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آسیب های مجازی که می تواند زبان فارسی را کاما نابود کند

»زبان فارسی« 
خسته و رنجور!

روایت همسر و فرزند سردار شهید 
بابانظر، 22 سال پس از عروج

 دردهای بابانظر

ادلب؛ کلید پایان جنگ سوریه 

یادداشت روز

امیر مسروری

رئیس جمهور برای پاسخ درباره التهابات ارزی به مجلس می رود

اعام وصول سوال از روحانی
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   خراسان رضوی

باغ وحش 
مشـهد 

تعطیل شد!

 دستور رهبری 
به رئیس جمهور

با متخلفان اقتصادی برخورد جدی کنید 
و به مردم اطاع دهید

یک نماینده مجلس با اشاره به تهیه طرحی 
یک فوریتی خبر داد

بهارستان به دنبال حذف انتصابات 
فامیلی در دستگاه های اجرایی

شمارش معکوس برای پایان 
رانت ارزی

تداوم افت قیمت در بازار سکه و ارز در آستانه 
رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت

نبرد ادلب شاید محتمل ترین سناریوی پیش روی ارتش سوریه و 
حامیانش در مبارزه با تروریسم است. پس از آزادی مناطق شرقی 
و جنوبی، حاا ارتش ســوریه آماده شده است تا ...   صفحه 2 
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نگاهی به متفاوت ترین گریم های 
اکبر عبدی طی یک عمر فعالیت هنری

 مرد هزار چهره !
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حل موقت مشکل تیم پدیده 

توسط شهردار مشهد

خراسان رضوی

. 24 صفحه
به انضمام 8 صفحه روزنامه استانی
. 48   صفحه نیازمندی ها برای مشهد
 . چاپ همزمان در مشهد و تهران
. ویژه نامه جیم

تکشماره 10000 ریال در مشهد
. تکشماره 6000 ریال در شهرستان ها
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پشت پرده پیشنهاد مذاکراتی ترامپ

 رویترز: سازمان های اطاعاتی آمریکا به ترامپ هشدار 
   صفحه 16 داده اند فشارها مردم ایران را متحدتر می کند
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حرف مردم    
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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گران  � باید  لبنیات  گفتند  بازرگانی  ــور  ام معاون 
می شد. حتما تمام مسئوان هم همین حرف را می 

زنند لطفا بگویید چی گران نشده؟ 
ــرادی که از شش ماهه دوم سال  � جا دارد یارانه اف

گذشته ارز مسافری گرفته اند و بیش از 10 عدد سکه 
خریده وهمچنین دو ماشین ثبت نام کرده اند قطع 

شود. 
تبریک می گم به دولت به خاطر افزایش سه تا چهار  �

برابری درآمــدش. درآمد کارمندان معادل کارگران 
شد.
هر دم از این باغ بری می رسد... تا کی باید هر روز  �

اخبار این آقازاده ها را بشنویم.
ــار بـــرای بــازی  � ــرادرم پسر کوچکش را اولــیــن ب ــ ب

پرسپولیس و پدیده به ورزشگاه بــرده، اما متاسفانه 
از آن ها  بــوق را  جلوی در پرسنل نیروی انتظامی 
گرفته اند. آخر این چه طرز برخورد با شهروندان است؟ 

سوپرمارکت ها از وقتی که نرخ دار تغییر کرده،  �
خرید قدیم شان را هم به نرخ روز می فروشند. جا دارد 
بازرسان سیار 24 ساعته بر نرخ ها نظارت و برچسب 

الصاق کنند به ویژه برای کلی فروش ها.
خراسان تو را به خدا فقط مطالبی را چاپ کن که این  �

بازار بلبشو را درست کند. تمام اقام گران شده ، حتی 
اقامی که ربطی به دار و سکه و ... ندارد مثا دوغ 
خانواده چه ارتباطی به ارز دارد که از 1500 تومان 
یک دفعه گران تر شده، تعزیرات حکومتی چرا برخورد 

نمی کند؟ 
چرا آقای روحانی در حالی که کلید در دست دارند،  �

لبخندزنان در صفحه تلویزیون ظاهر نمی شوند تا شاید 
قفل گاو صندوق مشکات مردم را باز کنند.

این نوبخت چه گلی به سر مردم زده که هی می گه  �
روحانی با رفتن من مخالفه، موافقت  کرد، نکرد، فردا 

موافقت می کنه! 
توتون و تنباکو و سیگارهایی که صد در صد سامتی  �

مصرف کننده و دیگران را به خطر می اندازد، باید از 
چرخه تولید و واردات حذف شود. سامتی نعمت کم 
ارزشی نیست که به خاطر آن ها و برخی مواد خوراکی 

دیگر آن را از دست داد. 
وقتی یک تیم نتیجه خوبی نگیرد، بازیکن ها عوض  �

نمی شوند، مربی عوض می شود. 
پیشنهادهایی به آمــوزش و پــرورش؛ درس هایی را  �

با عنوان های اسراف بد است، احترام به بزرگ ترها، 
ادب در اجتماع، صبر و سعه صدر، انصاف در کار، ا 
خاص در اعمال، دود و سیگار و اعتیاد ضد سامتی و 
باعث کوتاهی عمر است، درستی، امانتداری، صداقت 

و یک سری مباحث این گونه ، در کتاب های درسی 
بگنجانند تا اجتماع دچار ناهنجاری ها و بد اخاقی ها و 
انحرافات و ... نشود! این مسائل باید به صورت ریشه ای 
و آموزشی و از مدرسه و دانشگاه و کانون خانواده اصاح 

و درمان شود.
به آقــای مظاهری بفرمایید نفس شریف تر از مال  �

است. جان خیلی عزیز است.
 در جواب همشهری عزیزی که نوشتند چرا دولت  �

سیگار را مشمول طرح مبارزه با احتکار نمی کند باید 
گفت این انصاف است که شما با جان و مال خودت بازی 
می کنی و سامتی ات را با کشیدن سیگار از بین می 
بری؟ من 20 سال سیگار می کشیدم اما 13 سال است 
ترک کرده ام و خیلی خوشحالم. حرص گرانی و احتکار 

سیگار را هم نمی خورم.
خدایا؛ مسئوان پایتخت نشین را پای میز کار بیار! �
چه خبر خوشی که دیگر چهره نوبخت را در هیچ جا  �

نخواهیم دید.
با خواندن پیشنهاد همایون شجریان بغضم گرفت.  �

چقدر با هنرمندان ریشه دارمان خوب برخورد کردیم؟ 
چقدر تریبون صدا و سیما دست امثال شجریان است؟

و  � دارد  زیرساخت  به  نیاز  تولیدات  در  تسهیات 
مهم ترین آن گسترش شبکه های راه و ریلی است. 
با تولید ملی اشتغال و تعامل بین شهر و  همچنین 
روستا ایجاد می شود و حمایت از کاای داخلی وابسته 
به پیشرفت علمی و عملی شهرها و روستاهاست و هر 

چه بیشتر تاش شود از همه لحاظ آینده نگری است.
آقای نوبخت اگر آن گونه که ادعا دارید برای نظر مردم  �

و کارشناسان احترام قائلید، از ریاست سازمان برنامه و 
بودجه استعفا کنید نه سخنگویی که تاثیری بر اوضاع 

اقتصادی ندارد!
دوست عزیز، سیگار نکش، به فکر سامتی خود و  �

دیگران و جیب ات باش...!
چــرا برخی مسئوان گرفتاری هــای عامه مــردم  �

را ندارند؟ فرزندان آن ها گرفتار بیکاری نیستند و 
سفره شان بی رونق نیست و در کل دنیای شان با دنیای 

عامه مردم فرق دارد؟
واقعا چرا ایران خودرو محصواتش را عرضه نمی کند  �

و آن ها را در بازار آزاد می فروشد؟
 خراسان عزیز! می خواهم بدانی تو تنها رسانه ای  �

ــم.  هستی که من و امثال من به آن دسترسی داری
ــاپ نیست. مــا هم  ــرف هــا قابل چ مــی دانــم همه ح
نمی خواهیم در این شرایط بد اقتصادی نان کسی 
آجر شود. گاهی پیامی که می دهم آن قدر تند است 
که مطمئنم چاپ نمی شود ولی بیشتر از آن مطمئنم 

که خوانده می شود و می دانم خودت آن را به گوش 
مسئوان می رسانی. پاینده باشی.

خراسان: ما تاش می کنیم صدای شما باشیم بنابراین 

حرف ها و درددل های تان را همچنان برای ما بفرستید.
مسئوان شرکت نفت باید بدانند که به خاطر باا  �

ــواد سوختی مقایسه قیمت بنزین و  ــردن قیمت م ب
آب اصا درست نیست چون بدون آب حیاتی برای 

موجودات وجود نخواهد داشت ولی بدون بنزین چرا!
 به به چه مملکت گل و بلبلی داریم، دست مسئوان  �

زحمت کش مان درد نکند. ای کاش چنین پیامی روزی 
در ستون حرف مردم دیده شود.

آیا تا به حال سری به طرقبه و شاندیز زده اید؟ یک پرس  �
غذا 90 هزار تومان! آن هم اگر خوش شانس باشی و 
تخت خالی باشد. پس نباید برای همه یک نسخه پیچید.

بهای آب مصرفی از اردیبهشت تا اان )مرداد( 100  �
درصد گران شده است. میزان مصرف بنده ماه قبل 
نسبت به ماه جاری تفاوت چندانی نداشته ولی آب بها 
و دیگرموارد حدود 90 تا 100 درصد گران شده است. 

لطفا پیگیری بفرمایید.
گزارشی درباره افزایش بی رویه و غیرمعمول قیمت  �

خودروهای داخلی تهیه کنید.
آقای روحانی، آقای جهانگیری چشم هایتان را باز  �

کنید. تورم زیاد را می بینید؟
یادداشت آقای یزدان پناه یادداشت خوبی بود ولی  �

ایشان به این سوال جواب ندادند که در این شرایط راه 
حل چیست؟!

کشور اندونزی وزارت زنان دارد، چرا ما نداشته باشیم؟! �
خراسان عزیز چند بار پیام دادم چاپ نکردید. اگر  �

چاپ نمی کنید پیام ندهم. بــرای بــرون رفت از این 
شرایط سخت آقای روحانی بهتر است از آقایان رئیسی 
و قالیباف کمک بگیرد و جلوی قاچاق گرفته شود. 

همچنین وزیران ناایق را برکنار کنند.
ــادآورده مظاهری سبب شده پسر بی شرم او  �  پول ب

شهدا را بی سر و پا بنامد. لطفا دادستان به عنوان مدعی 
العموم این آقازاده بی درد پولدار را بازداشت و محاکمه 
کند تا قدری از درد خانواده شهدا کم شود. پسرجان در 
زمان جنگ اگر به جبهه می رفتی از ترس معلوم نبود چه 
می شدی، برای همین گفتی ما پول دادیم وگرنه باید 

مانند سربازان آمریکایی پوشک برمی داشتی.
من یک جوان 28 ساله هستم که برای سامتی ام  �

بعد از 10 سال سیگار کشیدن را کا کنار گذاشتم، 
آن هم نه به صورت منقطع. شما هم امتحان کنید و 
لذت ببرید. من اان چهار ماه است پاکم. از خودت 

شروع کن.

تسنیم- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:با توجه به تخصیص ارز رسمی برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن خوراکی، صادرات هرگونه روغن ساخته شده از کلیه گمرکات ممنوع 
است. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای به فرود عسگری رئیس کل گمرک  نوشت: با توجه به تخصیص ارز رسمی برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن 
خوراکی تولید داخل و شمول این کاا در اولویت اول کاایی، موضوع مصوبه 48021 ستاد هدفمندسازی یارانه ها از تاریخ 97.05.9 صادرات هرگونه روغن ساخته شده از کلیه گمرکات ممنوع است.

 صادرات روغن
 ممنوع شد

یادداشت روز

...
   امیر مسروری 
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ادلب؛ کلید پایان جنگ سوریه 

نبرد ادلب شاید محتمل ترین ســناریوی پیش روی ارتش 
سوریه و حامیانش در مبارزه با تروریسم است. پس از آزادی 
مناطق شرقی و جنوبی، حاا ارتش سوریه آماده شده است 
تا عملیات خود را در ادلب ادامه دهد. بر اساس توافق، سه 
کشور ایران، روسیه و ترکیه در آستانه متعهد شدند مبارزه 
با داعش، جبهه النصره و القاعده و هر گروه وابسته به این 
سه ســازمان تروریســتی و نیز گروه های تجزیه طلب را در 

دستور کار قرار دهند.
 این بدان معناست  که بخش عمده ای از عناصر حاضر در 
ادلب که بدنه جبهه النصره و القاعده هســتند در فهرست 
برخورد سخت ارتش سوریه قرار دارند. بر این اساس ارتش 
ســوریه به احتمال زیاد باید بــرای آزادی بخــش مهمی از 

خاک خود به سوی ادلب حرکت کند.
از طرفی دپوی گروه های تروریستی مختلف در ادلب این 
چالش را در پیش روی ارتش ســوریه قرار داده است که در 
صورت حمله ای پیش دســتانه، دمشــق در معرض تهدید 
قرار گیــرد. در چنین شــرایطی ارتــش نیازمند یک ســپر 
دفاعی در محور شــمالی و شــمال غربی بــرای جلوگیری 
از حمله پیش دستانه تروریستی اســت. با این حال ارتش 
تمایلی ندارد با حمله سریع و برق آسا به سمت ادلب پیش 
روی کند. دلیل آن بافت جغرافیایی منطقه ادلب و استقرار 
موانعی بــرای جلوگیری از پیشــروی ارتش در چند ســال 
اخیر است. مسئله ای که می تواند برای هر ارتشی چالش 
ایجاد کند. ارتش می خواهد با صبر استراتژیک و محاصره 
ادلب و جلوگیری از ورود تســلیحات و پشتیبانی امدادی، 
مانع تقویت عناصر تروریســتی مســتقر در ادلب شود و در 
نهایت  گروه های مســتقر با کمبود امکانات مواجه شوند. 
اگــر بخواهیم بافــت ادلب را در زمین تشــریح کنیــم، باید 
گفت بافــت جغرافیایی ادلب به گونه ای اســت که ورود به 
آن بدون پشــتیبانی هوایی کامل و طــراح عملیاتی ویژه و 
اســتفاده از نیروهای خبره یک باتاق خواهــد بود. بافت 

ادلب سرزمینی عجیب دارد.
در کنار آن، حضور گروه های مختلف تروریستی از تفکرات 
مختلف در ادلب، یک فرصت مناســب برای دمشق ایجاد 
کرده تا با حفــظ وضعیت موجود، گروه هــای مختلف را به 
جان یکدیگر بیندازد و از تروریســت ها به دست خودشان 
تلفات بگیرد. موضوعی که در چند ماه اخیر بیشترین فایده 
را برای ارتش ســوریه داشــته و بر تلفات عناصر تروریستی 
مختلف افزوده اســت. در هفته های اخیــر درگیری میان 
گروه های تروریســتی مختلف به ویژه گــروه های تکفیری 
النصره با دیگر گروه ها بر ســر محــدوده مدیریت و کنترل 
ســرزمینی و نیــز فرماندهــی واحــد، خســارت فراوانی به 
ســازمان رزم تروریست ها وارد کرده اســت. ده ها کشته و 
انهدام چندین دستگاه خودروی زرهی بخشی از نتیجه به 

جان هم افتادن است.
از سوی دیگر ارتش ســوریه به هیچ نحوی راضی به حضور 
عناصــر و اتبــاع کشــورهای مختلــف در قالب گــروه های 
تروریستی مستقر در ســوریه نمی شــود و توافقات و گفت 
و گوهای راهبردی و کان دمشــق با متحدانش نیز بر این 
موضوع تاکیــد دارد. نه ایران، نــه عراق و نه حتــی ترکیه، 
تمایلی به ماندن اتباع تروریســتی دیگر کشورهای خارج 
از منطقه غرب آسیا در ســوریه ندارند زیرا ســرریز امنیتی 
اش یک بحران برای منطقه خواهد بود و هیچ کشــوری به 
صورت تضمینی در امان نیست.  دمشــق تمایل دارد این 
اتباع به کشــورهای خود برگردنــد اما دولت هــای آنان از 
پذیرش شان سر باز می زنند. شــهروندانی که جنگ را در 
سوریه آموختند و تجربه عملیات تروریستی دارند. سوریه 
نیز از ماندنشان در این کشور در آینده به هر عنوان ممانعت 
به عمل خواهد آورد. حمله ارتش سوریه به این مناطق قطعا 
با حذف ایــن افراد همراه اســت. زیرا دولت ســوریه جایی 
برای بازگرداندنشــان ندارد. البته نبایــد فراموش کرد در 
صورت توافق خلع ساح، دولت سوریه همانند گذشته این 
افراد را به کشورهایشان باز می گرداند ولی در صورتی که 
این افراد مقاومت کنند، چاره ای جز حذف شــان نیست. 
این مســئله دیگــر چالش مهــم ارتش ســوریه اســت. باید 
منتظر یک جریان سازی رسانه ای علیه دولت سوریه برای 
عملیات در ادلب باشــیم. جریان سازی که با شایعه سازی 
هایی در غوطه شرقی همراه بود و این بار به طور حتم خط 

قوی ترش را در ادلب شاهد هستیم.
ســوری ها می دانند باید روزی به ادلب حمله و این منطقه 
را آزاد  کننــد، امــا کــی و چگونــه؟ همچنین دلیــل حمله 
برایشــان بیش از آزاد ســازی منطقه اهمیــت دارد. عاوه 
بر دایــل فــوق، حمله به ادلــب مــی تواند میان دمشــق و 
آنکار چالشــی جدی ایجاد کند و سوریه را در یک درگیری 
مستقیم با ترکیه قرار دهد. از طرفی ســوری ها می دانند 
ماندن تروریست ها در ادلب می تواند آن ها را برای حمله به 
دمشق یا حتی حلب آماده کند و همین مسئله بهانه خوبی 
برای آزاد سازی مناطق مهم ادلب است. اگر تروریست ها 
تهدیدی برای حلب باشند یا مناطق استراتژیکی چون نبل 
و الزهرا را در معرض تهدید قرار دهند، ارتش ســوریه با هر 

هزینه ای، به ادلب حمله خواهد کرد.
نبایــد فراموش کرد که ســوری ها بــه هیچ عنــوان تمایلی 
برای باقی ماندن تروریســت ها در خاکشان ندارند. دلیل 
آن، تهدید شدن بخش های مهمی از خاک سوریه در آینده 
نزدیک اســت. طرحی کــه آمریکایی ها در شــرق ســوریه 
دنبال مــی کردند تا با نگه داشــتن داعش در صــورت نیاز 
آن را به ابزار فشــاری علیه دمشــق و بغداد تبدیل کنند. بر 
همین اساس نمی توان گفت ارتش سوریه بعد از القنیطره 
به سرعت به  ســمت ادلب حرکت می کند ولی جلوگیری 
از تهدید دمشق یا حلب قطعا در دستور کار سوری هاست 
و برای آن طرح هایی نیز دارند. به نظر می رسد چالش ها 
و فرصت های موجود در پرونده ادلب برای ارتش ســوریه 
پیچیدگی خاصی دارد و باید منتظر ماند و دید تصمیم دو 
طرف بــرای ادلب تا کجا بــا صبر همراه اســت. البته نقش 
دولت روســیه به عنــوان یک طــرف تضمین آتــش بس در 
بخشــی از این منطقه و جمهوری اســامی ایران غیر قابل 
انکار است و در صورتی که دمشق یا حلب تهدید شوند قطعا 
دولت سوریه همراهی دو حامی خود یعنی ایران و روسیه 
را به دســت خواهد آورد و آن وقت است که ترکیه مجبور به 
یک تجربه ســخت دیگر در شمال ســوریه می شود. تجربه 
ای که در حلب از نیروهای ارتش ســوریه به دست آورد و با 
تمام تهدیدات اردوغان نتوانســت حلب را برای تروریست 

ها نگه دارد.

وزارت اطاعات اعام کرد: 

متاشی شدن باندهای قاچاق ارز، طا، جعل اسکناس و ضرب 
سکه های تقلبی 

وزارت اطاعات از متاشــی شــدن باندهــای قاچاق ارز، 
طا، جعل اسکناس های خارجی و ضرب سکه های تقلبی 
در استان های آذربایجان غربی، تهران و برخی استان های 
دیگر خبر داد.به گــزارش فارس به نقــل از روابط عمومی 
وزارت اطاعات، سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره 
کل اطاعــات آذربایجــان غربی بــا اقدامــات اطاعاتی و 
تخصصی و با هماهنگی مراجع قضایی دو باند قاچاق ارز و 
طا را به همراه دو باند جعل اسکناس های خارجی )دار، 
یورو، لیر و دینار عراقی( و ضرب سکه  های تقلبی طی چند 

مرحله عملیات هوشــمندانه در اســتان هــای آذربایجان 
غربی، تهران و برخی استان های عمقی کشور شناسایی 
کردند و به آن ها ضربه زدند و از تداوم فعالیت مجرمانه آن 
ها ممانعت به عمل آوردند. در این عملیات 15 نفر از عوامل 
باند های مد نظر دستگیر و بیش از 500 هزار انواع ارزهای 
خارجی )دار، یورو و لیر( و همچنیــن بیش از نیم میلیون 
دار جعلی و 122 میلیــون دینار جعلی عراقــی به همراه 
کلیه تجهیزات و ملزو مات جعل اسکناس و ضرب سکه های 

تقلبی کشف و ضبط شد.

هشدار کرباسیان به واردکنندگان متخلف: 

بیش اظهاری ها قاچاق تلقی و از صدور حکم برائت جلوگیری 
خواهد شد 

وزیر اقتصاد با هشدار به واردکنندگان متخلف اعام کرد: 
از این پس در صورت تشکیل پرونده بابت بیش اظهاری ها 
و احاله آن به تعزیرات حکومتی، ترتیبی اتخاذ خواهد شد 
تا پرونده های مد نظر به مثابه قاچاق تلقی و خارج از نوبت 
و با اولویت رسیدگی شــود. در این پروندها از صدور حکم 

برائت جلوگیری خواهد شد.
به گزارش تسنیم، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در یادداشــتی اینســتاگرامی بــه اقدامات فوری 
وزارت اقتصاد برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور 
اشاره کرد و نوشت: برای سامان دهی نظام ارزی و تجاری 
کشور و به منظور برخورد قاطع با متخلفان، دستگاه های 
مجری موظف شده اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد 
را از طریق گمرک بررســی کنند. در مرحله بعد حتی تمام 
اســتعامات در زمان ترخیص و تا شــش ماه بعــد از آن هم 

بررسی می شود. البته تجار شناسنامه دار و متعهد بدانند 
که همه ایــن فرایندهــا در کمترین زمان و بدون آســیب به 

سرعت ترخیص کاا انجام می شود.
همچنین برای انجــام برخوردهای قاطع بــا متخلفان، از 
این پس در صورت تشــکیل پرونده بابت بیش اظهاری ها 
و احالــه آن به تعزیــرات حکومتی و البته پس از رســیدگی 
در کمیســیون های مربوط، ترتیبــی اتخاذ خواهد شــد تا 
پرونده های مد نظر به مثابه قاچــاق تلقی و خارج از نوبت و 
با اولویت رسیدگی شــود. در این پرونده ها از صدور حکم 

برائت جلوگیری خواهد شد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اصاحــات ســاختاری 
اقتصادی در حال انجام است و به زودی مردم اثرات آن را در 
زندگی شان لمس می کنند و البته سوء استفاده کنندگان 

نیز از اقداماتشان پشیمان خواهند شد.

دادگاه نیجریه به بی گناهی 80 هوادار زکزکی رای داد 

تبرئه یاران شیخ 

ســرانجام پــس از حــدود دوســال، دیــوان عالــی ایالــت 
»کادونا«ی نیجریه پس از رســیدگی به دعــوی حقوقی که 
علیه 80 نفــر از اعضای جنبش اســامی این کشــور اقامه 
شده بود، به آزادی آنان رأی داد. مقام های قضایی نیجریه 
مدعی بودند کــه این افراد قصــد حمله بــه کاروان نظامی 
حامل »توکور بوراتی«  فرمانده نیروهای مســلح این کشور 
را داشــتند.در تظاهرات خونین دسامبر ســال 2015 که 
ارتش نیجریه آن را به شدت سرکوب کرد، دست کم 300 
تن از شیعیان به ضرب گلوله نیروهای ارتش جان باختند.

ارتــش نیجریه همچنین صدهــا تن از اعضــای این جنبش 
از جمله »شــیخ ابراهیم زکزکی« دبیر کل جنبش اسامی 
نیجریه را بازداشت کردند.آزادی اعضای جنبش اسامی 
نیجریه در حالی است که »شــیخ زکزکی« رهبر مسلمانان 
نیجریه و همسرش با وجود رای دیوان عالی این کشور برای 
آزادی، چندین ماه اســت  بدون هیچ گونــه محاکمه ای در 
بازداشت غیر قانونی به سر می برند.در حالی که مسلمانان 
نیجریه برای آزادی »شــیخ زکزکی« روزشماری می کنند، 
چندی پیش دولت نیجریــه اتهامی جدید را علیه »شــیخ « 
مطرح کرد و قرار اســت وی بار دیگر محاکمه شود. اما این 
دادگاه تاکنون به تعویق افتاده اســت. این در حالی اســت  
که شیخ زکزکی در شرایط جســمی نامساعدی قرار دارد.

بازداشــت »شیخ « وشــرایط نامساعد جســمانی وی سبب 
شده است تا مسلمانان نیجریه با برپایی تجمعات اعتراض 
آمیز همچنان خواهان آزادی رهبر جنبش اسامی نیجریه 
شــوند اما دولت نیجریه بــا وضع قوانینی چــون ممنوعیت 
برگزاری تجمعات اعتــراض آمیز و برخورد خشــونت بار با 
شــرکت کنندگان در اعتراضات، بر میزان فشــار بر جامعه 
مســلمانان نیجریــه افــزوده اســت. در ایــن شــرایط ادامه 

بازداشت »شیخ زکزکی« و فشــار براو نیزدر واقع به اهرمی 
برای فشار بیشتر بر مسلمانان این کشور و همچنین حذف 
تدریجی وی تبدیل شده است.در این زمینه »ابو حامد«عضو 
ارشــد جنبش اســامی نیجریه گفت: دولت نیجریه قصد 
دارد با فشار عربستان »شیخ زکزکی« را به شهادت برساند.
مدت هاســت رژیم صهیونیســتی و عربستان ســعودی در 
راستای ناکامی های منطقه ای خود درصدد نفوذ در آفریقا و 
دست یابی به اهداف خود هستند این موضوع که با سیاست 
هــای آزادی خواهانه و ضد صهیونیســتی مســلمانان در 
تضاد اســت، ســبب شــده تا این کشــورها درصدد مبارزه 
و حــذف رهبران مســلمان و افزایش فشــار بر مســلمانان 
برآیند.چنان چه  »شــیخ زکزکی«  رهبر جنبش اســامی 
نیجریه نیز  پیشتر اعام کرده بود که عربستان بنا به دستور 
آمریکا و بریتانیا، به ارتش نیجریه کمک مالی کرده است  
تا در سال 2015 درشهر»زاریا« دست به کشتار شیعیان 
بزند.»شیخ آدم سوهو« عضو ارشد جنبش اسامی در این 
باره می گوید: دولت نیجریه تحت نفوذ سیاست های رژیم 
سعودی،آمریکا و رژیم صهیونیستی اســت وهمگی علیه 
مسلمانان به ویژه شیعیان نیجریه توطئه می کنند.اگر چه 
فشار بر مسلمانان در نیجریه ادامه دارد اما حکم به آزادی 
80 تن از اعضای جنبش اسامی نیجریه، خود نشان می 
دهد که مقامات قضایی این کشــور هیچ مدرک مســتدل 
و قانونــی برای اثبــات ادعاهــای خود ندارند.»ماکســول 
کیون« وکیــل مدافع شــیعیان زندانــی نیجریــه، تصمیم 
قاضــی دادگاه کادونــا را پیــروزی بزرگی توصیــف و ابراز 
امیدواری کرد، این حکم به آزادی »شیخ ابراهیم زکزکی« 
کمک کند. به هر حال آزادی این افراد بار دیگر بی گناهی 

»شیخ « و لزوم آزادی وی را تایید می کند. 

دستور رهبری به رئیس جمهور

با متخلفان اقتصادی برخورد جدی کنید و به مردم اطاع دهید

نشــریه خط حزب ا... وابســته به دفتر حفظ و نشــر آثار آیت 
ا... خامنه ای در شماره جدید خود دســتور رهبر انقاب به 
رئیس جمهــور درباره مبارزه قاطع با فســاد را منتشــر کرد. 
براساس این گزارش، رهبر معظم انقاب در دیدار اخیر خود 
با هیئت دولت کــه در 24تیرماه برگزار شــد، تأکید کردند: 
وقتی کسی تخلف می کند برخورد قاطع کنید... در همین 
شرکت های صوری  که درســت کردند و آمدند به عنوان این 
ها  ارز گرفتند، دستگاه امنیتی باید دنبال کند، فعال باشد، 
این ها را شناســایی کند، برخــورد کند با این هــا، برخورد با 
متخلف، برخــورد جدی بکنیــد. مردم اســتقبال می کنند 

از ایــن برخورد. بر اســاس ایــن گــزارش حضرت آیــت ا.... 
خامنه ای تصریح کردند: آقای رئیس جمهــور راجع به وارد 
کردن خودرو یک دستور خوبی دادند که بسیار خوب است. 
آقای دکتر روحانی! هرچه می توانید از این کارها بکنید؛ این 
مردم را واقعا خوشحال می کند و کمک می کند به پیشرفت 
کشــور. رهبر معظم انقــاب همچنین تأکید کردنــد: واقعا 
با فساد مبارزه بشــود... باید برخورد کنیم بعد برخورد را به 
مردم بگوییم... برخورد قانونی قوی رضایت بخش بکنیم، بعد 
همین را به اطاع مردم برسانیم، بگوییم این کار اتفاق افتاد؛ 

این خوب است؛ این درست است.

واکنش سازمان برنامه به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره 
هزینه کرد بودجه 200 میلیون داری مناطق زلزله زده 

سازمان برنامه و بودجه کشور پیرو قرائت و انتشار گزارش 
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسامی درباره اقدامات 
انجام شده پس از زلزله کرمانشاه توضیحاتی منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطاع رســانی ســازمان برنامه، در بند 4  
پیشنهادهای گزارش کمیسیون اصل نود چنین آمده بود: 
»با توجه به اذن مقام معظم رهبری می بایست مبلغ 200 
میلیون دار از محل صندوق توســعه ملی صرفا در مناطق 

زلزله زده هزینه می شد، لیکن ســازمان برنامه و بودجه در 
اسفند ماه ســال 139۶ برای جابه جایی این مبلغ اقدام و 
در محل دیگری هزینه کرده است«. بر اساس این گزارش، 
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور، ضمــن تکذیــب و رد این 
موضوع تاکید کــرد: تامین نقدینگی همــه تخصیص های 
مناطق زلزله زده کرمانشــاه از محل اعتبــار 200 میلیون 

داری صندوق توسعه ملی انجام شده است.
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 این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

≅ Κηορασαν_φαρσι≅ Κηορασαννεωσπαπερ روزنامه خراسان

بیماری سلبریتی پرستی و رتبه های ریالی کنکور!

له کردن خودروهای لوکس قاچاق در فیلیپین

در حالی که اقتصاد بسیاری 
از کشورهای جهان به خاطر 
ــاق به  ــاچ ورود کـــااهـــای ق
ــای  کـــشـــورشـــان، ضــربــه ه
سنگینی می خــورد، تصمیم 

متفاوت رئیس جمهور فیلیپین مورد توجه قرار گرفت. 
طی مراسمی، خودروهای گران قیمتی که به صورت 
قاچاق وارد فیلیپین شده بودند، با بولدوزر، ِله و اوراق 
شدند. نکته جالب تر این که خودروهایی گران قیمت 
مانند پورشه، مرسدس بنز، تویوتا و ... در بین آن ها 
دیده می شود. کاربری در این باره نوشت: » عمرا اون 
قاچاقچی ها دوباره خودرو وارد کنن«. کاربر دیگری 
نوشت: »حاا مسئوان ما هر روز دستور به برخورد 
جدی با قاچاقچی به خصوص در همین حوزه خودرو 

می دهند و هیچ اتفاقی هم نمی افتد«.

75.8

بیماری به نام سلبریتی پرستی!

ــاه از حضور  ــوت ویــدئــویــی ک
محمدرضا گلزار در پردیس 
تــهــران  ــورش  ــ ک سینمایی 
مــنــتــشــر شـــد کـــه بـــه دلــیــل 
عجیب وغریب  واکنش های 

هواداران او در شبکه های اجتماعی پربازدید شد. ظاهرًا 
ماجرا از این قرار بوده که وقتی هواداران او می خواهند 
لحظه ای سلبریتی مــورد عاقه شان را ببینند، در 
پارکینگ به دنبال خــودروی او می دوند! کاربری به 
نام پیمان در اینستاگرام کامنت گذاشته است: »آدم 
باید برای خودش احترام قائل باشه. گلزار هم یه بنده 
خداست مثل من مثل تو مثل ما.« دیگری با واکنشی 
طنزآمیز نوشته است: »مثل زامبی ها هستن! چطوری 
روتــون میشه وقتی بهتون محل نمیده، اینجوری 

خودتونو اذیت کنین؟!«

212.5

حرکت تحسین برانگیز راننده تاکسی لنگرودی

در حالی که اقتصاد  کشور در شرایط خاصی قرار گرفته، 
انتشار تصاویری از حرکت های خداپسندانه مردم با 
واکنش های جالبی در شبکه های اجتماعی روبه رو 
می شود. به تازگی حرکت تحسین برانگیز یک راننده 
تاکسی در لنگرود که باای آینه اش کاغذی نصب کرده، 
پربازدید شده است. این راننده خوش ذوق و مردمی   
روی کاغذی خطاب به مسافرانش نوشته: »اگر كرایه 
ندارید، بی آن كه كسی متوجه شود، بدون تشكر، در 
مقصد پیاده شوید«. کاربری در این باره نوشت: »کاش 
آدمی مثل ایشان را به عنوان مسئول انتخاب کنند 
چراکه مشکات مردم را به خوبی فهمیده است.« کاربر 
دیگری نوشت: »چرا هیچ سازمان و نهادی از این جور 
آدم ها که کم هم نیستند، تشکر نمی کنه تا فرهنگ 

سازی بشه؟«

330.2

زورگیری در روز روشن!

