواهان مشهدی

کورت اچ دیباس )نفر دوم از سمت راست(، مامور ارشد اس. اس در کنار جان اف. کندی
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»چاقوهای سوئیسی« 65 هزار ساله در آفریقا!
همه ما می دانیم که چاقوی 

ــه »ســوئــیــســی«، ما قبل تاریخ  ــوم ب ــوس م
ــا کــاربــری هــای  چــاقــویــی ب
مختلف است؛ هم چاقوست، هم آچار، هم 
چنگال، هم پیچ گوشتی و هم کلی چیزهای 
دیگر. به تازگی باستان شناسانی که روی 
دوره های ماقبل تاریخ، به ویژه آثار و ابزارهای 
انسان های اولیه در آفریقا کار می کنند، به 
نمونه ای مشترک از ابزارهای سنگی در 
سراسر این قاره دست یافته اند. این نمونه، 
نوعی چاقوی سنگی است که فقط به عنوان 
وسیله برش کاربرد ندارد؛ با این ابزار، افزون 
بر برش، کارهایی مانند کوبیدن، خردکردن 
و کندن زمین نیز، صورت می گرفته است؛ 
درواقع این چاقوهای سنگی 65 هزار ساله، 
ابـــزاری چندگانه بودند و کــار چاقوهای 
سوئیسی امروزی را انجام می دادند. نکته 

جالب این است که گستره وسیع استفاده از 
این چاقوها، نشان می دهد که انسان های 
اولیه، فناوری های خــود را با یکدیگر به 
ــن از منظر  اشــتــراک می گذاشته اند و ای
بسیار  انسانی،  جوامع  تاریخ  مطالعات 
اهمیت دارد. دیگر این که فناوری چاقوهای 
سوئیسی باستان، محدود به آفریقا نبوده 
است؛ بلکه نمونه های مشابه و پیشرفته تر آن 
را، با همین شکل و ترکیب، اما بسته شده به 
ــزاران کیلومتر  ــ یــک دسته چــوبــی، در ه
آن طرف تر، جایی در استرالیا پیدا کرده اند. 

خلیج فارس، چنان که از نامش 
ــی قـــرن هـــای یافته های تاریخی  ــداســـت، طـ ــیـ پـ

متمادی در پرتو فرهنگ ایرانی 
زیسته و میراث سترگ این فرهنگ را در خود 
نــگــهــداری کـــرده اســـت. ســال 1397ش، 
ــدادی از اســـتـــادان بــاســتــان شــنــاســی  ــعـ تـ
دانشگاه های تهران و شهرکرد، تصمیم گرفتند 
به جست وجوی این میراث فرهنگی در جزیره 
»ابوموسی« بپردازند. نتایج به دست آمده از 
کــاوش ایــن باستان شناسان که در مجات 
علمی پژوهشی انتشار یافت، حاوی اطاعات 
جالب و درخور توجهی بود. سفال ها و دیگر 
اشیای به دست آمده در این جزیره ایرانی، خبر 

از وابستگی کامل آن به ایران و فرهنگ آن، از 
دست کم هزار و 600 سال قبل تاکنون دارد. 
برخی از سفال های یافت شده در این جزیره، از 
نوع سفال های »نوک اژدری« و متعلق به دوره 
تاریخی ساسانی است. افزون بر این، تعدادی 
سفال در جزیره ابوموسی به دســت آمــد که 
محققان آن هــا را مربوط به دوران تاریخی 
اشکانی یا ساسانی دانسته اند. قدمت این اشیا  
از یــک ســو و از ســوی دیــگــر، فــنــاوری هــای 
به کارگرفته شده برای ساخت آب انبار و دیگر 
زیرساخت های شهری که کامًا منتسب به 
ــی اســـت، نــشــان مــی دهــد که  ــران فرهنگ ای
ریشه های ایــرانــی ایــن جزیره را، بر اساس 

مستندات، دست کم تا هزار و 600 سال قبل و 
بلکه بیشتر، می توان پی گرفت. 

ــرن هفدهم   هــلــنــدی هــا از قـ
میادی کوشیدند تا در خاور تاریخ استعمار

دور، منطقه استعماری ایجاد 
کنند. تجارت گسترده آن ها با مجمع الجزایری 
که بعدها اندونزی نامیده شد، مقدمه ای برای 
نفوذ و استعمار این منطقه بود. هلندی ها به 
تدریج قدرت و نفوذ خود را در اندونزی افزایش 
دادند و بومیان، خیلی دیر متوجه شدند که قرار 
اســت چــه بایی بــر ســرشــان بیاید. در سال 
1825م / 1204ش، باالخره ساکنان جزیره 
جاوه، یکی از جزایر اصلی و بزرگ اندونزی، 
قیامی گسترده را به رهبری »دیپونگورو«، یکی 
ــراف ایــن جــزیــره، علیه هلندی ها آغاز  از اش

کردند؛ قیامی که حدود پنج سال طول کشید و 
ضربات سنگینی به استعمارگران وارد کرد. اما 
ــردم جــزایــر گوناگون  بــه دلیل عــدم اتــحــاد م
اندونزی و همچنین، ناآشنایی آن ها با فنون 
نظامی جدید، بومیان نتوانستند پیروزی های 
ــوی دیگر،  ــود را حفظ کنند. از س اولــیــه خ
هلندی ها با کمک تعدادی از عناصر خائن و 
خودفروخته، توانستند »دیپونگورو« را دستگیر 
و او را وادار به توقف قیام کنند. شکست قیام 
جــاوه، عواقب سنگین و ناگواری برای مردم 
اندونزی داشت. استعمارگران هلندی از آن 
پــس، قوانین سخت و سنگینی بــرای تأمین 
ــن منطقه بــرقــرار کردند.  ــود در ای منافع خ

اندونزی تا سال 1942م / 1321ش، به مدت 
117 سال تحت استعمار هلند باقی ماند. 

روایتی از نبرد سنگین و مخفی آمریکا و شوروی برای ربودن دانشمندان نازی

»گیره کاغذ« در برابر »اوساویکهیم«!

مستندات 1600 ساله ایرانی در جزیره ابوموسی جنگ »جاوه« و تسلط استعمارگران هلندی بر اندونزی



 سجادپور- اعضای یک باند سرقت خودرو در حالی با تالش گسترده نیروهای 
کالنتری سپاد مشهد دستگیر شدند که اموال و قطعات قابل فروش را باز می 
کردند و سپس این خودروهای بی یال و کوپال را در کوچه پس کوچه های شهر 

رها می کردند.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماموران کالنتری سپاد مشهد در پی رصدهای 
اطالعاتی به سرنخ هایی از سرقت خودروهای پراید دست یافتند که بررسی های 
نامحسوس نشان می داد، یک باند حرفه ای در سرقت این خودروها نقش دارند 
بنابراین آن ها با استفاده از راهنمایی و تجربیات سرهنگ حسین دهقان پور 
)رئیس پلیس مشهد( به تجزیه و تحلیل های کارشناسی پرداختند و شیوه های 
شناسایی و دستگیری عامالن این سرقت ها را زیر ذره بین تحقیقات قرار دادند. 
چند ساعت بعد گروه ویژه ای از افسران دایره اطالعات و تجسس با فرماندهی 
مستقیم سرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( وارد عمل شدند و به 
طور نامحسوس به گشت زنی بامدادی پرداختند. حدود ساعت 3:30 بامداد 
نیروهای گشت نامحسوس به خودروی پرایدی در خیابان توس 43 مشکوک 
شدند که راننده 30 ساله آن مدعی بود در آن ساعت بامداد قرار مالقات ویژه ای 
با یکی از دوستانش دارد. همین جمله کافی بود تا نیروهای کارآزموده کالنتری 

او را زیر چتر اطالعاتی بگیرند. این درحالی بود که استعالم مخفیانه نیروهای 
انتظامی از مرکز فرماندهی، از سرقتی بودن خودروی مذکور حکایت داشت 
بنابراین ماموران طوری دستبندهای قانون را پشت فرمان خودرو به  دستان 

راننده حلقه زدند که از بیرون چیزی مشخص نبود.
در این هنگام ناگهان پراید دیگری از راه رسید و کنار خودروی جوان 30 ساله 
توقف کرد. ماموران کالنتری نیز بی درنگ دستبندهای فوالدین را بر دستان 
راننده 24 ساله گره زدند و با انتقال دو متهم معتاد به کالنتری، بررسی های 
تخصصی را آغاز کردند.از سوی دیگر در بازرسی از مخفیگاه »میالد« )متهم 30 
ساله( تعدادی مدارک خودروهای سرقتی دیگر نیز کشف شد و بدین ترتیب 
ماجرا اهمیت ویژه ای یافت. دو سارق حرفه ای که زیر رگبار سواالت فنی قرار 
گرفته بودند، به سرقت دو خودروی مذکور از ابتدای خیابان فرمانیه شاندیز و 

کوی سیدی مشهد اعتراف کردند.
مسعود )متهم 24 ساله( در ادامه بازجویی ها گفت: من به تازگی وارد پاتوق 
خالفکاران در منطقه توس شده بودم که با »میالد« هنگام مصرف مواد مخدر 
آشنا شدم. او خودروی سرقتی داشت که با یکدیگر به منطقه شاندیز رفتیم و من 
هم خودرویی را سرقت کردم. قرار بود ابتدا قطعات قابل فروش هر دو خودرو را 

باز کنیم و سپس برای مصرف مواد مخدر به قله کوه های خلج برویم! 
این سارق جوان ادامه داد: بعد از آن که قطعات خودروهای پراید را به سرقت 
می بردیم، الشه آن را که دیگر مانند شیر بی یال و کوپال بود، در مناطق خلوت 

رها می کردیم.
گزارش خراسان حاکی است در حالی که تعدادی از شاکیان به کالنتری مراجعه 
کرده اند، بررسی های بیشتر درباره سرقت های دیگر اعضای این باند و مالخران 

اموال سرقتی همچنان ادامه دارد.

حوادث پنج شنبه  26 خرداد 81401
16 ذی القعده  1443.شماره 20962

در امتداد تاریکی

 جهنم سیاه!

او فقط به دلیل پیام صمیمانه ای که یکی از همکالسی 
هایم برایم ارسال کرد و ازدواجم را تبریک گفت، به 
شدت عصبانی شد و طوری با مشت به دهانم کوبید 