به تازگی ویدئویی غم انگیز 
از زورگیری در روز روشن در 
یک خیابان خلوت منتشر و 
طبق شرح ویدئو، به شهر اهواز 
منتسب شده است. کاربران 

شبکه های اجتماعی غالبا با فرد مال باخته همدردی 
کرده اند و از وقاحت زورگیرهای این ویدئو که حتی در 
روز روشن از دیوار خانه مردم باا می روند شاکی هستند. 
برخی کاربران نیز خواستار مجازات های سنگین 
برای زورگیرها و کسانی هستند که امنیت عمومی 
خیابان ها را از بین می برند. رضا در اینستاگرام نوشته 
است: »بعد اعتراض می کنن به اعدام. اینا رو باید از اله 
گوش آویزون کرد!« کاربر دیگری هم نوشت: »کاش 
وقتی اینا رو دستگیر می کنن یه کاری کنن که درس 
عبرتی بشه براشون نه این که برمی گردن و دوباره روز 

از نو روزی از نو«.

108.4

شوخی با داوطلبان کنکور
با اعام نتایج کنکور سراســری از روز گذشــته، 

شــوخی با نتیجه و رتبه داوطلبان هم در شــبکه 

های اجتماعی از حد گذشــت! در این بین عاوه 

بر جوک های متنی بسیار، چند عکس جالب هم 

منتشر شد. یکی از آن ها عکســی بود که نتیجه 

کنکــور را بــرای دخترها، شســتن لبــاس و برای 

پسرها، رفتن به سربازی نشان می داد. کاربری زیر 

این عکس نوشته بود: » کنکور همه زندگی نیست، 

راه های زیادی برای پیشرفت وجود دارد.« عکس 

دیگر از کارنامه یک داوطلــب بود که به جز زبان، 

شیمی و زمین شناســی بقیه را 100 درصد زده 

بود و کاربری نوشته بود: »اگر این کارنامه من بود، 

بازم بابام می گفت آفرین ولی اگه بیشتر تاش می 

کردی، حداقل ادبیات و زبان  رو می تونستی بهتر 

بزنی!«. با این حال، در توئیتر هم شوخی های تک 

خطی زیادی با این ماجرا شد که در ادامه مطلب 

گزیده ای از آن ها را می خوانید: * رتبه کنکور مهم 

نیســت مهم اینه رفتی دانشــگاه ترم اول عاشق 

نشی. * یادش بخیر اون سالی که رتبه کنکورمو 

واسه بابام فرستادم گفت شماره کارت نامعتبره. 

*  هر کــی گفت »رتبه کنکور شــخصیه«، بدونید 

بدجوری گنــد زده وگرنه ایرانــی جماعت هرجا 

خوب باشه تا 200 سال داد می زنه. 

 امشــب یه تعداد راننده تاکســی آینده، تو دانشــگاه 
قبول شدن. 

کاربر اینستاگرام

رتبه های کنکور امسال به ریاله، اصا نگران نباشید.

کاربر اینستاگرام

کنکوری که همه مجاز شــدن کنکور نیســت که پیک 
شادیه

کاربر اینستاگرام

500

مخاطبان روزنامه خراسان در استان های خراسان شمالی ، خراسان جنوبی و سیستان 
و بلوچستان می توانند مطلب مربوط به تیتر زیر را که در صفحه اول آمــده است ، در 
ــروز روزنــامــه خراسان رضــوی یا سایت اینترنتی روزنــامــه خراسان به نشانی  شماره ام

ωωω.κηορασαννεωσ.χοm مطالعه کنند.

حل موقت مشکل تیم پدیده توسط شهردار مشهد

باغ وحش مشـهد تعطیل شد!

khorasannews.com                 

صفحه4  خراسان رضوی

صفحه اول  خراسان رضوی
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نخست وزیر تایلند گفت که کشورش از انگلیس خواسته است تا »یینگاک شیناواترا« را تحویل بدهد. شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند سال ۲۰۱۴ پس از کودتا از قدرت عزل شد و به صورت غیابی حکم 
حبس گرفت.وی  اوت گذشته از تایلند گریخت تا بر سر رسوایی یارانه برنج که میلیاردها دار ضرر به بار آورد، زندانی نشود. وی  و برادرش تاکسین شیناواترا که او هم سابقا نخست وزیر تایلند بود و عزل شد، 
بیش از یک دهه در کانون کشمکش قدرتی بودند که سیاست تایلند و  وفاداران سنتی و نخبگان ارتش را در مناطق روستایی شمال و شمال شرق تایلند علیه خاندان شیناواترا و حامیانش درگیر کرد.

 درخواست تایلند از انگلیس 
برای استرداد نخست وزیرسابق 

...خبر  متفاوت
»رایان«  شجره نامه جالب

هیل: بررسی انجام شده در برنامه تلویزیونی »یافتن ریشه های 

خانوادگی تــان با هنری لوئیس گیتز« مشــخص کــرد که »پل 
رایان«، رئیس مجلــس نماینــدگان آمریکا دارای ریشــه های 
یهودی است. همچنین مشخص شد که او اصلیتی آلمانی دارد 
و جدش در ۱۰ نسل قبل در ســال ۱۵۳۱ م. در آلمان به دنیا 
آمده بود. رایان اعام کرد که از این موضوع شــگفت زده شده 
است. برنامه یافتن ریشه های خانوادگی، با شعار »همه ما مهاجر 
هستیم و همه ما در هم آمیخته ایم.« همزمان با موج مهاجرتی 

مکزیک پخش می شود.

...اظهار نظر روز
عبدالباری عطوان: 

هراس سعودی از عمران خان 

مقام های ســعودی به دلیل شکســت حزب همپیمان شــان 
یعنی »مسلم لیگ« به رهبری نواز شریف در انتخابات پارلمانی 
پاکستان و پیروزی دشمن سرسخت شان یعنی عمران خان، 
بازیکن سابق کریکت که تمایلی به دوستی با عربستان ندارد 
و با هر گونه نقش آفرینی کشــورش در جنــگ یمن مخالفت 
می کند و به برقراری روابط قوی با ایران چشم دوخته است، در 
حالتی از نگرانی به سر می برند. نواز شریف هم اکنون به اتهام 
فساد، پشت میله های زندان به سر می برد، درست مانند دیگر 
همپیمان سعودی یعنی نجیب عبدالرزاق، نخست وزیر سابق 
مالزی. اگر اولین تصمیمی که ماهاتیر محمد پس از تصدی 
سمت نخست وزیری کشورش اتخاذ کرد خروج تمام نیروهای 
مالــزی از مشــارکت در ائتاف عربــی به رهبری عربســتان 
ســعودی در جنگ علیه یمــن بــود، بنابراین انتظــار می رود 
عمران خان نیز جا پای ماهاتیر بگذارد و از ائتافی که محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی آن را در سال ۲۰۱۵ با مشارکت 
۴۱ کشور برای آغاز این جنگ تشکیل داد، خارج شود. درست 
اســت که عمران خان بعــد از آن که تیم منتخب کشــورش را 
برای پیروزی در جام جهانی کریکت در سال ۱99۲ هدایت 
کرد، مدرک تحصیلی ارشــد در علوم اقتصادی را از دانشگاه 
آکسفورد به دست آورد و درســت است که وی و حزبش یعنی 
»انصاف«، از ســوی احزاب معارض با تبلیغــات تردید در این 
پیــروزی و اتهام هایی مبنی بــر دخالت ارتش بــرای تقلب در 
انتخابات و نتایجش به نفع وی مواجه شده است ولی این گفته 
نیز درســت اســت که وی از محبوبیت زیادی بــه دلیل برنامه 
انتخاباتی اش برخوردار اســت که می خواهد عدالت را برای 
ملت پاکستان از طریق تاسیس نظام قضایی مستقل، احترام 
به حقوق بشــر، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد محقق کند.  
اگر عربستان و امارات از رســیدن عمران خان به رأس قدرت 
در پاکستان نگران هستند پس نگرانی آمریکا، انگلیس و دیگر 
کشورهای اروپایی، بزرگ تر است، زیرا این مرد با سیاست های 
آمریکا در منطقه خاورمیانه کاما مخالف اســت و از مســئله 
ملت فلسطین قاطعانه حمایت و در بســیاری از فعالیت های 
سیاســی  مشــارکت می کرد  که در مخالفت و محکوم کردن 
تروریسم اســرائیل در زمان تحصیلش در دانشگاه آکسفورد 
برگزار می شــد . وی پس از بازنشســتگی از ورزش و تأسیس 
حزب سیاسی کنونی به این روند ادامه داد، حتی همسر اول 
وی »جمیمه« که انگلیسی تبار اســت به دین اسام روی آورد 
و مقاله های به شدت انتقادی علیه اسرائیل و تجاوزش به نوار 
غزه نوشت و در روزنامه مشــهور گاردین منتشر کرد. عمران 
خان با قدرت به اظهــارات توهین آمیز علیه کشــورش که در 
توئیت های دونالد ترامپ آمده، پاسخ داده است. عربستان، 
امارات و نیز ترامپ حق دارند نگران باشند، زیرا نخست وزیر 
جدید پاکستان هرگز مانند اساف خود »عروسکی« نخواهد 
بود و چه بسا جایگاه کشورش را به عنوان کشور هسته ای بزرگ 
در منطقه به آن بازگرداند؛ نقشــی که در سایه نخست وزیران 

فاسد نادیده گرفته شد.

...اندیشکده روز
آشتی ملی با فرمان قاهره 

اندیشکده مطالعات جهان اسام نوشت:با سفر هیئت حماس 
به قاهره به طور رســمی مذاکرات آشــتی ملی میان نیروهای 
جنبش حماس و جنبش فتح آغاز شــد. این دو جنبش بر ســر 
مدیریت نوار غزه، تامین امنیت این منطقه و حفظ تســلیحات 
نظامی مقاومت از سال ۲۰۰۵ به این سو دچار اختاف شدند 
و بعید اســت به این زودی بتوانند بر سر تصمیمات آشتی ملی 
پایبند بمانند. پیش از این نیز توافقات تحویل دولت نجات ملی 
رامی حمدا... بی نتیجه ماند و این توافق هم ضمانت اجرایی 
نداشت. وضعیت در غزه خوب نیست و وخیم گزارش شده است.

به نظر می رسد با واسطه گری قاهره، حماس به دولت سیسی 
نزدیک شود و روابط تیره اخوان با دولت السیسی تغییر پیدا کند. 
البته با انتشار خبر این دیدار، خبر برخورد با گروه حسم ) شاخه 
نظامی اخوان در مصر( منتشر شد که نشان می دهد السیسی 
سیاست دو گانه برخورد با اخوان خارج از مصر و داخل مصر را 

در دستور کار قرار داده است.

...تحلیل روز
  دکترعلیرضا رضاخواه 

ترامپ و ایده »مذاکره برای مذاکره« 

برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیش از هر چیز بودن در 
صدر اخبار رسانه ها مهم است. عاقه ای که سابقه آن به سال ها 
پیش از آغاز زندگی سیاسی ترامپ باز می گردد. همین عاقه 
افراطی را می توان یکی از عوامل پشت پرده سخنان متناقض، 
توئیت های جنجالی و رفتار غیر معقول او در سیاست داخلی 
یا دیپلماسی خارجی دانست. به عنوان نمونه می توان به روند 
تعامل دستگاه دیپلماسی واشنگتن در دوران ترامپ با بحران 
شبه جزیره کره اشاره کرد. پروژه ای که با شدیدترین و کم سابقه 
ترین حمات لفظی و تهدیدهای نظامی آغاز شد و بعد از طی 
یک دوره دیپلماسی پنهان به یک نشســت تاریخی و البته بی 
نتیجه ختم شد. با این حال چه در زمانی که مشاجره لفظی میان 
واشنگتن و پیونگ یانگ در جریان بود و چه زمانی که مذاکرات 
مخفی در حال پیشرفت و چه در زمانی که ماقات رهبران دو 
کشــور رخ داد، ترامپ تاش کرد تا خود را در صدر خبرها نگاه 
دارد. با این حال این یک واقعیت است که رفتار سلبریتی وار در 
عرصه دیپلماسی تنها چیزی را که تامین نمی کند منافع ملی 
است. در همین زمینه می توان به خبر اخیر روزنامه واشنگتن 
پست و خبرگزاری رویترز اشاره کرد. بر اساس گزارش این دو 
رســانه خبری،  تصاویر ماهواره ای حاکــی از فعالیت های تازه 
کره شمالی در تاسیسات ساخت موشک های قاره پیماست. بنا 
بر این گزارش ها ماهواره های جاسوســی آمریکا فعالیت های 
تازه ای را، در یکی از تاسیســات کره شــمالی که محل ساخت 
نخستین موشک بالستیک قاره پیما با قابلیت رسیدن به آمریکا 
بود، رصد کرده اند. خبری که تاییدی است بر دستاورد تقریبا 
هیچ ترامپ از مذاکره با کره شمالی.حاا بار دیگر جنون شهرت 
رئیس جمهور آمریکا تحریک و ترامپ این بار خواستار مذاکره 
بدون قید و شــرط با جمهوری اسامی شــده است. سخنانی 
که بعید است کسی آن ها را در ایران جدی بگیرد. واقعیت این 
است که همان گونه که  رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
کشورمان نیز تصریح کرده است، »ترامپ عاشق ماقات برای 
ماقات اســت و به نتایج ماقات هــا و ســخنان متناقض خود 

چندان نمی اندیشد.« 

آغاز دادگاه رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ در حاشیه پرونده تبانی با روسیه 

اولین محک جدی بازرس مولر 
کامیار-اولیــن محاکمــه مربوط بــه تحقیقات رابــرت مولر، 

بازرس ویــژه پرونده روســیه و انتخابات آمریکا، برگزار شــد و 
پل منافورت، رئیس سابق ســتادانتخاباتی دونالد ترامپ، به 
اتهام پنهان کردن ده ها میلیون دار درآمــد خود در اوکراین 
و کاهبرداری های بانکی محاکمه شــد. این محاکمه که در 
دادگاه فــدرال ویرجینیا برگزار شــد، آزمایــش مهمی برای 
ســنجش موفقیت بازرس مولر در محکوم کردن یک همکار 
سابق دونالد ترامپ است. سه همکار دیگر ترامپ از جمله ریک 
گیتس، شریک تجاری قدیمی پل منافورت، اتهامات خود را 
پذیرفته اند  و با این تحقیقات همکاری می کنند.دادستانی 
قصد دارد جزئیات همکاری پل منافورت با یک سیاستمدار 
اوکراینی طرفدار روسیه را به دادگاه ارائه دهد و این احتمال 
افشــای اطاعات جدیدی درباره تماس او با دولت روسیه را 

افزایش داده است.

متهم	 

پل منافورت در ســتادهای انتخاباتی دیگر روســای جمهور 
آمریکا نیز فعالیت کرده از جملــه در کارزار انتخاباتی جرالد 
فورد در میانه دهه هفتاد میادی و رونالد ریگان در سال های 
۱9۷۸ تا ۱9۸۰. شهرت منافورت در دنیای سیاست آمریکا 
به این بود که می توانــد نمایندگی کســانی را برعهده بگیرد 
که بدنام هستند و کمتر کسی برایشان  ابی  می کند از جمله 
وی برای  فردینانــد مارکوس رئیس جمهور ســابق فیلیپین 
فعالیت کرد که به شکنجه، آدم ربایی و کشــتن هزاران نفر از 
مخالفان خود متهم بود. منافورت در ماه می ۲۰۱۶ ریاست 

ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را برعهده گرفت. هدف او این 
بود که از ترامپ چهــره ای منطقی تر ارائه کنــد. فردی که به 
جای بداهه گویی در گردهمایی های انتخاباتی از روی متن  
سخنرانی می کرد. او درعین حال سازمان دهی گردهمایی 
حزب جمهوری خــواه را برعهده گرفت، مراســمی که در آن 
نامزدی رســمی ترامپ بــرای حــزب جمهوری خــواه اعام 
شــد.با این همه منافورت به ســرعت با اتهاماتی دردسرساز 
روبه رو شد. او متهم شد که به ازای مشاوره سیاسی برای رئیس 
جمهور وقت اوکراین که از حمایت روسیه نیز برخوردار بوده 
میلیون ها دار دستمزد گرفته بدون این که این مبادات مالی 
را طبق مقررات آمریکا علنی کند. پس از حضور او لحن و زبان 
مانیفست حزب جمهوری خواه در قبال درگیری های اوکراین 
تغییر کرد و بخش های ضدروسی آن حذف شد.منافورت در 

ماه اوت ۲۰۱۶ از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ خارج شد.

اتهامات	 

انتظــار مــی رود در جریــان دادگاه جزئیــات بیشــتری از 
فعالیت های منافورت در اوکراین و نیز در کنار روس ها علنی 
شود.براســاس اســناد دادگاه، او متهــم اســت کــه از طریق 
فعالیت در اوکراین ده ها میلیون دار درآمد داشــته و تاش 
کرده "درآمدهای خود را از مقامات آمریکایی پنهان کند."از 
جمله ایــن اتهامات می توان بــه این  موارد اشــاره کرد:*پنج 
مورد اظهارنامه مالیاتی دروغین*چهار مــورد پنهان کاری 
در اعام حســاب های بانکی خــارج از آمریکا. دادســتان ها 
می گویند منافورت از حساب هایی در قبرس، سنت وینسنت 

و گرنادین در منطقه کارائیب میلیون ها دار پول وارد کشور 
کرده است.*9 مورد فساد بانکی یا توطئه برای فساد بانکی. 
منافورت متهم اســت که برای دریافت وام از سه بانک ادعای 
دروغ کرده است.*دادستان ها می گویند در دادگاه مدارکی 
ارائــه می کنند که نشــان می دهد یــک مقام ارشــد بانکی به 
منافورت در قبال وعده ســمتی در دولــت و کارزار انتخاباتی 
دونالد ترامپ ۱۶ میلیون دار وام داده است.همچنین ۵۰۰ 
سند به دادگاه ارائه شده از جمله اسناد مالکیت ساعت های 
لوکس و خانه های مجلل. در عین حال فهرســت ۳۵ شاهد 
نیز به دادگاه ارائه شده اســت.در میان این شاهدان نام ریک 
گیتس، دستیار  منافورت به چشم می خورد که در ماه فوریه در 
زمینه تاش برای دروغگویی به کارآگاهان اظهار گناهکاری 
کرد و از آن زمان با محققان پرونده همکاری کرده است.انتظار 

می رود این محاکمه کــه در الکســاندریا در ویرجینیا برگزار 
می شود سه هفته طول بکشــد.اتهامات منافورت همگی در 
تحقیقات بازرس ویژه دخالت  روسیه در انتخابات آمریکا مطرح 
شده است.تاکنون بازرس مولر که ریاســت این تحقیقات را 
برعهده دارد سه شرکت و ۳۲ فرد را رسما متهم کرده است.
وکایی که با مولر کار می کنند می گویند "دولت قصد ندارد 
شواهد یا استدالی را در دادگاه ارائه کند که به تبانی با روسیه 
مرتبط باشد." ترامپ نیز از زمان متهم شدن پل منافورت با او 
همدلی اما تاش کرده میان خود و اتهامات او فاصله بیندازد.  
ترامپ حتی دیروز درتوئیتر نوشت که "زد و بند" با روسیه جرم 
نیست. این اظهار نظر ترامپ با افزایش سوءظن ها به ارتباط 
تیم انتخاباتی او با روســیه صــورت گرفته اســت.آیا روزهای 

ناخوش رئیس جمهورآمریکا در راه است؟

جاوید ســلیم ســخنگوی نیروهــای ویــژه ارتش در شــمال 
افغانستان با بیان این که مولوی حبیب   الرحمن، سرکرده 
داعش درشــمال با۲۰۰ تن ازافــرادش در درزآب اســتان 
جوزجــان تســلیم دولت مرکــزی شــدند،تاکید کــرد که با 
پیشرفت های اخیر علیه داعش در شمال افغانستان،   نگرانی 
همسایه های شــمال افغانســتان از جمله روســیه برطرف 

خواهد شــد. جوزجان با ترکمنســتان هم مرز است.این در 
حالی است که گفته شده تروریســت های داعشی به دلیل 
حمات شدید طالبان در جوزجان مجبور به تسلیم شده اند. 
عبدالحی حیات، رئیس شورای استانی جوزجان گفت که 
طالبان در هفته های گذشته نیروهایش را در دو شهرستان 
استان جوزجان افزایش داده اند و به این دلیل جنگجویان 

داعش مجبور شــده اند خود را به ارتش افغانســتان تسلیم 
کنند.همزمان، طالبان هم با نشــر اعامیه ای گفته اند که 
نیروهای داعش در جوزجان را »کامًا ریشه کن« کرده اند. 

ذبیح ا... مجاهد، ســخنگوی این گروه گفته کــه در جریان 
عملیات چند روزه همه مناطــق  درزآب از نیروهای داعش 

پاک سازی شده  است.

نبی شریفی/ »ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.« ولی 

برکه ای که مادورو برای ماهی گیری به آن رفته سال هاست 
خشک شده و کرکس های »کاراکاس« فقط استخوان ماهی 
ها را باقی گذاشــته اند. قفسه های ســوپرمارکت ها خالی 
اســت. آمار جرم و جنایت پیوســته رکورد های تازه ای را در 
ونزوئا ثبت می کند و شهروندان می ترسند که شب ها خانه 
خود را ترک کنند. چرا که به طور پی در پی این کشور شاهد 
قطعی برق و خاموشــی اســت. تنها جایی که شلوغ است، 
غرب ونزوئا، مرز کلمبیاســت. »خوآن مانوئل سانتوس«، 
رئیس جمهور کلمبیا با اشاره به تورم ونزوئا طی سال جاری 
میادی می گوید: »می بینیم که در آینده نزدیک نیکواس 
مادورو ســرنگون خواهد شــد. در کشــوری با چنین سطح 
تورمی که ونزوئا دارد، دولت آن باید ســرنگون شــود.« در 
این شرایط، »نیکواس مادورو« که کمتر از سه ماه از شروع 
جنجالی دور دوم ریاست جمهوری اش می گذرد، در کنگره 
به اعضای حــزب متبوعــش گفــت »مدل هــای اقتصادی 
که تاکنون امتحان شــان کرده ایــم، شکســت خورده اند و 
مســئولیت اش هم بر عهده ما، بر عهده من و شــما ســت.« 

مادورو در حالی این ســخنان را بیان می کــرد که صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده تورم در این کشور آمریکای 
اتین تا پایان ســال ۲۰۱۸ به »یک میلیون درصد« برسد. 
او گفته که »دیگر ناله و ابه بس است... باید کاری کنیم که 
ونزوئا بدل به قدرتی اقتصادی شود، چه تحریم ها باشند 
و چه نباشــند، چه دشــمنی های خارجی در کار باشد و چه 
نباشد. دیگر ناله بس است! من راه حل می خواهم، رفقا!« 
اما هم حزبی هــای او می تواننــد راه حلی بیابند؟ ســقوط 
قیمت نفت از سال ۲۰۱۴ اقتصاد این کشور  را که در حدود 
9۶ درصد به صادرات نفت وابسته است به شدت تحت تاثیر 
قرار داده است. بر اساس گزارش ها تولید ناخالص داخلی 
ونزوئا در پنج سال گذشته ۴۵ درصد کاهش داشته است. 
ضرری جبران ناپذیر که بــرون رفــت از آن در صورت توان، 
کاری بسیار دشوار است. اقدامی که مادورو تا پایان ریاست 
جمهــوری اش در ســال ۲۰۲۵ قــادر به انجام آن نیســت. 
»الیوروس«، از موسسه اقتصادی »اکوآنالیتیکا« می گوید:  
»تجربه نشــان می دهد دولت هایی  که  برای ما تــورم به بار 
آورده اند معموا همان  هایی نبوده اند که توانســته اند ما را 

فرا خبر
   

حفظ داعش به هر بهانه 

سیداحمد موسوی مبلغ- رئیس خبرگزاری اطلس 

افغانستان-همزمان با ادعای طالبان مبنی بر اخراج 

تمام نیروهای وابســته به گــروه تروریســتی داعش در 
استان جوزجان در شمال افغانستان، ارتش افغانستان 
اعام کرده که سرکرده داعش در شمال این کشور، با 
حدود ۲۰۰ نیروی تحت امر خود، به دولت افغانستان 
تسلیم شده اند.این رویداد، می تواند چند نکته اساسی 
در خصوص کیفیــت فعالیــت داعش در افغانســتان و 
ابهامات موجود در این موضوع را روشــن ســازد.نکته 
اول این که روســیه و برخــی مقامات محلــی همواره از 
تجهیز نیروهای داعش در شــمال افغانســتان توســط 

بالگردهای ناشناس سخن می گفتند و انگشت اتهام 
را به سمت نیروهای آمریکایی و ناتو نشانه می گرفتند. 
از سوی دیگر، ارتش افغانستان به تنهایی قادر به انجام 
عملیــات نظامی علیه گروه های تروریســتی نیســت و 
بارها ادعا شده که نیروهای خارجی، اجازه آغاز جنگ 
علیه نیروهای داعش را نمی دهنــد. این که نیروهای 
داعش پــس از تحمــل شکســت در مقابل طالبــان، به 
آســانی خود را  به  ارتش افغانســتان که تحت اشــراف 
کامل نیروهای ناتو و آمریکا فعالیت می کنند،تســلیم 
می کنند  نشانگر این است که آن ها از تامین جانی خود 

در صورت تسلیم شدن به ارتش مطمئن بوده 
اند و این تامیــن، جز با گمانــه ارتباط 

داعــش بــا خارجــی ها، به شــکل 

دیگری توجیه پذیر نیســت.نکته دوم این که حکومت 
افغانســتان با حمایت خارجی ها در دو ســال گذشــته 
تاش زیادی را برای خلع عطا محمد نور از وایت بلخ و 
در تبعید نگاه داشتن ژنرال دوستم به عنوان دو چهره 
ضد داعش و طالبان در شمال افغانستان به خرج دادند 
و بیشــتر تحلیل گران بر این باور بودنــد که خارجی ها 
با این اقدامــات، در صدد ایجاد زمینه توســعه فعالیت 
های داعش در شمال افغانستان هستند.اینک ژنرال 
دوســتم به کابــل بازگشــته و در کنار عطا محمــد نور و 
محمد محقق، ائتافی را پایه گــذاری کرده اند که هم 
ســویی چندانی با آمریکا ندارد و همه اعضای آن نیز به 
دشمنی با داعش شهره اند. از طرف 
دیگر گفت وگوهــای محرمانه 

صلح آمریکا با طالبان نیز به نتیجه نرسیده، اما همچنان 
ادامه دارد. در این میان، طالبان می خواهند با حذف 
داعش از شمال افغانستان، از موضع قدرت برتری در 
گفت وگوها برخوردار باشــند و همه این ها باعث شده 
تا داعــش، در موضع شــدید ضعف در افغانســتان قرار 
بگیرد.در چنین شرایطی، بهترین گزینه برای خارجی 
ها، حفظ نیروهای داعش به هر بهانه ای است و دور از 
انتظار نخواهد بود که به زودی، رهبران تســلیم شــده 
داعش، به محض فراهم شــدن شرایط، با ســاز و برگ 
نظامی بیشــتر و طرح هــای جنگی کامل تــری که این 
بار از طریق مواجهه مســتقیم با نیروهــای آمریکایی به 
دســت خواهند آورد، جنگ های جدیدی را علیه ملت 

افغانستان به راه بیندازند.

200 تروریست داعشی در شمال افغانستان تسلیم دولت شدند 

قدرت نمایی ارتش افغانستان؟

از تورم بیرون بیاورند.« مدیر ارشــد اجرایی »فاســانارا کپیتال« 
در لنــدن نیز به »سی ان بی ســی« گفته اســت: »ابرتــورم، نظام 
اقتصادی را ســکته می دهد چراکه ســرمایه گذاران خارجی را 
فراری می دهد، کسب و کارهای داخلی را دلسرد می کند، ارزش 

پس اندازها و حداقل حقوق را از بین می برد و رشد اقتصادی را 
برای مدتی طوانی تحت تاثیر قرار می دهد. ابر تورم، کســری 
بودجه و کنترل سرمایه را اجتناب ناپذیر می کند. ابرتورم وقتی 
به حرکت درآید، به سادگی متوقف نمی شود زیرا اعتبار سیاست 
گذاران به شدت صدمه دیده اســت.« کیث جانسون، نویسنده 
مسائل ژئواکونومی در »فارین پالیسی« می نویسد: »ونزوئا در 
دهه ۱9٦۰ میادی پیگیر متنوع کــردن درآمدهای خود بود 
تا با توســعه دیگر بخش های اقتصاد به جز نفت، گرفتار »نفرین 
منابع« نشود. با این حال،  در دهه ۷۰ بهای طای سیاه چنان خیز 
گرفت که انگار سیل پول همیشه ادامه خواهد داشت.« ونزوئا 
که ســال ها دموکراســی پایداری را به خود دیده بود، نتوانست 
چنان که باید اقتصاد خود را متحول کند اما مردم سااری و رشد 
اقتصادی، آن را تبدیل به یکی از نمونه های حاکمیت در منطقه 
کرد. اکنون همان کشوری که ایده اوپک را داد، ناچار به واردات 
بنزین شده است، تولید نفتش در مقطعی به پایین ترین سطح در 
۲۸ سال گذشته رسیده )کمتر از دو میلیون بشکه در روز( و هیچ 
راه برون رفتی از این اوضاع که تورمــی باورنکردنی را به همراه 
آورده، برای او متصور نیست. چرا اقتصادی منظم، بدون جنگ و 
تحریم به چنین ذلتی افتاده است؟ ونزوئا که بزرگ ترین ذخایر 
نفت جهان را در اختیار دارد، اکنون شرایطی شاید اسفبار تر از 
لیبی را تجربه می کند. کشوری که به آن حمله شد و امنیت در آن 

به یغما رفت. مادورو دیر به فکر اصاحات افتاده است. 

رئیس جمهور ونزوئا: مدل های اقتصادی 
 ما شکست خورد، مسئولیت 

بحران را می پذیرم 

دیگر دیر است 
مادورو 

...نمای روز

عمران خــان پیــروز انتخابــات پارلمانی پاکســتان که به 
دنبال تشــکیل دولت ائتافی اســت با گروهی از احزاب 
شــیعی پاکســتان دیدار کــرد. در ایــن دیــدار بازوبندی 
منقش به نام مبارک امیرالمؤمنین علی)ع( به بازوی وی 
بســته شــد.)کیفیت پایین تصویر به علت عکس برداری 
از روی فیلم اســت(.همزمان،»عامر لیاقت« عضو ارشــد 
حزب تحریک انصاف به ریاست عمران خان، اعام کرد: 
افرادی که در دولت حزب تحریک انصاف وزیر می شوند از 
خودروی دولتی استفاده نخواهند کرد زیرا به خزانه ملی 
فشــار وارد می کند.این چهره مشهور رسانه ای پاکستان 
گفت: عمران خان از سیاســتمداران حزب خواســته بود 
که از خودروهای ۱۳۰۰ سی سی استفاده کنند تا بنزین 
کمتری مصرف کنــد ولــی آن ها در پاســخ گفتنــد: ما از 

خودروهای شخصی خود استفاده خواهیم کرد.

...قاب بین الملل

افسران بلند پایه ارتش آمریکا درکنار افسران عربستانی در 
اتاق عملیات ائتاف سعودی برای اشغال بندر حدیده یمن 

...یمن
 موافقت صنعا با طرح آتش بس موقت 

و یک جانبه دریایی 

"محمد علی الحوثی" رئیس کمیته عالــی انقاب یمن طی 
بیانیه ای از آمادگی این کشور برای توقف عملیات نظامی در 
دریای سرخ با هدف حمایت از تاش ها برای صلح خبر داد.بر 
اساس این بیانیه، نیروهای یمنی اعام کرده اند که به دعوت 
طرف های رسمی، توقف عملیات نظامی دریایی را برای مدتی 

مشخص و قابل تمدید، اعام می کنند.
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سیاست 4

مهر- رئیس دادگاه انقاب درباره آخرین وضعیت پرونده رحیم مشایی گفت: پرونده مشایی هنوز تعیین وقت نشده  و دادگاه در حال مطالعه پرونده است. حجت ااسام 
غضنفرآبادی با بیان این که درباره احکام دانشجویان بازداشتی مرتبط با اغتشاشات دی ماه، درخواست مستقیمی مطرح شده افزود: وزیر علوم در این باره نامه ای فرستاده بود، پاسخ 
این نامه را دادیم و گفتیم در چارچوب قانون شرایطی مطرح است و سعی می کنیم  در چارچوب قانون اقدامی انجام شود و این موضوع تاجایی که قانون اجازه بدهد، مطرح است.

غضنفرآبادی: پرونده مشایی هنوز تعیین وقت 
نشده است

پنج شنبه 11 مرداد1397 .19 ذی القعده  1439.شماره 19881

...خارج از دستور
  محمد اکبری

ινφο≅κηορασαννεωσ.χοm

تذکر 18 نماینده به روحانی برای جلوگیری 
از اظهارنظر مقام های نظامی و غیرمسئول 

در حوزه سیاست خارجی

به  کتبی  ــری  ــذک ت در  مجلس  نــمــایــنــدگــان  از  جمعی 
رئیس جمهوری خواستار جلوگیری از اظهارنظر مقام های 
نظامی و غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی شدند.  در 
متن این تذکر کتبی که  به امضای 18 تن از نمایندگان 
رسیده، آمــده اســت: با توجه به مفاد اصل 113 قانون 
اساسی که رئیس جمهوری پس از مقام رهبری عالی ترین 
مقام رسمی کشور و عهده دار سیاست گذاری در مسائل 
ــی رود در وضع  داخلی و خارجی کشور اســت، انتظار م
حساس فعلی کشور از تداخل وظایف و تشتت و ناهماهنگی 
در اظهارنظرها و دخالت مقامات غیرمسئول نظامی و غیر 
نظامی جلوگیری به عمل آورد تا به گونه ای عمل شود که 
صدای واحدی از طرف حاکمیت جمهوری اسامی ایران 
در دنیا انعکاس یابد و از تحمیل هزینه بر کشور جلوگیری 

شود.

بازخورد پیشنهاد ترامپ در صحن علنی مجلس

با  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  رحیمی  علیرضا 
اعام حضور وزیر خارجه در جلسه روز سه شنبه هفته آینده 
کمیسیون متبوعش برای بررسی آخرین تحوات عرصه 
سیاست خارجی و بین الملل و پاسخ به سوال نمایندگان 
گفت: این احتمال وجود دارد که مسائل اخیر ایجاد شده 
درباره مذاکره با آمریکا درسواات نمایندگان حاضردر این 
نشست مطرح شود. در همین حال محمدرضا تابش عضو 
فراکسیون امید مجلس نیز طی اظهاراتی در نطق میان 
دستور خود از وزارت امور خارجه خواست تا در صورت مذاکره 
احتمالی با آمریکا راهبردی را تدوین کند که همراه با عزت 
ملی باشد. از سوی دیگر مصطفی کواکبیان نماینده مردم 
تهران هم دربخشی از تذکر خود به این موضوع اشاره کرد و 
یادآورشد: معتقدم در مواضع سردار قاسم سلیمانی در برابر 
تهدیدهای ترامپ نکات بسیار خوبی مطرح شد، اما افراد 
نظامی در برابر پیشنهادهای سیاسی اجازه دهند که شورای 
عالی امنیت ملی تصمیم گیری کند و درباره مذاکره کردن یا 
نکردن با آمریکا این شورا باید نظر دهد. رمضانعلی سبحانی 
فر نماینده سبزوار در مجلس نیزدر نطق خود خطاب ترامپ 
گفت: اگر قصد دارید با ما مذاکره کنید با زبان گانگستری و 
چاله میدانی نمی شود، توصیه می شود به برجام برگردید 

سپس درخواست مذاکره با ایران را داشته باشید. 

...در حاشیه
ایران ۲1 ماهی گیر هندی را آزاد می کند

ایرنا- به دنبال رایزنی های انجام شده توسط 

دولــت هند، 9 تن از 21 ماهی گیر هندی 
ــهــام ورود  ــه ات بــازداشــت شــده در ایـــران ب
ــرار اســت فــردا  غیرقانونی بــه آب هــای کــشــورمــان، قـ
)جمعه(  آزاد شوند.12 ماهی گیر دیگر نیزهفته آینده ایران 

را ترک خواهند کرد.

انتصاب سرکنسول جدید ترکمنستان در مشهد

تسنیم - بنا بر حکم قربانقلی بردی محمداف، 

رئیس جمهور ترکمنستان، الیاس گریپ اف، 
به عنوان سرکنسول ترکمنستان در مشهد 
منصوب شد.ایران و ترکمنستان مرزهای طوانی زمینی و 
مرز دریایی در خزر دارند و طی سال های پس از فروپاشی 

شوروی، پروژه های بزرگی بین دو کشور اجرا شده است.

...خبرآخر
دیدار ظریف با رئیس جمهور سریانکا 

وزیر خارجه کشورمان که به سریانکا سفر کرده است با رئیس 
جمهور این کشور دیدار و گفت و گو کرد.به گزارش ایرنا در این 
دیدار مایتریپاا سیریسنا با اشاره به روابط دوستانه و قدیمی 
ایران و سریانکا و یادآوری دیدار مفید و سازنده سال گذشته 
خود از ایران و گفت وگو با مقامات کشورمان، تاکید کرد: هیچ 
مانعی بر سر راه توسعه و تعمیق روابط دو کشور وجود ندارد. 
محمد جواد ظریف نیز با اباغ سام های گرم رئیس جمهور 
کشورمان بر اراده ایران در گسترش روابط دوستانه و نزدیک 
دو کشور تاکید کرد.در این دیدار دو مقام در خصوص مهم ترین 
مسائل منطقه ای و بین المللی گفت و گو و تبادل نظر کردند.
همچنین به گــزارش شبکه خبر رئیس دستگاه دیپلماسی 
کشورمان در پایان سفر به سریانکا عازم سنگاپور می شود. 
ظریف به دعوت همتای سنگاپوری خود و به منظور امضای 
پیمان مودت بین تهران و اتحادیه آ.سه .آن به این کشور سفر 
می کند.درهمین حال با اشاره به سفر همزمان وزیر خارجه 
آمریکا به سنگاپور  رویترزبه نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه 
آمریکا گزارش داد  که »مایک پمپئو« دیپلمات ارشد این کشور 

برنامه ای برای دیدار با همتای ایرانی خود در سنگاپور ندارد.

...هسته ای
کمالوندی: می توانیم زمان رسیدن به 190 

هزار سو را از 10 به 5 سال برسانیم 

سخنگوی سازمان انــرژی اتمی از تــوان ایــران بــرای کم 
کردن زمان رسیدن به 190 هزار غنی سازی طی پنج 
سال خبر داد و با اشاره به دستور اکید رهبر انقاب درباره 
تحقق 190 هزار سو در چارچوب برجام گفت: دستور 
رهبر انقاب درباره UF6  و UF4 و سالن مونتاژ در حال 
اجراست. دو مورد اول نیازمند اطاع رسانی به آژانس بود 
و بافاصله انجام شد و درخصوص سالن، گرچه نیازی به 
اطاع رسانی نبود، اما ما این کار را انجام دادیم تا به ملت 
ایران و جامعه بین الملل نشان دهیم که ایران این پروژه را 
با جدیت پیگیری می کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
بهروز کمالوندی همچنین با بیان این که می توانیم مدت 
زمان افزایش ظرفیت غنی سازی برای رسیدن به 190 
هزار سو را از 10 سال به پنج سال کاهش دهیم، افزود: 
برنامه افزایش ظرفیت غنی سازی تا 250 هزار سو ظرف 
15 سال به آژانس ارائه شده بود، اما با توجه به روند فعلی، 
می توان امیدوار بود که در بدترین حالت ممکن ما این 
ظرفیت را به 36 هزار سو در طول دو سال برسانیم و با توجه 
به این سرعت افزایش، می توان گفت چیزی حدود سه سال 

بعد از آن، این میزان به 190 هزار سو می رسد.
وی به این نکته اشاره کرد که کار چند ساله روی مونتاژ 
سالن، خاف برجام نبود، اما به دلیل این که ظرفیت تولید 
ما را درخصوص سانتریفیوژها افزایش می داد، نهایی نشد. 
کمالوندی ادامه داد: سه سال کار روی این پروژه، در مرحله 
پایانی، یعنی در دو ماه آخر متوقف شد و ایران این زمان را 
به انجام مرحله دیگری از برجام که قرار بود در سال هشتم 
اجرای آن باشد، اختصاص داد و این نشان دهنده جدیت ما 

برای افزایش ظرفیت غنی سازی است.

محسن غرویان استاد حــوزه علمیه تأکید کرد: 

ــزارش دهند چــرا که ناظر  مسئوان باید به مــردم گ
همیشگی بر امــورات بیت المال خود مردم هستند. 

مسئوان وقتی ببینند که آبرویشان 
در نزد مردم در خطر است، اگر 
خدا ترسی هم نداشته باشند، 
مردم ترسی دارند و باید این ترس 

از مــردم را جدی گرفت. /
شفقنا

محمدکاظم انبارلویی تحلیل گر مسائل سیاسی با 

اشاره  به نقدها درباره شورای عالی سیاست گذاری 
اصاح طلبان گفت: اساسا آن چه در تیتر و مطالب 
روزنامه های جریان اصاحات مشاهده می کنیم 
حاکی از یک استبداد و تفکر و منش پادگانی و نگاه از 

باا به پایین در این جریان بوده و 
این اختاف نظرها و انتقادات 
و  منش  همین  بر  مبتنی  هم 

تفکر در  جریان اصاحات 
ــت. / ــ ــرده اس ــ ــروز ک ــ ب

باشگاه خبرنگاران

احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصاحات با بیان 

این که مذاکره و دیپلماسی یک اصل است، افزود: 
سیاستمداران ما باید براساس اصول علمی و سیاسی 

به  باید  را  دیپلماسی  بزنند.  عنوان یک حــرف 
اصل پذیرفت و نگذاشت دیگران 

کــار را به جایی برسانند که ما 
ــاره ای جز تسلیم و دریافت  چـ

امــتــیــازهــای انـــدک نداشته 
باشیم. /ایلنا

چهره ها و گفته ها

سربازان گمنام امام زمان )عج( طرح گروه های 
ضدانقاب برای ایجاد ناامنی در کشور را خنثی کرد 

 کشف محموله نیمه سنگین جنگی 
در کرمان 

یک محموله کان ساح و مهمات نیمه سنگین جنگی متعلق به گروه 
های ضدانقاب که از مرزهای شرقی به قصد ایجاد ناامنی وارد کشور 
شده بود، در عمق کویر شرق کشور کشف شد. این موضوع را روز 
گذشته دادستان عمومی و انقاب مرکز استان کرمان اعام کرده 
است. به گزارش ایرنا روز گذشته دادخدا سااری دادستان کرمان 
دراین باره توضیحات بیشتری ارائه و تصریح کرد که سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در اداره کل اطاعات این استان، شامگاه سه شنبه 
طی یک سری اقدامات گسترده اطاعاتی و عملیاتی به باند مذکور 
در عمق کویر شرق کشور ضربه زدند. بنابراین گزارش این محموله 

ساح های نیمه سنگین از خارج کشور وارد کویر کرمان شده بود.

7400 گلوله ضدهوایی جزو ساح های کشف شده هستند 	 

این مقام قضایی ادامه داد: از محل نگهداری این محموله مقادیر 
زیادی مهمات جنگی به همراه ساح های مربوط، شامل دو قبضه 
ساح نیمه سنگین ضدهوایی و متعلقات، دو لول یدکی، هفت هزار 
و 400 گلوله ضدهوایی، 23 راکت 73 میلی متری، 15 جعبه و 
هزار و 160 نوار ضدهوایی به همراه سه دستگاه موتورسیکلت 
که دو دستگاه آن ویژه تردد در مناطق سخت گذر است، کشف 
و توقیف شد. وی با هشدار این که مسئوان و متولیان امنیت در 
مجموعه نیروهای اطاعاتی و انتظامی، نظامی و دستگاه قضایی 
با اقتدار اجازه نخواهند داد افراد شرور و معاندان به نظام جمهوری 
اسامی ایــران امنیت مردم را به مخاطره بیندازند، تأکید کرد: 
دستگاه قضایی با همکاری نهادهای اطاعاتی، امنیتی و انتظامی 
شناسایی و ضربه زدن به باندهای مذکور را در دستور کار قرار داده 
اند. دادستان کرمان در پایان ضمن تقدیر از تاش های شبانه روزی 
و قاطعانه دادستان عمومی و انقاب بم و مجموعه قضایی شرق 
استان کرمان گفت: مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در اداره کل اطاعات به خصوص اداره اطاعات شرق 
استان در زمینه تامین امنیت شهروندان برجسته و قابل تقدیر و 

تشکر است.

یک نماینده مجلس با اشاره به تهیه طرحی یک فوریتی خبرداد 

بهارستان به دنبال حذف انتصابات فامیلی در دستگاه های اجرایی 
...نگاه سوم

ژن خوب 17 ساله در سر پل ذهاب
مشرق- یک حساب کاربری در توئیتر با انتشار تصویری 

از شهید مدافع حرم و کمک جهادی فرزندش در سر 
پل ذهاب، نوشت: فرزند 17 ساله شهید مدافع حرم، 
ابراهیم رشید، در حالی که یک ماه از شهادت پدرش می 
گذرد، در حال ساخت خانه برای مردم زلزله زده سر پل 

ذهاب است. ژن خوب انقاب یعنی همین. 

نماینده مردم »تنکابن، رامسر و عباس آباد« در مجلس 
شــورای اسامی از تهیه طرحی با قید یک فوریت و با 
عنوان »حذف انتصابات فامیلی با واسطه و بی واسطه در 
دستگاه های اجرایی کشور« خبر داد. به گزارش میزان، 
شمس ا... شریعت نژاد از تهیه طرحی با قید یک فوریت و 
با عنوان »حذف انتصابات فامیلی با واسطه و بی واسطه در 
دستگاه های اجرایی کشور« خبرداد. وی افزود: این طرح 
هم اکنون به امضای جمع زیادی از نمایندگان مجلس 
رسیده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: پیرو این طرح 
وزارت اطاعات مکلف به نظارت بر انتصابات فامیلی شده 
است. وی تصریح کرد: همچنین در این طرح گفته شده که 
اگر مدیری به انتصابات فامیلی اقدام کند و خودش راسا 
این حکم را بزند بافاصله از مسئولیت خود عزل خواهد 
شد. نماینده مردم »تنکابن، رامسر و عباس آباد« در مجلس 
شورای اسامی بیان کرد: همچنین اگر انتصاب صورت 
گرفته با واسطه و از طریق زیرمجموعه مدیران انجام شود، 
مدیریت مجموعه حداکثر به مدت یک هفته از مسئولیت 
خود کنار گذاشته خواهد شد. وی اظهار کرد: در شرایط 
فعلی باید سطح اعتماد عمومی به مسئوان ارتقا یابد، 
بنابراین هرکاری که شبهه برانگیز باشد، در این مسیر 
محکوم خواهد بود. شریعت نژاد تاکید کرد: این طرح به 
هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و منتظریم در دستور کار 

مجلس قرار گیرد.

تدوین طرح حذف انتصابات فامیلی در دستگاه های 	 

اجرایی توسط مجلس

در همین حال شمس ا... شریعت نژاد از تدوین  طرحی 
با عنوان »حذف انتصابات فامیلی با واسطه و بی واسطه 
در دستگاه های اجرایی کشور« خبر داد و گفت: این 
طرح به امضای 37 نماینده رسیده و با درخواست یک 
فوریتی برای اعام وصول به هیئت رئیسه مجلس تقدیم 
شده است. نماینده مردم »تنکابن، رامسروعباس آباد« 
در مجلس در گفت و گو با خراسان با تاکید بر این که 
نمایندگان از همه فراکسیون های مجلس پای این طرح را 
امضا کرده اند، تصریح کرد: همه  دستگاه ها و نهادهایی 
که از بیت المال بودجه دریافت می کنند، شامل این طرح 

می شوند. هدف از ارائه این طرح ارتقای اعتماد مردم 
به مسئوان و نظام  است. این نماینده مجلس اضافه 
کرد: متاسفانه کم و بیش در همه دستگاه ها شاهد این 
نوع انتصابات هستیم. اما درصدد اثبات این انتصابات 
نیستیم بلکه به دنبال حذف آن هستیم. ما بیش از این 
که از دشمنان خارجی ضربه بخوریم متاسفانه از داخل 

ضربه می خوریم.
 بزرگ ترین سرمایه نظام اعتماد مردم است و وظیفه ما 
حمایت و حفظ این اعتماد است. وی گفت: در این طرح 
وزارت اطاعات، سازمان بازرسی وذی حساب دستگاه 
ها عوامل شناسایی و پیگیری این دسته از انتصابات 
هستند. شریعت نژاد تاکید کرد: کسانی که مشمول این 
قانون باشند، از دستگاه، نهاد یا سازمان و شرکتی که در 
آن مشغول هستند، بافاصله اخراج می شوند و هرگونه 
پرداختی به آن ها تصرف در اموال دولتی محسوب می 
شود. نماینده مردم تنکابن، رامسر درباره این که این طرح 
یکی از مطالبات مردم است، گفت: رسانه ها و وسایل 
ارتباط جمعی در تحقق این مطالبه نقش بسیار مهمی 
دارنــد، ضمن این که امیدواریم از این طرح در مجلس 
حمایت شود. وی گفت: این طرح در کمیسیون اجتماعی 
بررسی خواهد شــد. نماینده مــردم تنکابن، رامسر و 
عباس آباد در این باره که آیا خود شما برای استخدام 
وابستگان تان در دستگاه های مختلف توصیه کرده اید؟ 
تاکید کرد: خیر. در طول خدمت برای هیچ فرد نزدیک 

به خودم این کار را نکرده ام. 
وی در این باره که از نمایندگان کسی را می شناسید که 
با توصیه، نزدیکان خود را در جایی منصوب کرده باشند، 
گفت: بله. اخباری از این دست شنیده ام و برخی از 
نمایندگان نیز این کار را کرده اند. شریعت نژاد همچنین 
از اعام وصول طرح ممنوعیت انتخاب انتصابات مقامات 
دوتابعیتی یا مربوط به دول خارجی در مجلس خبر داد و 
گفت: متاسفانه تعدادی از نمایندگان با این طرح مخالف 
هستند. در مخیله من نمی گنجد که فــردی  در نظام 
جمهوری اسامی ایــران پست مهمی داشته باشد اما 
فرزندانش از کشور دیگر تابعیت گرفته باشند. مخالفان 

این طرح هم از این دست افراد هستند.

فراخبر
   

قوانین ضد نپوتیسم و فامیل سااری چیست؟
ماجرای انتصاب های فامیلی در دو سال اخیر زمانی داغ شد که سخنان حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف 
درباره »ژن خوب« در فضای مجازی ،رسانه  ای شد و حتی در فضای سیاسی کشور پیچید. اما قوانین ضد نپوتیسم و 
فامیل سااری چیست و آیا این قوانین در ایران وجود دارد؟ از قرن نوزدهم، در برخی کشور ها قاعده استخدام بستگان 
از سوی مدیر یک موسسه عمومی و رعایت حال آنان ممنوع است. این قاعده شرکت های سهامی را که سهام عام دارند 
نیز شامل می شود و تاکنون بر اساس همین قانون، دادگاه افرادی را  مجازات  کرده است. مثا شورای شهر »راک 
هیل« آمریکا واقع در ایالت کارولینای جنوبی در ژوئیه 2005 دستور اخراج »مت کوپر« را از نیروی آتش نشانی شهر 
صادر کرد. مت 25 ساله با دختر رئیس سازمان آتش نشانی راک هیل ازدواج کرده بود . شورای شهر طبق اصل ضد 
نپوتیسم )رعایت قوم و خویش در سازمان های مختلف دولتی و عمومی( تصمیم به اخراج مت کوپر گرفت. در آمریکا 
از قرن نوزدهم، قاعده استخدام بستگان از سوی مدیر یک موسسه عمومی و رعایت حال آنان ممنوع است. سال 
گذشته سایت  الف  در یادداشتی با عنوان »نپوتیسم آرمان های انقاب را می بلعد« به قلم هادی شریفی نوشته بود: 
»تجربه تاریخ جهان و ایران نشان می دهد که تمرکز و تداوم طوانی قدرت در دست یک گروه محدود به پیدایش طبقه 
جدید و استیای ساختار الیگارشیک )حکومت گروهی معدود و کم وبیش بسته( می انجامد. اعضای این الیگارشی 
به تدریج از طریق وصلت های فامیلی خویشاوند می شوند یا خویشان خود را بر می کشند و در قدرت سیاسی یا ثروت 
سهیم می کنند. این فرایند، در صورت تداوم و ثبات طوانی، نظام سیاسی الیگارشیک را به آریستوکراسی )حکومت 
خاندان های اشرافی( بدل می کند.درحالی که بیشتر کشورهای جهان »نپوتیسم و خویشاوند سااری« را جرم می 

دانند در کشور ما نپوتیسم هر روزه خود را به نحوی نشان می دهد.« 

در شرایطی که رسانه ها وکانال های ضدانقاب، 
فراخوان های گسترده ای بــرای حضور مــردم در 
میادین اصلی همه شهرهای کشور منتشر کرده اند، 
این فراخوان ها با بی اعتنایی مردم مواجه شده و به 
جز تجمع عده ای معدود در شیراز، گوهردشت کرج 
و شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان )که در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه در اعتراض به گــران شدن 
قطعات یدکی رخ داد(، اتفاق دیگری رقم نخورد. 
به گزارش ایرنا در شیراز، چند نفر عصر سه شنبه با 
حضور در خیابان ماصدرا واقع در منطقه برخوردار 
شهر شیراز، ضمن طرح شعارهای ساختارشکنانه، 
شعارهایی نیز درباره گرانی مطرح کردند. به گزارش 
ایرنا هادی پژوهش جهرمی معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به این تجمع 
گفت: بیشتر شعارهای مطرح شده در این تجمع 
ساختارشکنانه بود و ربطی به گرانی نداشت. وی 
در عین حال که تأکید می کرد برخی افراد به اسم 
گرانی شعارهای ساختارشکنانه هدایت شده ای را 
سر دادند، گفت: هیچ فردی در این تجمع دستگیر 
نشد. این مقام استانداری فــارس با بیان این که 
اپوزیسیون خارج از کشور و برخی کشور ها در پی 
ایجاد فضای ناامنی در ایــران هستند، افــزود: این 
گروه ها به عملیات و جنگ روانی دامن می زنند تا 
امنیت روانی و اجتماعی را از بین ببرند. وی ادامه 
داد: ممکن است در بدو امر معترضان واقعی نیز در 
میان این افراد وجود داشته باشند،  اما برخی افراد 
تحت تأثیر القائات هدایت  و مهندسی شده از خارج 

حرکت هایی را انجام می دهند.

استانداری اصفهان: تجمع منطقه شاپور در 	 

اعتراض به گرانی و گران شدن قطعات یدکی بود

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  مــعــاون  همچنین 
استانداری اصفهان درباره تجمع صنفی مغازه داران 
منطقه شاپور که روزهای سه شنبه و چهارشنبه رخ داد، 

گفت: این تجمع در اعتراض به گرانی و گران شدن 
قطعات یدکی بود، اما برخی عناصر فرصت طلب از 
این فضا سوءاستفاده و اقدام به راهپیمایی کردند. 
وی افزود: مطالبات صنفی را از مسیر خودش مجاز 
می دانیم منتها بدون برگزاری تجمع. معترضان باید 
مطالبات خود را از طریق وزارت صنعت و معدن و 
مراکزی از این دست دنبال کنند. اما این که تجمعی 
انجام و راهپیمایی شود، غیرقانونی است چراکه 
هدف گذاری آن توسط معاندان و ضدانقاب صورت 
می گیرد بنابراین با آن برخورد می شود. عده ای از 
مردم از گرانی ناراحت هستند و تجمعاتی برگزار 
و برخی عناصر از این فرصت استفاده می کنند و 
شعارهای ساختار شکنانه می دهند. به گــزارش 
شهرک  در  مستقر  ــای  ه ــاه  ــارگ ک بیشتر  تابناک 
امیرکبیر اصفهان در زمینه تراشکاری، ریخته گری، 
مکانیکی، صافکاری، ابزار آات، ماشین آات و تعمیر 
خودروهای سنگین فعالیت می کنند و از وضعیت 
بازار ناراضی هستند. همزمان رئیس اتحادیه صنف 
ماشین ساز، فلزتراش و خدمات فنی خودروهای 
سنگین در اصفهان با صدور اطاعیه ای اعام کرد: 
»ایــن اتحادیه هرگونه حرکت  غیرقانونی و موارد 
خاف امنیت را که در جهت اهداف دشمنان قسم 
خورده انقاب باشد ، قویا محکوم می کند.« حضور 
مردم در منطقه شاپور در حالی است که فراخوان 
های رسانه های ضدانقاب از مردم درخواست می 

کرد که در میدان نقش جهان حاضر شوند. اما مردم 
به این فراخوان توجهی نکردند.همزمان به گزارش 
ایلنا فرمانداری کرج هم در اطاعیه ای موضوع انتشار 
ادعای صدور مجوز راهپیمایی  در این شهر در فضای 
مجازی را تکذیب کرد.  در عین حال سه شنبه شب 
رسانه های معاند در فضای مجازی تصاویری منتسب 
به گوهردشت کرج منتشر کردند که در آن عده ای 
انگشت شمار شعارهای ساختارشکانه سر می دادند. 
این تعداد اندک که در گوشه ای از خیابان تجمع کرده 
بودند، با شعار »وای به روزی که مسلح شویم« کشور را 

به جنگ داخلی تهدید می کردند.

ناکام ماندن شایعه سازی در رشت	 

در گیان و به ویژه شهر رشت هم که شایعه گران شدن 
بنزین مردم را به جایگاه های سوخت رسانی کشانده 
بود، به رغم تاش های گسترده کانال های معاند، 

تجمعی شکل نگرفت. 

فرمانده ناجا: از هر حرکتی که باعث ناامنی در 	 

کشور شود، جلوگیری می کنیم

به گــزارش فــارس، فرمانده نیروی انتظامی کشور 
دیروز در همایش توجیهی - بصیرتی روحانیون ناجا 
گفت: ناجا سازمانی است که وظیفه تأمین امنیت و 
آرامش را به عهده دارد و از هر حرکتی که باعث ناامنی 

در کشور شود ، جلوگیری می کند. 

گزارش ها از تجمع در شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان 

استانداری اصفهان: تجمع منطقه شاپوردراعتراض به گرانی و گران شدن قطعات یدکی بود 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیــر کشور با 
اشاره به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
گفت: بر اساس قانون جدید 14 استاندار، 14 معاون 
استاندار و پنج فرماندار در کشور باید بازنشسته شوند. 
به گزارش تسنیم، جواد ناصریان صبح روز گذشته در 
نشست با مدیران ستادی استانداری بوشهر  افزود: بین 
26 هزار کارمند وزارت کشور، حداکثر 75 تا 80 نیروی 
بازنشسته داریم. بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس 
تهیه کرده است، استانداران استان های آذربایجان 
شرقی، ایام، اصفهان، البرز، هر سه استان خراسان، 

زنجان، سمنان، سیستان،فارس، قزوین، همدان و یزد، 
جزو استانداران بازنشسته هستند که در صورت اجرای 
قانون جدید باید جای خود را به مدیران جوان بدهند. 
همچنین فرمانداران مراکز استان های خوزستان، 
فارس، قزوین و قم به همراه شهرداران مراکز استان 
های خراسان رضــوی، خوزستان و مرکزی مشمول 
این قانون هستند. گفتنی است دارندگان اجازه خاصه 
مقام معظم رهبری، جانبازان باای 50 درصد، آزادگان 
باای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این 
قانون مستثنی هستند. طرح اصاح قانون ممنوعیت 

به کارگیری بازنشستگان سه شنبه هفته گذشته دوم 
مــرداد، با 194 رأی موافق، 36 رأی منفی و دو رأی 
ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه به تصویب 
مجلس رسید و بر اساس آن استانداران، فرمانداران و 
شهردارانی که بازنشسته هستند، در صورت اجرا شدن 
قانون باید مسئولیت خویش را واگــذار کنند. دو روز 
پیش وزیر کشور اعام کرد، حدود 15 استاندار به دلیل 
مصوبه منع به کار گیری بازنشستگان تغییر خواهند کرد. 
در روزهای گذشته آمارهای مختلفی از تعداد مقامات 
عالی اجرایی بازنشسته مطرح می شد که به نظر می 

رسد با این اظهارنظر معاون نیروی انسانی وزارت کشور، 
موضوع حل و فصل شود. طرح اصاح قانون ممنوعیت به 
کارگیری بازنشستگان برای تأیید باید به شورای نگهبان 
برود و در صورت تصویب برای اباغ به مجلس ارسال 
شود. در صورت ایراد شرعی یا قانونی شورای نگهبان 
به این طرح و اصرار مجلس به نظر قبلی خود، گرفتن 
تصمیم نهایی با مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود. 
بنا بود این مصوبه مجلس در جلسه دیروز شورای نگهبان 
بررسی شود، اما تا لحظه تنظیم این گزارش خبری در 

خصوص نتیجه این بررسی منتشر نشد.

معاون وزیر کشور: 33 استاندار، معاون استاندار و فرماندار بازنشسته می شوند 

روسیه: تجهیزات نظامی سنگین مقاومت تا مرز 85 کیلومتری رژیم صهیونیستی عقب نشست 

الکساندر اورنتیف نماینده ویژه روسیه در سوریه مدعی 
شد، تجهیزات سنگین نظامی نیروهای مقاومت از منطقه 
جوان خارج و به فاصله 85 کیلومتری مرز سوریه با رژیم 
صهیونیستی منتقل شده اند. به گزارش مهر به نقل از 
خبرگزاری ایتارتاس این مقام روس در عین حال افزود: 
ممکن است برخی مستشاران ایرانی در میان نیروهای 
سوری مستقر در بلندی های جوان حضور داشته باشند اما 
تجهیزات نظامی سنگین از این منطقه خارج شده اند. هفته 
گذشته یک مقام اسرائیلی به رویترز گفته بود که روسیه 
پیشنهاد عقب نشینی نیروهای ایران به 100 کیلومتری 
مرز جوان را مطرح کرده اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
این رژیم در دیدار با سرگئی اوروف آن را کافی ندانسته 

است. دو روز پیش مذاکرات آستانه در سوچی روسیه با 
حضور نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه انجام شد که گفته 
می شود مسئله خروج ایران از سوریه در این نشست مطرح 
شده است. آناتولی ویکتوروف، سفیر روسیه در فلسطین 
اشغالی دوشنبه این هفته در مصاحبه با شبکه 10 تلویزیون 
اسرائیل اعام کرد که مسکو توان بیرون راندن نیروهای 

وابسته به تهران از خاک سوریه را ندارد.

اورنتیف: ایرانی ها بر اساس مبانی قانونی در سوریه 	 

حضور دارند و ما نمی توانیم از خروج یا بقای آن ها در 

خاک سوریه سخن بگوییم

و  گفت  در  همچنین  پوتین  ــژه  وی نماینده  اورنتیف 

گوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی روسیا الیوم اعام 
کــرد: مستشاران نظامی ایــران بــرای کمک به دولت 
قانونی سوریه در نبرد با تروریسم به این کشور می آیند. 
ایرانی ها بر اساس مبانی قانونی در سوریه حضور دارند 
و ما نمی توانیم از خروج یا بقای آن ها در خاک سوریه 
سخن بگوییم، زیرا این مسئله در چارچوب اختیارات 
دمشق و رئیس جمهور قانونی سوریه یعنی بشار اسد 

قرار دارد. 
وی همچنین از دور آینده مذاکرات آستانه با حضور 
روحانی، پوتین و اردوغان طی ماه های شهریور یا مهر 
پیش رو خبر داده است. این گفت و گوها در تهران برگزار 

می شود و هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نیست. 
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 هوای گرم تا ۲۰ مرداد 
در کشور ماندگار است

مدیر کل شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور ضمن پیش بینی شرایط جوی کشورطی روزهای آینده، از ماندگاری هوای گرم در بیشتر مناطق کشور به ویژه مرکز، دست کم تا ۲۰ مرداد خبر داد و گفت: طی روزهای آینده 
بارش  قابل ماحظه ای نخواهیم داشت.مسعود حقیقت با اشاره به وضعیت جوی کشور طی روزهای آینده اظهار کرد: طی هفته جاری تا دوشنبه آینده  بارش قابل توجهی در کشور نخواهیم داشت.وی با اشاره به این که تنها 
در نوار شمالی کشور و شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بارش پراکنده پیش بینی می شود، گفت: طی دو هفته آینده در جنوب سیستان و بلوچستان احتمال بارش های رگباری وجود دارد.

...از میان خبر ها
٧٠ هزار تاکسی فرسوده در کشور وجود 

دارد

دبیــر کارگــروه ملــی کاهــش آلودگــی هــوا بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه عملیــات نوســازی نــاوگان تاکســیرانی بــا 
همــکاری نکــردن خودروســازان در ســال ٩٧ متوقــف 
ــور  ــوده در کش ــی فرس ــزار تاکس ــدود ٧۰ ه ــد، گفت:ح ش

وجــود دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا ، وحیــد حســینی دیــروز چهارشــنبه 
ــداد،  ــن تع ــزود:از ای ــوا اف ــی ه ــروه آلودگ ــه کارگ در جلس
ــا توجــه  ١٧ هــزار تاکســی فرســوده در تهــران اســت کــه ب
بــه اهمیــت کاهــش آلودگــی هــوا دولــت بــرای اجــرای 

ــد.   ــک کن ــد کم ــیرانی بای ــاوگان تاکس ــازی ن نوس
حســینی در ادامــه بــا بیــان ایــن کــه بحــث اســقاط تاکســی 
هــا و موتورســیکلت هــا را آغــاز کردیــم، گفت:ایــن 
موضــوع مصوبــه خاصــی نداشــت و چنــدی پیــش در 
ســازمان محیــط زیســت مطــرح شــد؛ بــر ایــن اســاس 
دیگــر موتورســیکلت کاربراتــوری تولیــد نمــی شــود و 
موتورســیکلت هــای انژکتــوری جایگزیــن خواهــد شــد که 
امســال با یــورو ٣ و ســال آینده بــا یــورو ٤ تولید می شــود.  
وی دربــاره معاینــه فنــی خودروهــا گفــت: مطابــق قانــون 
هــوای پــاک ســازمان حفاظــت محیــط زیســت موظــف 
اســت بــر عملکــرد مراکــز معاینــه فنــی خودروهــا نظــارت 
کنــد بنابرایــن اگــر مرکــزی مشــکل فنــی دارد یــا آزمونــی 
نادرســت اســت بایــد بافاصلــه اصــاح شــود و ســازمان بر 

ــارت دارد. ــا نظ ــن ه ــام ای تم

ورود ۶ کتاب درسی جدید به پایه دوازدهم

سرپرست سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی از ورود 
۶ کتـاب نوپدیـد بـرای اولیـن بـار بـه برنامـه درسـی در پایـه 
دوازدهـم خبـر داد و گفـت: تـا ١۵ مـرداد همـه کتـاب های 

درسـی پایـه دوازدهـم زیـر چـاپ می روند.
حیـدر تورانـی   بـا بیـان ایـن کـه سـازمان پژوهـش هر سـاله 
١۴۰ میلیـون جلـد کتـاب آموزشـی در ١۲۰۰ عنـوان را 
آمـاده و چـاپ می کنـد بـه ایسـنا اظهـار کـرد: از سـال ٩۰ 
تغییـر نظام آموزشـی ٣-٣-۶ شـروع شـد و هر سـال کتاب 
هـای درسـی دوپایـه تغییـر و نونگاشـت شـدند و امسـال 
تغییرات به پایـه دوازدهم می رسـد. وی دربـاره کتاب های 
درسـی نوپدیـد کـه بـرای اولیـن بـار وارد برنامـه درسـی در 
پایه دوازدهم می شـوند نیز گفت: چندین درس تحولی در 
پایـه دوازدهـم داریـم. »مدیریـت خانـواده و سـبک زندگی« 
پسـران و دختران، »سامت و بهداشـت«، »جریان شناسی 
اندیشـه های معاصـر«، »تاریـخ اسـام« و  »علـوم و معـارف 
قرآنی« شش کتابی هسـتند که برای اولین بار تدوین شده 

و وارد مجموعـه برنامـه درسـی می شـوند.