که لبم پاره شد و از آن روز به بعد...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 28 
ساله ای است که پس از فرار از منزل به کالنتری پناه 
آورده بود. او درباره سرگذشت تلخ خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری نجفی مشهد گفت: تک 
فرزند خانواده بودم و پدرم در یکی از نانوایی های 
مشهد کار می کرد، به همین دلیل باید صبح زود سر 
کار می رفت. من کودکی خردسال بودم که یک روز 
صبح پــدرم در مسیر رفتن به نانوایی با یک خودرو 
تصادف کرد و در دم جان سپرد. مادرم که هیچ شغل 
و درآمدی نداشت به ناچار یک سال بعد از مرگ پدرم 
ازدواج کرد و بدین ترتیب من هم وارد یک زندگی 
جدید شدم و تا مقطع دیپلم درس خواندم اما بعد از 
آن در کالس های آموزش فیلم برداری شرکت کردم 
تا بتوانم شغلی برای خودم پیدا کنم. بعد از پایان دوره 
آموزشی در یک عکاسی مشغول کار شدم و همزمان 
تحصیالتم را در رشته حسابداری در یکی از دانشگاه 
های علمی کاربردی ادامه دادم. آن جا بود که با بیشتر 
همکالسی های دانشگاه ارتباط صمیمانه ای برقرار 
کردم و طبق قرارمان در روزهای آخر هفته به صورت 
مختلط به مناطق دیدنی یا تفریحی می رفتیم. از 
سوی دیگر ارتباط گسترده ای در فضای مجازی با 
یکدیگر داشتیم و پست ها و پیام های همدیگر را تایید 
می کردیم. در همین روزها وقتی برای فیلم برداری به 
یک مجلس عروسی رفتم با جوانی آشنا شدم که برای 
آرایش داماد آمده بود. آن آرایشگر 30 ساله فقط تا 
مقطع راهنمایی تحصیل کرده بود اما وضعیت مالی 
خوبی داشت و استادکار ماهری بود. »صادق« بعد از 
این آشنایی چند ساعته از مشکالت دوران کودکی 
اش برایم سخن گفت و این که پدرش به دلیل خیانت، 
مادرش را طالق داده است و او همواره با کابوس های 
خیانت زندگی می کند. خالصه ارتباط من و صادق 
نزدیک تر شد و او ادعا می کرد همواره از این وحشت 
دارد که روزی من هم به او خیانت کنم و تنهایش 
بگذارم ولی من اطمینان می دادم که چنین اتفاقی 
نخواهد افتاد. مدتی بعد صادق به خواستگاری ام آمد و 
من با وجود مخالفت های مادر و ناپدری ام به ازدواج با 
او اصرار کردم. باالخره مراسم عقدکنان ما برگزار شد 
و من در همان شب جشن، تصویری با لباس عروسی 
در کنار صادق را در صفحه اینستاگرامم گذاشتم و 
بدین ترتیب سیل تبریکات همکالسی هایم شروع 
شد. در میان آن ها جوانی به نام رحمت که همیشه در 
تورهای آخر هفته همراهمان بود نیز پیام تبریکی با 
جمالت ادبی برایم فرستاد. من هم پاسخی صمیمانه 
به او دادم. در این هنگام صادق پیام مرا دید و چنان 
مشتی بر دهانم کوبید که لبم پاره شد و خون زیادی 
روی لباس عروسی ام ریخت اما من این ماجرا را از 
مادر و ناپدری ام پنهان کردم و چیزی نگفتم. صادق 
چند روز با من سرسنگین بود و هر چه التماس می 
کردم که رحمت فقط همکالسی دانشگاهم است، 
باور نمی کرد. از آن روز به بعد هر بار با هم بیرون می 
رفتیم، او مرا به بهانه نگاه کردن به مردان غریبه کتک 
می زد یا با مردم درگیر می شد که به همسرش نگاه 
کرده اند! او در همین روزهــا به مصرف مواد مخدر 
رو آورد و مدعی بود برای رهایی از شر این افکار پوچ 
درباره خیانت، مواد مصرف می کند. او هر بار پس از 
مصرف مواد با خوشحالی نزد من می آمد و التماس 
می کرد تا به رابطه غیراخالقی ام با رحمت اعتراف 
کنم اما من فقط گریه می کردم و به خاطر این تهمت 
ناروا اشک می ریختم. صادق دوباره عصبانی می شد 
و با شکستن وسایل منزل باز هم مرا کتک می زد. سه 
ماه از مراسم عقدکنانمان گذشته بود و من در خانه 
مجردی صــادق زندگی می کــردم که روزی گوشی 
تلفنم خراب شد و من آن را برای تعمیر به صادق دادم 
ولی او هنگام بررسی گوشی تلفن، نام رحمت را در 
واتس اپ و اینستاگرام من دید که او را در فهرست 
سیاه )بلک لیست( گذاشته بودم. او ناگهان گوشی را 
شکست و با میله جاروبرقی به جان من افتاد، آن قدر 
کتکم زد که خودش خسته شد و بعد هم در خانه را قفل 
کرد و بیرون رفت. دو روز در خانه تنها بودم و دسترسی 
به تلفن هم نداشتم. بعد از این مدت صادق دوباره به 
خانه بازگشت و باز هم مرا کتک زد. او با فریادهایش 
از من می خواست به ارتباطم با رحمت اعتراف کنم. 
او می گفت، اگر ماجرای این ارتباط را نگویی تو را 
می کشم! با التماس فریاد می زدم او فقط همکالسی 
من بود. هیچ رابطه ای بین ما نیست. شب عقدکنان 
هم وقتی فهمیدم از تبریک صمیمانه او ناراحت شده 
ای، بالفاصله نامش را در فهرست سیاه گذاشتم! ولی 
صادق توقع شنیدن پاسخی غیر از این را داشت و من 
همچنان از درد به خود می پیچیدم. در این هنگام 
چشمم به کلید روی در افتاد و منتظر فرصتی بودم تا از 
این جهنم سیاه بگریزم. در همین حال صادق حوله را 
برداشت تا دوش بگیرد و فریاد زد وقتی از حمام بیرون 
آمدم باید همه حقیقت را بگویی. من هم بالفاصله از 

خانه فرار کردم و به کالنتری آمدم تا...
گزارش خراسان حاکی است، با صدور دستوری ویژه 
و با راهنمایی های سرهنگ مهدی کسروی )رئیس 
کالنتری نجفی(، رسیدگی کارشناسی و بررسی های 
روان شناختی این پرونده به گروه مشاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ابند دزدان معتاد در مهشد متالیش شد

 ماجرای خودروهای 

اختصاصی خراسانبی یال و کوپال! 

فوت کودک 2 ساله به دلیل پنچر کردن چرخ آمبوالنس!

ــس تهران دربــاره فوت دختربچه دو ساله به   رئیس اورژان
دلیل پنچر کردن چرخ های آمبوالنس اورژانس توضیحاتی 

ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، یحیی صالح طبری رئیس اورژانس تهران 
ــه شنبه 24 خــرداد  گفت: حوالی ساعت ۱4:42 روزس
۱40۱، در تماس با مرکز ۱۱۵اورژانـــس تهران گزارش 
ایست قلبی-تنفسی دختر بچه ای دوساله به این مرکز اعالم 
می شود که نیروهای اورژانس در کمترین زمان ممکن خود را 

به محل حادثه در خیابان شهید بهشتی می رسانند.
وی ادامه داد: به دلیل شرایط ترافیکی این خیابان و نبود 
جای پارک مناسب و حال وخیم دختربچه، به ناچار نیروهای 
اورژانس تهران برای نجات جان بیمار، آمبوالنس را در خط 
ویژه با رعایت اصول ایمنی و تردد خودروهای دیگر پارک 
می کنند. تکنیسین های اورژانــس که خود را به سرعت به 
آدرس کودک بدحال می  رسانند و با بدن کم جان دختر بچه 
روبه رو می شوند، بالفاصله وظیفه ذاتی خود را که نجات 
جان یک انسان است، آغاز و اقدامات احیای قلبی- ریوی را 

شروع می کنند.

ــط عمومی مرکز اورژانــس تهران، رئیس  بنابراعالم رواب
اورژانس تهران خاطرنشان کرد: عملیات احیای کودک با 
موفقیت انجام می شود و شرایط حال کودک رو به بهبودی 
پیش می رود اما وقتی نیروهای اورژانس پس از عملیات احیا، 
قصد انتقال بیمار به آمبوالنس را داشتند، متوجه می شوند دو 
عدد از چرخ های آمبوالنس توسط فردی ناشناس آسیب دیده 
و بادهای الستیک آن خالی شده است. نیروهای اورژانس با 
مشاهده این وضعیت برای انتقال بیمار آمبوالنس دیگری 
درخواست می کنند که آمبوالنس دوم در محل حاضر می 
شود اما متأسفانه طوالنی شدن روند انتقال به دلیل اتفاق 
به وجود آمده، باعث وخامت مجدد حال کودک می شود و 
او جان خود را با وجود تمام تالش های نیروهای اورژانس از 

دست می دهد.
به گفته وی، اداره حقوقی مرکز اورژانس تهران پیگیر پرونده 
این کودک در مراجع قضایی است. این خبر بازتاب زیادی 
در فضای مجازی داشت  و کاربری  نوشت :»از نظر من که از 
باب تسبیب و حکم عقل جمعی به کشنده بودن این کار، پنچر 

کننده مرتکب قتل عمد شده است.«

 خسارت میلیوین به دلیل هسل انگاری 
در حفظ کارت ابنیک 

 توکلی - فردی که اقدام به برداشت اینترنتی 
۱۶0 میلیون ریال به صورت غیرمجاز از حساب 
بانکی  شهروندی کــرده بــود، به  چنگ قانون 

افتاد. 
به گزارش خراسان، رئیس  پلیس فتای استان 
کرمان  بیان کرد: به دنبال  شکایت یک خانم 
مبنی بر برداشت غیرمجاز ۱۶0  میلیون ریال از 
حساب بانکی اش طی چندین مرحله، موضوع 
برای شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن جرم 
در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
 ســرهــنــگ مــحــمــدرضــا رضــایــی ادامــــه داد: 
خاص  شگردهای  و  تخصصی  بررسی های  با 
پلیسی، متهم مرتبط با این موضوع که دختری 
نوجوان بود، در یکی از شهرستان های غربی  
استان کرمان  شناسایی و با هماهنگی قضایی ، 

دستگیر و به مقر پلیس  مرکز استان منتقل شد.
وی افزود: این متهم که در تحقیقات اولیه منکر 

بــود، پس از مواجهه با  هرگونه جرم ارتکابی 
مستندات و مدارک موجود به جرم خود اقرار و 
اعتراف کرد در زمان انجام خرید توسط شاکی 
در یک مغازه، از رمز بانکی او آگاه شده و با سرقت 
کارت بانکی  فرد مذکور، طی چند مرحله، اقدام 
به بــرداشــت غیرمجاز از حساب شاکی کرده 

است.
این مسئول انتظامی با اشاره به این که متأسفانه 
برخی اوقــات شهروندان در نگهداری کــارت و 
رمز بانکی خود سهل انگاری می کنند که منجر 
به برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکی و سوء 
استفاده های بعدی از آنــان می شود، به عموم 
مــردم توصیه کــرد: هرگز اطالعات شخصی از 
جمله اطالعات کارت بانکی خود را در فضای 
مجازی به اشتراک نگذارند و همچنین هنگام 
گم شدن یا سرقت کارت بانکی فورًا با پشتیبانی 

بانک تماس بگیرند و آن را مسدود کنند.

ــس جــان باخت و دو  با کامیون، تکنیسین اورژانـ در حادثه تصادف شدید آمبوالنس 
بیمار و راننده آمبوالنس به شدت مصدوم شدند.به گزارش رکنا ، ساعت ۱۶:03ستاد 
فرماندهی آتش نشانی شیراز، به دنبال دریافت گزارش شهروندان مبنی بر وقوع تصادف دو 
دستگاه خودرو، بالفاصله آتش نشانان ایستگاه ۱3 و گروه امداد و نجات جاده ای را به محل 
حادثه در حوالی روستای مهارلو اعزام کرد. بر اساس این گزارش، در این حادثه یک دستگاه 
خودروی آمبوالنس حامل دو بیمار )دو خانم جوان(، راننده خودرو و تکنیسین خانم 40 ساله 
اورژانس حین حرکت در مسیر، به علت نامعلوم به شدت با یک دستگاه کامیون باری برخورد 
کرد. به دنبال وقوع این تصادف شدید خودروی آمبوالنس واژگون شد  و سرنشینانش مصدوم 
شدند.آتش نشانان ضمن ایمنی کامل محور و کشیدن نوار هشدار دهنده، مصدومان حادثه 
را به عوامل اورژانس حاضر در صحنه تحویل دادند. متأسفانه تکنیسین خانم 40 ساله در دم 
جان باخت و سه مصدوم دیگر شامل دو خانم بیمار آمبوالنس و راننده به دلیل شدت جراحات 

واردشده به مراکز درمانی منتقل شدند.
آتش نشانان و نجاتگران پس از پاک سازی کامل و انتقال خودرو به محل امن به عملیات خود 

خاتمه دادند. گفتنی است راننده کامیون در این حادثه مصدومیتی نداشت.

انفجار بادکنک هلیومی در یک کافه در تهران 8 کشته داشت

جشن تولدی که به عزا تبدیل شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان تهران از مرگ هشت 
تن در پی انفجار در یک کافه در »شهرک مریم« شهریار خبر 
داد. شاهین فتحی در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار 

کرد: حوالی ساعت 2۱ سه شنبه شب، حادثه 
انفجار در یک کافه در شهرستان شهریار به 
جمعیت هــالل احــمــر اعــالم شــد و نیروهای 
آتش نشانی  پشتیبان  عنوان  به  هالل احمر 
و اورژانــس وارد عمل و به همراه تجهیزات و 

امکانات نجات به محل اعزام شدند.
وی با بیان این که این حادثه در »شهرک مریم« 
رخ داد، اظهار کرد: متاسفانه هشت نفر در این حادثه جان 
خود را از دست دادند.به گفته وی هفت نفر در محل وقوع 
حادثه جان باختند و یک کودک سه ساله هم پس از انتقال 

به بیمارستان جانش را از دست داد.
ــن حــادثــه تــوســط نیروهای  بــه گفته وی، علت وقـــوع ای
آتش نشانی بررسی و اعالم خواهد شد. همچنین  مجتبی 
خالدی، سخنگوی اورژانس کشور در این باره گفت: برابر 
گزارش اورژانس هشت تن شامل چهار کودک سه تا شش 
ساله، سه خانم 20 تا 40 ساله و یک آقای حدودا ۵0 ساله 

جان خود را از دست داده اند.
وی درباره علت وقوع این حادثه نیز اظهار کرد: گزارش های 
اولیه حاکی از آن است که در این کافه که در زیرزمین واقع 
شده بود،  یک مراسم جشن تولد در حال برگزاری بوده و 

ظاهرا انفجار بادکنک هلیومی منجر به این حادثه شده است. 
همچنین سخنگوی اورژانس اعالم کرد: بی احتیاطی در 
برگزاری جشن تولد، منجر به آتش سوزی در یک رستوران و 
در نهایت فوت هشت شهروند شهریاری شد.  مجتبی خالدی 
گفت: سقف رستوران کنفی بود و به سرعت آتش سوزی 
گسترش یافت. افرادی که قادر به خروج از رستوران بودند، 

جان خود را نجات دادند اما تعدادی کشته شدند. 
رئیس آتش نشانی شهریار هم  ادامه داد: در اولین ساعات 
ــس حضور پیدا  انفجار، دادستان وعوامل امــدادی اورژان

کردند و موضوع حادثه هم در دست بررسی است.

واژگونی مرگبار آمبوالنس حامل بیمار! 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

۹اجتماعی

گزیده 

خبر 

داروی موثر  می خواهیم؛ فقط همین !
غصه کمبود دارویی بیماران خاص، این بار صدای بیماران تاالسمی را درآورد. آن ها می گویند ما داروی با کیفیت می خواهیم. انجمن تاالسمی 

حرف مسئوالن را که می گویند کمبود دارو نداریم، قبول ندارد. ما با انجمن های تاالسمی و داروسازان ایران این غصه ها را در میان گذاشتیم  

غفوریان- اگر بیمار تاالسمی به نوع شدید آن 
مبتال باشد،  از 6ماهگی به بعد رنگ پریدگی، 
اختالل خواب، ضعف و بی حالی به سراغ کودک 
می آید و با بزرگ شدن فرد، عوارضی مانند پهن 
شدن استخوان و تغییر چهره، بزرگ شدن کبد و 
طحال و اختالل رشد گریبانگیر بیمار می شود. 
این کودکان به دلیل کم خونی به صورت مداوم 
به تزریق خون نیاز دارنــد و چون تزریق مداوم 
خون باعث افزایش آهن بدن می شود، الزم است 
داروهــای دفع کننده آهن   نیز به این کودکان 
تزریق شود و مصرف داروهای دیگر که هر کدام 

برای آن ها حکم »حیات« دارد.

داروی باکیفیت نداریم       

ــن بــیــمــاران از داشتن  ــاال مــدتــی اســـت، ای ح
داروهای باکیفیت محروم اند و برای همین هم 
دو روز قبل مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند 
و خواسته شان هم همان حق »حیات« بود؛ آن ها 

داروی باکیفیت می خواهند ، همین.

35 درصد از این 23 هزار بیمار تاالسمی       

بیماران  انجمن  مسئوالن  از  »هوشمند«  با 
تاالسمی همکالم می شوم. او می گوید: 23 
هزار نفر در کشور مبتال به این بیماری هستند 
که حــدود 35 درصــدشــان، داروهـــای مشابه 
ایرانی برایشان کارساز نیست. او به جریان 
ــاره می کند  کمبود دارو از سال های قبل اش
و می گوید: تحریم و البته کم کاری و به موقع 
اقدام نکردن مسئوالن مربوط در کشور باعث 
مشکالت دارویی برای بیماران تاالسمی شده 
است. او می افزاید: داروی ویژه تاالسمی ها که 
یک نوع خاص تزریقی است، صرفا با سفارش 
و انعقاد قــرارداد تولید می شود که  این پروسه 
حدود 6ماه  و تا رسیدن به دست بیمار حدود 7 
ماه زمان می برد. اما وقتی مسئوالن ومتصدیان 
امر، به موقع اقدام به سفارش و تامین ارز کافی 
نکنند، طبیعی اســت که بیماران به مشکل 
برمی خورند. تا امــروز بیش از یک سال است 
که این دارو در کشور یافت نمی شود و بیماران 
 تاالسمی را با مشکل جدی روبه رو کرده است.
 »یونس عرب« دبیر انجمن حمایت از بیماران 
تاالسمی هم می گوید: از 28 آذر  سال گذشته 
که این بیماران برای دارو تجمع کردند تا این 
تجمع دوم 70 بیمار تاالسمی فوت کرده اند و 
سه نفر از افرادی که در تجمع قبلی حاضر بودند 

نیز در میان فوت شدگان هستند.

مسئوالن چه می گویند؟       

تاالسمی  بیماران  خواسته های  جمله  از 
ــی بــه دو  ــرس ــت طــی مـــاه هـــای گــذشــتــه دس
ــت که  ــرال« و »جیدنیو« اس ــف داروی »دس
مسئوالن کمبود این داروها را قبول ندارند. 
»حمیدرضا ایالنلو«، مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمــان غــذا و دارو، پیش از 
این به ایلنا گفته است: ما به تعهدات خود در 
خصوص تهیه داروی بیماران تاالسمی عمل 
کرده ایم. در برهه ای، تأمین ارز برای واردات 
دارو متوقف شد که مجددا تأمین ارز آغاز شده 
و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.شرکت 
هم  دسفرال(  تولیدکننده  )تنها  نوارتیس 

سخت گیری می کند و تا ارز را دریافت نکند، 
دارو را در برنامه تولید نمی گذارد. قبال هم 
حیدر محمدی مدیرکل پیشین دارو و مواد 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفته بود که 
داروی بیماران تاالسمی به وفور در کشور 
وجود دارد. هم اکنون شرکت تولیدکننده 
دسفرال هم اعالم کرده که تولید این دارو 
در دنیا متوقف شده است و تنها برای ایران 
ایــن دارو را تولید می کنند. ایــن شرکت با 
اعالم این که تولید این دارو از نظر اقتصادی 
صرفه ندارد، توصیه کرده است مطابق نظر 
روی  دنیا،  در  آنکولوژی  متخصصان  همه 
فرم خوراکی یعنی »دفرازیروکس« متمرکز 

شوند. این مسئول سابق سازمان غذا و دارو 
همچنین اظهار کرده بود که بیماران معترض 
ــی )جیدنیو( می خواهند  که داروی واردات
اســت،  بی منطق  و  نامعلوم  خواسته شان 
ــوع تزریقی و  ــور در دو ن چــراکــه دارو بــه وف
خوراکی در کشور موجود است، اما این که 
از نــوع وارداتـــی آن حمایت کنیم خواسته 

غیرمنطقی است.
با این حال دبیر انجمن بیماران تاالسمی  در 
واکنش به این سخنان می گوید:  35 درصد 
بیماران تاالسمی کشور نیاز به داروی خارجی 
دارند که این نظر وزارت بهداشت است، اما 60 
تا 70 درصد مابقی بیماران نیز دسترسی آسانی 
به دارو ندارند. وی افزود: قانون می گوید وقتی 
تولید داخل به انــدازه مصرف بیماران نباشد، 
باید واردات صورت بگیرد. نباید گذاشت بیماران 

جان خود را از دست بدهند.

نه فقط بیماران تاالسمی       

غصه کمبود دارویی تنها برای تاالسمی ها نیست 
و متاسفانه این درد ماه هاست که به صورت 
مقطعی گریبان بیماران خاص را می گیرد. 
بنیاد امور بیماری های خاص دو روز قبل اعالم 
کرد: »براساس اعالم واحد مددکاری این بنیاد 
آمپول دسفرال و دسفناک بیماران تاالسمی 
همچنان با کمبود مواجه است. همچنین فاکتور 
انعقادی۹ بیماران هموفیلی نیز دچار کمبود 
است و بیماران به اجبار این کمبود را از طریق 
فاکتورهای دیگر خونی جبران می کنند. ضمن 
این که آمپول کلسیم فولینات ،  آمپول اتوپوزاید 
و آمپول بند انیت که برای دوره درمان بیماران 
سرطانی استفاده می شود نیز دچــار کمبود 

است.«

پنج شنبه 2۶ خرداد  ۱۴۰۱
۱۶ ذی القعده   ۱۴۴3.شماره 2۰۹۶2

ــازان ایران گفت وگو  با دکتر علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروس
می کنم و نظر او را به طور مشخص درباره کمبود دو داروی »دسفرال« و 
»جیدنیو« ویژه بیماران تاالسمی جویا می شوم. فاطمی می گوید: دنیا 
برای این داروها به سمت فرمت های خوراکی آن در حرکت است و اگر 
در سایت های خارجی هم جست وجو کنید این داروهای تزریقی تقریبا 
با کمبود مواجه است. در عین حال بخشی ازبیماران عزیز تاالسمی در 
کشورما بدنشان به داروهای خارجی عادت کرده است و از نظر ذهنی 
زیر بار داروهای ایرانی نمی روند. این در حالی است که آزمایشگاه های 
رسمی در کشور کیفیت و کارایی داروهــای مربوطه داخلی را تایید 

کرده اند.

 با  وجود این، نمی توانیم ادعا کنیم که داروهای 
داخلی قطعا همان کیفیت و اثرگذاری خارجی ها 
را دارد چنان که سوی مقابل این موضوع هم هست 

که بــرای نمونه برخی بیماران، داروهای ایرانی از جمله داروهــای 
ضدافسردگی و... را بهتر از نمونه های خارجی آن می دانند.

از فاطمی راهکار این مشکل را می پرسم ، که می گوید: پزشکان می توانند 
در اقناع سازی بیماران نسبت به داروها موثر باشند. به هر روی شاید وزارت 
بهداشت می گوید مشکل تامین ارز ندارد. اما تصور می کنم شاید نتوانند 
اقدام فوری انجام دهند اما باید تالش کنند  با برنامه ریزی بتوانند راهکار 

جدیدی را برای تامین داروهای مورد نیاز خارجی بیابند.

   داروسازان چه می گویند؟

رسانه های جهان 

نیویورک تایمز: 
نظرسنجی مرکز 
پیو  تــحــقــیــقــات 
در ســال 2018 
که  داد  نـــشـــان 
درصـــــــد   ۹5
ــه گــوشــی هوشمند  ــان ب ــوان ــوج از ن
دسترسی دارند. 45 درصد می گویند 
ــم از اینترنت  کــه تقریبًا بــه طــور دای
استفاده می کنند. برای بسیاری از 
آن ها، رسانه های اجتماعی فضایی 
برای ابراز وجود، سرگرمی و ارتباط 
بوده است.در عین حال کارشناسان 
معتقدند برخی از پلتفرم ها مشکالت 
ــان را تشدید  ــوان ــی ج ســالمــت روانـ
کــرده انــد. مطالعه جــدیــد در سال 
 Nature 2022 که در مجله علمی
منتشر شد، نشان داد که رابطه بین 
و  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده 
سالمت روان بر اساس سن متفاوت 
است. برای نمونه دو حوزه سنی وجود 
دارد که در آن استفاده از رسانه های 
اجتماعی به احتمال زیاد تأثیر منفی 
بر افــراد دارد. یکی در شروع بلوغ و 

دومی در حدود 1۹ سالگی.

 فـــوربـــس:  پس 
ــه گروهی  از آن ک
از دانــشــمــنــدان 
بـــیـــن الـــمـــلـــلـــی 
ــه گــذشــتــه  ــت ــف ه
هــشــدارهــایــی را 
دربــاره نام گونه های ویروس به صدا 
درآوردنــد، سازمان بهداشت جهانی 
روز سه شنبه اعــالم کرد که در حال 
همکاری با متخصصان بــرای تغییر 
نام ویــروس آبله میمون است که در 
هفته های اخیر به بیش از 20 کشور 
سرایت کرده است. یکی از سخنگویان 
سازمان جهانی بهداشت گفت: این 
سازمان  دستورالعمل های  بــا  ــام  ن
بهداشت جهانی که توصیه می کند از 
نام مناطق جغرافیایی یا نام حیوانات 

استفاده نشود، مطابقت ندارد.