...اخبار 
وزیر علوم:  استادان بازنشسته تا هر زمان 

بخواهند در دانشگاه ها می مانند

هــادی محمدی – منصور غامی وزیــر علوم، تحقیقات و 

فناوری روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص حاشیه 
های ایجاد شده درباره بازنشستگی برخی از استادان دانشگاه 
ها با بیان این که همه کسانی که در دولت کار می کنند و 
از دولت حقوق می گیرند یک روزی بازنشسته می شوند ، 
خاطرنشان کرد: اما استادان بعد از بازنشستگی از دانشگاه 
خارج نمی شوند و مادامی که می خواهند یا زنده هستند 
تجهیزات و اتاق آن ها در اختیارشان است. من در این خصوص 
بخشنامه هم صادر کردم این مسئله قانون است و به معنای 
اخراج کسی نیست. وزیر علوم همچنین درباره حذف کنکور 
و برنامه وزارت علوم در این باره گفت: در خصوص حذف کنکور 
در سال آینده که تکلیف مشخص است و نحوه جذب داوطلبان 
را اعام کرده ایم، با این حال فکر می کنم برای دانشگاه ها و 
رشته های پرطرفدار باید یک روش سنجش مقایسه ای داشته 
باشیم یا داوطلبان بر اساس صاحیت علمی وارد دانشگاه 
شوند.غامی درباره  بودجه های پژوهشی این وزارتخانه گفت 
: این موضوع جدیدی نیست و سال های مدیدی است که آن 
چه را به عنوان بودجه پژوهشی مد نظر و نیاز است  دریافت نمی 
کنیم که به مشکات بودجه ای کشور بر می گردد البته در سال 
٩٧ نسبت به ٩۶ بهتر شده اما به حد استاندارد نرسیده است. 

 عضو شورای شهر:قوانین نشان می دهد 
که شهردار تهران باید برود

عضو شــورای اسامی شهر تهران با اشــاره به قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان گفت:  قوانین نشان می دهد که باید 
شهردار تهران برود، حاا نمی دانیم چطور می شود و البته بنده 
در جریان نیستم. آقای افشانی به دلیل این که بازخرید شده باید 
دید قانون در این باره چطور معنا می شود. ناهید خداکرمی   به 
فارس گفت: بسیاری از معاونان شهردار داوطلبانه استعفا 
می کنند، البته فهرستی در خصوص بازنشستگان شهرداری 
به شورا ارائه شده که بعداز تعطیات درباره آن تصمیم گیری 
می کنیم. به گفته خداکرمی، هنوز قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان اباغ نشده است و ما وقت داریم در این مدت تمام 
راه ها را امتحان کنیم و ببینیم که شهردار تهران جزو استثناها 
می شود یا خیر؟ البته به اعتقاد بنده، شهردار تهران در حد وزیر 
است و در جلسات هیئت دولت هم حضور می یابد. وی  با بیان 
این که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال معاونان 
شهردار، مدیران و کارمندان هم می شود، گفت:  بسیاری از 
معاونان شهردار داوطلبانه استعفا می کنند، البته فهرستی 
به شورا ارائه شده که بعداز تعطیات درباره آن تصمیم گیری 
می کنیم. به گفته خداکرمی، تعداد فهرست بااست و شامل 

شهرداران، معاونان و بسیاری از مدیران می شود. 

کمیابی دارو و نگرانی مردم 
رئیس سازمان غذا و دارو درپاسخ به خراسان: مشکلی وجود ندارد

دانش پور- بیماران خاص ، نادر و صعب العاج این روزها 

به غیر از بیماری دغدغه تهیه دارو را هم دارند چه از آن جهت 
که قیمت ها در وانفسای باا و پایین رفتن قیمت ارز ، افزایش 
یا کاهش پیدا می کند و چه  از آن رو  که برخی از داروهای 
حیاتی وارد نمی شود یا تولید داخل آن ها با مشکل مواجه 
شده است. در این بین کم نیستند سودجویانی که حتی به 
بیماران هم رحم نمی کنند  آن قدر که بیماران می گویند 
همان داروهایی را که در داروخانه ها پیدا نکرده اند در بازار 
سیاه و با قیمتی بسیار باا خریده اند. در برخی شهرها نیز 
بیماران از نبود تجهیزات و امکانات ازم برای درمان گایه 
دارند . حتی خبر می رسد در بعضی شهرها داروهای اصلی 
بیماران عرضه نمی شود و عما بیماران باتکلیف هستند. 
یکی از بیماران تبریزی که مبتا به سرطان است، می گوید: 
بعد از جراحی موفقیت آمیزی که داشتم  اان گرفتار انجام 
پرتو درمانی شده ام آن هم در حالی که دستگاه پرتو درمانی 
تنها در دو مرکز درمانی شهرمان وجود دارد که همان ها هم 
گاهی با مشکات فنی یا خرابی مواجه هستند.  یکی دیگر 
از بیماران مبتا به سرطان هم مدعی است تهیه داروهای 
بیماران سرطانی طی روزهای اخیر بیش از گذشته سخت 
شده است و کمتر داروخانه ای این داروها را دارد. به گفته 
این بیمار همان داروهایی که در داروخانه ها یافت  نمی شود 
در بساط دارو فروش ها به قیمت های گزاف پیدا می شود. آن 
هم در حالی که داروهای مورد استفاده بیماران خاص بسیار 
حساس است و حتی در برخی موارد ممکن است یک داروی 
تولیدی توسط شرکت های مختلف روی بیمار جواب ندهد.

"کاتتر" در آذربایجان شرقی یافت نمی شود	 

این اظهارات در حالی است که به گزارش ایرنا، رئیس انجمن 
خیریه حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی از نایاب 

شدن داروی »کاتتر« به عنوان داروی اصلی بیماران دیالیزی 
گایه می کند و می گوید: این دارو هم اکنون در هیچ یک از 
شرکت های تجهیزات پزشکی آذربایجان شرقی وجود ندارد 
و بر اساس اعام آن ها، دارو تا یک هفته آینده به بازار خواهد 
آمد و هنوز قیمت آن مشخص نیست. عادل فیروزی ادامه 
می دهد: بیماران دیالیزی جزو بیماران خاص هستند، ولی 
آن طور که باید به صورت کامل تحت پوشش بیمه درمانی 
نیستند.وی اظهار کرد: در صورت وجود داروهای مشابه 
ایرانی، داروهای خارجی تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد 
و به صورت آزاد هزینه آن دریافت می شود. فیروزی می گوید: 
بیماران کلیوی و دیالیزی از وضعیت داروهای خارجی که 
مشابه ایرانی آن وجود ندارد، نگران هستند.  یکی دیگر از 
بیماران نیز با اشاره به نبود داروی اصلی بیماری تااسمی 
اظهار می کند: بسیاری از داروخــانــه ها را گشته ام اما 
متاسفانه خبری از دارو نیست و اکنون نه تنها نگران بیماری 
هستم بلکه از نبود دارو هم گرفتار استرس شده ام. وی افزود: 
حتی از اقوامی که در شهرهای دیگر هستند خواسته ام پیگیر 

این دارو باشند اما آن ها هم به نتیجه نرسیده اند.

رئیس سازمان غذا و دارو: مشکلی وجود ندارد	 

نگرانی های بیماران از نبود دارو یا هزینه های باای آن 
در بازار آزاد در حالی است که به گفته رئیس سازمان غذا 

و دارو مشکلی درخصوص 
تهیه داروی این بیماران 
ــود نـــدارد . غامرضا  وج
ــری الــبــتــه توضیح  ــغ اص
بیشتری در این خصوص 

نداد و پاسخ گویی به سواات ما را به سخنگوی سازمان 
غذا و دارو محول کرد.  کیانوش جهان پور نیز در گفت وگو 

با خراسان ضمن آن که تاکید کرد در خصوص داروهای 
بیماران خاص مشکلی نداریم، اظهار کرد: هم اکنون ما 
کمتر از ۵۲ قلم دارویی در فهرست کمبود دارویی داریم. 
این فهرست قبا هم همین حدود بوده و فقط متغیر است. 
به عبارتی داروهایی تهیه شده و از فهرست خارج شده اند 
و داروهایی هم به این فهرست اضافه شده اند که ممکن 
ــای بیماران صعب العاج  است در بعضی مــوارد داروه
هم در این فهرست دیده شود. وی ادامه داد: در مجموع 
از میان بیش از ۲8۰۰ قلم داروی مورد نیاز کشور که در 
داخل کشور به صورت فعال است در خصوص حدود ۵۰ 
قلم دارو، کمبود دارویی داریم . از این ۵۰ قلم تعداد کمی 
برای بیماران خاص، بخشی مربوط به بیماران صعب 
العاج و برخی هم داروهای مورد نیاز بیماران مبتا به 
بیماری های نادر است و البته 
داروهـــای عمومی هم در بین 
آن ها وجود دارد. این عدد در 
برخی ماه ها  به ۶۰ قلم دارو 
هم رسیده است. البته در چند 
 سال گذشته و در نقطه بحرانی تحریم های سال ٩۰-٩١ 

 ۴۰۰ قلم دارو  در فهرست داروهای کمیاب بوده اند .

فهرست داروهای کمیاب در مرداد	 

سخنگوی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در شرایط 
کنونی کشور و باتوجه به تهدیدهای ارزی و کمبودهای 
بین المللی ایران، کمبود در ۵۰ قلم دارو عددی نرمال 
برای بازار دارویی است. البته تاش ما این است که کمبود 
این ۵۰ قلم هم رفع شود. وی وعده داد: تاش می کنیم 
این عدد را در مرداد به کمتر از ٣۵ قلم دارو برسانیم که 

نقطه بهینه ای در همه سال های اخیر خواهد بود. 
ضمن آن که می خواهیم به نقطه ای برسیم که ذخیره 
ــا که قبا بین سه تا هشت مــاه بــود طی  ســازی داروه
مــاه هــای آینده به یک تا ١.۵ ســال برسد تا آرامــش 
حاکم بر بــازار دارو حفظ شود.جهان پور تاکید کرد: 
در شرایط کنونی اتفاق بحرانی جدید در حوزه دارو 
نداریم.سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین تصریح 
کرد: برای کاهش نگرانی بیماران، پیگیر وارد کردن 
داروهای مورد نیاز آن ها به صورت فوری هستیم و حتی 
برخی از آن ها وارد شده ا ند و در برخی موارد هم بحث 
تسهیات گمرکی را پیگیری می کنیم که بخشی مورد 
توافق گمرک واقع شده تا در ترخیص این محموله ها 

تسریع و ظرفیت های خالی جبران شود.

جهان پور :برای کاهش نگرانی 
بیماران، پیگیر وارد کردن 

داروهای مورد نیاز آن ها به 
صورت فوری هستیم

 
...آموزش و پرورش

بطحایی: تخلفات در مدارس غیردولتی بسیار کاهش پیدا کرده است

بطحایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتفاع این وزارتخانه از درآمد مدارس غیردولتی اظهار کرد: وزارت 
آموزش و پرورش انتفاعی از درآمد آن ها ندارد اما برای سال تحصیلی جاری نظام های نظارتی هم از حیث مالی 
و هم به لحاظ اجرای برنامه های پرورشی و آموزشی در مدارس غیردولتی را تقویت کرده ایم به نحوی که نگران 
هستیم این سخت گیری ها باعث شود که بسیاری از موسسان بگویند عطای مدرسه داری را به لقایش بخشیدیم. 
وی ادامه داد: گزارش ها حاکی از این است که تخلفات در مدارس غیردولتی بسیار کاهش پیدا کرده اما همچنان 
وجود دارد و اگر اولیا به مواردی از تخلفات در حوزه شهریه یا اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی برخورد کردند 
با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش و سازمان مدارس غیردولتی منعکس کنند تا در اسرع وقت پیگیری و نتیجه 

آن اعام شود.

 
...سوخت

فقط ۵٠ درصد گازوئیل کشور استاندارد است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از  محیط زیست ۵۰ درصد گازوئیل کشور را استاندارد اعام کرد. مسعود 
تجریشی در نشست خبری خاطرنشان کرد: اکنون ۵۰ درصد گازوئیل کشور ما استاندارد است و باید ببینیم با همین ۵۰ 
درصد چه کار می توانیم بکنیم و کارهایی که می توانیم انجام بدهیم و نداده ایم را پیگیری کنیم. به گزارش ایلنا، معاون 
محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: تولید خودرو و استفاده از آن روز به روز در حال افزایش 
است اما ما می توانیم با ایجاد سیاست های مناسب حفظ وضع موجود را داشته باشیم تا وضعیت مان بدتر نشود همچنین 
می توانیم تاش کنیم که حتی در شرایط موجود سالی ١۰ درصد شاخص هایمان را بهبود ببخشیم اما در این زمینه 
نیازمند همراهی مردم و همکاری نهادهای حاکمیتی هستیم.وی تاکید کرد:  اگر بخواهیم آلودگی هوا نداشته باشیم 

حتما به گروهی فشار خواهد آمد و حتما عده ای متضرر خواهند شد اما باید ضرر آلودگی هوا را در کان ببینیم .
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صبا - ناصر کریمان، مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما، درباره جزئیات مسابقه تلویزیونی »برنده باش« گفت: »بسته های مسابقه هم به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان 
در اپلیکشین مربوط قرار دارد. پاسخ به سواات این مسابقه زمان مشخصی دارد. اگر کسی در آن زمان نتواند به سواات پاسخ دهد یا اگر کسی سری اول نتواند امتیازات ازم را به 

دست آورد، برای شرکت مجدد و افزایش امتیاز با تصمیم شخصی، برای شرکت مجدد می تواند بسته ها را خریداری کند، اما در گام اول تمام سواات رایگان است.«

توضیحات شبکه 3
درباره مسائل مالی مسابقه »برنده باش«

پنج شنبه 11 مرداد 1397 .19 ذی القعده 1439.شماره 19881

...سینمای ایران
سوال از وزیر ارشاد درباره نمایش 

کمدی های سخیف

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، رســما از وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی درخواست کرد که درباره نمایش فیلم های 

کمدی سخیف با دیالوگ های جنسی، پاسخگو باشد.
به گزارش فارس، در پی اکران چند فیلم کمدی با محتوای 
ســخیف و شــوخی های جنســی، حجت ااســام نصرا... 
پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی، 
درخواســت ســؤال از ســیدعباس صالحی در کمیســیون 
فرهنگی را به هیئت رئیسه مجلس شــورای اسامی ارائه 
داد. در خاصه سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی آمده 
اســت: »علت عدم توجه وزارتخانه تحت امر جناب عالی به 
محتوای فیلم های کمدی که در ســال های اخیــر صرفًا با 
هدف تجاری ساخته می شوند و حاوی دیالوگ های سخیف 
و جنسی و همراه با رقص و آواز می باشد، چیست؟« در شرح 
سوال پژمانفر آمده اســت: »نظر به رشد چشــمگیر فروش 
فیلم های کمــدی در ســال های اخیر، اهــداف اقتصادی 
محتوای این فیلم ها را تحت تأثیر قرار داده است، به گونه ای 
که این دسته از فیلم ها عمدتًا با استفاده از ادبیات سخیف 
و مبتذل، تهدید جدی برای بنیاد ســینما می باشند و کمر 
به نابودی فرهنگ و اخاق جامعه بســته اند. لطفًا توضیح 
دهید علت نظارت ضعیف بر محتــوای فیلم ها و عدم اقدام 

جدی برای اصاح این رویه چیست؟«

اعام نامزدهای بخش مستند جشن حافظ

نامزدهای بخش بهترین فیلم مستند جشن »حافظ« معرفی 
شــدند. در این بخش، هیئت داوران تمام مســتند هایی را 
که در سال گذشته اکران عمومی گسترده داشته اند یا در 
گروه هنر و تجربه اکران شدند، بررسی کردند. در فهرست 
نامزدهای بخش مســتند هجدهمین جشن حافظ، شش 
مســتند »اصطکاک« ســاخته امیر فرض الهی، »بــزم رزم« 
ســاخته ســید وحید حســینی، »پازلی ها« ســاخته مهدی 
گنجی، »رئیس الوزرا« ساخته سید محمدرضا هاشمیان، 
»صفر تا سکو« ساخته سحر مصیبی و »نسیان« ساخته حسن 

آخوندپور به چشم می خورد.
هجدهمین جشــن دنیای تصویر، بیســت و دوم مردادماه 

برگزار می شود.

ادامه نامه نگاری ها درباره نحوه انتخاب 
نماینده ایران در اسکار

کانــون کارگردانان ســینمای ایــران دربــاره پاســخ بنیاد 
سینمایی فارابی درباره اسکار خارجی توضیحی ارایه داد.

به گزارش مهر، چندی پیش کانون کارگردانان ســینمای 
ایران طی نامه ای درخواســت تغییر روش معرفی نماینده 
ایران به اسکار را داشت و پیشنهاد کرده بود این موضوع به 
خانه سینما سپرده شود. بنیاد سینمایی فارابی نیز در نامه 
ای که در روزهای گذشته منتشر شد، درباره دایل اهمیت 
انتخاب نماینده ایــران در این رویداد جهانی توســط بنیاد 

سینمایی فارابی توضیحاتی داد.
در ادامــه این نامه نگاری هــا کانون کارگردانان ســینمای 
ایــران دیــروز در نامه ای پاســخ بنیــاد ســینمایی فارابی را 
داد. در بخشی از نامه کانون، ضمن تأکید بر این که کانون 
کارگردانان قصد خدشه وارد کردن بر انتخاب های دو دهه 
اخیر بنیاد فارابی را ندارد، آمده اســت: »پیشــنهاد کانون 
به روشنی در راســتای سیاســت های کان نظام و کاهش 
تصدی گری دولت در امور مختلف و ارجاع آن به نهادهای 
مردمــی، صنفی و خصوصــی و در ایــن جا جامعــه اصناف 

سینمای ایران، خانه سینماست.«
در نامه هــای قبلــی، قوانیــن فرهنگســتان هنرهــا و علوم 
ســینمایی آمریکا دربــاره اعضــای هیئت انتخــاب که باید 
متشــکل از هنرمنــدان )Artist( یــا دســت اندرکاران 
)Craftspeople( صنعــت ســینما باشــند، مــورد بحــث 
قرار گرفته بود. کانــون کارگردانان همچنیــن در این باره 
آورده است: »در خور ذکر اســت که تعریف عرفی از دو واژه 
Craftspeople و Artist اشــاره بــه هنرمنــدان و دســت 
اندرکاران تولید فیلم مانند، کارگــردان، فیلم نامه نویس، 
بازیگر، تهیه کننده، مدیر فیلم برداری، تدوینگر، ســازنده 
موســیقی متن، طراح صدا، طراح گریــم، طراح جلوه های 
ویــژه و طــراح صحنــه و لبــاس بــوده و منتقــدان و مدیران 
سینمایی یک کشور را نمی توان در این زمره قلمداد کرد.«

همایون اسعدیان: هنوز مبلغی بابت نمایش 
فوتبال در سینماها واریز نشده است

رئیس هیئــت مدیره خانــه ســینما، اعام کرد هنــوز هیچ 
مبلغی بابت نمایش بازی های جام جهانی در ســینماهای 
کشور واریز نشده است؛ اما به محض واریز، با تشکیل هیئتی 

میزان سهم هر فیلم ساز را مشخص می کنیم.
همایون اسعدیان رئیس هیئت مدیره خانه سینما در گفت 
وگو با فارس، درباره واریز 50 درصــد از فروش بلیت های 
نمایــش بازی هــای فوتبــال جام جهانــی در ســینما های 
کشور به حساب خانه سینما اظهار کرد: »وقتی که موضوع 
نمایش بازی های فوتبال در سینماهای کشور مطرح شد، 
ناخودآگاه بحث میزان سهم فیلم سازانی که سئانس های 
نمایش فیلم هایشان در اختیار این طرح قرار می گیرد نیز 
به میان آمد.« وی ادامه داد: »قرار است انجمن سینماداران 
650 میلیــون تومان بابت ســهم فیلــم ســازان، از نمایش 
بازی هــای فوتبــال جام جهانــی در ســینما را بــه حســاب 
خانه واریز و خانه ســینما درباره میزان ســهم هر فیلم ســاز 
تصمیم گیری کند. انجمن سینماداران حتی به خانه سینما 
اعام کرده، حاضر است بخشی از سهم خود از فروش این 
طرح را به صندوق از کار افتادگان خانه سینما واریز کند تا 
این پول صرف رفاه و درمان ســینماگران شود. البته هنوز 

هیچ مبلغی به حساب خانه سینما واریز نشده است.«
رئیس هیئت مدیره خانه ســینما خاطر نشان کرد: »برخی 
تصور می کنند که تقســیم ایــن مبلغ بین فیلم ســازان کار 
ساده ای اســت و بین فیلم هایی که ســئانس اکرانشان در 
اختیار طرح نمایش بازی هــای فوتبال جــام جهانی، قرار 
گرفته است، تقسیم می شود؛ اما تقســیم این مبلغ به هیچ 
عنوان کار ســاده نیســت، چرا کــه وقتی مثًا 2یا 3ســالن 
از پردیس ســینمایی کــورش بازی های فوتبــال را نمایش 
می دهند، روی سالن های دیگری که فیلم سینمایی نمایش 
می دهند، تاثیر می گذارد و آن سئانس ها را نیز به سئانس 

مرده تبدیل می کند.«

...سینمای جهان

دویدن تام کروز، رمز موفقیت 
فیلم های او

تحلیــل جدیــد وب ســایت راتــن تومیتــوز نشــان می دهد 
بین میزان دویــدن تام کروز بــا کیفیــت فیلم هایش رابطه 

مستقیمی وجود دارد.
به گزارش دنیای تصویر، طبق تحلیل وب سایت سینمایی 
راتن تومیتــوز، در پنج فیلمی که تام کــروز به طور میانگین 
بیش از هزار فوت دویده، ناگهان پرشی در امتیاز فیلم های 
کروز به وجود می آید و آثار او 20 درصد امتیاز بیشــتری از 
سایت روتن تومیتوز گرفته و فروش بیشتری هم داشته اند. 
این پنج فیلم »جنگ دنیاها«، »گزارش اقلیت«، »لبه فردا« 
و دو فیلم از سری فیلم های »ماموریت غیرممکن« هستند.

شــوخی این که تام کــروز در همه فیلم ها مــی دود تا جایی 
پیــش رفته اســت که خــود ایــن بازیگــر هــم در توضیحات 
پروفایل توئیترش نوشــته »کســی که از 1981 در فیلم ها 

دویده!«

 رقابت یوتیوب با نتفلیکس 
و آمازون

یوتیــوب بــه تازگــی اعام کــرده اســت کــه قصــد دارد در 
کشــورهای آلمــان، ژاپــن، فرانســه و هنــد برنامه هایی را 
به زبان این کشــورها تولید کنــد تا در ســرویس پولی خود 

نمایش دهد.
به گــزارش دنیــای تصویــر، این بــه معنــای ورود یوتیوب 
در بــازار ســرویس هایی مثــل نتفلیکس و آمازون اســت. 
ســرویس پولی دومیــن ســایت پربازدیــد جهان به اســم 
یوتیوب قرمز، بــه تازگی کار تولید محصــوات اورجینال 
را در کشــورهای مختلف شــروع کرده، بــرای نمونه یک 
برنامه موسیقی در کره جنوبی و یک برنامه ورزشی درباره 
کریکت در هند، محصواتی است که یوتیوب به زبانی غیر 

از انگلیسی تولید کرده است.
حاا باید دید در نبرد غول های فناوری چه کسی می تواند 

سربلند بیرون بیاید.

...چهره ها و خبر ها

سینما و تلویزیون

 فاطمــه معتمدآریا این روزهــا به عنوان یکــی از نقش های 
اصلــی فیلم ســینمایی »جــان دار« به کارگردانی حســین 

امیــری دوماری، مشــغول بــازی در این فیلم 
است. او همچنین به تازگی، به عنوان یکی 
از داوران بخش افق های هفتادوپنجمین 

جشنواره فیلم »ونیز« انتخاب شد.

 احمد مهرانفر بــه زودی برای بازی در فیلــم »دینامیت« به 
کارگردانی مسعود اطیابی، جلوی دوربین می رود. بعد از 
فیلم های »خجالــت نکش« و »کاتیوشــا« که با 
گریــم متفاوتــی در آن ظاهــر شــده اســت، 
»دینامیت« ســومین فیلم کمدی اوســت که 

امسال اکران می شود.

 تصویربرداری »ستایش 3« همچنان ادامه دارد و نرگس 
محمدی مشــغول بازی در این سریال اســت. با این که او 
نقش اصلی ســریال را ایفا می کنــد، اما کمی 
دیــر و در حالــی کــه تقریبــا 40 درصد از 
فیلم بــرداری ســریال انجام شــده بود، به 
جمع بازیگران »ستایش 3« اضافه شد.

 مهدی پاکدل که به تازگی با فیلم »چهارراه استانبول« روی 
پرده سینماها حضور داشت، منتظر اکران فیلم جدیدش، 

»تنگه ابوقریب« است. او در آستانه اکران فیلم 
به مســئوان توصیه کــرد، برای یــادآوری 
روزهای پایانی دفاع مقــدس، این فیلم را 

تماشا کنند.

 منوچهر هادی این روزها مشغول پیش تولید فیلم »رحمان 
1400« است که از حضور سعید آقاخانی، مهران مدیری و 
محمدرضا گلزار به عنــوان بازیگران اصلی بهــره می برد. 

همچنین سریال »دلدادگان« تازه ترین اثر 
ایــن کارگــردان از شــنبه شــب روی آنتن 

شبکه یک می رود.

  مژده لواسانی که جزو مجری های پرکار تلویزیون است، از 
هفته گذشــته اجــرای برنامــه ای بــا محوریــت موضوعات 
دختران را در شبکه سه برعهده دارد. پنج قسمت از برنامه 
»کامــا دخترونه«، بــا دکــوری کامًا 
صورتی رنگ روی آنتن رفته و نظرات 

متفاوتی را به دنبال داشته است.

...اتفاق روز
5 شبکه آی فیلم در تلویزیون!

این روزها تکرار ســریال هایی مثل »ســه دونگ سه 
دونگ« از شبکه نسیم، »چاردیواری« از شبکه شما، 
»کاه پهلوی« از شــبکه افق، »در حاشــیه« از شبکه 
سه و »در جســتجوی آرامش« از شبکه پنج، در حال 
پخش اســت و معلــوم نیســت در حالی کــه وظیفه 
شبکه هایی مانند آی فیلم و تماشا، پخش سریال های 
تکراری است، به چه علتی بقیه شبکه های تلویزیون 

هــم در طــول روز، زمان هــای خالی کنداکتــور را با پخش ســریالی تکــراری پر 
می کنند و همــه به نوعی حکم شــبکه آی فیلــم را دارند؟ این موضــوع در حالی 
اســت که سریال ســازی در یکی دو ســال اخیر در تلویزیون رونق گرفته اســت و 
گروه های زیادی در حال ساخت سریال هستند. هفته آینده در همین صفحه، به 
تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت.

...عجیب روز
اکران همزمان 9فیلم کمدی در سینماها

این روزهــا اتفاقی کم ســابقه در تاریخ ســینمای 
ایــران در حــال رخ دادن اســت. اگــر بــه جدول 
فــروش ســینماها نگاهــی بیندازیــد، خواهیــد 
دیــد کــه همزمــان 9فیلــم کمــدی »هزارپــا«، 
»دم ســرخ ها«، »تگزاس«، »کاتیوشــا«، »دشمن 
زن«، »مــن دیوانه نیســتم«، »به وقــت خماری«، 
»دلــم می خــواد« و »خجالــت نکــش« روی پرده 

ســینماها هســتند! »خالــه قورباغــه« افشــین هاشــمی در ژانــر کــودک و 
»دارکــوب« بهــروز شــعیبی در ژانــر اجتماعــی تنهــا فیلم هــای غیرکمدی 
ســینماها هســتند. اســتقبال مخاطبان از فیلم های کمــدی و پایین بودن 
هزینه های تولید این آثار نسبت به بازگشت سرمایه شان، دلیل اصلی وفور 

کمدی ها در سینمای ایران ارزیابی می شود.

...پیشنهاد روز
»این ج ا« را فردا عصر از شبکه 4ببینید

مجلـه تصویـری »ایـن ج ا« در سـه قسـمت اول، 
توانسـته اسـت توجـه مخاطبـان را جلـب کنـد و 
بحث هـای زیـادی را بـه راه بینـدازد. »ایـن ج ا« 
کـه مخفـف »ایـن جمهـوری اسـامی« اسـت، بـا 
موضـوع بررسـی حکمرانـی در نظـام جمهـوری 
حـال  بـه  تـا  و  می شـود  تولیـد  ایـران  اسـامی 
سـیدعلی  و  توکلـی  احمـد  چـون  مهمانانـی  از 

میرفتـاح میزبانـی کـرده اسـت. ایـن برنامـه همچنیـن هفتـه گذشـته بـرای 
پخش اولیـن گفت وگـوی زنـده تلویزیونی سـپنتا نیکنام خبرسـاز شـد. »این 
ج ا« ایـن هفته هـم سـاعت 17:30 روز جمعه، از شـبکه 4پخش خواهد شـد 
و در ایـن قسـمت  بـه موضـوع عمـق راهبـردی جمهـوری اسـامی خواهـد 

پرداخـت.

دزد عروسک ها
طراح چهره پردازی: عبدا... اسکندری

در روزهایی که کشــور فضای خوبی را تجربه 
نمی کــرد و در حالــی کــه تــا آن زمــان فیلــم 
شاخص مهمی در حوزه کودک و نوجوان روی 
پرده سینماها نرفته بود، »دزد عروسک ها« با 
بازی ماندگار اکبر عبــدی و آزیتا حاجیان به 
موفقیت چشــمگیری در گیشه دست یافت و 
شور و نشاط وصف ناپذیری را به جامعه ایران 
تزریق کرد. این فیلم کــه جدال بچه ها با یک 
جادوگر بدجنس را روایت می کرد، بخشــی 
از توانمندی بــاای عبــدی را در بازیگری به 

همه شناساند.
ماندگارترین گریم های عبــدی در کارنامه او 
را عمدتًا استاد عبدا... اسکندری خلق کرده؛ 
کسی که هنوز هم احتماا بهترین چهره پرداز 
ایران است و در »دزد عروسک ها« با طراحی 
آن چهره بدذات با موهای نارنجی، به عبدی 
کمک کــرد تــا بــازی مانــدگاری ارائــه کند؛ 
کاراکتری که بچه ها هم از او می ترســیدند و 
هم در جای خود به باهتــش می خندیدند. 

یکی از نکات بارز طراحی ویژه چهره پردازی 
نقــش »گنجو« ایــن بود که بــه نوعــی فراتر از 
سن وســال بــود و در حالــی که عبــدی در آن 
زمان حدودًا سی ســال داشت، بیشتر به یک 
بچه غول باورپذیر شبیه بود و وجه انسانی اش 

توی ذوق مخاطب نمی زد.

مادر
طراح چهره پردازی: عبدا... اسکندری

یکی از شــاخصه های ماندگار شــاهکار علی 
حاتمــی، در کنار متن عالی و گــروه بازیگری 
بی نظیــرش، شــمایل خاصی بود کــه در این 
فیلــم از اکبــر عبــدی در نقــش »غامرضــا« 
ارائــه شــد. عبــدی در نقــش فرزنــد کوچک 
کــه  فیلمــی  در  خانــواده  شــیرین عقل  و 
صداگذاری هم شده بود، آن قدر عالی بازی 
کــرد کــه ســکانس بوســیدن چادر مــادرش 
در ذهــن همــه ماندگار شــده. او بــرای بازی 
در فیلــم »مــادر« موفق شــد ســیمرغ بلورین 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از هشتمین 

جشنواره فیلم فجر دریافت کند.
اســتاد چیره دســت چهره پردازی »مادر« هم 

عبدا... اسکندری بود؛ کسی که زیروبم چهره 
عبــدی را می شناســد و بارها هنــرش را روی 
چهره این بازیگر به نمایش گذاشــته است. به 
طور کلی نقــش مانــدگار »غامرضــا« در این 
فیلــم بــا چهره پــردازی منحصربه فــردش از 
به یادماندنی ترین نقش های ســینمای پس از 

انقاب محسوب می شود.

آدم برفی
طراح چهره پردازی: عبدا... اسکندری

پوستر فیلم جنجالی و توقیف شده دهه هفتاد 
ســینمای ایران، تصویر اکبر عبــدی را در دو 
شمایل مرد و زن به تصویر می کشید و همین 
کافی بود تــا مخاطب زیادی روانه ســینماها 
شود. عبدی در این فیلم در نقش مردی به نام 
»عباس« ظاهر شد که برای گرفتن ویزا مجبور 
می شود مدتی از پوشش زنانه استفاده کند. 
حضور عبدی در این نقش به قدری جاافتاده 
و باورپذیــر از کار درآمد که باعث شــد از آن به 
بعد بازیگران مرد دیگــری هم قبول کنند که 
در آثار مختلف با لباس زنانــه جلوی دوربین 
حاضر شــوند؛ کاری که تا قبل از »آدم برفی« 

معموا کسی زیر بارش نمی رفت.
چهره پــردازی عالی عبــدا... اســکندری در 
کنار بــازی باکیفیت و باورپذیــر عبدی باعث 
شــد »آدم برفی« به فیلمی مانــدگار در تاریخ 
ســینمای ایــران و برگــی زریــن در کارنامــه 
او و میرباقــری تبدیل شــود. البته براســاس 
فیلم نامه قرار نبود کســی باور کند که عبدی 
در این فیلم واقعا زن است، اما چهره پردازی 
و بــازی او آن قــدر خوب بــود کــه مخاطب به 
کاراکتر آزیتــا حاجیان حق مــی داد که گول 

بخورد.