ــی: ــ ت آر   تـــــی 
دقیق ترین نقشه 
ســـطـــح مـــاه تـــا 
ــه امـــــروز تهیه  بـ
ــد. پــس از کار  ش
ــه  ــال چـــنـــدیـــن س
یک گروه تحقیقاتی متشکل از بیش 
100 دانشمند در چین، تصویر  از 
سطح ماه در 30 بخش تهیه شد. پس 
قطعه،  هر  دقیق از  از نقشه برداری 
قطعات در کنار هم قرار گرفتند.این 
از  یافته  81 حوضچه تشکیل  نقشه 
ضربه، 17 نــوع سنگ و 14 نــوع از 

شکل سطح ماه را نشان می دهد.

یک توئیت

وزیر بهداشت خبر داد

پیگیری جذب 22 هزار پرستار 
جدید  

22 هزار  به کارگیری  پیگیری  از  ــر بهداشت  وزی
نیروی پرستار بــرای بیمارستان های کشور خبر 
داد. عین اللهی با بیان این که امسال 12 هزار تخت 
بیمارستانی را به ظرفیت تخت های بیمارستانی 
کشور اضافه می کنیم، گفت: باتوجه به این موضوع 
باید 12 هزار پرستار را هم استخدام کنیم. از طرفی 
در سه سال گذشته 30 هــزار نفر از کــادر سالمت 
بازنشسته شده اند و بر همین اساس پیگیریم که 10 
هزار پرستار دیگر را هم اضافه و درمجموع 22 هزار 
پرستار را اضافه کنیم. وی با بیان این که استخدام 
این تعداد پرستار منوط به مجوز سازمان اداری و 
استخدامی کشور است که درحــال فعالیت برای 
ــزود: عزیزانی هم در  گرفتن این مجوز هستیم، اف
طول دوران کرونا زحمت کشیدند و به عنوان کادر 
بیمارستان کمک کردند؛ افــرادی که در این دوره 
زحمت کشیدند برایشان 20 امتیاز قرار می دهیم که 
در استخدام آن ها به عنوان امتیاز منظور می شود تا 

بتوانیم از نیروهای جدید بهره ببریم.

5 هزار راننده در نوبت دریافت 
تاکسی نو هستند

  مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
گفت: با توجه به این که طــرح نوسازی تاکسی ها 
متوقف شده است، هم اکنون ثبت نام برای نوسازی 
انجام نمی شود، اما حدود 5 هزار راننده تاکسی از 
قبل برای نوسازی تاکسی های خود ثبت نام کرده اند 
ــد. ضامنی در پاسخ به  و در نوبت دریافت قــرار دارن
این که پیش از این از سوی وزارت کشور اعالم شده 
بود که نوسازی 10هزار دستگاه تاکسی برای سال 
1401  هدف گذاری شده، تصریح کرد: برای این 
هدف گذاری منتظر اعالم نوع خودرو هستیم. وی در 
همین زمینه گفت: ازسوی شرکت خودروساز خودرو 
سمند سورن برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی پیشنهاد 
شد که قرار است تا پایان خرداد امسال، مجوزهای الزم 
برای جایگزینی این خودرو در بحث نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی دریافت شود. ضامنی در پاسخ به این سوال 
که هم اکنون چه تعداد تاکسی فرسوده در ناوگان 
تاکسیرانی در کشور داریم، گفت: هم اکنون تعریف 
سن فرسودگی متفاوت شده است و بر این اساس 
خودروی تاکسی که نتواند 2مرحله پی درپی معاینه 
فنی را دریافت کند، فرسوده قلمداد می شود، اما با 
توجه به این که اگر 10سال فعالیت برای فرسودگی 
تاکسی ها را درنظر بگیریم با این حساب بیش از 178 
هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد که 

یک چهارم این تعداد مربوط به تهران است.

 آقای مسئول حرف شما درست اما...

مسئله کمبود دارو یا کارساز نبودن دارو، در شرایطی است که مسئوالن غذا و دارو هرگاه 
در برابر آن قرار می گیرند، تقریبا حرفشان این است که کمبود نداریم یا نمونه های داخلی 
آن ها به وفور موجود است. آقای مسئول این حرف شما، عین حق و حقیقت اما وقتی یک 
بیمار که حیاتش به »دارو« است، داروهای داخلی برایش اثرگذار نیست، چه باید بکند؟ 

آیا همین پاسخ »یک دنده ای« شما برایش دارو می شود؟

۸۸؛ رتبه توانمندی 
سالمندان  ایران

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران 
گــفــت: در زمــیــنــه شــاخــص قابلیت و 
توانمندی سالمندان، ایران در جایگاه 

88 دنیا قرار دارد. 
ــزارش حــاصــل از ارزیــابــی  دلــبــری بــه گـ
شاخص دیــده بــان سالمندی که اخیرا 
انــجــام  تــوســط ســازمــان بازنشستگی 
ــت، اشـــاره و خاطرنشان کرد:  شــده اس
در این ارزیابی ۹7 کشور مــورد  بررسی 
قــرار گرفتند و ایــران رتبه 64 را به خود 
اختصاص داد؛ به عبارتی 63 کشور در 
جهان از ایران وضعیت بهتری دارنــد. از 
ســوی دیگر در زمینه شاخص قابلیت و 
توانمندی سالمندان، ایــران در جایگاه 
88 بوده و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. 

تحصیل ۱2 درصد دانش آموزان 
در مدارس غیردولتی  

ــدارس و مراکز غیردولتی  رئیس ســازمــان م
گفت:  در دنیا حدود 18 درصد از دانش آموزان 
در مدارس غیردولتی درس می خوانند که از 
این 18 درصد، حدود 13 درصد در مدارس 
اما در  غیردولتی وابسته تحصیل می کنند، 
کشور ما این مطلب برعکس است و در12/۹ 
درصد از دانش آموزان در مدارس غیردولتی 
تحصیل می کنند که از این تعداد حدود یک و 
نیم درصد از دانش آموزان در مدارس غیردولتی 
وابسته تحصیل می کنند و بیشتر دانش آموزان 
در مــدارس غیردولتی حقیقی و شخصی که 
توسط اشخاص حقیقی اداره می شود، تحصیل 

می کنند.
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رشد 4.3 درصدی اقتصاد ایران 
در سال 1400   

تازه ترین گــزارش مرکز آمار ایــران از تولید 
ناخالص داخلی کشور نشان می دهد که 
نرخ رشد اقتصاد ایــران در سال 1400، با 
احتساب نفت 4.3 درصد و بدون احتساب 
نفت 3.5 درصد بوده است. بر این اساس و 
در میان سه بخش عمده اقتصاد، گروه های 
صنایع و معادن و خدمات نرخ رشد مثبت 
و باالتر از نرخ رشد مشابه در سال 1399 
داشته اند اما در بخش کشاورزی نرخ رشد 
سال 1400 منفی و کمتر از میزان مشابه در 

سال 1399 بوده است. 

ــروش  ــرداری پــیــش ف ــب ــاه ــه ک در حــالــی ک
ــدی افزایشی به  ساختمان در تهران در رون
35 هزار پرونده در سال 1400 رسیده، مقام 
مسئول راه و شهرسازی استان تهران اجرای 
قانون پیش فروش ساختمان و ثبت قرارداد 
پیش فروش در دفاتر اسناد را مورد تاکید قرار 
داده است. قانونی که البته شواهد نشان می 

دهد انگیزه ها برای دور زدن آن زیاد است.
ــزارش خـــبـــرگـــزاری تــســنــیــم، خلیل  ــ بـــه گـ
شهروندان  بــه  هــشــدار  ضمن  محبت خواه 
تهرانی ، اظهار کــرد: سال گذشته 35 هزار 
با  پــرونــده در محاکم قضایی استان تهران 
موضوع جعل و کاهبرداری در پیش فروش 
ــه داد:  ساختمان ثبت شــده اســت. وی ادام
قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 
به تصویب مجلس شورای اسامی رسید و در 
سال 1393 با تأیید قوه قضاییه به آیین نامه 
اجرایی تبدیل شد. در واقع فلسفه این قانون 
جلوگیری از فروش اموال به صورت معارض 
به اشخاص متعدد بوده است. محبت خواه به 
پیش فروشندگان و مشاوران اماک هشدار 

داد که مجازات حبس بــرای تخلف از قانون 
توسط قانون گذار پیش بینی شده است. وی 
گفت: مــشــاوران امــاک نمی توانند و نباید 
قرارداد پیش فروش را تنظیم کنند، آن ها فقط 
باید خریداران و سرمایه گذاران را به دفتر ثبت 
اسناد رسمی هدایت کنند. مدیر کل راه و 
شهرسازی استان تهران به شهروندان هشدار 

اسناد  دفتر  در  پیش فروش  باید  حتمًا  داد 
رسمی ثبت و کد رهگیری دریافت شود.

به گــزارش خراسان، به رغم گذر پیش فروش 
شــده،  ــر  ذک قانونی  مرحله  دو  از  ساختمان 
اطاعات موجود در سامانه طرح ها و قوانین 
مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد که 
در سال 99 نمایندگان مجلس اصاحیه قانون 

پیش فروش ساختمان را ارائه کرده اند با این حال 
از سرنوشت آن اطاع دقیقی در دست نیست و 
گزارش ایسنا در آبان همان سال نشان می دهد 
که این اصاحیه در کمیسیون قضایی مجلس 
مانده است. طبق این گــزارش، قانون مصوب 
89 پیش فروش ساختمان، به دلیل نواقصی 
که داشته، الاقــل تا آن زمــان به درستی اجرا 
نشده است. به طور مثال از الزامات این قانون 
آن بوده که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی به ثبت 
برسد، اما معمواًل رعایت نشده است. همکاری 
نکردن شهرداری ها در صدور شناسنامه فنی 
و همکاری نکردن دفاتر اسناد رسمی در انعقاد 
قرارداد از موانع اجرای قانون بوده است. از طرف 
دیگر سازندگان ترجیح داده اند زیر بار تعهدات 
حقوقی و مالی قانون پیش فروش نروند و عمده 
قــراردادهــا به شکل اسناد غیررسمی تنظیم 
شده است. از ایرادات قانون نیز به رعایت نشدن 
تعهدات از سوی خریدار برای تکمیل منابع مالی، 
استفاده از مصالح نامرغوب در احداث ساختمان 
توسط سازنده یا فروش یک واحد آپارتمانی به 

چند خریدار اشاره شده است.