اخراجی ها 1
طراح چهره پردازی: علی ابوالحسنی و امیر اسکندری

به رغم آن کــه هنوز هــم عده ای ممکن اســت 
دربــاره »اخراجی هــا 1« و کارگردانــش نظــر 
مثبتی نداشته باشــند، اما این فیلم به واسطه 
ریتم خوب و مهم تر از آن، فضای طنز جذابش، به 
یکی از پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای 
ایران تبدیل شد. بار طنز این فیلم عمدتا بر دوش 
اکبر عبدی و البته امین حیایی بود. عبدی در 
»اخراجی هــا 1« به رغم این کــه چهره پردازی 
بسیار ســاده ای داشــت، اما یکی از بازی های 
درخشانش را ارائه کرد و به نوعی از نقاط قوت 

فیلم محسوب می شد.
علی ابوالحســنی و امیر اســکندری به عنوان 
چهره پردازان »اخراجی ها 1« بدون اغراق در 
چهره پردازی، تا جایی که ممکن بود سن عبدی 
را کم کردنــد و همین طراحــی، در کنار لهجه 
و بازی بی نظیرش، حســابی بــه دل مخاطب 
نشســت. در کیفیت چهره پردازی شخصیت 
»بایــرام« همین قــدر بدانید که عبــدی در 47 
ســالگی در نقش جوانــی ظاهر شــد که قصد 
ازدواج با خواهر »مجید ســوزوکی« را داشت و 

پانزده سال از بازیگر نقش دوست و همراهش 
یعنی کامبیز دیرباز مســن تر بود. این ها اما به 
هیچ وجه مانع از باورپذیری نقش نشد و مردم 
بارها و بارها در سالن های سینما با طنازی های 

عبدی قهقهه زدند.

خوابم می آد
طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری

صرف نام رضا عطاران و اکبــر عبدی در کنار 
هم می تواند اتفــاق بزرگی را در ســینما رقم 
بزند؛ »خوابم می آد« اما با یک ســورپرایز ویژه 
همراه بــود و از یک فیلم تجــاری صرف فراتر 
رفت. اکبر عبدی در این فیلم زیر دست ایمان 
امیــدواری نشســت و با یــک چهره پــردازی 
ویــژه در قامــت پیرزن شــوخ طبعی کــه مادر 
عطاران باشد، همه را غافلگیر کرد و سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر مکمل مرد )!( را هم از 

سی امین جشنواره فجر به دست آورد.
چهره پــردازی زنانــه عبــدی آن قــدر خــوب 
طراحــی شــده بود کــه گفتــه می شــود خود 
عطاران هم نتوانسته عبدی را وقتی سرزده در 
این شکل و شمایل به دفترش رفته، بشناسد. 
همکاری ســه نفره امیدواری )چهره پرداز(، 
عبــدی )بازیگــر( و عطــاران )کارگــردان( به 
خلق یک نقش باورپذیر و دلنشــین انجامید 
که حتی فریدون جیرانی را هم برای استفاده 
از مادربزرگ عبدی وسوســه کرد؛ تجربه ای 
که دو سال بعد در »خواب زده ها« اتفاق افتاد 
و چندان موفق هم نبود. اگرچه شمایل اکبر 
عبدی در ایــن فیلم بــه نوعی هدر رفــت، اما 
»خواب زده هــا« او را بــه تنهــا بازیگــر ایرانی 
تبدیــل کرد که در ســه فیلــم با شــمایل زنانه 

ظاهر شده است.

رسوایی
طراح چهره پردازی: امیر اسکندری

در روزهایی که کســی به موفقیت دوباره اکبر 
عبدی در همکاری با ده نمکی امیدی نداشت، 
عبــدی این بــار در یــک نقــش غافلگیرکننده 
دیگر جلــوی دوربیــن ده نمکی رفــت. عبدی 
در »رســوایی 1« روحانی متفاوتی را به تصویر 
کشــیده که با لهجه آذری دلنشــینش آشکارا 
عارف هم بــود و اعتنایی به دنیــای پیرامونش 
نداشت. پیرمردی که نه وسوسه می شد و نه به 
حرف هایی که پشت سرش می زدند، اهمیتی 

می داد.
امیر اسکندری که پس از »اخراجی ها« تجربه 
گریم کردن اکبــر عبدی را هم به دســت آورده 
بود، در »رسوایی 1« با ســادگی هرچه تمام تر 
به ایــن بازیگر کمک کــرد که نقــش باورپذیر و 
جذابی را ایفــا کند. حاصل کار عبــدی در این 
فیلم که با فیلم نامه خوب و قصه جذاب و ریتم 
تند اثر همراه شده بود، به فروش بسیار خوبی 
در گیشه منجر شد و بیشتر از منتقدان، رضایت 
مردم را جلب کرد. البته تکــرار این نقش هم، 
مانند اکثر تکرارهای دیگر سینمای ایران، سه 

سال بعد و در »رسوایی 2« حتی ذره ای از توفیق 
نسخه اول فیلم را هم به دست نیاورد و به نوعی با 

شکست مواجه شد.

در چشم باد
طراح چهره پردازی: سعید ملکان

عبــدی همــواره در مصاحبه هــای مختلــف 
از عاقه اش بــه آثار تاریخــی و تاثیــری که از 
همکاری با مرحوم علی حاتمی گرفته، سخن 
گفته بود. ساخت پروژه عظیم و الف ویژه »در 
چشــم باد« توســط مســعود جعفری جوزانی 
فرصت دوباره ای برای اکبر عبدی بود تا یکی 
دیگر از آن نقش های خــاص خودش را خلق 
کند. در حالی کــه تا آن زمــان از بازی عبدی 
در نقش های تاریخی، بیشتر شاهان قدیم را 
به یاد می آوردیم، اکبر آقا باز هم معجزه کرد و 
به کمک گریم عالی سعید ملکان، این بار در 

نقش »حسن آقا حسینی قشنگه« درخشید.
عاوه بر کت وشلوار مشــکی و پیراهن سفید 
که برای یک نقش تاریخــی بر قامتش تازگی 
داشت و بسیار جذاب بود، عبدی با چهره ای 
بشاش و موهای مرتب روغن زده، توانست در 
کنار گروه حرفه ای ســریال نامش را ماندگار 
کند؛ به طــوری که هنــوز هم پس از گذشــت 
سال ها از پخش این مجموعه، بخش مهمی از 
تیزرها و ویدئوهای موجود در فضای مجازی 
درباره ایــن اثر را بازی درخشــان اکبر عبدی 

تشکیل می دهد.

بازم مدرسه م دیر شد
کارگردان هنری: حسین افصحی

همین که کارنامه یک بازیگر شامل مجموعه ای 
از نقش هــای جــدی، طنــز، تاریخــی و... 
 بــا کاراکترهایــی از ســنین کودکــی گرفته تا 
میان سالی و حتی پیری است، نشان از قدرت 
مردی دارد که حدود چهل سال در سطح اول 
بازیگری ایران درخشــیده. بــازی اکبر عبدی 
در مجموعه کــودک و نوجوان »بازم مدرســه م 
دیر شد« در نقش محسن نونهال، برای جوانی 
که در آن زمان حدود 24 سال داشت واقعا کار 
سختی بود که عبدی به بهترین نحو از پس آن 
برآمد. به طــوری که ایــن مجموعه بــه یکی از 
نوســتالژی های مردم تبدیل و بارها و بارها از 
شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شد؛ حتی 
در برهه ای صحبت از بازسازی کاراکتر عبدی 
در این مجموعه برای یک پویانمایی جدید هم 

مطرح بود.
طراحی عالی گریم شــخصیت محسن در این 
مجموعه با توجه به امکانــات آن زمان، چیزی 
شبیه به یک شاهکار اســت که به عبدی اجازه 
داد کاما در قالب یک کودک دوست داشتنی 
فرو رود. حاصل همکاری گروه »بازم مدرسه م 
دیر شــد« به خلق کاراکتر پسربچه بازیگوش و 
سربه هوایی منجر شد که لباس هایش برایش 
تنگ بود و هر روز به دلیلی نمی توانست به موقع 

به مدرسه برسد.

»شگفت انگیزان 2« به باشگاه میلیاردی ها پیوست
فــروش پویانمایی »شــگفت انگیــزان 2« در 
سراســر جهان، از مــرز یک میلیــارد دار 
عبور کرد و به گروه فیلم هایی پیوست که 
فروشی بیش از یک میلیارد دار را تجربه 

کرده اند.
به گــزارش مهــر، »شــگفت انگیــزان 2«، با 
عبور از مرز فروش یــک میلیارد داری، نامش 
را در تاریخ ثبت کرد. این فیلم که ادامه ای بر فیلم 
ابرقهرمانی محصول دیزنی و پیکسار است، دوشنبه شب 
به مرز فروش یک میلیارد دار رســید. »شــگفت انگیزان 
2« هفتمین فیلم پویانمایی در میان 36 فیلمی است که 

تاکنون فروششان از مرز یک میلیارد دار عبور کرده است. 
این فیلم در بازار جهانی، تاکنــون 574 میلیون دار و در 
آمریکای شــمالی 430 میلیون دار فروش کرده اســت. 
»پلنگ ســیاه«، »انتقام جویــان: جنگ ابدیــت« و »دنیای 
ژوراسیک: سقوط سلطنت«، ســه فیلم دیگری بودند که 

امسال به این مرز رسیدند.
این پنجمین پویانمایی »دیزنی« است که به باشگاه میلیارد 
داری ها می پیوندد. »یخ زده«، »داستان اسباب بازی 3«، 
»درجست و جوی دوری« و »زوتوپیا« دیگر پویانمایی هایی 
بودند که فروشی بااتر از یک میلیارد دار را تجربه کردند. 
در مجمــوع، 18 فیلم شــرکت دیزنی در میــان 36 فیلم 

باشگاه میلیاردی ها جای دارد.
»شگفت انگیزان 2« به نویسندگی و کارگردانی بَرد ِبرد، 
رکورد افتتاحیه 182.7 میلیــون داری را در آمریکای 
شمالی به جای گذاشــت و نهمین فیلم پویانمایی است 
که در آمریکا از مرز 500 میلیون دار عبور کرده است. 
نســخه اول »شــگفت انگیــزان« در ســال 2004، در 
ســینماهای جهان 633 میلیون دار فروخت، که سهم 
بازار آمریــکا در این میــان 261 میلیون دار بــود. هنوز 
فروش »شــگفت انگیزان 2« ادامه دارد و ژاپن و اسپانیا و 
سپس ایتالیا و آلمان، در همین هفته میزبان این پویانمایی 

خواهند بود.

محمد عنبرســوز - تقریبا در ایران کسی نیســت که او را نشناسد؛ مرد خنده رو 

و جذابی که خیلی از ما بارها وقتی غرق در تماشــای هنرش بوده ایم، از خودمان 

پرسیده ایم: او واقعا چه شکلی است؟ یکی از مهم ترین شاخصه های اکبر عبدی 

چهره اوست که قابلیت چهره پردازی های متفاوت را دارد؛ خودش هم مشکلی 

با چهره پردازی ســنگین ندارد و هنرش را از زیر هر نقابی بــه نمایش می گذارد. 

در طول حدودا چهار دهه فعالیت هنری، مردم عبــدی را با چهره های متفاوتی 

دیده اند کــه حاصل همــکاری چهره پــردازان خاق کشــورمان با ایــن هنرمند 

بزرگ بوده است؛ نمونه آخرش هم انتشــار تصویر او در شمایلی شبیه به دونالد 

ترامپ بود که البته لغو شد و در حد یک تست باقی ماند. این روزها که مجموعه 

»شبی با عبدی« روی آنتن شــبکه نسیم اســت، عبدی با گریم یک پیرزن جلوی 

دوربین می آیــد و نمایش اجــرا می کند. به همیــن بهانه به مــرور متفاوت ترین و 

به یادماندنی تریــن گریم های اکبر عبــدی در طول ســال های طوانی فعالیتش 

می پردازیم:

 مرور به یادماندنی ترین گریم های اکبر عبدی

طی یک عمر فعالیت هنری

مرد هزارچهره



CMYK

سعید حسین زاده-مرکز پژوهش های کنگره آمریکا در 

گزارشی که در 11 ماه می سال 2018  )21 اردیبهشت 
سال 1397( و به فاصله سه روز پس از اعام ترامپ مبنی 
بر خروج آمریکا از برجام منتشر کرده است، ضمن بررسی 
ــران همکاری  کشورها و ســازمــان هــای مختلفی که با ای
اقتصادی دارنــد، به تأثیر بازگشت مجدد تحریم ها علیه 
ایران  و میزان هماهنگی و همراهی کشورهای مختلف با 
آن ها می پــردازد. نویسنده این گزارش »کنز کاتزمن« که 
متخصص مسائل خاورمیانه است و سابقه نگارش گزارش 
های پژوهشی دیگری درباره توافق هسته ای ایران را نیز 
در کارنامه خود دارد، نقاط استراتژیک سیاسی، اقتصادی 
یا امنیتی روابط ایران با کشورهای مختلف را برمی شمرد 
و ضمن بررسی تجربه همکاری این کشورها با تحریم های 
آمریکا پیش از توافق برجام و مواضع این کشورها پس از 
خروج آمریکا از برجام، میزان احتمالی همکاری کردن 
یانکردن کشورهای مختلف با تحریم های آمریکا علیه ایران 
را بر می شمرد. بررسی این گزارش می تواند میزان احتمالی 
کارآیی و موفقیت تحریم های آمریکا علیه ایران را نشان دهد 
و به تدوین راهبرد دیپلماسی اقتصادی برای مقابله با تحریم 
های اقتصادی ایــران کمک کند.طی سال های 2010 
تا  2016 همگرایی و اجماع دیدگاه های بین المللی در 
خصوص تحریم ایران، همکاری های قابل توجه جهانی را در 
فشار به ایران ایجاد کرد و حتی کشورهای همسایه ایران )که 
همواره تمایلی به ضدیت و مقابله با ایران نداشتند( نیز به طور 
فزاینده ای در اعمال تحریم ها وارد شدند. دلیل این که برخی 
کشورهای اروپایی و آسیایی به گروه کشورهای اعمال کننده 
تحریم ها پیوستند، اعتقاد به تأثیر تحریم ها نبوده است، بلکه 
احتمال می رود آ ن ها برای پیشگیری از اقدام نظامی ایاات 
متحده یا اسرائیل علیه ایران، این تحریم ها را اعمال کرده 
اند. کشورهایی که در این زمینه با آمریکا همکاری کرده اند، تا 
حدی به منظور حفظ روابط نزدیک خود با ایاات متحده بوده 
است. حال بررسی این رویداد پس از خروج ترامپ از برجام 
ازم و ضروری است. این گزارش توسط کنت کاتزمن در سال 
2018 و پس از فرمان ترامپ مبنی بر خروج از برجام منتشر 
شده است و به بررسی میزان همکاری کشورهای مختلف در 
اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران می پردازد.به منظور 
افزایش پیروی کشورها از تمام تحریم های اعمال شده علیه 
ایران، از اول ماه می 2012 )12 اردیبهشت سال 1391( 
اوباما به صدور فرمان اجرایی شماره  13608 اقدام کرد که 
بر اساس آن  وزارت خزانه داری  آمریکا را قادر به شناسایی 
و تحریم  افراد خارجی کرده است که به ایران )یا سوریه( در 
دور زدن تحریم های اقتصادی کمک می کنند. در 10 ژانویه 
2013  )21 دی 1391( دفتر کنترل دارایی های خارجی 
)OFAC( به عنوان بخشی از وزارت خزانه داری به انتشار 
گزارشی اقدام کرد که در آن به استفاده ایران از  حواله در 
منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا برای دور زدن تحریم های 

مالی تأکید شده است.

   اتحادیه اروپا	 

ــن 2010  پس از تصویب قطعنامه 1929 در مــاه ژوئ
)خــرداد 1389( تحریم اتحادیه اروپــا علیه ایــران تقریبًا 
به شدت تحریم های آمریکا بوده است. اما با وجود این، 
مخالفت اروپــا با تحریم های ایــران از دهه 1990 شکل 
گرفته بــود، به طــوری که کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
سیاست »گفت وگوی انتقادی« را با ایــران حفظ کردند 
و حاضر به پیوستن به تحریم ممنوعیت تجارت و سرمایه 
گذاری ایاات متحده در سال 1995 در ایران نشدند. در 
ماه ژوئیه سال 2002، ایران پس از انقاب اسامی برای 
اولین بار از بازارهای سرمایه جهانی استفاده کرد و 500 
میلیون دار اوراق قرضه به بانک های اروپایی فروخت. 
طی سال های 2002-2005، مذاکراتی میان اتحادیه 
 )TCA( »اروپا و ایران درباره »توافق نامه تجارت و همکاری
صورت گرفت که تعرفه ها یا افزایش امتیازات صادرات 
ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را کاهش می داد. 
براساس طرح جامع اقدام مشترک تحریم های اتحادیه 
اروپا که بیشتر آن ها در سال 2012 اعمال شده بود، لغو 
شد. دیپلمات های اتحادیه اروپــا اعام کرده اند که هر 
یک از این تحریم ها با هماهنگی با خروج ایاات متحده 
از طرح جامع اقدام مشترک)برجام( ممکن است مجدد 
برقرار شود. در ماه مارس 2012، سوئیفت به اتحادیه 
اروپا ملحق شد و اتحادیه اروپا از سوئیفت درخواست کرد 
که ارتباط بانک های ایرانی مشمول تحریم را با  شبکه قطع 
کند. با وجود این، برخی بانک های ایران هنوز قادر به انجام 
الکترونیکی معامات با بانک مرکزی اروپا از طریق سیستم 

های پرداخت الکترونیکی کوچک تر بودند. قطع همکاری 
14 بانک ایرانی با بانک های اروپایی از طریق  سامانه 
الکترونیکی سوئیفت  با توافق ژنو لغو شد و بانک های 
ایران از فوریه 2016 به این سیستم دسترسی پیدا کردند.
بخش بزرگی از این تحریم ها توسط اتحادیه اروپا در روز 
پیاده سازی، »تعلیق« و از این رو تحریم های اتحادیه اروپا 
تضعیف شده است. این تحریم ها در طول سال ها توسط 
تصمیمات و مقررات شورای اتحادیه اروپا اعمال شده است.

اروپا برای موفقیت راهبرد اعام شده توسط دولت آمریکا 
برای تاش به منظور مجبور کردن ایران به مذاکره مجدد 
درخصوص برجام و انجام اقدامات بیشتر توسط ایران برای 
رسیدگی به نگرانی های گسترده تر ایاات متحده درباره 
ایران با آمریکا همکاری خواهد کرد. با این حال، به دایل 
سیاسی و احتماًا اقتصادی دیپلمات های اروپایی اعام 
کرده اند که قصد دارند از روابط اقتصادی خود با ایران، 
صرف نظر از خروج آمریکا از برجام محافظت کنند. بعضی 
از دیپلمات ها توانایی های خود را برای از بین بردن تحریم 
در سطح شرکت ها یا معافیت از تحریم های مجدد آمریکا 
افزایش داده اند. مسئوان وزارت امور خارجه آمریکا در 
تاریخ 8 می 2018 اعام کردند که دولت این کشور قصد 
دارد با دولت های اروپایی و شرکت ها برای دست یابی به 
اهــداف مشترک به جای تمرکز بر مجازات شرکت های 

اروپایی مذاکره کند.

  روسیه و چین	 

روسیه و چین، دو عضو دایمی شورای امنیت ایاات متحده، 
از نظر تاریخی تنها تحریم هایی را که به موجب قطعنامه 
شورای امنیت ازم ااجراست اعمال می کنند. هیچ نشانه 
ای مبنی بر همکاری این دو کشور با تحریم های ثانویه ایاات 
متحده  یا هماهنگی با خروج ایاات متحده از برجام وجود 
ندارد.ایران و روسیه با گسترش همکاری ها در حوزه انرژی 
و تجارت، بیشتر دربــاره مسئله درگیری در سوریه به طور 
سیاسی به یکدیگر نزدیک شده اند. بر اساس گزارش ها، 
این دو کشور در جریان اظهارات پوتین در تهران در اواخر 
اکتبر 2017، با سرمایه گذاری تخمین زده شده به ارزش 
30 میلیارد دار موافقت کردند. گرچه میزان عملیاتی 
شدن احتمالی  آن هنوز مشخص نیست. در آوریل 2015، 
 روسیه محدودیت خود را برای تحویل سیستم دفاع هوایی

 S- 300 که در سال 2007 به ایران فروخته بود، لغو کرد. در 
ماه آوریل سال 2016، روسیه پنج باتری S-300 را به ایران 
عرضه کرد. وزیر دفاع ایران در فوریه 2016 از روسیه دیدار 
کرد تا بتواند سیستم های اصلی آن را دریافت کند. احتماًا 
فروش این محموله به پایان رسیده است.چین بزرگ ترین 
مصرف کننده نفت ایران است بنابراین تاش های ایاات 
متحده برای کاهش درآمد ایران از محل فروش نفت بر محور 
این کشور است. چین از سال 2011 به طور متوسط خرید 
نفت خود را از ایران از  نزدیک به 600 هزار بشکه در روز، 
به حدود 435 هزار بشکه در روز کاهش داده است. وزارت 
امور خارجه آمریکا اعام کرده است، به دلیل این که چین 
بزرگ ترین خریدار نفت ایران است، درصد کاهش خرید 
نفت چین به میزان قابل توجهی در کاهش حجم فروش نفت 
ایران مؤثر است و چین از بخشنامه 1245 )صلح 112-

181( معاف است. از آن جایی که تحریم ها لغو شده، چین 
خرید نفت ایران را به سطوح بااتر از سال 2011 افزایش 
داده است. چندین شرکت انرژی چینی که در بخش انرژی 
ایران سرمایه گذاری کرده اند، پس از سال 2011 این پروژه 
ها را متوقف کرده اند  اما به نظر می رسد که این کار را با شدت 
بیشتری ادامه خواهند داد.در طول سال های 2012 تا 
2016، چین تسویه تجاری خود را با ایران با صادرات کااها 
حل و فصل کرد. انجام این کار برای چین بسیار مؤثر بود. 
گزارش های مطبوعاتی نشان داد که صنعت خودروی ایران 
)که بزرگ ترین بخش صنعتی در کنار بخش انرژی است(، 
بخش قابل توجهی از قطعات خود را از چین وارد کرده و دو 
شرکت تابعه چین نیز) Geelran و Chery( در ایران اتومبیل 
تولید می کنند. تولید خودرو در ایران در سال های 2011 تا 
2016 به دلیل تحریم ها حدود 60 درصد کاهش یافت، اما 
کمی پس از آن که برجام به اجرا درآمد، بهبود یافت. از سویی 
واردات قطعات خــودروی ایران افزایش یافت، زیرا ایران 
توانست حداقل برخی از منابع مالی تجاری را به دست آورد. 
ایران و چین نیز یک حساب سپرده گذاری جداگانه برای 
پرداخت هزینه های پروژه های زیربنایی در ایران تأسیس 
کردند. برخی از این پروژه ها مانند تونل نیایش با استفاده از 
20 میلیارد دار ذخایر ارزی ایران تامین  مالی می شود. در 
ماه ژانویه 2016، در روزهای پس از اجرای برجام، رئیس 

جمهور چین، جیانگبین، با سفر به منطقه خاورمیانه از ایران 
دیدار و اظهار کرد که چین در صدد ایجاد  یک پیوند حیاتی 
با تاش برای گسترش نفوذ اقتصادی خود به غرب از طریق 
طرح»یک کمربند، یک جاده« است. شرکت های چینی و 
کارآفرینان ایرانی با به روز رسانی زیرساخت های راه آهن 
و زیرساخت های ارتباطی با کشورهای همسایه به دنبال 
تحقق این هدف هستند.به علت نقش اساسی ایران در طرح 
»یک کمربند، یک جاده« چین، این احتمال وجود دارد که 
چین قصد دارد از شرکت های خود در مقابل تحریم های 
مجدد ایاات متحده محافظت کند و بعید است که خرید 
نفت از ایران به طور قابل توجهی کاهش یابد. با برقراری 
مجدد تحریم های آمریکا، چین می تواند موقعیت خود را برای 
برخی کسب و کارها در ایران حفظ کند. از سوی دیگر اتحادیه 
اروپا یا دیگر شرکت های آسیایی ممکن است از همکاری با 
تحریم های مجدد آمریکا معاف شوند. در آوریل 2018، اداره 
  ZTEبازرگانی آمریکا لغو امتیازات صادراتی علیه شرکت
چین و شرکت های وابسته به آن را صادر کرد. این اقدام به 
این دلیل بود که  ZTE  شرایط موافقت نامه سال 2017 را 
که  حمل و نقل فناوری ارتباطات غیرقانونی ایاات متحده 

آمریکا به ایران )و کره شمالی(  را ممنوع می کند، نپذیرفت.

    ژاپن و کره جنوبی	 

ژاپن و کره جنوبی در سال 2010، به طور جزئی در احترام 
به اتحاد خود با ایاات متحده، تحریم هایی را علیه ایران 
اعمال کردند که مشابه تحریم های ایاات متحده و اتحادیه 
اروپاست. هر دو کشور به شدت پس از سال 2011 واردات 
نفت از ایران را کاهش دادند. بانک ها در هر دو کشور منابع 
اصلی 700 میلیون دار در ماه را برای پرداخت مستقیم 
ارز به ایران برای خرید نفت از ایران طبق برجام به دست 
آوردند. بانک های این دو کشور منبع مهمی از 115 میلیارد 
دار ذخایر ارز خارجی هستند که ایران در خارج از کشور 
نگهداری می کند. پس از توافق برجام هر دو کشور افزایش 
خرید نفت خود را تا تقریبًا معادل سال 2011 افزایش 
داده اند و ایران می تواند به وجوه در بانک های هر دو کشور 
دسترسی یابد. با این حال، هم ژاپن و هم کره جنوبی و شرکت 
های شان، از لحاظ تاریخی تمایلی به انجام معامات با ایران 
ندارند، زیرا نقض تحریم های ثانویه ایاات متحده است. 
شرکت های هر دو کشور احتماًا مبادرت به توقف معامات 
با ایران می کنند، زیرا ممکن است اعمال مجدد تحریم های 
ایاات متحده بعد از 4 نوامبر 2018 موجب نقض تحریم ها 
توسط این کشورها و مجازات آن ها توسط آمریکا شود.ژاپن 
به ایران مقادیر قابل توجهی محصوات شیمیایی و استیک 
و همچنین لوازم الکترونیکی مصرفی صادر می کند. شرکت 
های کره جنوبی در زمینه ساخت زیرساخت های انرژی 
در ایران فعال بوده اند و صادرات آن به ایران عمدتا آهن، 
فواد، لوازم الکترونیکی مصرفی و لوازم خانگی است. در 
سال 2018، احتماًا با توجه به مالکیت نسبی عربستان 
سعودی بر شرکت پومکو کره جنوبی،  این شرکت از توافق 
سال 2016 برای ساخت یک کارخانه فواد در منطقه آزاد 

تجاری ایران در بندر چابهار، کنار خواهد رفت.

   جنوب آسیا: هند، پاکستان و افغانستان	 

هند تحریم های بین المللی علیه ایران را اجرا کرد و عمومًا 
ــرای استفاده از تحریم ها به  با تــاش هــای چند جانبه ب
منظور دست یابی به توافق هسته ای با ایران همکاری کرد، 
اما وابستگی های فرهنگی، اقتصادی و تاریخی )و نیاز 
استراتژیک هند برای دسترسی به افغانستان( باعث شده 
است که دولت این کشور تمایل چندانی به اعمال تحریم 
های آمریکا و اتحادیه اروپــا علیه ایــران نداشته باشد.در 
طول سال های 2010 تا 2016، بخش خصوصی هند، 
ایران را "بازار چالش برانگیز" توصیف کرد. این اصطاح 
مــورد استفاده بسیاری از شرکت های بین المللی برای 
توصیف بازارهایی است که ریسک های مالی و اعتباری 
دارند و نباید وارد آن ها شد. هند کاهش روابط اقتصادی 
خود را با ایران در سال 2010 )1389( آغاز کرد. در این 
زمان  بانک مرکزی هند به توقف استفاده از دفتر مؤسسه 
»اتحادیه اعتباری آسیا« در تهران اقدام کرد که از طریق این 
دفتر  به انجام مبادات مالی با ایران اقدام می کرد. در ماه 
ژانویه 2012، ایران موافقت کرد که حدود نیمی از مبالغ 
فروش نفت خام بر اساس روپیه انجام شود که این پرداختی 
ها قابل تبدیل به دیگر ارزها نیستند. وجود حساب های بر 
پایه روپیه باعث تسهیل تسویه پرداخت های نفتی به شکل 
مبادله تهاتری می شود که در نتیجه آن  شرکت های هندی 
می توانند گندم، دارو، برنج، شکر، سویا، قطعات خودرو و 

دیگر کااها را به ایران بفروشند. هند بعد از سال 2011 
واردات نفت ایران را به طور قابل توجهی کم کرد و آن را تا 
سال 2013 به 6 درصد کاهش داد بنابراین  از 16 درصد 
در سال 2008 به 6 درصد کاهش یافت. با وجود نیاز به 
سرمایه گذاری های قابل توجه برای تغییر خوراک پاایشگاه 
ها از نفت ایران به نفت دیگر کشورها، هند وابستگی خود را 
به واردات نفت از ایران کاهش داد. با این حال، از زمانی که 
برجام مصوب شد، واردات نفت ایران به سطح بسیار بااتر 
از سال 2011 بازگشت. شرکت های هندی در طول سال 
های 2012-2016 سرمایه گذاری خود را در زمینه های 
نفت و گاز ایران متوقف کردند یا به تدریج کاهش دادند، اما 
ظاهرًا این کار پس از برجام لغو شد. هند نیز گزارش داد که 
پس از تحریم های بین المللی، 6.5 میلیارد دار برای خرید 
نفت در طول سال های 2012-2016 به ایران پرداخت 
شده است. میزان همکاری شرکت ها و دولت هند با تحریم 
های مجدد آمریکا به طور دقیق  مشخص نیست. همانند 
کشورهای اتحادیه اروپا، رهبران هند ادعا می کنند که تا 
زمانی که ایران به برجام پایبند است، تحریم ها مجدد نباید 
بازگردد. در سال 2015، هند و ایران موافقت کردند که هند 
به توسعه بندرگاه چابهار ایران کمک کند و این کار هند را قادر 
می سازد تا بدون دخالت پاکستان با افغانستان تجارت کند. 
با  لغو تحریم ها، این پروژه دیگر نیازی به پذیرش ریسک برای 
شرکت های هندی ندارد. در ماه می 2016، نارندرا مودی، 
نخست وزیر هند، از ایران دیدار کرد و قرارداد 500 میلیون 
داری برای سرمایه گذاری در توسعه بندر و زیرساخت های 
مربوط به آن امضا کرد. ساخت و ساز در بندر همچنان ادامه 
دارد.یکی از موضوع های مربوط به تبعیت پاکستان از تحریم 
ها، پروژه احداث خط لوله ای است که گاز ایران را به پاکستان 
منتقل می کند. این پروژه ای است که مقامات ایاات متحده 
چندین بار اظهار کردند که تحت تحریم های قانون ISA قرار 
خواهد گرفت. با وجود این تهدید، توافق درباره پروژه هفت 
میلیارد داری در 12 ژوئن 2010 نهایی شد و ساخت و ساز 
به طور رسمی در مراسمی که رؤسای جمهور دو کشور در 
آن حضور داشتند، در تاریخ 11 مارس 2013 )21 اسفند 
1391( افتتاح شد. تاریخ اتمام این پــروژه اواســط  سال  
2014 میادی اعام و گزارش شده که ایران خط لوله را در 
خاک خود تکمیل کرده است. با اعام چین در آوریل 2015 
مبنی بر سرمایه گذاری سه میلیارد داری در این پروژه و نیز 
تصویب برجام به نظر می رسید که موانع مالی برای اتمام 
خط لوله برداشته شده است. با این حال، در طول سفر رئیس 
جمهور حسن روحانی به پاکستان در ماه مارس 2016، 
پاکستان هنوز متعهد نشده است که خط لوله را کامل کند و 
ناظران خاطر نشان کردند که نشانه هایی از پیشرفت در این 
پروژه وجود ندارد. در سال 2009، هند خود را از این پروژه 
جدا کرد و نگرانی های خود را درباره امنیت خط لوله، محل 

انتقال گاز به هند، قیمت گاز و تعرفه ها اعام کرد.

ترکیه	 

ایران با ترکیه و کشورهای قفقاز جنوبی روابط اقتصادی 
قابل توجهی دارد. ترکیه در اوایل سال 2018،  میزان قابل 
توجهی از نفت ایران را خریداری کرده و خرید آن در اوایل 
سال 2018 به سطح 2011 بازگشته است. ترکیه مشتری 
اصلی گاز ایــران از طریق یک خط لوله در سال 1997 
است. در طول ساخت خط لوله، وزارت امورخارجه آمریکا 
گزارش داد که ترکیه گاز را از ترکمنستان- و نه ایران- تحت 
قرارداد تجاری وارد می کند و وزارت خارجه نمی داند که 
این پروژه نقضISA  است. با وجود این که صادرات مستقیم 
گاز ایران به ترکیه از طریق این خط از سال 2001 آغاز شد، 
با صادرات اضافی از طریق خط لوله دوم ساخته شده در 
سال 2013 ، هیچ تحریمی طبق قانون ISA اعمال نشد. 
احتماًا به این دلیل که وزارت امور خارجه آمریکا این خط 
را به عنوان منبعی مهم برای تأمین امنیت انرژی ترکیه 
ارزیابی کرد. پیش از تصمیم اتحادیه اروپا در اکتبر 2012 
برای خرید گاز ایران، ترکیه صادرکننده اصلی گاز ایران 
به اروپا )در درجه اول به بلغارستان و یونان( بود. تعامات 
اقتصادی ترکیه با ایران پس از امضای برجام، تحت تأثیر 
اختافات سیاسی درخصوص سوریه و مسائل دیگر قرار 
گرفته است. گزارش های مطبوعاتی نشان می دهد هالک 
بانک ترکیه متهم به پرداخت بسیاری از پرداخت های ترکیه 
به ایران برای نفت یا گاز طبیعی با واردات طا به ایران 
بوده است. مقامات آمریکا در روز 15 ماه می سال 2013 
گزارش دادند که ترکیه برای واردات گاز خود از ایران طا 
نمی پردازد، اما طایی که از ترکیه به ایران وارد می شود، 
عمدتًا از  طریق خرید طای ترکیه توسط بخش خصوصی 

در ایران است تا از خود در برابر کاهش ارزش ریال محافظت 
کنند. در 7 نوامبر 2016 دادستان ایاات متحده در منطقه 
جنوبی نیویورک چندین نفر را به دلیل استفاده از خدمات 
پولی در ترکیه و امارات در خرید دو موتور جت ایاات متحده 
برای شرکت هواپیمایی ایرانی متهم کردند. یک پرونده 
جنایی در آمریکا شامل دو فروشنده طا در ترکیه و ایران 
است  که در سال 2016 در ایاات متحده بازداشت شده 
اند و ادعا شده است تحریم های ایاات متحده مبنی بر 
ممنوعیت کمک به ایران در زمینه فلزات گران بها را نقض 
کرده اند. همان گونه که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز 
خاطرنشان کردند، دیپلمات های ترکیه معتقدند ایران 
به طرح جامع اقدام مشترک پایبند است و تحریم ها نباید 
دوباره بر آن اعمال شود و این موضوع همکاری ترکیه با 
آمریکا  را برای بازگشت مجدد تحریم های آمریکا محدود 

می کند.