اوج گیری کالهبرداری در پیش فروش های ساختمان   
 آمار تکان دهنده 35 هزار پرونده قضایی شکایت از پیش فروش ساختمان طی فقط یک سال در استان تهران در شرایطی است 

که اصاحیه برخی بر این قانون 2 سال است در مجلس معطل است
نیاز به سامانه »بازرسی مبتنی بر 

شکایت« برای متخلفان بازار 

ــازی توزیع یــارانــه ها هر   اجــرای طــرح مردمی س
چند منجر به گرانی رسمی چهار قلم از کاالهای 
اساسی)مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغــن( شد اما 
تردیدی نیست که این طرح آثار قیمتی روی برخی 
اقام دیگر نیز گذاشته است و البته شکی هم وجود 
ندارد که این طرح روی بسیاری از خدمات و کاالها 
مثل کاالهای الکتریکی ، لوازم خانگی، خدمات 
حمل و نقل و... اثر مستقیم قیمتی ندارد ولی نمی 
توان اثر ناشی از تورم انتظاری و افزایش نقدینگی 
در جامعه را  که منجر به کم ارزش شدن پول ملی و 
درنتیجه گرانی ارز می شود روی عموم قیمت ها 
نادیده گرفت؛ در چنین فضایی کنترل و جلوگیری 
از افسارگسیختگی قیمت ها از طریق سوء استفاده 
برخی افراد بیش از پیش اهمیت و الزام پیدا می کند، 
با این حال پرواضح است که دولت نمی تواند همه جا 
بازرس بگذارد و کار نظارت را صرفا با عوامل اجرایی 

خودش انجام دهد؛ پس راه حل چیست؟
در چنین فضایی باید دید که کشورهای پیشرفته 
دنیا چه مسیری را پیموده اند، هم اکنون بازرسی ها 
در وزارت صمت و سازمان تعزیرات و اصناف شکل 
دفعتی یا رندمی دارد، درحالی که اگر بازرسی ها 
از نظام بی هدف فعلی به شکل »مبتنی بر شکایت 
»باشد، مردم نیز در روند بازرسی ها مشارکتی جدی 
خواهند داشت و بخشی از کار دولت با همراهی خود 
مردم انجام می شود. در بازرسی” مبتنی بر شکایت” 
باید یک سامانه شامل شماره تلفن سه رقمی با تعداد 
زیادی اپراتور و امکان اقدام فوری و قضاوت نهایی 
فوری فراهم شود، شبیه آن چه که در سامانه 110 
پلیس وجود دارد، یعنی با یک تماس بعد از چند دقیقه 
از طریق سامانه ، مامور اعزام شود و پس از بررسی 
موضوع در صحنه ، همان مامور امکان صدور جریمه 
یا برخورد با متخلف را داشته باشد. مثا االن از طریق 
تماس با سامانه 110 برای تصادفات راهنمایی و 
رانندگی ، افسر انتظامی به محل اعزام می شود و 
در بسیاری از موارد برای متخلف جریمه صادر می 
کند یا اگر منجر به خسارت مالی شده باشد، سازوکار 
دریافت خسارت از طریق بیمه خودرو را برای طرف 
زیــان دیــده فراهم می کند، می تــوان شبیه چنین 
نظامی را برای اعام گرانی یا تخلفاتی مثل احتکار 
و کم فروشی نیز به وجود آورد تا نظارت جدی تری بر 
بازار توسط خود مردم با همکاری دولت فراهم شود.

میانگین عمر احداث طرح های 
عمرانی نزدیک به 17 سال

مهر - رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این 

که در هشت  سال دولت گذشته دو هزار و 700 
هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد، تأکید 
کرد: با وجود این هزینه اما شاهد رشد نزدیک به 
صفر اقتصاد بودیم. سیدمسعود میرکاظمی با 
اشاره به فشارهای سیاسی برای ایجاد طرح های 
جدید، گفت: میانگین عمر پــروژه هــا در سال 
گذشته به 16,9 سال رسید؛ یعنی کم کم باید این 

طرح ها را جزو آثار باستانی بدانیم.

رشد قیمت ساالنه ماکارونی بیش 
از 74 درصد

ایسنا - به دنبال افزایش قیمت ماکارونی از سوی 

سازمان حمایت، گــزارش مراجع رسمی آماری 
نیز رشد 49 درصدی قیمت در فاصله یک ماه را 
تایید کرد. در نیمه اردیبهشت  امسال ، سازمان 
حمایت مصرف کننده و تولیدکننده به طور رسمی 
از افزایش قیمت ماکارونی خبر داد و اعام کرد 
که حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی 
رشته ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده 
500 گرمی 17 هزار تومان،  700 گرمی 24 هزار 
تومان و 1000 گرمی 34 هزار تومان تعیین شد. بر 
این اساس قیمت ماکارونی در اردیبهشت نسبت 
به فروردین 49 درصــد گــران شده است که این 
افزایش قیمت نسبت به همین ماه در سال گذشته 
به 74.6 درصد می رسد. تغییر قیمت ماکارونی در 
ماه گذشته در راستای تصمیم ها مبنی بر اصاح 
نظام یارانه ها و در نتیجه حذف شدن ارز 4200 در 

واردات اقام اساسی صورت گرفت.

حذف محدودیت برق شبانه 
صنایع سیمانی و فوالدی

مهر – مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق 

ایران در نامه ای به شرکت های برق منطقه ای و 
توزیع نیروی ایران اعام کرد که سهمیه مصرف 
برق صنایع فوالدی و سیمانی تا 10 تیر  از ساعت 

24 تا 8 صبح روز بعد بدون محدودیت است.

واردات برنج خارجی شبیه طارم با 
قیمت 3۵ هزار تومان

تسنیم - معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 

جهاد کشاورزی گفت: برنج خارجی شبیه طارم و با 
قیمت هر کیلوگرم 30 تا 35 هزار تومان برای تنظیم 
بازار برنج ایرانی به کشور وارد شد. قربانی  تصریح 
کرد: واردات این نوع برنج برای تنظیم بازار برنج 

ایرانی از هند و تایلند انجام شده است.

3 شرکت لبنی محصوالت خود را 
به قیمت مصوب برگرداندند 

تسنیم - سه شرکت لبنی که محصوالت خود را باالتر 

از قیمت مصوب به فروش می رساندند جریمه شدند و 
نرخ محصوالت خود را به قیمت  مصوب برگرداندند. 
دو روز قبل اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات اعام 
کرد: سه یا چهار واحد  لبنی تولیدی بررسی شد و 
تعدادی از واحدهای تولیدی قیمت خود را اصاح 
کردند و به قیمت ستاد تنظیم بازار برگرداندند. سه 
شرکت نیز محکوم شدند که یکی از آن ها 36 میلیارد 
تومان به لحاظ گران فروشی، بازگرداندن قیمت به 
قیمت مصوب و نصب بنر، شرکت دیگر به مبلغ 16 
میلیارد تومان، اصاح قیمت و نصب بنر و شرکت 
دیگر به پرداخت یک میلیارد تومان جریمه و نصب 

بنر تخلف محکوم شده است.

بازار خبر

خبر

یادداشت

ریزش 2 هزار تومانی نرخ ارز در 
48 ساعت 

دالر وارد کانال 31 هزار تومان شد 

نرخ ارز برای سومین روز متوالی روند نزولی خود 
را ادامه داد و دالر وارد کانال 31 هزار تومان شد.

به گــزارش خراسان، قیمت ارز طی چهار روز 
اخیر به تدریج از بیش از 33 هزار تومان به کمتر 
از 32 هزار تومان افت کرده است تا نشانه های 
روشن مهار روند نگران کننده رشد قیمت ارز 

مشاهده شود.
در همین حــال کامران سلطانی زاده، رئیس 
کانون صرافان ایران در گفت و گو با فارس اظهار 
کرد: قیمت ارز در دو روز گذشته از 33 هزار و 
600 تومان به 31 هزار و 500 تومان در روز 
جاری کاهش یافته است و کاهش قیمت ارز در 

روزهای آینده هم ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: از دو، سه روز گذشته که بحث خرید 
ارز صادرکنندگان به صــورت نامحدود توسط 
صرافی ها اجــرایــی شــده ، قیمت ارز در بــازار 

غیررسمی روند نزولی به خود گرفته است.
همچنین قیمت سکه طرح جدید دیروز با 500 
هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به 15 

میلیون و 150 هزار تومان رسید.

  حسین بردبار 

international@khorasannews.com

آمار جهانی از دارایی 139 میلیارد دالری صندوق توسعه ملی 
صندوق جهانی ثروت های ملی رتبه صندوق توسعه ملی کشورمان را در بین صندوق های ثروت جهان از 35 به 17 ارتقا داد 

مؤسسه جهانی صــنــدوق هــای ثـــروت ملی 
)Global swf( اعام کرد: صندوق توسعه ملی 
ایران با وجود شرایط سخت ناشی از تحریم، با 
139 میلیارد دالر دارایی هفدهمین صندوق 

ثروت ملی بزرگ جهان است. 
به گزارش خبرگزاری ها، مدیر عامل موسسه 
ــای ثـــروت ملی کــه 27  جهانی صــنــدوق ه
اردیبهشت در دومین همایش صندوق توسعه 
ملی شرکت کرده بود، گزارش خود از وضعیت 
این صندوق را منتشر کرد. این در حالی است 
که آخرین ارزیابی از رتبه صندوق بین المللی 

ــران به سال 2014 باز می گــردد و طبق  ای
آن، جایگاه صندوق توسعه ملی 35 بود اما 
 Global االن هفدهم شده است. در گزارش
SWF آمده است: »صندوق توسعه ملی ایران 
سرانجام از رازی پرده برداشت که رسانه های 
بین المللی بــرای مدت ها به دنبال کشف 
آن بــودنــد. ایــن صندوق در کمال شگفتی 
بسیاری از کارشناسان، مجموع دارایی های 
 110 شامل  دالر،  میلیارد   139 را  ــود  خ
میلیارد دالر به صورت وام و 29 میلیارد دالر 
دارایی نقدی اعام کرد. عددی که بر اساس 

صندوق های  جهانی  مؤسسه  بررسی های 
ثروت ملی، صندوق توسعه ملی ایــران را به 
هفدهمین صندوق ثروت ملی بزرگ جهان 
بدل می کند.« این موسسه جهانی با اشاره به 
سه تغییری که در رویکرد صندوق توسعه ملی 
کشورمان پس از دومین همایش این صندوق 
ایجاد شده آورده است: نخست آن که روند 
برداشت از صندوق تا بازپرداخت وام های 
ــت متوقف شــد. دوم، این  پرداختی به دول
احتمال وجود دارد که نام و ماهیت صندوق 
از »توسعه ای« به »ثروت« تغییر کند و سوم آن 
که صندوق در نظر دارد با هدف افزایش نرخ 
بازده و افزایش سرمایه  خود، سرمایه گذاری 
در سهام شرکت های داخلی و بین المللی 

را آغاز کند.

به گزارش خراسان، همزمان با تغییر مدیریت 
صــنــدوق توسعه ملی در دولـــت سیزدهم، 
شاهد تغییر رویکردهای آن پس از 10 سال 
این  عامل  هیئت  رئیس  غضنفری  هستیم. 
ها  دولتی  انتظارات  پیش  چندی  صندوق 
برای تامین کسری بودجه جاری و عمرانی 
از صندوق و نیز انتظار بخش خصوصی برای 
بازپرداخت تسهیات ارزی با نرخ سال های 
گذشته را مورد انتقاد شدید قرار داده و بر نقش 
سرمایه گذار بودن صندوق تاکید کرده بود.در 
همین خصوص چند روز قبل هیئت امنای 
این صندوق به ریاست رئیس جمهور به این 
صندوق اجازه داد تا در حوزه های مختلف و 
بازارهای پولی و مالی سرمایه گذاری ارزی 

داشته باشد.
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 آمار اوپک علیه ادعای 
صادرات نفت روسیه به جای ایران 

گزارش جدید اوپک نشان می دهد که از زمان آغاز جنگ اوکراین و افزایش صادرات نفت روسیه به آسیا، تولید نفت 
ایران تغییر چندانی نداشته است و ادعای تصاحب بازارهای صادراتی نفت ایران توسط روس ها صحت ندارد 

تازه ترین گــزارش اوپــک از تثبیت تولید نفت 
ــران روی عــدد 2.5 میلیون بشکه حکایت  ای
دارد و نشان می دهد تولید نفت ایران در ماه 
اخیر میالدی نسبت به ماه قبل فقط 21 هزار 
بشکه در روز کاهش یافته است و به این ترتیب 
برخالف برخی ادعاها، صادرات نفت روسیه 
که با تخفیف باال به مقصد کشورهای آسیایی 
صورت گرفته است، تاثیر چندانی بر صادرات 

نفت ایران نداشته است. 
ــان کشورهای  ــازم ــان، س ــراس بــه گـــزارش خ
صادرکننده نفت )اوپک( دیروز »گزارش ماهانه 
بازار نفت« که آخرین تحوالت این بازار در ماه 
ــرداد( را  مــی )اواســط اردیبهشت تا اواســط خ

نشان می دهد، منتشر کرد.
این گزارش آمار تولید نفت کشورها را برمبنای 
آمار رسمی اعالمی این کشورها و آمار برآوردی 
دبیرخانه اوپــک به نقل از منابع ثانویه اعالم 

می کند. براساس ایــن گــزارش، آمــار رسمی 
تولید نفت کشورمان به اوپک اعالم نشده است 
که به نظر می رسد به دلیل محرمانه ماندن 
آمارهای رسمی در شرایط تحریمی باشد اما 
آمار صادرات نفت ایران به نقل از منابع ثانویه 
نشان می دهد که تولید نفت کشورمان در ماه 
ــرداد( به  می )اواسط اردیبهشت تا اواســط خ
ــه دو میلیون و 544 هزار  طور متوسط روزان

بشکه بوده است. 
این آمــار نسبت به ماه میالدی قبل 21 هزار 
بشکه در روز و نسبت به دو ماه قبل 4 هزار بشکه 
در روز کاهش را نشان می دهد که تغییرات 
بسیار اندکی است. طی ماه های اخیر اخبار 
ــاره جایگزینی نفت روسیه با  غیررسمی درب
ایران در بازار چین مطرح شده بود. چین مقصد 
ــان تحریم  اصلی صـــادرات نفت ایــران در زم
بوده است. این ادعا درحالی مطرح شده که 

خارجی،  معتبر  مراکز  متعدد  گــزارش هــای 
ــران را رد  ــای جایگزینی نفت روسیه با ای ادع
کرده است. به عنوان مثال موسسه مطالعات 
انرژی آکسفورد در گزارشی، جایگزینی نفت 
روسیه با ایران را رد کرده بود. همچنین بنا بر 
ادعای خبرگزاری رویترز مقصد اصلی صادرات 
نفت روسیه به کشور هند بوده است نه چین، 
در نتیجه بین دو کشور ایــران و روسیه تقابل 
جدی در بــازار نفت ایجاد نشده است. به این 
ترتیب گزارش اوپک نیز چنین فرضیه ای را در 
زمینه جایگزینی نفت روسیه به جای ایران در 
برخی بازارهای صادرات رد می کند. همچنین 
براساس این گزارش، نفت خام سنگین ایران 
با افزایش 9 دالر و 20 سنتی، 115 دالر و 48 
سنت ثبت شــده اســت. میانگین قیمت نفت 
ایران در سال جاری میالدی حدود 103 دالر 
و در سال گذشته )2021( حدود 62 دالر بود.

6 نفر در رابطه با حادثه قطار مشهد- یزد 
بازداشت شدند

فرماندار ویژه شهرستان طبس گفت: در رابطه با حادثه خروج قطار 
مسافری مشهد- یزد طی هفته گذشته شش نفر بازداشت شدند و درست 
است که اکنون با ضمانت آزاد شده اند اما پیگیری قضایی پرونده این افراد 
ادامه دارد. علی اکبر رحیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در حادثه 
خروج قطار مسافری مشهد- یزد نزدیک ایستگاه عباس آباد طبس که 
هفته گذشته اتفاق افتاد، چندین نفر بازداشت شدند. وی افزود: طی این 
حادثه 86 نفر در بیمارستان طبس بستری و طی دو روز مرخص شدند و 

فوت 14 نفر نیز تایید شد.
فرماندار ویژه شهرستان طبس بیان کرد: در همان روز حادثه و طی جلسه 
با وزیر کشور و وزیر راه در طبس قرار بازداشت شش نفر که مقصر شناخته 

شدند، صادر شد.
رحیمی ادامه داد: این افراد عوامل دخیل در حادثه در حوزه قطار و بیل 
مکانیکی بودند که اکنون با ضمانت های میلیاردی آزاد شده اند. وی 
افزود: رسالت فرمانداری شهرستان طبس، این بود که نیروهای متخصص 
را در محل حادثه جمع آوری کند و در چند ساعت تکلیف مصدومان و فوت 
شدگان مشخص شد. فرماندار ویژه شهرستان طبس بیان کرد: ساعت 8 
صبح روز بعد حادثه، قطار روی همان ریل در حال حرکت و زیرساخت ها 
آماده عبور و مرور مسافران در این مسیر بود. گفتنی است؛ ساعت 5:30 
روز چهارشنبه 18 خردادماه، هنگام عبور قطار مسافری مشهد به مقصد 
یزد، در بلوک عباس آباد در منطقه طبس به دلیل برخورد قطار با بیل 

مکانیکی که در کنار خط بود، پنج واگن از خط خارج شد.

انتقاد تند ضرغامی از هزینه های باالی اقامت مسافران:

 از نرخ های نجومی برخی هتل ها متعجبم

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: گاهی نرخ های 
نجومی از هتل ها می شنویم که باعث تعجب است، من به حساب این 
می گذارم که حتمًا اشتباهی شده است. نباید از مسافر جدا از قیمت 
تعیین شده، قیمت دیگر هم گرفته شود. به گزارش ایرنا سیدعزت  ا... 
ضرغامی   در نشست روسای جوامع هتل داران استان ها و مناطق آزاد 
کشور گفت: نباید گفته شود چون تقاضا زیاد بوده از مسافر جدا از قیمت 
تابلو یک قیمت دیگر هم گرفته شود. برخی از اوقات نرخ های نجومی از 
هتل ها می شنویم من به حساب این می گذارم که حتمًا اشتباهی شده 
است. جامعه هتل داران باید به این موضوع نظارت کند.  نباید به گونه ای 
باشد که مردم بروند به هتل و خدمات با کیفیت نامناسب دریافت کنند 

بعد این طور تلقی شود که در مملکت مدیریت و نظارتی بر امور نیست.
وی گفت: جامعه هتل داران وظیفه نظارت بر کیفیت هتل را دارد و نباید 
اجازه دهد مردم به چنین دیدگاهی برسند، گاهی یک مشکل کوچک اگر 

رسیدگی نشود و مدیریت نشود، کل صنف را زیر سوال می برد.
ضرغامی تصریح کرد: فرقی نمی کند وزیر گردشگری چه کسی باشد هر 
آ نچه را که برای توسعه صنعت گردشگری اعالم نیاز کند باید تامین شود 
و گر نه چرخ این صنعت راه نمی افتد. وی افزود:  باید نرخ اقامت برای 
گردشگر داخلی و خارجی بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقی 
باشد البته برای رسیدن به نقطه مشترک و تصمیم گیری برای نرخ گذاری 
اقامت همه اجزا و ارکان زنجیره صنعت گردشگری و هتل داری با هم 

گفت وگو کنیم.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

ــن نظر که  • ــرح اي ــه بــا ط ــام رســالــت-ايــن روزن
استعفای يک وزير هزينه های هنگفتى به کشور و 
بدنه دولت تحميل مى کند، نوشت: جوان گرايى 
بالشک نسخه نجات کشور است؛ اما هر چه پيش 
مى رود قيود مهمى بايد به آن اضافه کرد تا اين 
نسخه، دچــار شکست و تخريب نشود. يکى از 
قيدهای مهم جوان گرايى، شايسته ساالری با 
وسعت نظر است. اگر فقط جوانان قبيله خود 
را صالح به رسيدن به مناصب قدرت بدانيم هم 
ساير شايستگان را دلسرد مى کنيم هم حتى به 
جوانان قبيله خودی نيز ظلم مى کنيم؛ چرا که 

بعد از مدتى کارامدی مدنظر حاصل نمى شود.
جوان-اين روزنامه با تيتر »وزير ناهماهنگ  •

رفت نوشت: پيش از اين نيز برخى از اعضای 
کميسيون اقتصادی دولت به دليل کسالت کنار 
گذاشته شدند. در اين ميان به نظر مى رسد مقوله 
مورد اشاره عبدالملکى يعنى »ايجاد هماهنگى« 
نشانه ای است که مى تواند به تغييرات ديگری 
در دولت بينجامد ...بايد انسجام و هماهنگى 
بيشتری در دولت شکل بگيرد تا بتوان شرايط 
سخت کنونى اقــتــصــاد را کــه نــاشــى از تــورم 
و تحريم های جهانى و همچنين عــدم اعمال 
اصالحات اقتصادی در دهه های اخير است، 

پشت سر بگذاريم.
اعتماد-هيچ نيروی اصالح طلبى خواهان  •

شکست اين دولت نيست، موفقيت آن خواست 
همگانى اســت، ولــى ايــن موفقيت يا شکست 
بيش از همه به دست خودشان است. بايد افراد 
ــان اثــر ديگری  و نيرو های متوهم را که جز زي
ندارند، تغيير دهند. امور کشور و اقتصاد آن محل 
کارآموزی يا آزمون و خطای افراد متوهم نيست. 
بترسيد از کسانى که شعار های مفت مى دهند. 
از گذشته عبور کنيد و خود را رها سازيد، نگاه را 
به آينده بايد برد. بايد در جهت درست عمل کرد.

کیهان-در ايران مى توان کشور را تا لبه پرتگاه  •
برد و باز هم مدعى و طلبکار بود! مواضع اين 
روزهای جريان مدعى اصالحات را مرور کنيد. 
ته حرف همه آن ها و نسخه ای که مى پيچند يک 
فصل واحد و مشترک دارد؛ بايد در برابر آمريکا 
کوتاه آمد و به شرايط آن تن داد تا برجام احيا شود 
و از اين طريق مشکالت مردم و کشور حل شود. 
البته اين موضع جديدی نيست و سال هاست که 
با آن مواجهيم اما مدتى است که اين نسخه پيچى 

شدت و حدت بيشتری به خود گرفته است.

ــان ایـــران نــوشــت : ۱۴ روز پيش  • دیـــده ب
ــدف حمله  ــرداری تــهــران ه ــه ســامــانــه هــای ش
سايبری قــرار گرفت. ايــن اتفاق که به دنبال 
سلسله حمالت هکری در کشور به وقوع پيوسته 
بود، ارائه خدمات شهرداری به مردم را تحت  تاثير 
خود قرار داد. يک منبع آگاه به فارس خبر داد: 
يکى از عوامل خرابکار دخيل در هک سامانه های 
شهرداری تهران شناسايى و دستگير شده است.

ا... ضرغامى وزيــر  • : عــزت  تابناک نوشت 
صنايع دستى  و  گردشگری  ميراث فرهنگى، 
مى گويد کــه »بـــرای انــجــام کــار هــای ماندگار 
نيازی به بودجه نيست. اداره تبليغات اسالمى 
شهرستان لنگرود برای سرود »سالم فرمانده« 
دو ميليون تومان هزينه کرد که باعث جهانى 

شدن آن شد.«
فردانیوز نوشت: محمد هــادی زاهــدی وفا  •

سرپرست وزارت تعاون، کــار و رفــاه اجماعى 
شده و احتماال يکى از گزينه های جايگزينى 
است اما رسانه ها اسامى ديگری را نيز مطرح 
کرده اند. از دو گزينه احتمالى برای جانشينى 
عبدالملکى ياد مى شود؛ يکى حميد رضا حاجى 
بابايى نماينده کنونى مجلس و ديگری مهرداد 
بذرپاش، رئيس کنونى ديوان محاسبات کشور.

محمد  • حــجــت االســالم  نوشت:  خبرآنالین 
حاج ابوالقاسم دوالبى عضو مجلس خبرگان گفت  
زيرزمين بسياری از مساجد، قابليت اين را دارد 
که تبديل به يک باشگاه ورزشى شود، اما چرا اين 
کار صورت نمى گيرد؟ چرا برخى ورزشکاران، در 
کشورهای ديگر پناهنده مى شوند؟ چون ما ورزش 
را در فضايى بذرپاشى کرده ايم که آن فضا جدا از 

ريشه های عميق دينى است.
نامه نیوز خبر داد: ايرنا، خبرگزاری دولت  •

ــه شايعات  ــت: وزارت نــفــت در پــاســخ ب ــوش ن
منتشرشده در رسانه های منتقد دولت درباره 
قيمت بنزين با وجود تکذيب های مکرر مسئوالن 
ــت و مــديــران وزارت نفت، از آن به عنوان  دول
کليدواژه جديد برخى جناح ها برای سياسى کاری 
و التهاب آفرينى نام برد.آن چه مسلم بوده و تاکنون 
بارها بر آن تأکيد شده اين است که هم اکنون 
دولت برنامه ای برای افزايش قيمت بنزين ندارد و 
انتشار شايعات و برخى قيمت هايى که در رسانه ها 
انتشار مى يابد، صرفا حدسيات و سناريوسازی در 

اين زمينه و عاری از حقيقت است.