قفقاز: آذربایجان، ارمنستان و گرجستان	 

در دولت های کلینتون و جورج دبلیو بوش پسر، از تهدید 
اعمال تحریم های »قانون تحریم های ایران« استفاده شد 
تا از ایجاد مسیرهای خط لوله نفت از باکوی آذربایجان به 
سیهان ترکیه که از ایران می گذشتند، جلوگیری شود. این 
خط لوله در سال  2005 )1384( به بهره برداری رسید. 
بر اساس بند 6 دستورالعمل 13622،  هر خط لوله ای 
که از ایران عبور و گاز آذربایجان را به اروپا و ترکیه منتقل 
کند، از شمول تحریم ها خارج خواهد شد.روابط ایران با 
آذربایجان، هر چند ساکنان این کشور عمدتا مسلمانان 
شیعه هستند، با اختافات سیاسی و ایدئولوژیک قابل 
ماحظه ای مواجه است. ایران و آذربایجان در سال های 
اخیر سعی کردند این اختافات را برای رسیدن به منافع 
اقتصادی مشترک کاهش دهند و دربـــاره پــروژه های 
مشترک انرژی و زیرساخت ها با یکدیگر و  دیگر قدرت  ها، 
از جمله روسیه بحث کردند. ایران، ارمنستان و آذربایجان 
مدت هاست روابط اقتصادی گسترده ای دارند. ارمنستان 
پس از ترکیه بزرگ ترین مشتری مستقیم گاز ایران است. 
در مــاه می ســال 2009)اریــبــهــشــت 1388(، ایــران و 
ارمنستان یک خط لوله گاز طبیعی را بین دو کشور افتتاح 
کردند که توسط شرکت روسی گازپروم از روسیه ساخته 
شده بود. با وجود این، این پروژه همکاری مشمول اعمال 
تحریم های آمریکا نشده است. ارمنستان گفته است کنترل 
های بانکی آن ها قوی است و ایران قادر به انجام معامات 
غیرقانونی از طریق بانک های ارمنستان نیست. با این 
حال، ناظران قفقاز جنوبی ادعا می کنند که ایران برای 
جلوگیری از تحریم های مالی بین المللی، از بانک های 
ارمنی که در سرزمین قره باغ کوهستانی در ارمنستان 
است، استفاده می کند. برخی از گزارش های مطبوعاتی 
می گویند ایــران ممکن است از یکی دیگر از کشور های 
قفقازی )گرجستان( برای دور زدن تحریم ها استفاده کند. 
شرکت های وابسته به سپاه پاسداران بنا به گزارش ها، ده 
ها شرکت پیشرو در این منطقه را برای واردات کااهای 
دوجانبه و افزایش صادرات غیرنفتی ایران تاسیس کرده 
اند. با وجود این، روابط اقتصادی ایران و گرجستان پس از 

سال 2012 کاهش یافت.

کشورهای خلیج فارس و عراق	 

کشورهای خلیج فارس )کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، 
بحرین و عمان( خود از صادرکنندگان نفت و متحدان نزدیک 
ایاات متحده هستند. با کاهش صادرات نفت ایران پس از 
سال 2012، کشورهای حوزه خلیج فارس صادرات نفت 
خود را افزایش و روابط بانکی با ایران را کاهش داده اند. از 
سوی دیگر، کشورهای حوزه خلیج فارس به منظور مقابله 
با ایــران، به تجارت عادی خود با ایــران ادامــه دادنــد. برای 

جلوگیری از تحریک ایران، شرکت های حمل و نقل مستقر در 
خلیج فارس، مانند شرکت حمل و نقل امارات متحده، مبالغی 
بابت هزینه های بارگیری و تخلیه به شرکت های مدیریت 
بنادر تحت کنترل سپاه پاسداران مانند تایدواتر پرداخت 
می کنند. به دلیل حضور گسترده شرکت های ایرانی در 
امارات متحده عربی، این فعالیت ها توسط مقامات ایاات 
متحده مورد توجه قرار گرفته اند. چندین شرکت امارات 
متحده عربی به تاش برای جلوگیری از تحریم ایران متهم 
شده اند. مقامات ایاات متحده از تصمیم اعام شده توسط 
»بانک اسامی نور« واقع در دبی در تاریخ یک مارس 2012 
مبنی بر قطع مبادات مالی با ایران بسیار قدردانی کردند. 
ایران گزارش داد که از خدمات این بانک برای انجام بخش 
مهمی از پرداختی های فروش نفت خود استفاده می کردند. 
برخی از میعانات گازی ایران )120 هزار بشکه در روز( توسط 
شرکت ملی نفت امارات )ENOC( وارد و عمدتا به سوخت 
جت تبدیل شده است.ایران و چندین کشور خلیج فارس 
مذاکراتی درباره پروژه های مختلف انرژی و پروژه های مرتبط 
داشته اند، اما  تعداد پروژه ها به دلیل اختافات منطقه ای بین 
ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار اندک بوده است. 
کویت و ایران مذاکراتی را درباره ساخت خط لوله 350 مایلی 
)563 کیلومتری( که گاز ایران را به کویت می رساند، داشته 
اند و دو طرف درباره حجم انتقال گاز به توافق رسیدند، اما 
دربــاره قیمت به توافقی دست نیافتند. بحث های بحرین 
درباره خرید گاز ایران باعث بروز اختافات شدید سیاسی 
شده است. قطر و ایران میدان های گازی مشترک در آب 
های خلیج فارس  دارند و روابط اقتصادی آن ها با توجه به 
انزوای قطر توسط سه کشور همسایه شورای همکاری خلیج 
فارس- عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین- 
همراه با مصر ارتقا یافته است. تنها کشور شورای همکاری 
خلیج فارس که به نظر می رسد پروژه های سرمایه گذاری 
مشترک آن با ایــران در حال پیشرفت است، عمان است. 
ایران یکی از سرمایه گذاران بزرگ در توسعه سریع تسهیات 
بندر دوقم است که ایران آن را یک مرکز اصلی برای تجارت 
منطقه ای خود می داند. در سپتامبر 2015، دو کشور نیز 
ملزم به سرمایه گذاری مشترک در خط لوله گاز شدند.ایران 
به دنبال استفاده از روابط نزدیک خود با دولت شیعی عراق 
برای دور زدن برخی تحریم هاست. ایاات متحده تحریم یک 
بانک عراقی را که با تاش های ایران برای دور زدن تحریم ها 
همکاری کرده است، تصویب کرد، اما زمانی که این بانک 
مبادات مالی خود را با ایران کاهش داد، این تحریم ها را لغو 
کرد. عراق در ماه ژوئیه 2013، قراردادی را با ایران برای 
خرید 850 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی از طریق یک خط 
لوله مشترک با عراق در استان دیالی امضا کرد که گاز چندین 
نیروگاه را تأمین می کند، اما تحریم ها علیه این توافق نامه 

هنوز اعمال نشده اند. 

سوریه و لبنان	 

ایران روابط اقتصادی گسترده ای با هر دو کشور سوریه و 
لبنان داشته است، جایی که حزب ا... لبنان اصلی ترین 
قدرت سیاسی آن است. اکثر کارشناسان معتقدند که 
درجه همکاری بانک های سوریه و لبنان و دیگر نهادها با 
تحریم های بین المللی علیه ایران محدود است. به گفته 
طیف وسیعی از ناظران، ایران بارها از بانک هایی در لبنان 
برای دور زدن تحریم های مالی بین المللی استفاده کرده 
است و گفته می شود این بانک ها برای ایــران به منظور 
کمک مالی به متحدان اصلی منطقه ای این کشور، حزب 
ا... لبنان و همچنین رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
خدمات مالی فراهم کرده است. در ژانویه سال 2017، 
ایران و سوریه موافقت نامه های اقتصادی امضا  کردند 
که طی آن به شرکت های ایرانی اجازه دسترسی به بخش 
معدن، کشاورزی و ارتباطات مخابراتی سوریه و مدیریت 

یک بندر سوریه را داد.
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در ماه ژانویه 2016، در روزهای پس از اجرای برجام، رئیس جمهور چین، جیانگبین، با سفر به منطقه خاورمیانه از ایران دیدار و اظهار کرد که چین 
به عنوان یک پیوند حیاتی در تاش برای گســترش نفوذ اقتصادی خود به غرب از طریق طرح»یک کمربند، یک جاده« است. شرکت های چینی 
و کارآفرینان ایرانی با به روز رسانی زیرســاخت های راه آهن و زیرساخت های ارتباطی با کشورهای همســایه به دنبال تحقق این هدف هستند.

نقش طرح »یک کمربند، یک جاده«
در مخالفت چین با تحریم های آمریکا علیه ایران

حل جدول شماره 7177
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  طراح جدول:مجید شادروح

افقی:

ــال مــدیــری - دوســتــی پــس ازقــهــر- عــبــور کاا  ــری 1-س
ــدون پــرداخــت حق گمرک  از کشوری به کشور دیگر ب
2-سخنان بیهوده – وسط – از رفته به جا می ماند - تنفر 3- 
خواب عرب- نارس - دوا – درخت اعدام  4- باای فرنگی 
- حدفاصل بین ساعدوكف دست- دریــا- دو یار هم قد 
- جانب- واحد سطح - شالوده 5-سده- پیرایش درخت 
-  گرفتاران – درخت انگور - سختی 6- گودال – پایتخت 
قزاقستان - قاصد 7-  اشاره به نزدیک – خیک – پرستشگاه 
- نوعی پارچه – فتنه 8-طبقه پایین كشتی - ناشنوا- نقش 
هنری – نرخ بازاری – مادر لر- غیر فلزی ازگروه هالوژن ها 
– واحد شمارش سیگار 9-جوانمرد- جاوید - منقار پرنده 
– از حروف الفبا 10- از یاد رفته – حرف فاصله - دام – میوه 
تابستانی  11- سندیكا – دفعه – گازی بی رنگ و اشک آور 

عمودی:

1-کــاای ممنوع - استتار 2- همه – دیوارگونه ای دور 
باغ - برهنه 3-دریاچه حمام- قوت ایموت - شادمانی 
4- یورش - ویرگول 5-كاروانسرای كوچك - رفوزه 6- در 
هم پیچیدن - جراحت – چیز 7- نمونه فرنگی – از رنگ ها 
8- سقف – بت بی سر و پا 9- عشیره – تنگی نفس - سره 
10- سنگریزه – کناره گیری 11- از مرکبات - خیس وآب 
دار12-چین وچروك پوست – عدد مجهول – فرزندزاده 
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جدول متوسط  ]شماره7178[

 

ــاس – شیرینی  13- برداشت محصول - بعید 14-آم
کرمانشاه 15- بینش – سهولت - سرما 16- پیکر – 
راهنما 17- اغر – رؤیت 18- رنج و سختی – سرازیری 
- حلقوم 19- حــرف تشکیک - آب معطر- نت ششم 

20-شعبده باز - چغاله

نگاهی به گزارش کنگره آمریکا درباره روابط کشورهای مختلف با ایران پیش و پس از خروج واشنگتن از برجام 

چالش های آمریکا برای تحریم مجدد ایران

حل جدول شماره 387

جدول سخت  ]شماره    388[

 
رفت و آمد - فریاد نازك 12 - رمانی نوشته مریم ریاحی که 
بارها تجدید چاپ شده است - خنک کن 13 - شهری در 
فارس - دندان های نیش 14 - اجابت كننده - پیوندهای 
نسبی 15 - غار - نشان افتخار - كدو تنبل 16 - شهر چای و 
کلوچه- طرح و الگو 17 - نوعی زیبایی پنهان در برخی افراد 
- قند نیشكر 18 - زنان عرب - حفره 19 - هیدروکربنی 
مایع و سمی که حال رنگ ها و صمغ هاست - نامی دخترانه 

20 - فالگیر- تبعیدگاه ناپلئون.

  طراح جدول: بیژن گورانی  

افقی:  1 - از وسترن های جذاب و تماشایی تاریخ سینما 

ساخته ویلیام وایلر با بازی گری کوپر- نخستین صدراعظم 
سلسله قاجار 2 - خالص - نامی بــرای رنگین كمان - 
كشورهای عقب مانده یا در حال توسعه 3 - قاب سنگ 
- آدم ماشینی - جانشین - دوستی 4 - سواری بر پشت - 
بلبل - توبه كننده - مأمور تشریفات عصر صفوی 5 - فصل 
پاییز - هرگوشه زمین فوتبال - رایگان 6 - کار ناتمام!- 
تاكنون - انبوه مردم یك جامعه - جزیره - گرداگرد دهان 
7 - كسب و كار - واحدی برای طول معادل 36 اینچ- میوه 
گرمسیری سرشار از ویتامین 8 - گاب - از القاب حضرت 
فاطمه )س(- لغو - شیرینی لوله ای 9 - پسوند شباهت 
- بخشندگی - جست وجو گر - كشتزار 10 - از الحان 
قدیم موسیقی ایرانی - تفرجگاهی زیبا در جاده مشهد 
به طرقبه- طایفه چادر نشین 11 - از آثار برتراند راسل، 
فیلسوف و نویسنده انگلیسی - محوطه باز در مقابل مسجد.

ــاور-  ــوش ب ــدن - نمونك 2 - خ ــدا ش عــمــودی: 1 - ج

درختچه ای در مناطق گرمسیری 3 - سرشار- قسمت های 
پایانی 4 - لجباز - بله ایتالیایی 5 - قسمت مهم و اساسی 
- شاهکار معماری سلجوقی در شهر مراغه 6 - شهر ارگ 
در استان کرمان- اهل هرات - ترس 7 - قلع - نابود شونده 
8 - شریك - به یکباره 9 – برادر لرستانی - نمایش نامه ای 
از مولیر فرانسوی 10 - محكم و پابرجا - رودی جاری در 
جمهوری آذربایجان - حرف ربط 11 - اسب تبریزی- 
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همچنان که موج گرما می تازد، بهترین مقصدهای گردشگری را شهرهای کوهستانی شمال غربی ایران تشکیل می دهند. در این 
شماره تاش داریم پا را از توان مان فراتر بگذاریم و از تپه ماهورهای سبان به دنبال رد پایی از زمستان باا و پایین برویم.

کوهنوردانی 
که سبان را 

از همه جهات 
فتح کرده اند 
معتقدند که 

مسیر صعود  
غربی زیباترین و 
سحرانگیزترین 

و در عین حال 
سخت ترین 

راه رفتن به قله 
است

راهنمای سفر به مناطق بکر سبان

مهمانی برف و یخ در چله تابستان 

کوله گردی نوع جدیدی از گردشگری ماجراجویانه است که 
در چند سال اخیر با ورود دوربین های رسانه های عمومی به 
مناطق بکر ایران رونق چشمگیری پیدا کرده است. حاا رد مناطق 
بکر و دیدنی هر منطقه را تنها ساکنان بومی اش نمی دانند، بلکه از 
جای جای ایران گردشگران خوش ذوقی پیدا می شوند که با یک 
وبگردی حرفه ای و البته گاه در قالب یک تور ماجراجویی راهی این 
مناطق می شوند. مناطقی که گاه آن چنان شما را در زیبایی سحر 

انگیزشان مفتون می کنند که هوش از سرتان می رود. ایران با تمام 
وسعت و طبیعت خاص و منحصر به فردش دارای جاذبه های 
بسیار زیادی است که گاه به آسانی رخ به شما نشان نمی دهند. شما 
برای دیدن آن ها باید کوله بارتان را ببندید و دل به دریا بزنید. در 
گزارش گردشگری امروز خبری از اقامت هتلی و حتی مسافرخانه 
ای نیست و قرار است شبمانی در دل کوهستان ها را تجربه کنید. 

کوهستان های سراسر اعجاب سبان مقصد امروز ماست.

سمیه محمدنیا حنایی

η.ηαβιβι≅κηορασαννεωσ.χοm

خبرنگار

شگری
گرد

جدول هزینه های سبان گردی برای چهار نفر )به تومان(

جمع کلهزینه تورتغذیهاقامتسوختنوع سفر

شخصی
 250

هزار
2 شب بین 

راهی ۴00 هزار
یک میلیون  و 250 هزار-600 هزار

2 میلیون 500 هزار---تور تهران

2 میلیون و ۴00 هزار 600 هزار---تور مشهد

داشتن نقشه راهنما یا همراهی با یک راهنما بسیار مهم 
است. شاید برای عده ای تصور این که در کوه امکان گم 
شدن وجود داشته باشد خیلی خنده دار جلوه کند. از نظر 
آن ها در مسیر صعود که تکلیف روشن است و باید به قله 
رسید. قله ای که از جای جای کوه به خوبی نمایان 
است. در مسیر فرود هم که باید به سمت پایین 
سرازیر شویم و دیگر گم شدن بی معناست. 
امــا واقعیت ایــن اســت که ایــن دوستان 
احتماا تا به حال قدم در کوهستان های 
اند.  نگذاشته  پیوسته  هم   به  و  مرتفع 
دنیای آن بــاا به شــدت با دنیای هموار 
پایین دست فرق می کند. مثا در هنگام فرود 
اگر تنها چند گام از مسیرتان منحرف شوید وقتی 
که به پایین دست می رسید خواهید دید که تا مقصد مد 

نظرتان کیلومترها فاصله دارید.

از سامت خود مطمئن شوید. اگر کوهنورد حرفه ای 
نیستید و می خواهید برای اولین بار به ارتفاعات سفر کنید 
حتما قبل از سفر به پزشک مراجعه کنید و از او بخواهید تا 
میزان فشار خون شما را بسنجد. بزرگ ترین مشکلی که 
برای مرتفع نوردان ممکن است پیش بیاید نوسانات فشار 
خون است. دومین مورد به رو راستی شما با خودتان برمی 
گردد. توان و قدرت بدنی تان را تخمین بزنید و اگر به هر 
دلیلی شرایط بدنی تان را برای کوهپیمایی های چند ساعته 

و نفسگیر مناسب نمی بینید قید سبان گردی را بزنید.

تغذیه در کوه: اولین مسئله، بحث آب در سبان است. 
برای برداشتن بطری های متعدد آب معدنی زیاد خودتان 
را اذیت نکنید، چرا که کوه پر است از سرچشمه آب های 
حاصل از ذوب یخ ها که شما را به راحتی سیراب می کند. 
اگر در فصل سرما هم به سبان بروید، می توانید با ذوب 
برف ها آب گوارایی را نوش جان کنید. اما درباره تغذیه در 
کوهستان باید گفت که صرف غذاهای کنسروی به علت 
جا گرفتن کم و آسانی در استفاده بسیار توصیه می شود. 
حتما قبل از صعود کنسروها را بجوشانید. عاوه بر این ها 
نباید از به همراه داشتن خرما غفلت کنید. خرما به عنوان 
یک بمب انرژی می تواند در زمان هایی که بدن تان کم 

آورده است به کمک تان بشتابد.

ــای خــاص و کمک هــای اولــیــه: اگــر کوله تان  داروهـ
ــورد نیازتان زیـــاد، هیچ گاه  کوچک اســت و وســایــل م
جعبه کمک های اولیه را خط نزنید. کمک های اولیه و 
داروهای پرکاربرد در کوهستان بسیار ضروری هستند. 
در کوهستان ها به دلیل دوری از مراکز درمانی و صعب 
العبور بودن مسیر  باید همیشه داروهای پرکاربرد را به 

همراه داشته باشید.
این داروها می تواند انواع مسکن ها ،قرص های درمان 
ــوارشــی، قــرص هــای آرام بخش و  کننده مشکات گ
افشانه های تنفسی باشد. وسایل کمک های اولیه مانند 
انواع بانداژها، چسب زخم، محلول ضد عفونی کننده و... 

را نیز باید به همراه داشته باشید. 

کوهستان سبان، از کوهستان های آتشفشانی خاموش 
شده است. در قله سبان آن جایی که شاید در قرن ها پیش 
مواد مذاب و گداخته فوران می کرده است، امروزه چشمه 
آب سبز رنگی می جوشد که حیرت بازدید کنندگانش را 
در پی دارد. راحت ترین مسیر برای رفتن به این چشمه از 
سمت شمال شرقی سبان است که اگر خودروی شاسی 
بلند داشته باشید، تقریبا راه رسیدن به قله برای تان بسیار 
آسان تر خواهد شد. برای رفتن به این چشمه باید از اردبیل 
به سمت شهرستان اهرود حرکت کنید. از اهرود وارد 
جاده خاکی اما کم سنگاخ آبگرم »قوطورسوئی« بشوید. 
حدود دو ساعت رانندگی در جاده های کوهستانی و پر پیچ 
و خم در انتظارتان است تا به چشمه شفا بخش قوطورسوئی 
برسید. دشت اطراف این چشمه جان می دهد برای پهن 
کردن بساط پیک نیک و گشت و گذار ، اما باید پا روی دل 
تان بگذارید و به امید دیــدن زیبایی هایی شگفت انگیز 
دل از این دشت بکنید. چرا که باید تا قبل از ساعت 3 بعد 
از ظهر خودتان را به جان پناه برسانید. البته گردشگران 
آفرود سوار اغلب در این چشمه یا چشمه شابیل که در ادامه 
همین مسیر است، کمپ می زنند و حظ فضا را می برند. 
اما اگر می خواهید خود را بی دردسر به جان پناه برسانید، 
در کنار چشمه ها خیلی نمانید. از کنار قوطورسوئی به 
سمت غرب به حرکت خود ادامه دهید. هنوز هم می توان 
این مسیر را با خودروهای معمولی طی کرد البته دست 
اندازهای جاده در بعضی جاها کمی زیاد می شود. جاده 
به وسیله تابلوهای راهنما به خوبی عامت گذاری شده 

است. شما بعد از نیم ساعت رانندگی مار پیچ در میان تپه 
ماهورها به آبگرم بعدی به نام » شابیل« می رسید. شابیل 
خاف قوطورسوئی آبی بدون بو دارد. در شابیل همیشه 
لندرورهایی برای جابه جایی مسافران به پناهگاه های 
کوهستانی وجود دارد که به ازای هر نفر حدود 5 تا 10 هزار 
تومان می گیرند. تعیین قیمت بستگی به فصلی دارد که 
شما آن را برای سبان گردی انتخاب کرده اید. در زمستان 
ها که راه برف گیر می شود قیمت کرایه لندرورها هم افزایش 
می یابد. البته از شابیل می توانید پای پیاده به پناهگاه 
بروید. این مسیر به خوبی پاکوب شده و امکان گم شدن تان 
تقریبا صفر است مگر این که هوا مه آلود شود و شما قادر به 
تشخیص راه از بیراهه نباشید. به هر حال حدود یک تا یک و 
نیم ساعت کوهنوردی در انتظارتان است تا به مقصد برسید. 
تنها نکته ای که درباره رسیدن به پناهگاه می ماند، زمان 
رسیدن به آن است. تا جایی که می شود تاش کنید قبل از 
ساعت 5 عصر خودتان را به آن جا برسانید. شاید اان که در 
این گرمای طاقت فرسا این مطلب را مطالعه می کنید، کمی 
برای تان عجیب باشد اما درسبان این روزها از ساعت 5 و 
6 عصر یخ بندان شروع می شود و هوا رو به سردی می رود. 
در ارتفاعات باران می بارد و در پایین دست ها هم مه غلیظ و 
سردی کوهستان را در بر می گیرد. پس برای این که گرفتار 
این شرایط غیر عادی نشوید، بهتر است تا قبل از سرد شدن 
عصرگاهی سبان به پناهگاه رسیده باشید و خود را برای 

روز سخت اما پر از هیجان فردا آماده کنید.
تا می توانید در صعود به قله سحر خیز باشید و آفتاب نزده 

عازم شوید. اگر با یک گروه کوچک و غیر حرفه ای قصد 
رفتن به دریاچه آتشفشانی را دارید سعی کنید در پناهگاه 
با گروه های کوهنوردی دوست شوید و همراه آن ها قله را 
فتح کنید. هر چند مسیر به علت رفت و آمد زیاد گردشگران 
حسابی پاکوب شده است اما ممکن است در حین باا رفتن 
از سراشیبی های تند دچار مشکل شوید و به تجهیزات فنی 
تر کوهنوردی احتیاج پیدا کنید. رسیدن به قله حدود 5 تا 
6 ساعت کوهنوردی می طلبد. به جز همان ابتدای راه که 
باید از کمر پر شیب کوه صعود کنید بقیه راه بسیار جذاب و 
دیدنی است و هر قدمی که برمی دارید شگفتی بیشتری در 
زیر پای تان جلوه گری می کند. اما اوج زیبایی در سبان در 
کنار »سنگ مهراب« اتفاق می افتد،  زمانی که شما سنگ را 
نیم دور می زنید و از کنار آن چشم تان به دریاچه آتشفشانی 
قله سبان می خــورد. چشمه ای بیضی شکل با انــدازه 
قطرهای 80×180متر که دور تا دورش را کمربندی از 
برف و یخ پوشانده است. اگر دست تان را به آب بزنید متوجه 
دمای بسیار پایین آن می شوید. آب دریاچه در گرم ترین 
فصول سال به زحمت به یک درجه سانتی گراد می رسد. 
در کف دریاچه جلبک های سبزرنگی رشد کرده اند که 
به آن رنگ و حال و هوای خاصی داده اند. در برنامه های 
کوهنوردی توجه همیشگی به زمان بسیار مهم است. همان 
طور که در کوهپایه ممکن بود هوا به یک باره تغییر کند، در 
قله نیز این احتمال با شدت بیشتری وجود دارد. بنابراین به 
گونه ای برنامه ریزی کنید که حداقل دو ساعت بعد از ظهر 

قله را به سمت مقصد پناهگاه ترک کنید.

وقتی که به جای آتش، آب می جوشد

نکته های مهم درباره کوهنوردی

سبان جایی شبیه بهشت

سبان کوهی که قسم به آن مار را خشک می کند !

قارتال داشی نگهبان سبان

شاید بــرای شما هم این ســوال پیش بیاید که چرا از میان این همه 
کوهستان که ایران را مانند چین خوردگی های زیبا و نامنظم احاطه 
کرده است، سبان را به عنوان مقصد امروز گردشگری مان انتخاب 
کرده ایم؟ در جواب تان باید بگویم که کوه های سر به فلک کشیده 
سبان در این روزها بهترین دمای خود برای پذیرایی از مهمانانش را 
دارد. این کوه ها که از نعمت همیشگی برف و یخ در همه فصول سال 
برخوردار هستند، می توانند مقصد هیجان انگیزی برای مسافران 
گرمازده باشند. در سبان انگار بهار با تاخیر می آید، دشت ها و دره 

هایش پر از سبزه های نو رس هستند و در دره شروان هنوز صدای چلچله 
ها می آید و هوا به گونه ای با صفاست که گاه تاریخ را گم می کنید. به هر 
حال شاید تنها ایراد این شگفتانه سربه فلک ساییده، صعب العبور بودن 
مسیر دسترسی به جاذبه هایش برای کودکان و کهن ساان باشد و گرنه 
هر چه در سبان وجود دارد زیبایی است و زیبایی. شما با یک گردش 
چند روزه در میان کوه ها و دره های سبان، بازدید از چندین دریاچه، 
چشمه آبگرم، چشمه آب معدنی، آبشار، دره ها و مراتعی نصیب تان می 
شود که هر آن با خود می گویید اگر این جا بهشت نیست پس کجاست؟

رشته کوه های سبان در آذربایجان قرار دارد. سبان که به زبان ترکی 
به ساواان شهرت دارد به سه شهر اردبیل، مشکین شهر و اهر مشرف 
است. این کوهستان زیبا برخاف کوهستان سهند کوهپایه های زیبا و 
سر سبزی دارد و خبری از سنگاخ های آزار دهنده در آن نیست. در اکثر 
کوهپایه های سبان می توانید سیاه چادر عشایر کوچنده را ببینید. آن ها 
همچنان به طور منحصر به فردی به قامت رعنای سبان نگاه می کنند. از 
نظر آن ها سبان کوه بسیار مقدسی است. براساس متون کهن پارسی، 
زرتشت به مدت 30 سال در کوهستان سکنا گزیده و به عبادت و نیایش 
خدایش پرداخته است حتی مدفن او را نیز در جایی از همین کوهستان 
می دانند. از نظر عشایر اگر به کوه با عبارت »سولطان ساواان« سوگند 

بخورند، مار را در حال شکار خشک می کند. البته باید گفت که دست 
هنرمند طبیعت هم در این افسانه پردازی بیکار نمانده است. در جبهه 
غربی قله سبان و در نزدیکی های جان پناه فلزی، تخته سنگ عظیم 
الجثه ای قرار دارد که مانند تندیس یک عقاب است . عشایر عقاب سنگی را 
نگهبان قله می دانند و برایش داستان هایی ساخته اند. برای رفتن به جای 
جای سبان باید یک برنامه سنگین چند روزه را برای خود و همراهان تان 
بچینید و از آن جایی که مقاصد شبمانی تان بیشتر در جان پناه های 
کوهستانی است، از بستن چمدان های بزرگ چشم بپوشید و به کوله 
باری کوچک اما پر از وسایل کاربردی قانع شوید. در ادامه، مسیر رفتن به 
تنها دو شگفتانه از چندین زیبایی سبان را برای تان شرح خواهیم داد.

قارتال در زبان ترکی به معنای عقاب و قارتال داشی به معنی عقاب 
سنگی است. آن چنان که گفتیم مردمان محلی نگاه ویژه ای به سبان 
دارند و آن را مقدس می شمارند. در جبهه غربی سبان در نزدیکی 
و نرسیده به پناهگاه فلزی تخته سنگ بزرگی قرار دارد که فرسایش 
روزگار آن را به شکل زیبایی در آورده است. سنگ دارای هیبت عقاب 
گونه ای است که انگار در کمرکش کوه نشسته و مانند یک منتظر 
ابدی صورتش را به سمت شرق سبان چرخانده است. برای رفتن 
به قارتال داشی باید خودتان را دوباره به آبگرم شابیل برسانید. در 
این جا بهتر است سر کیسه را شل کنید و با لندرور به سمت »خاوند 
اوباسی« بروید. چرا که مسیر صعود به قله از مسیر قبلی سخت تر است 

و شما در کوهستان به ذخیره انرژی تان بیشتر از پول های جیب تان 
احتیاج خواهید داشت. لندرورها شما را بعد از ۴5 دقیقه باا و پایین 
انداختن به خاوند اوباسی و پناهگاه معروف به حسینیه می رسانند. 
چنان چه بتوانید خود را تا قبل از ظهر به حسینیه برسانید، زمان 
مناسب برای صعود به پناهگاه بعدی را خواهید داشت وگرنه شب 

را باید در حسینیه بمانید. زمان مناسب برای صعود به یال گردنه 
غربی حدود دو تا سه ساعت است. از حسینیه به سمت راست 

حرکت کنید. بعد از گذر از پای کوه های » بایراق« ، » ایری 
داش« و »یار پاق« به یال گردنه غربی نزدیک می شوید. 
بهتر است در کنار جان پناه چادرهایتان را برپا و شب را 
در ارتفاع 3600 متری از دریا تجربه کنید. البته ممکن 

است برای افرادی که تا به حال تجربه چنین ارتفاعی را 
نداشته اند، مشکاتی از قبیل ارتفاع زدگی، ترس زیاد، 

افزایش فشار خون و تنگی نفس پیش بیاید که گاهی می تواند 
حسابی دردسر ساز شود. اگر خودتان را تنها به دیدن قارتال قانع 
کرده اید باید بگویم که جان پناه بعدی در مسیر در واقع مقصدتان 
هم است. حدود دو تا سه ساعت دیگر کوهنوردی در پیش دارید 
تا به جان پناه فلزی برسید و نزدیکی های این جان پناه می توانید 
قارتال داشی را که همچنان استوار در حال دیده بانی و پاسبانی 
از کوه مقدس است ، از نزدیک لمس کنید. اگر هنوز هم جانی در 
پاهای تان مانده است، به شما پیشنهاد می کنم راه را به سمت بااتر 
ادامه دهید. تمام کوهنوردانی که سبان را از همه جهات فتح کرده 
اند معتقدند که مسیر صعود غربی زیباترین و سحر انگیزترین و در 
عین حال سخت ترین راه رفتن به قله است. قله های مرتفع »هرم«، 
»کسری« ، یخچال های طبیعی و گذر از کنار رودخانه های زیبا این 
مسیر را رویایی تر از آن چه فکر می کنید خواهد کرد. البته ناگفته 
نماند حرکت در این مسیر به دلیل شیب زیاد کوه نیاز به تجهیزات 
فنی تر، قدرت بدنی باا و صبر و حوصله دارد. اگر به صورت آهسته 
و پیوسته گام بردارید پس از حدود دو ساعت و نیم کوهپیمایی به قله 
خواهید رسید. در زیر پای تان به شرطی که بخت یارتان باشد و هوا 
مه آلود نباشد می توانید کوه های پایین دست را ببینید که مانند 
چین خوردگی های سبز دامن گسترانیده است. در قله زمان زیادی 
برای بازدید و استراحت ندارید. بهتر است هر چه زودتر خودتان را به 
قارتال برسانید و شب را در آن جا بمانید و صبح خوش خوشک مسیر 
پایین آمدن از کوه را بپیمایید و از دیدنی های مسیر بیشتر لذت ببرید.

تجهیزات کوهنوردی نیز از ملزومات اصلی کوهپیمایی 
است. هر کوهی بنا به شرایطش تجهیزات خاص خود را طلب 
می کند و ممکن است در یک کوهستان شما احتیاج بیشتری 
به تجهیزات صخره نوردی داشته باشید و در کوه دیگر این 
گونه نباشد. به هر حال باید کفش، کیسه خواب و چادر را نیز 

از ملزومات همیشگی کوهپیمایی دانست.                          
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روایت همسر و فرزند سردار شهید بابانظر ، 22 سال پس از عروج

دردهای بابانظر  
مهین رمضانی  - حاجیه خانم نظرنژاد سام و احوال پرسی 
گــرم وگیرایی می کند آن قــدر که  من احساس غریبگی 
نمی کنم. او مابین گفت وگو باید نوه ها را هم آرام کند.