پنج شنبه  26 خرداد ۱۴0۱، ۱6 ذی  القعده ۱۴۴3، ۱6 ژوئن 2022، شماره 20962 ، سال هفتاد وسوم.

هادی محمدی – هفته گذشته بود که  شورای 
حکام آژانــس بين المللى انــرژی اتمى بر مبنای 
گزارش مغرضانه مديرکل آژانس و با طراحى سه 
کشور اروپايى و آمريکا قطعنامه ضد ايرانى تصويب 
کرد . حاال بعد از يک هفته رافائل گروسى مديرکل 
آژانس در مصاحبه با يک شبکه سعودی گفته که 

هيچ گونه اطالعاتى وجود ندارد که نشان دهد 
ايــران سالح هسته ای داشته يا آن که برنامه ای 
برای ساخت سالح هسته ای دارد و اين موضوع 
بسيار مهمى است. اين اظهار نظر مدير کل آژانس 
را بايد يک اعتراف ديگر درباره پرونده ساختگى 
هسته ای کشورمان دانست. اعترافى که بازتاب   

گسترده ای نيز در فضای مجازی داشت. از جمله 
ــران ســالح هسته ای  يک کاربر نوشت: »اگــه اي
نداشته يا دنبالش نيست ، اين همه سال تحريم و 
فشار و تهديد برای چى بود؟ «گروسى که با شبکه 
سعودی العربيه مصاحبه مى کرد، گفت: »در ماه 
دسامبر مذاکراتى که با رئيس سازمان انرژی 
اتمى ايران داشتم به يک نقشه راه دست يافتيم 
که اين موضوع اميدوار کننده بود اما طى ماه های 
گذشته متاسفانه هيچ گونه پيشرفتى حاصل نشد 
و ارزيابى آژانس از پاسخ های تهران اين بوده که 
تفسيرهای ايران ناکافى بوده و از نظر فنى معتبر 
نيست و در نتيجه مجبور شدم که به ارائه گزارش 
به شورای حکام آژانس بين المللى انرژی اتمى 
بپردازم که مفاد گزارش اين بوده که مسائل باقى 
مانده با ايران شفاف نشده است«.رافائل گروسى 
در چند گفت وگوی اخير خود با رسانه های غربى 
ــاره مذاکرات  به موضع گيری های سياسى درب
برجامى پرداخته بود که تعجب افکار عمومى به 
ويژه در ايران را در پى داشت. اين اظهارات مديرکل 
آژانس بعد از سفرش به سرزمين های اشغالى بروز 

و ظهور بيشتری داشت. از سوی ديگر در حالى که 
روز سه شنبه وزير خارجه ايران در نشست خبری با 
همتای پاکستانى خود از ارائه يک بسته پيشنهادی 
جديد به آمريکا و دريافت آن از سوی واشنگتن 
خبر داده بود، ند پرايس سخنگوی وزارت خارجه 
آمريکا با تأييد اظهارات اميرعبداللهيان مبنى بر 
ارائه بسته پيشنهادی برای احيای برجام گفت اين 
پيشنهاد ايران شامل درخواست های فرابرجامى 
مى شود. پرايس همچنين بــار ديگر از وظايف 
اياالت متحده آمريکا در قبال تعهدات برجامى، 
توپ را به زمين ايران انداخت و گفت که اگر ايران 
آماده کنار گذاشتن خواسته های فراتر از برجام 
باشد، واشنگتن مى تواند »بسيار سريع« به توافق 
بازگردد. اين سخنان در حالى گفته مى شود که 
دولت فعلى آمريکا قبل از آغاز مذاکرات در خصوص 
برجام وعده مى داد برجام را با اضافه کردن بندهای 
غيرهسته ای به آن »تقويت« خواهد کرد و حال 
»آنتونى بلينکن« وزير خارجه آمريکا چند روز پيش 
گفته که »ما شاهديم که ايران مسائل غيرمرتبط با 

توافق هسته ای را به مذاکرات وين مى آورد.«

ارزیابی فرمانده کل سپاه از علت »کندی 

حرکت روس ها در جنگ اوکراین«
سردار سرلشکر حسين سالمى فرمانده  کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى  روز گذشته در اولين 
همايش سراسری آماد و پشتيبانى دفاعى در گام 
دوم انقالب اسالمى، با بيان اين که "امروز سيمای 
جنگ ها و مظاهر قدرت دفاعى با طلوع فناوری های 
مدرن در حال تغيير است"، گفت: »بنابراين آمادی 
که برپايه سازه های ثابت و بزرگ باشد محکوم به فنا 
و نابودی در فاز اوليه هر جنگى است. اگر شما متکى 
بر نقاط منفصل ساکن باشيد همان روزهــای اول 
جنگ قدرت پشتيبانى را از دست مى دهيد، بنابراين 
امــروز همه ارتش ها آماد توزيعى را در دستورکار 
خود قرار مى دهند. مفهوم اين الگو آن است که ما 
نيازمند تحرک هستيم بنابراين چاالکى و تحرک 
در سامانه های آمادی مد نظر است.« وی در ادامه 
تصريح کــرد:» امــروز هم در جنگ اوکراين کندی 
حرکت روس ها به ضعف در آمادرسانى مربوط است 
يعنى سيستم آماد همپای عمليات نيست، به همين 
دليل خوداتکايى واحدهای کوچک در حد امکان هم 
بايد مورد توجه قرار گيرد. آماد يک منظومه وسيعى 
است که تأمين قدرت را به عهده دارد و آماد بايد يک 

تفکر و انديشه عميق اين حرکت را 
اصلى  ويژگى  کند.  پشتيبانى 
ــاد هوشمندی اســت و به جز  آم

اين موفقيت ممکن نيست.« 
/ ايرنا 

سرلشکر جعفری : ضربات ایران به اسرائیل 

چندبرابر شده و ادامه دارد

سردار سرلشکر محمدعلى جعفری فرمانده سابق 
سپاه پاسداران درباره برخى اظهارات مقامات رژيم 
صهيونيستى در خصوص وقايع اخير کشورمان 
اظهار کرد: »رژيم صهيونيستى و مسئوالن آن بهتر 
مى دانند تاکنون چه ضرباتى از جمهوری اسالمى 
خورده اند و حتى بعضى از آن ها هنوز استمرار دارد 
و در حال ضربه خوردن از اين ناحيه هستند، اين ها 
ضرباتى است که در منطقه و در کشورهای مختلف، 
مقاومت اسالمى در منطقه و در کشورهای مختلف 
و حتى در داخل سرزمين های اشغالى به آن ها وارد 
کرده است.« وی افــزود: » منتها اين از مظلوميت 
جمهوری اسالمى است که نمى تواند خيلى از اين 
ضربه هايى را که به اين رژيم وارد مى کند بيان کند، 
اسم بياورد و شرح دهد، بنابراين در اين اقدامات 
چراغ خاموش بودن و محرمانه بودن آن را اکثرًا 
حفظ مى کند.«  وی ادامــه داد:»  اما آن ها وقتى 
تــروری انجام  مى دهند مانند ترور بزدالنه شهيد 
صياد خدايى علنًا آن را بيان مى کنند، تروری که 
ناجوانمردانه و درحالى صورت گرفت که اين شهيد 
در ماشين و جلوی منزلش و بدون محافظ بوده است 
و ترور او ارزش عملياتى از نظر تکنيکى برای رژيم 
صهيونيستى ندارد و شبيه ترورهای کور منافقين 
در دهه 60 است. ما و جبهه مقاومت چندين برابر 
اين اقدامات را، هم قبل از شهادت شهيد صياد 
خدايى به رژيم اشغالگر وارد کرديم و  هم بعد از آن اما 
نمى توانيم جزئيات آن را بيان کنيم ، البته مردم ما 
اين مسئله را به خوبى مى فهمند و درک مى کنند. اگر 
رژيم صهيونيستى يک عمليات مى کند، مى داند که 
پاسخ آن را چندين بار دريافت مى کند.« وی  در آخر 
يادآور شد: »دشمنان سعى مى کنند ديگر حوادث  

کشور را هم از طريق عمليات روانى 
و رسانه ای به خود نسبت دهند در 
حالى که خودشان بهتر از ديگران 

مى دانند کار آن ها نيست.« 
/ تسنيم 

انتشار تصاويری از آماده سازی پايگاه فضايى امام 
خمينى بــرای پرتاب تحقيقاتى يک ماهواره بر/
سخنگوی فضايى وزارت دفــاع گفت: سه پرتاب 
تحقيقاتى برای ماهواره بر ذوالجناح برنامه ريزی 
شده که تاکنون يک پرتاب تحقيقاتى انجام شده و 
دو پرتاب تحقيقاتى ديگر در پيش است.ذوالجناح 
ماهواره بر سه مرحله ای و سوخت ترکيبى است و در 
هر پرتاب تحقيقاتى عملکرد مراحل مختلف مورد 
بررسى و ارزيابى قرار مى گيرد. با تثبيت فناوری و 
اطمينان از عملکرد صحيح ماهواره بر، ذوالجناح 
قادر به تزريق محموله هايى تا وزن 220 کيلوگرم 
در مــدار ۵00 کيلومتری خواهد بــود. ذوالجناح 
ماهواره بر سوخت ترکيبى سه مرحله ای ايرانى با ۵2 
تن وزن و 2۵.۵ متر طول است که توسط متخصصان 
وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهای مسلح ساخته شده 
است و نخستين ماهواره بر بومى کشورمان است که از 
موتور مرحله اول سوخت جامد برخوردار است./ايرنا

چهره ها 

نگاه سوم 

اعتراف گروسی به دروغ بزرگ هسته ای 
هیچ گونه اطالعاتی وجود ندارد که نشان دهد ایران سالح هسته ای 

داشته یا آن که برنامه ای برای ساخت سالح هسته ای دارد

توکلی - چند صباحى از خداحافظى حسن 
روحانى با کاخ رياست جمهوری نگذشته بود که 
نايب رئيس وقت  کميسيون اصل 90 مجلس 
ــاع سه شکايت ايــن کميسيون  يازدهم  از ارج
در حــوزه مداخالت ارزی، بــورس و مسکن از 
رئيس جمهور سابق به قــوه قضاييه خبر داد. 
شکاياتى که هنوز نتايج آن مشخص نشده و 
صرفا سخنگوی سابق دستگاه قضا به همين 
مقدار بسنده کرد که » اعــالم جرم و شکايت از 
ايشان در دادگاه ويژه روحانيت به آن رسيدگى 
مى شود، نه دادگستری و بايد از آن جا پرسيد 
که آيا پرونده ای تشکيل شده است يا نه.« به رغم 
همه اين ها اما مجلس يازدهم اين بار دست روی 
سازمان انرژی اتمى دولت دوازدهم گذاشته و 
موضوع  استنکاف حسن روحانى رئيس جمهور 
سابق و على اکبر صالحى رئيس سابق سازمان 
انرژی اتمى از اجرای قانون »اقدام راهبردی برای 
لغو تحريم ها« را محرز دانسته و گزارشش را برای 
رسيدگى به مراجع قضايى ارسال کرده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشى 

ــه کرده  که کميسيون اصل 90 به تازگى  ارائ
است؛ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحريم ها و 
صيانت از منافع ملت ايران سازمان انرژی اتمى 
را موظف کرده بود تا 3 ماه پس از تصويب اين 
قانون، عمليات نصب، تزريق گاز، غنى سازی و 
ذخيره سازی مواد با غنای مورد نياز کشور-مانند 
ــد- را با حداقل هــزار دستگاه  20 و 60 درص
IR2m آغاز کند.  همچنين سازمان انرژی اتمى 
بايد عمليات نصب، تزريق گــاز، غنى سازی و 
ذخيره سازی مواد با غنای مورد نياز کشور - مانند 
 IR6 20 و 60 درصد - را با حداقل ۱6۴ دستگاه
آغاز مى کرده است. موضوعاتى که به عقيده اين 
کميسيون به اجرا در نيامده و سازمان پدافند 
غيرعامل ۱۵ دی ماه ۱399 در نامه ای به آقای 
صالحى رئيس وقت سازمان انرژی اتمى گفته 
اين سازمان، از اجرای استانداردهای اعالم شده 
سازمان پدافند غيرعامل سرباز زده است و از 
همين رو اين کميسيون  اعالم کرده که  گزارش 
جلوگيری از اجرای کامل قانون اقدام راهبردی 
از سوی رئيس سابق سازمان انرژی اتمى و رئيس 

جمهور سابق برايش محرز شده و گزارش آن را به 
مراجع قضايى مى فرستد. گزارشى که ساعاتى 
بعد بالفاصله با واکنش على اکبر صالحى همراه 
شد و رئيس سابق سازمان انرژی اتمى در پاسخ 
به اين گزارش اظهار کرد: »از نظر منطقى اصل 
قانون راهبردی لغو تحريم ها، ناظر به نتيجه است 
يعنى بايد در زمان مقرر ۱20 کيلوگرم اورانيوم 
20 درصد توليد مى کرديم که برای مثال به جای 
۱20 کيلو، چند برابر اين مقدار در زمان تعيين 
شده توليد شده است. از اين رو تاکيد دارم که همه 
موارد ذکر شده در قانون مذکور در هماهنگى با 
مراجع مربوط و در چارچوب توصيه ها و مصوبات 
آن مراجع عمل شده است.« وی با بيان اين که 
برخى از اين اشتباهات همان طور که پيشتر  
آقای کمالوندی سخنگوی سابق اين سازمان 
در کميسيون اصــل نــود توضيح داده، تايپى 
بوده و تاريخ به درستى درج نشده است؛ اظهار 

کرد: » پاسخ  به ابهامات و سواالت نمايندگان در 
زمان خودش در کميسيون اصل نود ارائه شده 
است. چنان چه نمايندگان محترم مجلس و نيز 
کميسيون اصل نود مصلحت بدانند، مى توانند 
پاسخ های حقوقى سازمان انرژی اتمى را برای 
تنوير افکار عمومى منتشر کنند يا اجازه دهند تا 
سازمان انرژی اتمى راسا اين کار را انجام دهد، 
زيرا تمامى مستندات اقدامات سازمان موجود 
اســت.« صالحى همچنين خاطر نشان کرد :» 
افتخار مى کنم که سازمان انرژی اتمى که از سوی 
برخى ادعا مى شد "فاتحه اش خوانده شده است" 
يا "نابود شــده" توانست بعد از تصويب قانون 
راهبردی لغو تحريم های مجلس اقدامات سريع و 
حيرت آوری از جمله راه اندازی خط توليد اورانيوم 
20 و 60 درصد، ساخت هزار دستگاه سانتريفيوژ 
IR-6 در کمتر از يک سال يا توليد اورانيوم فلزی و 

غيره را به خوبى انجام دهد.« 

ــراق در اظهاراتى که  کامیار-وزير خارجه ع
ــران را به  تــکــراری نبود، جمهوری اسالمى اي
مداخله در امور داخلى عراق متهم کرد و مدعى 
شد روابــط ايــران و عــراق از مرحله »سکوت« به 
مرحله »صراحت« رسيده اســت. فــواد حسين 
ــه  در برابر لنز دوربــيــن شبکه الغد مصر )از  ک
سايت هــای تندروی ضد ايرانى ( قــرار گرفته 
بود تا به پرسش های سمت و سو دار مجری اين 
شبکه پاسخ دهد، شايد فراموش کرده بود که 
وزيــر خارجه کشوری است که باالترين سطح 
روابط سياسى و فرهنگى، شراکت اقتصادی و 
همپيمانى راهبردی در ائتالف منطقه ای محور 
مقاومت را با ايران داراست و او وظيفه دارد زبان 
ديدگاه های اکثريت جامعه و ائتالف دولت باشد 
نه ديدگاه های سياسى برخى جريان های  و 
خاص. الوقت نوشت: مواضع او در اين مصاحبه، 
که چندين بار به صورت يک طرفه و با کلى گويى و 
ابهام از دخالت ايران در اوضاع عراق سخن راند، 
به هيچ عنوان نه معرف روابط نزديک و برادرانه دو 
ملت بود و نه با واقعيت عملکرد ديپلماتيک تهران 
در پيشبرد روابط همسايگى با بغداد همخوانى 
داشت. فواد حسين که به عنوان يک سياستمدار 
کرد از حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری 
مسعود بارزانى در دولت عادل عبدالمهدی پست 

وزارت دارايى کابينه را عهده دار بود، در دولت 
کاظمى از سوی حزب دموکرات برای تصدی 
پست وزارت خارجه معرفى شد و به دليل آن که 
با حمايت های جدی مسعود بارزانى پشتيبانى 
مى شد، به رغم تمامى اختالف نظرها با مصطفى 
الکاظمى به عنوان وزير امور خارجه عراق وارد 
کابينه شد. بماند که  فواد حسين سابقه چنين 
موضع گيری های غير دوستانه عليه ايــران را 
داشته و حتى برخى اين سخنان را با ژست عربى 
گرايى و همچنين برخى تــالش هــای او برای 
معرفى  به عنوان گزينه  اقليم برای پست رياست 

جمهوری مرتبط مى دانند .

وزیر خارجه عراق یا بارزانی؟	 
از اين رو عملکرد فواد حسين در پست وزارت 
خارجه، بيش از آن که بيانگر ديدگاه های مجموعه 
دولت ائتالفى عراق باشد که شيعيان نيز در آن 
نقش برجسته ای دارند، در بسياری از اوقات به 
عنوان وزير امور خارجه حزب دموکرات کردستان 
عراق و شخص مسعود بارزانى بوده است.در واقع 
سخنان ضد ايرانى و تعارض آميز فواد حسين 
با منافع و همکاری های دو کشور در شرايطى 
صورت مى گيرد که از دو دهه گذشته هيچ دولتى 
در عراق روی کار نيامده است که خدمات دولت 
ايران به ثبات، تماميت ارضى و حل مشکالت اين 
کشور را منکر شود يا به آن معترف نباشد. سران 
عراقى بارها بر اين واقعيت تأکيد کرده اند که 
ايران اولين کشوری بود که بدون هيچ گونه شرط 
و شروطى به کمک بغداد برای مقابله با داعش 
شتافت در حالى که ديگر کشورهايى که اکنون 
فواد حسين چشم بر دخالت ها و آشوبگری های 
آن ها در عــراق بسته است تنها نظاره گر غرق 
شدن عــراق در باتالق تروريسم بودند. اين در 
حالى است که ايــران بدون هيچ چشمداشتى 
بــزرگ ترين شخصيت نظامى و قهرمان ملى 
خود را به دل بحران فرستاد تا در کنار ملت عراق 
توطئه بزرگ داعش را پايان دهد. از طرف ديگر 
ايران در شرايط تحريم های ظالمانه و تروريسم 
اقتصادی آمريکا عليه شهروندانش، با وجود 
نيازمندی جدی به وصول پول های فروش برق 
و گاز به عراق،  هنگامى که دولت بغداد از عدم 

امکان بازپرداخت بدهى ها به دليل تحريم ها 
گفت، برای جلوگيری از رنج شهروندان عراقى 
در فصل گرما حاضر به قطع برق صادراتى به اين 
کشور نشد. در اين شرايط بايد از وزير خارجه عراق 
پرسيد که دولت های خارجى مورد حمايت او چه 
گام هايى برای حل بحران های عراق برداشته اند 
جز آن که نفت و گاز اين کشور را به يغما مى برند 
و تروريسم های بين المللى را برای ريختن خون 
شهروندان عراق بر سنگ فرش های خيابان ها به 
خاک عراق گسيل مى کنند. به طور حتم اگر فواد 
حسين مى خواست نگاهى متوازن و موازنه ای 
به روابط خارجى عراق با ديگر کشورها داشته 
باشد بايد از تداوم اشغالگری آمريکا، تحرکات 
مداخله آميز سفير انگليس در امور داخلى عراق، 
روابط پنهانى حزب متبوعش با صهيونيست های 
جنايتکار و دخالت های امــارات و عربستان در 
انتخابات اخير و اعتراضات سال های گذشته 
نيز سخن مى گفت. نکته مهم تر اين است که اگر 
قرار بر »صراحت« و عبور از »سکوت« سياسى 
باشد، دولت کنونى بغداد و مقامات رسمى آن 
بايد پاسخ گوی اين باشند که اواًل دولت آمريکا 
چگونه در خاک عراق، سردار شهيد سليمانى 
را که رسمًا به اين کشور دعوت شده بود، ترور 
کرده است؟، دومًا سرويس های جاسوسى رژيم 
صهيونيستى که در منطقه کردستان عراق حضور 
دارند، اهداف حضورشان چيست؟به طور حتم 
ايران حساب سخنان فواد حسين را از ملت عراق 
جدا مى داند و همچنان بــرای توسعه روابــط و 
تقويت همکاری های برادرانه ميان دو کشور قدم 

برمى دارد.

ارسال پرونده روحانی و صالحی به قوه قضاییه 
کمیسیون اصل 90،استنکاف »روحانی« و »صالحی« در اجرای قانون »اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها« را محرز دانست. صالحی: قبال به طور کتبی به 

ابهامات پاسخ دادیم

یک بام و دو هوای فوادحسین 
وزیر خارجه عراق در سخنانی ایران را به مداخله در امور داخلی عراق 

متهم کرد و مدعی شد روابط تهران-بغداد از مرحله »سکوت« به مرحله 
»صراحت« رسیده است. اظهارات او ناشی از چیست؟ 
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ــای  ــ ــی-آق ــ ــان ــ ــم ــ مـــحـــمـــد ای
عبدالملکى، از "وزارت تعاون، ديدگاه

کار و رفاه" استعفا کرد. منتقدان 
او، روی برخى تدبير هايش )از جمله افزايش ۵7 
درصدی حقو ق کارگران( انگشت مى گذارند و 
موافقانش، به برکناری برخى مديران ناسالم از 
شرکت های بزرگ زير مجموعه "شستا" )شرکت 
سرمايه گذاری تامين اجتماعى( و هلدينگ های 
تابعه استناد مى کنند. موضوع اين نوشته اما، 

نقد عملکرد عبدالملکى نيست. او به هر دليل، 
از ادامه وزارت کناره گيری کرد. آن هم در روزی 
که مجلس، وزير صمت را برای سوال به مجلس 
فراخواند و به او کــارت زرد داد. ياد ماجرای 
عجيب تعيين وزير رفاه در دولت سابق افتادم. 
آقای على ربيعى پس از انجام استيضاح، از اين 
وزارت برکنار شده بــود. آن زمــان، دو سال از 
وزارت آقای محمد شريعتمداری در "صمت" 
)صنعت،  معدن و تجارت( مى گذشت و عملکرد 

او در دو حوزه صنعت و تجارت، مورد اعتراض 
گسترده عمومى بود. تابستان ســال۱397، 
فشار افکار عمومى موجب طرح چندباره و جدی 
استيضاح محمد شريعتمداری در مجلس دهم 
شده بود. او پس از انتقادات فراوان، ديگر حاضر 
به حضور در کميسيون مربوط هم نبود و همين، 
استيضاح را جدی تر کرد. طرح استيضاح در ۱۵ 
محور ارائه شده بود، از جمله نبود مديريت بازار 
و افزايش بى رويه قيمت ها، نبود مديريت صحيح 
بر تأمين مواد اوليه واحدهای توليدی، وجود 
فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش 
برای دريافت ارز و ...  اما شريعتمداری ناگهان 

از استيضاح  و  ۱397 استعفا کــرد  2۸ مهر 
گريخت. تا اين جای کار، خيلى عجيب نبود. 
اتفاق شگفت انگيز آن بود که آقای روحانى، 
فردای استعفای شريعتمداری از  وزارت صمت، 
او را برای نامزد تصدی وزارت رفاه، به مجلس 
معرفى کرد! شريعتمداری هم، مانند نعمت زاده 
که در دولت اول روحانى وزير صمت شد، رئيس 
ستاد انتخاباتى روحانى بــود. در اثر سياسى 
کاری روحانى و مجلس دهم، وزيری که تحت 
فشار شديد افکار عمومى بود و برکناری وی 
قطعى مى نمود، توانست رای اعتماد دوباره 

بگيرد و اين بار، وزير تعاون، کار و رفاه شود!

ماجرای شریعتمداری برای عبدالملکی تکرار نشود!