ــت و فــرزنــدش را پیش من  مــی گــویــد:»دخــتــرم شاغل اس
می گذارد.من هم  با بچه ها مشغولم.«خیلی زود گفت و گویم 
را با او شروع می کنم و می پرسم چه طور شد که شما حاج آقا 
را به همسری قبول کردید؟می گوید:» من هنوز به دنیا نیامده 
بودم که همسر شهید نظرنژاد)بابانظر( بودم.«می خندد ومن 

هم با او با صدای بلند می خندم .

خواستگاری عموجان    

» قضیه از این قراربود که من وحاج آقا دخترعمو و پسرعمو 
هستیم . عموی خدا بیامرزم به سفر کربا رفته بودند که در 
بازگشت مادرم من را به دنیا می آورند  و به همین دلیل نمی 
توانند به بازدید عمو بروند ، وقتی عمو سراغ مادر را می گیرند 
و متوجه می شوند که دختری ) من را( به دنیا آورده اند، به 
ماقات مادرم می آیند و من را برای محمد حسن خواستگاری 
می کنند وبرای تبرک چند سکه از پول هایی را که به همراه 
آورده اند زیر بالش من می گذارند.«مرضیه خانم دوبــاره 
می خندد که مردم به خواستگاری می روند وخواسته های 
خرد وکان عروس خانم را عمل می کنند وعمو جان هم این 
طور من را خواستگاری می کنند. من اان 5 فرزند دارم . یک 
فرزندم به نام مجتبی در 40 روزگی  به دلیل آثار شیمیایی 

بودن که بر او هم اثر گذاشته بود،  فوت کرد.

با ما دوست بود    

 از اخاق و رفتار شهید بابانظر هر چه بگویم کم گفته ام . او 
قبل از این که پدر بچه ها باشد، دوست و رفیق آن ها بود. ازهر 

فرصتی برای  تفریح بچه ها استفاده می کرد.
اواوایل به مرزهای شرقی می رفت ، بعد کردستان وسپس به 
جنوب رفت .در طول جنگ هم به مرخصی نمی آمد ، اگر برای 

پادگان کار داشت وبه مشهد می آمد، ماهم او را می دیدیم.

اگر مجروح می شد...    

اگر مجروح می شد سراغش را می گرفتیم وبا بچه ها وعمویم 
می رفتیم واو را به مشهد منتقل می کردیم . به من می گفت 
شما دخترها را برای نماز صبح بیدار کن ومن پسرها را ، با 

بچه ها گفت وگو می کرد و به راحتی مسائل را با آن ها در 
میان می گذاشت . با من بسیار مهربان بود و بین ما هیچ 
حرف وبحثی نبود. سال آخرگویا می دانست که عمر زیادی 
نمی کند،  از من بسیار عذر خواهی می کرد که من  را ببخش.  
تو وبچه ها را زیاد تنها گذاشتم وکاری برایت نکردم . او هیچ 
کدام از نوه هایش را ندید، خیلی دوست داشت بچه هایش را 

ببیند، این روزها جایش خیلی خالی است.

  هر جا گرفتار شدم...     

»هر جا مشکلی پیدا می کنم ازخدا کمک می خواهم و ازشهید 
می خواهم کمکم کند، چون ما کسی را نداریم ، الحمده  

کاری نکرده ایم که پشیمان شویم . «

شب ها از درد به پشت بام می رفت     

فاطمه فرزند بزرگ خانواده است. با او همکام می شوم تا 
دخترانه های او را برای بابا که بابانظر بود و بابای بروبچه 
های هم رزمنده بــود، بشنوم.  فاطمه می گوید: در طول 
مــدت  حیات پــدر تنها 7 ، 8 ســال با هم زندگی کردیم. 
بیشترمواقع در دوران جنگ به مشهد می آمد، مجروح بود و 
مدتی برای مداوای جراحت ها به آلمان رفته بود. پدرم غیر 
ازجراحات عمیق، درتمام بدن ترکش داشت و 95 درصد 
جانبازی داشت. یعنی درتمام بدنش آثارجنگ بود بدون 
این که جلوی ما حتی یک قرص بخوردیا آه وناله کند.بعد از 
شهادتش با خواندن دفترچه خاطراتش متوجه شدیم  که شب 
ها از شدت درد به پشت بام می رفته و دردهایش را با خدا در 
میان می گذاشته است.یک چشم او را  از شدت عفونت تخلیه 
کرده بودند و مهره های کمرش آسیب جدی دیده بود اما بعد 
از جنگ هم بدون این که ما بدانیم مسئولیتش چیست به 

پادگان می رفت و ماموریت انجام می داد.

این روال عادی زندگی است    

برایمان این موضوع جا افتاده بود که این روال عادی زندگی 
است وبه کم دیدن پدرعادت کرده بودیم .اما هیچ وقت نه مادرم 
ونه ما گله نمی کردیم . جای پدرم خیلی خالی بود اما هیچ وقت 
ابراز نگرانی ودلتنگی نمی کردیم .چند ماهی از ازدواج من 
نگذ شته بود که پدرم زنگ زد و از من خداحافظی کرد، قرار بود 
با دوستانش به غرب برود.همان روزهم دلهره زیادی داشتم. 

من هیچ وقت از پدر نمی خواستم برایم سوغاتی بیاورد اما 
این بار از او خواستم . بعد از شهادت پدرم یکی از دوستانشان 

گفتند که پدر برایم یک بسته نقل خریده است .

مسئوان و مردم مراعات کنند    

»ما از نعمت پدر محروم هستیم اما ازایــن بابت هیچ منتی 
بر کسی نداریم . هنوز مدت زیادی نگذشته است که  ایثار 
وجان فشانی کسانی را که شب وروز برای این کشور ومردم 
خدمت کردند از یاد ببریم . از دوستان مان  انتظار داریم که 
رعایت  خانواده شهدا و ایثارگران را بکنند. درحالی که هنوز 
شهدای مدافع حرم را داریم از کنار این خون ها نمی توان  به 
راحتی گذشت . پدر من به خاطر اسام ، انقاب ورهبری درد 
ورنج فراوانی را برای سال های سال تحمل کرد .امیدوارم 
مسئوانی هم که وظیفه خدمت به مردم را دارنــد، متوجه 
مسئولیت خطیر خود باشند واگر بعضی از آن ها دلسوز نظام 
ورهبری نیستند ، ما این را به پای ناکارآمدی نظام نمی گذاریم. 

هم رسانه ها مسئولیت سنگینی دارند وهم مسئوان. «

و پرواز    

سردار شهید بابانظر از جمله فرماندهان موثر خراسانی در 
سال های دفاع مقدس است، که در کتاب خواندنی »بابانظر«، 

زندگی و جهاد او روایت شده است.
بابا نظر در سال 1375 ماموریت یافت تا بــرای بازدید از 

مناطق جنگی به ارتفاعات برود.
 او در این سفر فرزند کوچک ترش مرتضی را که آن موقع 
14 ساله بود با خود همراه کرد. در یکی از بازدیدها وقتی 
به باای ارتفاعات رسید، می گوید: احساس میكنم به خدا 
نزديكترم. همسرش - به نقل از فرزندش مرتضی كه لحظه 
به لحظه آن روز را به خاطر دارد - میگويد: قّله را بدون هیچ 
مشكلی باا رفت. باا كه رسیديم، نشستیم. رفتارش برای من 
خیلی عجیب بـود. هرگـز او را اين طور نديده بودم. چفیهاش 
را روی پیشانیاش انداخت و دراز كشید. متوجه شـدم كـه در 
حـال ذكر گفتن است. در حالیكه به پايین نگاه میكردم، 
برگشتم تا به او بگويم كه ارتفاع چه قـدر زيـاد است. 
ديدم پیشانیاش پر از عرق شـده و رنگـش تغییـر 
كـرده اسـت. سـردار موسـوی را صـدا زدم. 
بافاصله دويدند. آمبوانس آمد و او را به 
بیمارستان رساندند اما  ديگر خیلی دير 
شده بود.  بدين ترتیب سردار محمد 
حسن نظرنـژاد در تـاريخ 1375.5.7 
بـر اثـر تنگی نفس و ايست قلبی در 
 - كردستان  اشنويه  ارتفاعات 
كه  ناشـی از معلولیـتهـای حاصـل  

جنگ بود - به شهادت رسید. 

حضور تولیت آستان قدس رضوی در منزل سردار شهید بابانظر

ماندگارمی شویم اگر به رنگ شهیدان درآییم

غفوریان- همزمان با بیست و دومین سالگرد عروج سردار شهید محمدحسن نظرنژاد 
)بابانظر(، آیت ا... رئیسی تولیت آستان قدس رضوی ضمن حضور در منزل این شهید،  یاد 
و خاطره این فرمانده خراسانی دفاع مقدس را گرامی داشت. به گزارش خراسان، آیت ا... 
رئیسی در این دیدار صمیمی با اعضای خانواده شهید بابانظر گفت وگو و ضمن تمجید از مقام 
شهید بابانظر گفت:  این شهید بزرگوار از شهدای نامدار خراسان و این منطقه است و نسبت با 
این شهید افتخار بزرگی برای  خانواده شهید است که  البته  فرزندان و نوه های این شهید واا 

مقام مسئولیت مهمی در تداوم راه ایشان در مسیر انقاب و ارزش ها بر عهده دارند. همسر 
شهید بابانظر نیز ضمن خرسندی و قدردانی از حضور تولیت آستان قدس رضوی در منزل 
شهید، موفقیت بیشتر آیت ا... رئیسی و مسئوان در خدمت رسانی به مردم  را از درگاه احدیت 
مسئلت کرد. عضو مجلس خبرگان در این دیدار خطاب به خانواده شهید بابانظر بر اصل 
شناخت تکلیف و وظیفه شناسی تاکید و بیان کرد: همه ما باید راجع به وظایفی که داریم آگاه 
باشیم و بر انجام آن اهتمام ورزیم؛ چنان چه شهید بابانظر و تمامی شهدای گران قدر جلوه 
هایی ارزشمند از شناخت تکلیف  و عمل به آن هستند. آیت ا... رئیسی   درباره مقام شهید 
نیز سخن گفت و شهادت را موهبتی ماندگار دانست که هیچ گاه از میان نمی رود. وی گفت: 
شهدا از تبارعاشورا  و در امتداد کربای اباعبدا... الحسین)ع( هستند و همچون   عاشورا که 
در طول تاریخ و فرازو فرودهای آن  شفاف تر و متجلی تر گشته است، شهیدان نیز همچون 
موایشان اباعبدا... جلوه ای جاودانه دارند و هر فرد و جامعه ای نیز خودش را به رنگ آنان 
که وجه ا... هستند رنگ آمیزی کند ماندگار خواهد شد. بی شک اگر کسی وجه ا... شود، 
تمام بی آبرویان دنیا هم نمی توانند آبرویش را ببرند و شهدا این گونه بودند.  به طور قطع این 
موهبت جاودانگی و عزت، همه از الطاف حضرت حق است که او خود این گونه برای شهید 
خواسته است.  تولیت آستان قدس رضوی به جریان بیداری اسامی اشاره و تاکید کرد: امروز 
آثار جهاد شهیدان انقاب و اسام  بر همگان واضح است و بی شک بسیاری از حرکت های 
اسامی در سراسر جهان برگرفته از مجاهدات خالصانه امثال سردار شهید بابانظر است که 

امیدواریم ما نیز بتوانیم راه آنان را به بهترین نحو ممکن ادامه دهیم.

محمد اکبری- محقق و پژوهشگر حوزه دفاع 
مقدس با بیان این که نا آشنایی راویان جوان  به 
به  نداشتن  اشـــراف  و  جنگ  حقیقی  فضای 
تمامی ماحظات جبهه ها آفت بزرگ راهیان 
نور است برلزوم زدودن غبار مهجوری از روی 
شاهدان عینی جنگ تا زمانی که در قید حیات 
جانباز  محمودی  دارد.رضـــا  تاکید  هستند 
روشندل با درصد 50 بدون احتساب عارضه 
بینایی ناشی از جنگ به عنوان مبلغ فرهنگ 
دفــاع مقدس مدتی اســت که به دلیل شدت 
یافتن عارضه ریوی و تنفسی در بستر بیماری 
قرارگرفته است. به رغم رنجوری جسم و تالمات 
دغدغه  همچنان  مهجوری  از  ناشی  ــی  روح
انقابی دارد و تنها هدف خود را تبلیغ دفاع 
مقدس و حفظ دستاوردهای آن برای انتقال 
به نسل های آینده می داند.محقق و پژوهشگر 
ــاع مقدس با بیش از سه دهــه فعالیت در  دف
دو  در  تحمیلی  جنگ  شفاهی  تاریخ  عرصه  
حوزه سپاه و ارتش، همچنین مدیر تحقیقات  
ــرای کنگره هــای متعدد شهدا، سیزده  و اج
ساله بوده که با آغاز جنگ تحمیلی در جبهه 
ها حضور یافته است. از سال 60 تا پایان جنگ 
در جبهه های جنوب و کردستان حضور داشته 
از این رو به اکثر عملیات ها اشراف دارد.وی 
از طریق  تاریخ جنگ  از تبیین  گایه جــدی 
روایتگران جوان نا آشنا به فضای جبهه دارد 
و عقیده دارد آن چه موجب بالندگی ادبیات 
ــاع مقدس و اثــرگــذاری راهــیــان نــور برای  دف
ــان  نسل بعدی مــی شــود بــیــرون آوردن راوی
 جنگ مهجور مانده از خانه های شان است.

رضا محمودی می گوید: وقتی جوانان پرشور 
به صرف عاقه مندی تنها با گذراندن دوره  
آموزشی ناکافی راوی می شوند  نتیجه موثر 
فرهنگی حاصل نمی شود.این وضعیت  تنها 
موجب این اتفاق غم انگیز خواهد بود که اکنون 
سه پایگاه بسیج  در اطراف منزل من وجود دارد 
اما تا کنون هیچ کدام  به خانه من نیامده اند 
از بنده دربــاره دفاع مقدس سوال بپرسند یا 
جویای احوالمان باشند.وی نا آشنایی راویان 
جوان  به فضای حقیقی جنگ و اشراف نداشتن 
به تمامی ماحظات جبهه ها را آفــت بزرگ 
راهیان نور می داند و گایه مندانه می گوید تا 
زمانی که ما هستیم  بیایند و از شاهدان عینی 
استفاده کنند تا این میراث بــرای نسل های 
آینده و تاریخ شکوهمند جنگ به نیکویی به 

جا بماند.

غم انگیز ترین حالت غم     

ــداوم در حــال کار  دستگاه اکسیژن به طــور م
کــردن اســت از آن جا که خانه استیجاری او 
ــدون آسانسور در  در طبقه ســوم آپارتمانی ب
محله ای اطــراف میدان شوش قرار دارد نقل 
و انتقال کپسول های اکسیژن بــرای همسر 
معلولش مقدور نیست از این رو چند سال قبل 
با یاری جمعی دلسوز دستگاه تولید اکسیژن 
بــرای این جانباز تهیه می شــود. حاا مشکل 
پرستار حاج رضا حل شده اما  رنج هزینه سنگین 

ــاای دستگاه مشکل  بــرق به دلیل مصرف ب
 دیگری است که بر دوش خانواده آمده است.

ــه دارای  ــا بــانــویــی عفیفه ک ســـال 1370 ب
معلولیت از ناحیه دست و پا است ازدواج کرده 
است که حاصل آن سه فرزند پسر است. رضا 
محمودی می گوید همسرش به رغم کم توانی 
جسمی بهترین پرستاری اســت که در طول 
عمرش داشته زیرا عاوه بر رسیدگی به خود  و 
فرزندانش عاشقانه یارو یاور او و شریک روزهای 

سخت زندگی اش بوده است.

آرزوی زیارت کربا به دل شان مانده است    

همسرش آرزوی زیـــارت کربا را دارد امــا، 
مسئوان در صــدور کــارت معافیت خدمت 
وظیفه عمومی به رغــم سابقه سربازی فراتر 
از وظیفه عمومی خدمت در جبهه ها به وی 
کم لطفی می کنند و به وی گذرنامه نداده اند.

خود می گوید بعد از پایان دفاع مقدس، به خاطر 
وظیفه  خدمت  از  موقت  به طور  مجروحیت  
عمومی معاف شد، اما به دلیل برداشت اشتباه 
پزشکان سازمان نظام وظیفه  وقت ژاندارمری در 
تشخیص مجروحیت و مصدومیت های مختلف، 
مجدد مشمول خدمت وظیفه شد که به علت 
مشکات زیاد جسمی و روحی نتوانست آن را 

به سرانجام برساند. 
ــارت پایان خدمت و  ــدور ک ــرای ص از طرفی ب
تلقی مدت حضورش در جبهه ها باید اندک 
حقوقی را که بابت حضورش در جبهه ها دریافت 
کرده بود  و آن را نیز برای تبلیغ حضور مردم در 
جبهه ها هزینه کرده بود، بر می گرداند و این در 
حالی بود که بعد از پایان جنگ به  علت شدت 
 جراحات جسمی و روحی قادر به انجام کارنبود.

همچنان بااترین آرزویــش شهادت  در راهی 
است که با همرزمان شهیدش هم عهد شد و 
باهم در آن گام نهادند. با این حال می گوید در 
دنیا بیشتر از همه شرمنده  همسرم هستم که 
نمی توانم برای راحتی اش کاری کنم سهم او 
از زندگی با من فقط  دیدن دردهای من بوده 
و تهیه روزانه 100 میلی گرم متادون برای آرام 

کردن من.

فراموش شده؛ همچنان ایستاده در غبار    

بینایی  شــدیــد  معلولیت  و  بیماری  ــم  رغ بــه 
همچنان اشتیاق عجیبی برای کار فرهنگی 
تبلیغاتی در حوزه دفاع مقدس دارد و اعتقاد 
پیکر  ایــن  کنند  التفات  مسئوان  اگــر  دارد 
متالم یــاری می کند و در این عرصه فعالیت 
ــت؛ منتها به شــرط ایــن که دیده  خواهم داش
شویم.لحظه ای بــرای جهاد فرهنگی آرام و 
قرار ندارد به طوری که برای دوستان او  جای 
تعجب داشته است که چطور با شرایط حاد 
جسمی   توانسته در سال 94 شش ماه تمام 
بدون وقفه، برای انجام کارهای کنگره های 
شــهــدا در خــوزســتــان  در منطقه جــنــوب تا 

دستیابی به نتیجه، فعالیت داشته باشد.
در پیامی که برای یکی از مسئوان ارسال 
کرده و نسخه ای از آن را کنار تختش گذاشته 
تاریخ  کنید  احساس  که  است»نکند  آمــده 
مصرف ما تمام شده است. ما هنوز برای جان 
ــدازه  خون مطهر  فشانی بــرای انقاب به ان
امرمان  و فرمان ولی  همرزمان شهیدمان 
مقام عظمای وایت انگیزه داریم... ما زنده 
به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی 

ما عدم ماست«.
بندی شده  وسایل منزلش درکــارتــن بسته 
ــرده واین  ــرا صاحب خانه جوابش ک اســت زی
روزها درگیر گرفتاری تهیه مسکن اجاره ای 
با مواجهه با هزینه های نجومی اجاره منزل و 

پول پیش است.
وقتی از او می پرسیم این روزهــا چه خواسته 
ای دارید تا رسانه ای شود صفحه ای از روزنامه 
خراسان شماره 94/6/24 را از زیر تختش 
بیرون می آورد و می گوید این سرمقاله ای است 
که به نقل از بنده سه سال پیش در روزنامه شما 
منتشر شد همه حرف های من همین است تقاضا 
دارم باردیگر این را چاپ کنید.در آخر هم  با 
خواندن این دو بیت شعر پیش از خداحافظی 
ــای عاقبت به خیری می کند. ــرای مــان دع  ب

 در موسم سخت ابتا می آییم.بایاد امام و شهدا 
می آییم.حاشا که برای نان ؛ولی بفروشیم، حاا 

که علی گفته بیا می آییم.

 مهین رمضانی - مهدی آقا متولد سال 1340 پسرکوچک 
وپنجمین فرزند خانواده 10 نفره منتجبی است . فوتبالیست بود 

و قدیمی های فوتبال مشهد او را خوب می شناسند...
وقتی خبر شهادت مهدی را به خانواده می دهند، مادر به راه آهن 

رفته بود  تا رزمندگان اعزامی را بدرقه کند.
خواهرشهید ازخاطره آن روز می گوید:» بعدازظهربود، من خواب 
بودم خواب با آرامشی نداشتم ، مضطرب شده بودم و با صدای 
زنگ درحیاط اضطرابم بیشترشد، از خواب بیدار شدم. دم در 
برادر پاسداری سراغ پدرم را می گرفت تا خبری را بدهد. اوبه 
من گفت برادرتان مجروح شده است ومن با اصرار به او می گفتم 

برادرم شهید شده است.
اوجوابی نــداد ورفــت . خانم همسایه )همسر مرحوم آیت ا... 
طبسی( ، که ازشهادت مهدی خبردارشده بودند، گل گاوزبان دم 

کرده بودند ودر منزل ما منتظر بودند که مادرم از راه آهن بیاید.«
مادر)خانم سیده زهرا مرتضی زاده( آمد وبا شلوغی منزل خیلی 
زود متوجه شهادت مهدی شد، اما هیچ وقت درمراسم فرزندش 
گریه نمی کرد. مادری که سال ها همدم همسربیمارش بوده است 
واین روزها به تنهایی درد فراق فرزند وهمسر را تحمل می کند، 
او نمی تواند از خاطراتش با مهدی بگوید، نمی دانم چه قدر خواب 
مهدی را می بیند؟ نمی دانم به یاد می آورد روزهایی را که مهدی 
با او شوخی می کرد و به مادر می گفت :» من را در بهشت رضا )ع( 
دفن کنید. مادر می گفت : بهشت رضا)ع( دوراست ومن نمی توانم 

بیایم، تو باید وصیت  کنی در حرم دفن شوی .«
و مهدی بر گفته خود اصرار داشت تا عکس العمل مادررا ببیند.  
اما برای مادرشهادت مهدی چندان ناباورانه هم نبود. او ازروزی 
که مهدی را راهی جبهه کرده بود، منتظر شنیدن خبر شهادت 

مهدی هم بود .
بعد ازبــاز کــردن وصیت نامه شهید، خانواده متوجه شدند که 
مهدی به حرف دل مادرش رفتار کرده است، اووصیت کرده در 

حرم دفن شود.
شاید مهدی آقا می دانسته که مادر قراراست هرروز بعد ازنماز 

صبح پای پیاده به مزاراو بیاید وبرگردد.

یک حادثه    

مادرآن قدرمی رود وبرمی گردد که روزی در مسیر رفت وبرگشت 
با خودرویی تصادف می کند . به او شوکی وارد می شود کم کم 
سوااتش را تکرارمی کرد ،غذایش را می سوزاند و... تا این که 

خانواده متوجه شروع بیماری آلزایمرمادرمی شوند.
پدر شهید ، درسال های جوانی مهدی آقا برای او مغازه ای باز 

می کند تا او کمتر فکررفتن به جبهه را داشته باشد.
 اما خواهر شهید می گوید:»مهدی اصا به این چیزها اعتنا 
نمی کرد. شب ها برای خودش رختخواب پهن نمی کرد، وقتی به 
او اعتراض می کردیم ،پاسخ می شنیدیم که این طوری بهتراست 
نباید به راحتی عادت کنم .عاقه به پوشیدن لباس نو نداشت . اگر 
برایش لباس نویی تهیه می کردیم به نیازمندان هدیه می داد. سال 
ها بعد ازشهادتش متوجه شدیم با همان درآمد کم دفترچه حسابی 
برای خانواده نیازمندی بازکرده است تا آن ها هر ماه از آن برداشت 
کنند. بارها اجناسی را از مغازه به مناطق محروم  پایین شهرمی برد 

وبین نیازمندان تقسیم می کرد.«

آخرین بار    

او می گوید:» مهدی آقا از من سه سال بزرگ تر بود . زمانی که 
می خواست برای آخرین بار به جبهه اعزام شود من کیف اش را 

آماده کردم .
تنها چند دست لباس داخل کوله اش گذاشتم. من گریه می کردم. 
مادر وپدرم مسافرت بودند ومن به او اصرارمی کردم منتظربماند تا 
آن ها بیایند اما می گفت: اگرمادربیاید، به راحتی با رفتنم موافقت 
نمی کند ومن تحمل شنیدن نه را ندارم . هم اواذیت می شود وهم 

من، پس بهتر است همین حاا بروم .«
مهدی  یک بارهم قبل از شهادتش ازناحیه پا مجروح  شده و 
دربیمارستانی درشیراز بستری می شود واین بارهم به خانواده 

چیزی نمی گوید تا او را با آمبوانس به درمنزل می آورند.
»مهدی مدتی والیبال بازی می کرد ومدتی درتیم فوتبال منتخب 
استقال، مخابرات ، هواپیمایی و منتخب جوانان بازی می کرد ، 

موضوع مهم در ورزش رفتار واخاق بود تا برد و پیروزی .
در زمان انقاب درراهپیمایی ها شرکت می کرد . آن طور که به یاد 
دارم مهدی به همراه خواهرم  دریک شنبه خونین مشهد در خیابان 
بودند . آخر شب با دست و لباس خونی به منزل آمد وما بسیار 
نگرانش بودیم ، آن زمان سن وسالی نداشت،  آن قدرصحنه های 
شهادت مردم  و جابه جا کردن مجروحان وشهدا برایش ناگوار بود 
که تا مدت ها لحظه به لحظه حوادث را برای ما با احساس تعریف 

می کرد، به حدی که ما نگران اوشدیم.«  
مهدی درسال 1362 درمنطقه سردشت به شهادت می رسد 
وامروزما در مردادسال 1397 درمنزل شهید خاطراتش را 
مرورمی کنیم.خاطراتی که با گذشت 35 سال هنوز چشم 
های شان را بارانی می کند، گایه نجیبانه این خانواده از برخی 
قدرناشناسی و بی توجهی به ارزش هایی که جوان این خانواده 

وجوانان دیگر به خاطرش جان خود را نثار کردند و این نگرانی 
که شرمنده خون شهیدان نباشند. شهیدی که وصیت کرده 
است خانواده از امکانات بنیاد شهید استفاده نکنند وخانواده 
به سفارش او عمل می کنند وهیچ منتی بر کسی ندارند. دعا 
می کنند که خدایا! چنان کن سر انجام کار تو خشنود باشی 

وما رستگار.
 
 
 
 
 
 
 

گایه های پژوهشگر وجانباز دفاع مقدس از گم شدن خود و همرزمانش درغبار فراموشی

دفاع مقدس را ازشاهدان عینی بخواهید 
مادر آقا مهدی دیگر خاطرات فرزندش

 را به یاد نمی آورد...

فوتبالیست شهید

همسر شهید:»هر جا 
مشکلی پیدا می کنم 

ازخدا کمک می خواهم و 
ازشهید می خواهم کمکم 

کند، چون ما کسی را 
نداریم ، الحمده  کاری 

نکرده ایم که پشیمان 
شویم . «

مادرآن قدرمی رود 
وبرمی گردد که روزی 

در مسیر
 رفت وبرگشت 
با خودرویی 
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پنج شنبه 11 مرداد 1397 .19 ذی القعده   1439.شماره 19881

  جواد نوائیان رودسری 
ινφο≅κηορασαννεωσ.χοm

»پیتر آوری«، استاد تاریخ دانشگاه »کمبریج«، در کتاب 
»تاریخ معاصر ایران؛ از تأسیس تا انقراض سلسله قاجاریه« 
می نویسد:»شیخ فضل ا...نوری مرد دانشمند و افتاده ای 
بود. او را باید نماینده آن مکتب فکری دانست که حاکمیت 
حقیقی را از خداوند می دانند.« با گذشت بیش از یک 
قرن از شهادت »شیخ فضل ا...نوری«، ابعاد شخصیت و 
اندیشه وی، چنان که باید، شناخته نشده است. در این 
میان، برخی، مخالفت آن مرحوم با مشروطیت را دستمایه 
توهین و افترا و »شیخ فضل ا...نوری« را، از اساس، مخالف 
مشروطه معرفی کرده اند. این گروه، عمدًا یا سهوًا، از بیان 
دیدگاه ها و اندیشه های شیِخ شهید خــودداری کرده و 
حمایت های نخستین وی از جنبش مشروطیت ایران را 
به بوته فراموشی سپرده اند. در نوشتارها و سخنان این 
افراد، نشانی از دایل مخالفت »شیخ فضل ا...نوری« با 
مشروطیت و تأکید وی بر شعار بنیادین و اساسی »مشروطه 
مشروعه« به چشم نمی خورد و خبری از پایمردی او در 
تصویب اصل دوم »متمم قانون اساسی مشروطیت« و 
تاش شیِخ شهید برای نهادینه کردن ارزش های اسامی 
در روند تصویب قوانین نیست. آن ها، همچنین از بازگو 
کردن مجاهدت های »شیخ فضل ا...نــوری« در جنبش 
ــودداری می کنند. حال آن که، به شهادت  »تنباکو« خ
تاریخ، آن مرحوم در جریان جنبش »تنباکو« و سپس، 
»مشروطیت« نقشی محوری و اساسی ایفا کرد. »احتشام 
السلطنه« در خاطرات خود، درباره جنبش »تنباکو«، می 
نویسد:»در آن نهضت عظیم ... نفوذ روحانیت و ریشه 
پردوام مذهب در دل و جان بیست کرور نفوس ایران، طعم 
تلخ شکست را به ایشان]انگلیسی ها[ چشانید و نشان 
داد که قدرتی مافوق امپراتوری انگلیس و روس هم وجود 
دارد. در آن وقایع شیخ فضل ا...نوری در طهران ریاست 
داشت و در صف پیشوایان روحانی، مشوق و محرک مردم 
در مخالفت با امتیازنامه رژی بود.« »سیدحسن تقی زاده« 
هم اعتراف می کند که »شیخ فضل ا...نوری« نقش مهمی 
در بیداری مردم و حضور آن ها در جنبش مشروطه داشته 
است. »تقی زاده« اذعان دارد که »مقامات علمی عالی« 
شیخ فضل ا...نوری، تأثیر او بر مردم را دو چندان می کرد.

چرایی مخالفت با مشروطیت	 
»شیخ فضل ا...نوری«، در حمایت از مشروطیت، در پی 
رواج قوانین شریعت و اجرای صحیح و درست آن ها در 
جامعه بود. او در برابر رویکرد منّورالفکرهای از فرنگ 
برگشته که خواستار تصویب و اجــرای قوانینی مطابق 
با آن چه در اروپا وجود داشت، بودند، اعام کرد:»این 

مشروطیت هنگامی رسمیت خواهد یافت که مشروعه 
تابِع احکامِ اسام باشد.« آن مرحوم معتقد بود که اسام 
و قوانین الهی آن، در تمام زمینه هــا، از چنان غنایی 
برخوردار است که برای برپایی نظام اسامی و برقراری 
عدالت میان مردم، مجریان را از راه و رسم بیگانگان بی 
نیاز می کند. او معتقد بود:»بر عامه متدینین معلوم است 
که بهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب، از برای 
ُمسِلم، محتاج به دلیل نیست ... لذا ما ابدًا محتاج به جعل 
قانون نخواهیم بود.« آن مرحوم، در برابر تمام تهدیدها و 
تهمت ها، این باور راستین را حفظ کرد و از بیان کژروی 
ها  و انحرافات نهراسید. شیِخ شهید، دلیل مخالفت خود 
با مشروطیت را، نفوذ بیگانگان و نادیده گرفتن قوانین 
شرع مقدس، اعام می کرد. او در رساله »تذکرة الغافل 
و ارشاد الجاهل« می نویسد:»ای عزیز اگر مقصود تقویت 
اسام بود، انگلیس حامی آن نمی شد و اگر مقصودشان 
عمل به قرآن بود، عوام را گول]فریب[ نداده، پناه به کفر 
نمی بردند. آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی 
اسام شود و ِملُکِم نصارا حامی اسام باشد؟« »شیخ فضل 
ا...نوری« تأکید می کند:»اگر این جماعت مقصودی جز 
اجرای قانون الهی نداشتند، چرا قانون مجازات آن، تمام 
برخاف قانون الهی بود؟ تو نگو که قانون دولتی بود! مگر 
دولت می تواند شرعًا اعراض از قانون الهی بکند و خود 

را از تحت آن قانون خارج کند و خود قانونی جعل کند؟«
گمان شیخ شهید، ابتدا این بود که مشروطه خواهان پس از 
پیروزی بر استبداد، حکومتی بر مبنای قوانین شرع مقدس 
ایجاد خواهند کرد. او بعدها در پی مشاهده انحرافات 

ــدًا گمان آن نداشتم که کسی از برای  ــت:»وا... اب ــوش ن
مملکت اسام، قانونی جز قانون الهی بپسندد و مقتضیات 
عصر را تغییر بعضی از مواد قانون الهی بداند و مع ذلک، او 

معتقد به خاتمیت و کمال دین محمد)ص( باشد.«

اصرار بر مشروطه مشروعه	 
شکل  ــاره  ب یــک  مشروطیت،  بــا  شهید  شیِخ  مخالفت 
نگرفت. »مهدی انصاری« در کتاب »شیخ فضل ا...نوری 
و مشروطیت« می نویسد:»شیخ – آن چنان که از نامه 
ها و لوایح و رساله های باقی مانده ]از[ او به دست می 
آید – نه تنها مخالف جنبش ]مشروطه[ نبود، که خود در 
پیشبرد آن مؤثر بوده است. اما آن چه او را به مخالفت با 
مشروطیت وادار نمود، تغییر جهتی بود که به عقیده وی، 
توسط مشروطه خواهان در اهــداف جنبش پدید آمده 
بود. او با بینش گسترده و وسیع تر از هم قطاران خود وارد 
معرکه شد و پیشتر از همه به تعارض »کنستیتوسیون«، 
که به مشروطه معروف شد، با »مذهب« دست یافت و بر 
اساس مبانی اجتهادی خود آن را تحریم کرد و با آن به 
مبارزه برخاست. او برخاف آن چه، برخی، تاکنون نوشته 
و گفته اند، حامی و طرفدار استبداد یا حکومت های 
ستم شاهی نبود.« آن مرحوم با شهادت مظلومانه خود، 
عمًا بر ادعاهای برخی مورخان خط بطان کشید. آن 
عالم مبارز، در حالی که از برخی سفارت خانه ها برای او 
پرچم فرستادند و خواستند تا با پذیرفتن حمایت آن ها، 
جان خود را نجات دهد، نپذیرفت و گفت:»آیا رواست که 
من، پس از هفتاد سال که محاسنم را برای اسام سفید 

کرده ام، حاا بیایم و بروم زیر بیرق کفر؟« »شیخ فضل ا...
نوری«، برخاف مستبدانی که در سفارت روسیه تزاری 
مخفی شدند و با تعیین مقرری ساانه، از طرف مشروطه 
خواهان، به اروپــا رفتند، با حکم دادگــاه فرمایشی، به 
شهادت رسید، تا به تعبیر »جال آل احمد«، پیکرش بر 
فراز دار، نشانی از »استیای غربزدگی« در ایران، »بعد از 

دویست سال کشمکش« باشد.

در پیشگاه تاریخ	 
شاید یکی از مهم ترین صفحات تاریخ زندگی »شیخ فضل 
ا...نوری« که می تواند عظمت شخصیت و پایمردی اش 
را در راه عقیده نشان دهد، وقایع مربوط به بازداشت و 
محاکمه فرمایشی اوست. زنده یاد استاد »علی دوانی«، 
در جلد نخست کتاب »نهضت روحانیون ایران«، ماجرای 
بازداشت و سپس، محاکمه »شیخ فضل ا...نــوری« را از 
زبان »مدیرنظام نوابی«، معروف به »آقابزرگ افسری«، 
که پیش از فتح تهران، محافظ شیِخ شهید بوده است، 
نقل می کند و می نویسد:»در ضمن استنطاق، آقا اجازه 
نماز خواست. اجازه دادند. آقا عبایش را همان نزدیکی 
روی صحن اتاق پهن کرد و نماز ظهرش را خواند، اما دیگر 
نگذاشتند نماز عصرش را بخواند. آقا این روزها همین طور 
مریض بود و پایش هم از همان وقت تیر خوردن ]اشاره به 
ترور ناموفق عبدالکریم دواتگر[ همین طور درد می کرد. 
زیر بازوی او را گرفتیم و دوباره روی صندلی نشاندیم و 
دوبــاره استنطاق شروع شد ... در ضمن ســواات، یپرم 
ارمنی]رئیس نظمیه[ از در پایین آهسته وارد تاار شد و 
پنج، شش قدم پشت سر آقا، برای او صندلی گذاشتند 
و نشست. آقا ملتفت آمــدن او نشد. چند دقیقه ای که 
گذشت، یک واقعه ای پیش آمد که تمام وضعیت تاار را 
تغییر داد ... تمام تماشاچیان وحشت کرده بودند. تِن من 
می لرزید. یک مرتبه آقا از ُمسَتنِطقین پرسید: یپرم کدام 
یک از شما هستید؟ همه به احترام یپرم از سر جایشان 
بلند شدند و یکی از آن ها با احترام یپرم را نشان داد و 
گفت: یپرم خان ایشان هستند! آقا همین طور که روی 
صندلی نشسته و دو دستش را روی عصا تکیه داده بود، 
به طرف چپ، نصفه دوری زد و سرش را برگرداند و با َتَغّیر 
گفت: یپرم تویی؟ یپرم گفت: بله! شیخ فضل ا... تویی؟ آقا 
جواب داد: بله! منم. یپرم گفت: تویی که مشروطه را حرام 
کردی؟ آقا جواب داد: بله من بودم و تا ابدالدهر هم حرام 
خواهد بود؛ مؤسسین این مشروطه همه امذهبین صرف 
هستند و مردم را فریب داده اند.«نتیجه دادگاه فرمایشی 
از قبل معلوم بود. به این ترتیب، در غروب غم انگیز روز 
11 مردادماه سال 1288، مصادف با 13 ماه رجب سال 
1327، شیخ  فضل ا...نوری، مظلومانه به شهادت رسید.

از ارامنه مشروطه خواه و رئیس نظمیه تهران، پس از فتح آن در تیرماه 1288 بود. او در قفقاز به دنیا آمد و در همان جا، عضو کمیته ای انقابی شد 
که مروج تفکرات سوسیالیستی بود. یپرم پس از مدتی به ایران آمد. او هنگام حرکت مشــروطه خواهان به سمت تهران، فرمانده گروهی از آن ها 

بود. برخی شواهد تاریخی، حکایت از دست داشتن وی در شهادت شیخ فضل ا... نوری و ستارخان دارد. 

گفت و گو
...

دربار دستور تیر صادر کرد! 

زنده یاد عبدالعلی ادیب برومند، 
از فعاان فرهنگی دوران نهضت 
ملی شدن صنعت نفت بود و از 
شــور و تحرک عمومی مــردم در 
فراگیر،  جنبش  ــن  ای بــه  کمک 
ــت. آن  خاطراتی شنیدنی داش
چه در پی می آید، بخش هایی از 

گفت و گوی آن مرحوم، با مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران است.

چه علتی باعث شد که قوام در 26 تیر 1331، آن 
اعامیه تند و تیز را بدهد و مردم را تهدید کند؟

قــوام از همان ابتدا، قدرت طلب و مستکبر بود و خیلی 
دوست داشت او را به عنوان »صدر اعظم« بشناسند؛ به 
همین دلیل، در 26 تیر، اعامیه شدیداللحنی را با عنوان 
»رئیس الوزرا قوام السلطنه« منتشر کرد که در آن، چنان 
تهدیدهای نفرت انگیز و اخطارهای هشداردهنده ای به 
مخالفانش مطرح کرد که خشم همگان را برانگیخت. بعد 
هم دستور داد این اعامیه را چندین بار از رادیو بخوانند و در 
روزنامه های مختلف چاپ کنند.نتیجه این بود  که آیت ا... 
کاشانی وارد میدان شد و خشم ملت را که به مخالفت با 
قوام و طرفداری از دکتر مصدق، سراسر ایران را دربرگرفته 
بود، مدیریت و به سرعت، مقدمات سقوط قوام و روی کار 
آمدن دوباره مصدق را فراهم کرد. نمایندگان جبهه ملی و 
طرفداران آن ها در مجلس هم وارد میدان شدند. آیت ا... 
کاشانی در اعامیه ای تاریخی، قــوای نظامی و مــردم و 
اصناف را به مخالفت با قوام و هواداری از مصدق فرا خواند.
برخی قــوام را در ایجاد وقایع تیرماه 1331 
مقصر نمی دانند و این کشتار را ناشی از دخالت های دربار 

می دانند. نظر شما چیست؟
ارسنجانی، مشاور قوام و عا، وزیر دربار که عصر آن روز با 
قوام ماقات کرده بودند، نوشته اند که دستور تیراندازی از 
طرف قوام نبود و او به محض این که از تیراندازی ارتشی ها 
به مردم باخبر می شود، با عصبانیت فریاد می زند: چرا 
شهربانی مرا از چنین تصمیمی آگاه نکرده است؟ بعد هم، تا 
نظامی ها تأیید شاه را نمی گرفتند، جرئت نداشتند به طرف 

مردم تیراندازی کنند.
پس از پیروزی مردم در تیر 31، ایران در دادگاه 

اهه نیز برنده اعام شد. این رویداد چگونه رقم خورد؟
دادگاه اهه اعام کرد در مورد دعوای انگلیس علیه ایران، 
در قضیه ملی کردن صنعت نفت، صاحیت ندارد. دکتر 
مصدق نطق بلیغ و مستدلی را ایراد و صاحیت دادگاه اهه 
را برای رسیدگی به اختاف شرکت نفت ایران و انگلیس 
رد کرد که دادگاه را سخت تحت تأثیر قرار داد. سرانجام در 
31 تیر سال 1331، دادگاه اهه با اکثریت 9 رأی، به عدم 

صاحیت خود و به سود ایران رأی داد. 

آیا شیخ فضل ا... نوری با اصل مشروطیت هم مخالف بود؟ 

مخالفت مشروط با مشروطه
بازیگران تاریخ

...
منوچهر اقبال؛ فراماسونی که وزیر شد 

مهر   20 روز  ــال،  ــب اق منوچهر 
1288 هـ.ش در مشهد به دنیا 
آمد. پدر او حاج مقبل السلطنه 
خــراســانــی، مــعــروف بــه »اقبال 
عضو   1304 آذر  در  التولیه«، 
مجلس مؤسسانی بود که انتقال 
سلطنت را به رضــاخــان ســردار 
سپه تأیید کــرد. منوچهر اقبال 
تحصیات ابتدایی را در مشهد و تحصیات متوسطه را 
در مدارس ثروت و دارالفنون تهران به پایان برد. اقبال 
در 1305 عازم اروپا و در سال 1311 به عنوان متخصص 
امراض عفونی، از دانشگاه پزشکی پاریس دانش آموخته 
شد. وی در همان سال با یک دختر مسیحی فرانسوی 
ازدواج کــرد. منوچهر اقبال پس از بازگشت به ایــران، 
نشان درجه دو علمی گرفت و در مهر 1312، به خدمت 
سربازی رفت. او چند ماه در هنگ 29 پیاده خدمت کرد 
و سپس در بیمارستان لشکر خراسان به کار پرداخت . در 
سال 1313، رضاخان در سفری به خراسان، دچار زنبور 
گزیدگی شد و منوچهر اقبال درد او را التیام بخشید و 
مورد توجه وی قرار گرفت. اقبال پس از پایان سربازی، در 
سال 1314، رئیس بهداری شهرداری مشهد شد و مدتی 
بعد به تهران رفت و در شهریور 1315، ریاست بخش 

بیماری های عفونی بیمارستان رازی را عهده دار شد. 

آغاز فعالیت در دولت 	 
وی در سال 1318، دانشیار پزشکی دانشگاه تهران و 
سپس،  استاد کرسی بیماری های عفونی در این دانشگاه 
شد. اقبال از اعضای رسمی و فعال فراماسونری ایران 
بود؛ ولی ورود وی به صحنه سیاست، با وقایع شهریور 
1320 و سقوط دیکتاتوری رضاخان همزمان است. او از 
جمله جوانان تحصیل کرده ای بود که با محمدرضا پهلوی 
دیدارها و مذاکرات پنهانی داشت و از همین زمان، نقش 
مهمی در تثبیت موقعیت شاه ایفا و روابط نزدیکی با او 
برقرار کرد. منوچهر اقبال به تبع این نقش، در احزاب 
سیاسی راست گرای آن دوره، همچون حزب اراده ملی، 
متعلق به سید ضیاءالدین طباطبائی، مشارکت فعال 
ــت. اقبال در دولــت اول قوام السلطنه )مــرداد تا  داش
بهمن 1321( به معاونت وزارت بهداری رسید. منوچهر 
اقبال در 15 فروردین 1336، پس از حسین عا، به 
نخست وزیری رسید. دولت اقبال به سرعت به عنوان 
یک دولت مطیع شاه شهرت یافت. روی کارآمدن وی، 
در نتیجه نارضایتی مقامات آمریکایی از دولت عا بود. 
منوچهر اقبال، در آبــان 1342، به عنوان مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. او در این پست تا آخر 

عمر باقی ماند و در آذر 1356 درگذشت.
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11ادبیات وهنر

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در پاسخ به سوالی درباره اعام آمادگی همایون شجریان برای برگزاری کنسرت خیابانی، به خانه ملت 
گفت: اصل این مطلب که هنرمندان در فضای امروز کشور احساس مسئولیت اجتماعی می کنند تا بتوانند شرایط اجتماعی را با نشاط تر و باامیدتر کنند، 
قابل تقدیر و تحسین است. ازم است برای اجرایی کردن این پیشنهاد، مجموعه های مختلفی از جمله نیروی انتظامی در این باره اظهار نظر کنند.

 باید نظر دیگر نهادها
برای کنسرت خیابانی را بدانیم

پنج شنبه 11 مرداد 1397 .19 ذی القعده 1439.شماره 19881

...گفت و گو

حمیدرضا شکارسری اظهار کرد

شعری که به شعار تبدیل می شود

حمیدرضا شکارسری می گوید: تعهد، شعر را محدود 
می کند و اگر این تعهد به شعر تزریق شود، آن را به شعار 

تبدیل می کند.
این شاعر درباه ادبیات متعهد و ادبیات روشنفکری اظهار 
کرد: اگر منظور شما از تعهد، ارجاعات برون متنی اثر است، 
یعنی اثر به جایی بیرون از خود اشاره می کند یا نه، باید گفت 
شعرهایی که خودارجاع و خودبسنده باشند، بسیار کم 
داریم. بیشتر شعرها عاوه بر این که به فرم و ساختار خود 
توجه دارند، به محتوای بیرون خود هم توجه دارند و درباره 

چیزی در قالب شعر صحبت می کنند.
او با بیان این که بیشتر شعرها به چیزی تعهد دارند، افزود: 
شعر یک رسانه است و می خواهد مفهومی را منتقل کند. 
به جز تعداد اندکی شعر که خودبسنده هستند و فقط به 
فرم و زبان خود اشاره می کنند، بیشتر آن ها به محتوا و 
درون مایه ای فراتر از متن اشاره دارند. البته شعرهایی که 
خودبسنده و خودارجاع هستند در واقع به مقوله شعر، زبان 
و فرم تعهد دارند یعنی در یک نگاه، شعر غیرمتعهد نداریم و 

شعر از واقعیتی سرچشمه گرفته است.
شکارسری با طرح این سؤال که آیا تعهد به چیزی خارج 
از متن، متن را ناقص می کند یا خیر؟ بیان کرد: می توان 
گفت این موضوع متن را محدود می کند؛ یعنی اگر شاعر 
بخواهد براساس درون مایه ای خارج از فرم شعر بنویسد، به 
صورت خودآگاه یا ناخودآگاه، دایره تخیل و بیانش محدود 
می شود. در واقــع شعر متعهد از حــوزه شعر نــاب خارج 
می شود البته این در صورتی است که شعر ناب را شعری 

بدانیم که تنها به فرم و زبان متعهد است.
این شاعر در گفت وگو با ایسنا افزود: گاهی تعهد درونی 
اســت و محتوا با واسطه صــور خیال و استعاره منتقل 
شعر  درمقابل  نیست.  مستقیم  و  رو  مطلب  مــی شــود و 
سیاست زده می شود و می توان گفت شعر سیاسی است. 
مثا شعرهایی هستند که به صراحت مخاطب را تحریک 
می کنند به جنگ بروند یا راجع به تیرگی جنگ صحبت 
می کنند، شعرهایی هم هستند که به شعار آلوده شده اند 
چون مستقیم حرف می زنند اما شعری که راجع به ذات 
جنگ، دفاع و مقاومت حرف می زند و مخاطب با ذات جنگ 

روبه رو می شود و شعار نمی شنود، شعر عمیقی است.

...لذت شعر
در این دریا، چه می جویند ماهی های سرگردان

مرا آزاد می خواهی؟ به تنگ خویش برگردان
مرا از خود رها کردی و بال پر زدن دادی

اگر این است آزادی مرا بی بال و پر گردان
دعای زنده ماندن چیست وقتی "عشق "با ما نیست؟

خداوندا!!دعای دوستان را بی اثر گردان
من از دنیا به جادوی تو دل خوش کرده ام ای عشق!!!

طلسمی را که بر من بسته بودی، بسته تر گردان
به جای این که هیزم بر اجاقی تازه بگذاری

همین خاکستر افسرده را زیر و زبر گردان
من از سرمایه عالم همین یک "قلب" را دارم

اگر چیزی دگر مانده است، آن را هم هدر گردان
در این دوزخ به جز تردید راهی تا حقیقت نیست

فاضل نظری مرا در آتش تردیدهایم شعله ور گردان!! 
***

نه با خودت بجنگ و نه از من فرار کن
از باختن نترس و دلت را قمار کن

من صورت سکوت تو هستم عمیق و سخت
چیزی بگو غرور مرا خدشه دار کن

آرامش وجود مرا دست کم بگیر
زیر و بم نگاه مرا استتار کن

من کودک درون توام بازی ام بده
بر دوش خاطرات قشنگت سوار کن

می بازم این چنین که تو را دوست دارم و...
فاطمه ابراهیمیان حاا برو به بردن خود افتخار کن 

***
یک نفر قلب تو را بی سحر و جادو می برد
بی گمان من می شوم بازنده و او می برد

اشک می ریزم و می دانم که چشمان مرا
عاقبت این گریه های بی حد از سو می برد

آن قدر تلخم که هر کس یک نظر می بیندم
ماجرا را راحت از رفتار من بو می برد

من در این فکرم جهان را می شود تغییر داد
عاقبت اما مرا تقدیر از رو می برد

یک نفر از خواب بیدارم کند دارد کسی
الهام دیداریان با خودش عشق مرا بازو به بازو می برد 

***
علت ناب تغزل! همه رویایم

غزلت کو که به پایان برسد غم هایم؟
مدتی شد که نگاه تو نتابید به من

مدتی هست که غرق شب بی فردایم
عوض نام خودم نام تو را می گویم
تا که سیبی برسانم به لب حوایم

هرچه می خواهم ازدست تو بگریزم باز
دست مجهول کسی چنگ زده بر پایم

باید ازمن شوی این حرف من لجباز است
آرش شفاعی کج مکن راه که از راه دگر می آیم 

...موسیقی
عبور هیراد از حاشیه ها

حمید هیراد در کنسرت سه 
شنبه شب خود در سالن میاد 
به صورت زنده خواند. او برای 
رد ویــدئــوی »پلی بــک« خود، 
قطعه ای از آهنگش را خواند و 
آن را با گیتار نواخت. به گزارش 
تسنیم، او با دعوت از منتقدان 

و روزنامه نگارها به کنسرتش، امکان حضور در ساندچک 
)آخرین تمرین گروه در سالن برای تنظیِم صدا( را برای آن ها 
فراهم کرد تا از تمام مراحل میکروفن گذاری و ولوم گیری و 
حتی اتاق فرمان بازدید کنند. در نهایت حمید هیراد در حالی 
روی صحنه رفت که جمعیت زیادی به کنسرت او آمده بودند. 
او در بخشی از کنسرتش گفت:»خیلی ها تاش می کنن من 
دیگه این جا نباشم. یه کم مهربون باشیم و عشق بورزیم.« یکی 
دیگر از نکته های قابل توجه در این کنسرت، حضور پدر و مادر 

حمید هیراد و تقدیر او از آن ها بود.

سیروان خسروی هم کنســرت رایگان می دهد

ســـــیـــــروان خــــســــروی هــم 
درخــواســت اجـــرای کنسرت 
پیشنهاد  از  کرد. بعد  رایگان 
ــان مبنی  ــری ــج ــون ش ــای ــم ه
ــزاری یـــک کنسرت  ــرگـ ــر بـ بـ
خیابانی برای مردم، سیروان 
خسروی هم با انتشار ویدئویی 

در اینستاگرامش گفت:»سام به مردم عزیز. امروز خبردار 
شدم که تعدادی از مسئوان کشور با برگزاری کنسرت های 
خیابانی موافقت ضمنی خود را اعام کرده اند. با توجه به این 
که این ایده، خیلی ایده خوبی است، من هم آمادگی خودم 
را برای برگزاری کنسرت رایگان خیابانی اعام می کنم. 
مخصوصا در این شرایط اقتصادی که دیگر ازم نیست کسی 
هزینه ای بپردازد و همه اقشار می توانند در آن حضور داشته 
باشند. امیدوارم این اتفاق بیفتد و ببینمتون« . این خواننده 
قبل تر هم در واکنش به مشکات اقتصادی مردم 12 سئانس 
کنسرت خود را لغو کرد و عاوه بر از دست دادن سود، خسارت 

150 میلیونی آن را هم خودش پرداخت.

اعام آمادگی دفتر موسیقی برای برگزاری 
کنسرت های رایگان

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، برای صدور 
مجوز کنسرت های رایگان در حمایت از جامعه و مردم 
اعــام آمادگی کــرد. دفتر موسیقی وزارت ارشــاد اعام 
کرده است: »به دنبال اعام آمادگی برخی هنرمندان 
موسیقی برای برگزاری کنسرت های موسیقی رایگان 
به منظور امیدافزایی و نشاط بخشی به قشرهای مختلف 
جامعه، دفتر موسیقی نیز همگام با این حرکت مثبت، برای 
صدور مجوز این نوع کنسرت ها اعام آمادگی می کند.« 
دیروز حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی هم 
در گفت وگویی با ایسنا اعام کرده است: خانه موسیقی 
آمادگی دارد برای همایون شجریان و دیگر هنرمندان با 
مسئوان وزارت ارشاد و شهرداری تعامل و این موضوع را 

پیگیری کند تا آن ها کنسرت خیابانی برگزار کنند.

...ادبی
داستان بخوانید تا عمرتان زیاد شود

تحقیقات دانشگاه بوفالوی آمریکا نشان می دهد، مطالعه 
داستان و رمان موجب افزایش روابط اجتماعی و کاهش 
ــزارش خبرگزاری کتاب ایــران،  استرس می شود. به گ
گروه تحقیقاتی بوفالو به سرپرستی خانم گرین، تحقیقات 
میدانی درباره مطالعه و تاثیر داستان و رمان بر دانشجوها 
داشته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد هر رفتاری که 
موجب تقویت روابط اجتماعی می شود، در داستان ها و 
رمان ها به صورت تقویت شده نوشته شده است و به راستی 
این رفتارها در زندگی واقعی آدم ها نمود پیدا می کند. 
در تحقیق دیگری در همین دانشگاه، دو استاد با توزیع 
ــی بعد از  ــاره حــاات روحــی و روان پرسش نامه هایی درب
مطالعه کتاب های داستان به این نتیجه رسیدند که اغلب 
افراد احساس رضایت و حالت روانی مطلوب داشته اند. 
بر اساس مطالعات مختلف گفته می شود مطالعه کتاب، 

موجب باارفتن عمر انسان می شود.

علت اصلی مرگ »جورج اورول« کشف شد

»گلب زیلبراشتاین«، محقق، علت اصلی مرگ »جورج 
اورول« را بیماری سل اعام کرد. او پیش از این، با بررسی 
بولگاکف«  »میخائیل  از  مانده  باقی  نوشته های  دست 
به بیماری کلیوی این نویسنده روسی پی برده بود. این 
محقق معتقد است سطح عفونت »اورول« بسیار باا بوده و 
بیمارستان، استانداردهای بهداشتی بسیار پایینی داشته 
است. جنگ داخلی در اسپانیا، آخرین جنگ در قرن بیستم 
میادی بود که هنوز در آن از پنی سیلین استفاده نمی شد 
و به همین دلیل، بسیاری از مجروحان در بیمارستان ها 
به دلیل عفونت می مردند. اورول ســال 1903 با نام 
اصلی »اریــک بلر« در بوتیهاری هند که در نزدیکی مرز 
نپال واقع است، متولد شد. این نویسنده بعد از سکونت 
در جزیره »جورا« اسکاتلند تمام وقت خود را صرف نوشتن 
کتاب»1984« کرد و همان زمان به بیماری سل دچار شد 

و در نهایت در سن 46 سالگی درگذشت.

نتوانسته ایم نیازهای ادبی بچه ها را 
بشناسیم

گفت:  ایلنا  بــا  گــو  و  گفت  در  نویسنده،  کلهر،  فریبا 
نویسندگان نسل امروز کودک و نوجوان باید کارهایشان را 
با آثار ترجمه شده ای که امروز قفسه های کتاب فروشی ها 
را پر کرده است، مقایسه کنند و ببینند چرا بچه ها به طرف 
آثار ترجمه کشیده می شوند و این داستان ها را می بلعند. با 
این که میزان خرید کتاب و مطالعه بسیار پایین آمده اما در 
همین وضعیت هم اگر بچه ای قرار باشد کتابی بخواند، از 
داستان های ترجمه شده استفاده می کند و کمتر به سراغ 

داستان های تالیفی می رود. 
اگر با ضرب و زور یا جایزه و مسابقه، انگیزه هایی ایجاد 
شود، به نظرم چندان ارزشی ندارد. هنوز تا روزهای خوب 
برای ادبیات کودک و نوجوان راه زیادی در پیش داریم. 
خاصه اش این است که نتوانسته ایم بچه ها را بشناسیم 
و براساس نیازها و عاقه مندی هایشان کتاب بنویسیم. 
شاید قدم های کوچکی برداشته شده باشد ولی اتفاق 

بزرگی نیفتاده است.

...معرفی کتاب
شوهِر عزیز بانوی فرهیخته

نسیم سهیلی- مجموعه داستان کوتاه »شوهر عزیزم« 

نوشته نویسنده بنام آمریکایی »جویس کرول اوتس« است. 
داستان های کوتاه استثنایی، دختران بینای مرد نابینا، 
دوران زیبای پرینستون، هوشیار، گورستان زباله، جویس 
کرول عزیز، خودکشی در باشگاه بدن سازی، خانواده گلیزر، 
دادرســی بی نتیجه و شوهر عزیزم، 10 داستان کوتاه این 

مجموعه را تشکیل می دهد.
داستان نخست این مجموعه با نام »استثنایی«، شخصیت 
دو خواهر را روایت می کند که یکی از آن ها به بیماری روانی 
دچار است و همین، زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. 
»اوتس« در اولین داستان این مجموعه، زندگی پر درد کودکی 
بیمار و درونیات او را بسیار ماهرانه به تصویر می کشد. همین 
زیبایی قلم و کشش داستان است که خواننده را مجاب 

می کند تا انتها کتاب را زمین نگذارد!
در داستان »دختران بینای مرد نابینا« نویسنده باز هم 
به درونیات هلن دختر شوربختی که در خانه از پدر پیر و 
نابینایش مراقبت می کند، سرک می کشد و خواننده را با خود 
همراه می کند.سومین داستان کوتاه این مجموعه، »دوران 
زیبای پرینستون«، روایت دختری است که طی نامه هایی 

از خدمتکار قدیمی درباره پدربزرگش پرس و جو می کند.
داستان »گورستان زباله« با مسئله گم شدن پسر دانشجویی 

آغاز می شود و خواننده را با خود به عمق ماجرا می کشاند.
داستان »هوشیار« نیز اثر پنجم این کتاب است و زندگی 

پسری را روایت می کند که مصرف مواد مخدر را ترک کرده و برای تعطیات نزد 
مادرش بازگشته است.روایت داستان به روش نامه نگاری، یکی از شیوه های 
مورد عاقه »کرول اوتس« است. او چندی قبل در داستان کوتاه شاهکار »دختر 
خاله ها« تبحر خود را در خلق چنین داستان هایی نشان داده بود. در ششمین 
اثر این مجموعه با نام »جویس کرول عزیز« باز هم این نویسنده آمریکایی به سراغ 
شیوه مورد عاقه اش رفته است و نامه های یک خواننده به نویسنده اش را بازگو 
می کند.»خودکشی در باشگاه بدن سازی«، عنوان هفتمین داستان این کتاب 

است که تفکرات زنی را درباره مرگ روایت می کند.
داستان »خانواده گلیزر« نیز روایت گر خانواده ای عجیب و غریب به نام 
»گلیزر« است. رمز و راز این خانواده با ورود پنه لوپه به خانه آن ها فاش 

می شود و باید گفت انتهای شوکه کننده ای در انتظار خواننده است!

»دادرســـی بی نتیجه« که نهمین اثــر مجموعه را تشکیل 
می دهد، داستان زنی را روایت می کند که به عنوان یکی از 
اعضای هیئت منصفه انتخاب شده است و او به این انتخاب به 

دیده فرصتی می نگرد.
اما آخرین داستان مجموعه، »شوهر عزیزم« که برای نام کتاب 
نیز از عنوان همین داستان استفاده شده؛ بی شک، بهترین 
داستان کوتاه این مجموعه است که باز هم به شیوه مورد 
عاقه نویسنده یعنی نامه نگاری روایت می شود. »جویس 
کارول اوتس« در این داستان با روایتی نوآرگونه، پر رمز و راز 
و تکان دهنده، از ایه های جنایتی شوکه کننده پرده برمی 
دارد. نامه زنی به شوهرش که او را شوهر عزیزم خطاب می کند 
در سطر سطرش، با دادن اطاعات قطره چکانی، ایه های 
پنهان شخصیتی زن و انگیزه های او را هویدا می کند. در 
انتهای داستان و با تبحری که »اوتس« داستان را پیش می برد، 
حسی که به خواننده منتقل می شود نه تنها غافلگیری، بلکه 
مجموعه ای از حس های متفاوت از جمله ترحم، ترس، غم و 

خشم است.
درباره بانوی فرهیخته ادبیات معاصر آمریکا

ــیــویــورک(  ــس )مــتــولــد 1938- ن ــ ــرول اوت ــ ــس ک ــوی ج
نمایش نامه نویس، شاعر و داستان نویس برجسته آمریکایی 
ــه جـــان آپــدایــک نــویــســنــده بــزرگ آمــریــکــایــی و  اســـت ک
برنده جایزه پولیتزر، »بانوی فرهیخته ادبیات معاصر« لقبش 
داده اســت. او بیش از 700 داستان کوتاه و 35 رمــان و 
بی شمار مقاله، شعر و نمایش نامه را به رشته تحریر درآورده و بیش از 25 سال 
است که هر سال از سوی منتقدان در فهرست برندگان جایزه نوبل ادبیات قرار 
می گیرد.اوتس، در تمام دوران نویسندگی اش، همیشه جزو نویسنده های 
ُپرفروش نیویورک تایمز بوده و بارها نیز نامزد جوایز پولیتزر و منتقدان کتاب 
آمریکا شده است. این نویسنده آمریکایی جوایزی از جمله جایزه ملی کتاب 
ادبیات داستانی آمریکا، جایزه ُا.هنری، جایزه برنارد ماامود، جایزه اورنج، 
جایزه برام استوکر، جایزه روزنتال و جایزه نورمن میلر را تا امروز دریافت کرده 

است.
کتاب های جایزه بگیر، سیاهاب، آدم کش ها، اشتهای آمریکایی، شبهای 
وحشی، عشق تابستانی و... دیگر کتاب های این نویسنده برجسته است که به 

فارسی نیز ترجمه شده است.

...هنری

اولین گالری نیمه شناور جهان در مالدیو

اولین گالری هنری نیمه شناور جهان با هدف همزیستی انسان و طبیعت 
توسط مجسمه ساز بریتانیایی در دریای مالدیو ساخته شد تا با تولد مجسمه ها 
در میان مرجان های دریایی، مفهوم نیاز به حفاظت و جلوگیری از نابودی این 
زیست بوم به گوش جهانیان برسد. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی 
دیزاین بوم، »جیسون ِد کی ِرز تیلور« مجسمه ساز بریتانیایی و خالق اولین موزه 
و پارک مجسمه در زیر آب، پروژه یک گالری هنری نیمه شناور را در مالدیو به 
پایان رسانده است. این گالری هنری با نام »Coralarium« به دلیل تغییرات 
اقلیمی در مالدیو ساخته شده است و با توجه به شرایط جزر و َمد دریا، به نحوی 
طراحی شده که در زمان »َمد« بخشی از این سازه در دریا غرق می شود و سپس 

در زمان »جزر« دوباره از دریا بیرون می آید.
مجسمه های این گالری بر مبنای اشکال انسانی، گیاهی و حیوانات دریایی 
ساخته شده و ایده خود را از سه عنصر متفاوت گرفته است؛ مجسمه هایی که 
با آسمان و جو ارتباط برقرار می کنند، مجسمه هایی که در منطقه جزر و مد 
قرار دارند و سپس مجسمه هایی که کاما در زیر آب قرار گرفته اند و این ایده، 

پیوندی بین آسمان و زمین است.
آثار جیسون از سوی »نشنال ژئوگرافیک« به عنوان 25 عجایب جهان مشهور 

شده است.
تیلور تاکنون حدود 700 مجسمه را در سراسر جهان ساخته و اکنون روی 

بزرگ ترین موزه زیر آب در اقیانوس اطلس مشغول کار است.

گسترش سایت و اپلیکیشن های معامله ای و رواج 	 

ادبیات دالی

ــت. هر صنف، واژه هــای  ادبــیــات صنف ها، متفاوت اس
مخصوص به خودش را دارد، واژه هایی که گاه تخصصی 
و گاه کوچه بازاری اند اما موارد استفاده شان در دایره همان 
صنف است و اگر آن را به کسی خارج از آن صنف بگویید کمی 
نگاهتان می کند و می پرسد معنی اش چیست. این واژه ها 
با گسترش فضای مجازی، راه ورود به یک دنیای همگانی 
را به خصوص در اپلیکیشن ها و برنامه های خرید و فروش 
وسایل دست دوم که مشتری اش بیشتر مردم هستند، پیدا 
کرده اند. اصطاحاتی به خصوص در دنیای خرید و فروش 
حیوانات و خودروها. به طور مثال »پیکان چخ چخی« یا 
»رخ عالی« که اصطاحاتی بازاری است و شاید بتوان آن را 
ادبیات دالی نامید. این در حالی است که اگر معنای »چخ 
چخی« را در لغت نامه دهخدا جست و جو کنید، با این توضیح 
مواجه می شوید: »بازیچه اطفال است، دارای دسته و سری 
که ظرف کوچک بسته میان تهی است و در آن چند دانه ریگ 
است و بچه ها آن را تکان داده و از صدای آن لذت می برند« . 
می بینید که در این فرایند، گاهی موارد استفاده کلمات به 
طور کلی تغییر می کند و به این ترتیب اصطاحی که تا قبل 

از این در جمعی محدود 
و در موقعیتی مشخص 
استفاده می شده، وارد 
ادبیات معامله گری شده 
است، آن هم به اشتباه و 
در جای دیگری. شاید 
بگویید زبان، پویا و زنده 
تغییر هاست  همین  به 
اما باید دید این تغییرات 
ــان  ــن زبـ ــا تـ چــیــســت تـ

فارسی به واسطه استفاده از آن ها نلرزد.

شلخته نویسی به جای شکسته نویسی	 

خرده زبان ها وقتی قوت می گیرند که زبان معیار کم رنگ 
شود. خرده زبان هایی که شاید بتوان آن ها را زبان های 
شلخته ای نامید که وام گرفته از فضای مجازی هستند. 
 tnx آن ها گاهی جای تشکرهای معمول را می گیرند و به
تبدیل می شوند. تمام احساس، شور، هیجان یا ناراحتی 
را از کام می گیرند و به چند ایموجی خاصه می شوند. 
گاهی هم به یک زبان رمزی، مخفف و البته ترکیبی تبدیل 
می شوند که فهمیدن شان برای دیگران سخت است. به 
ــال»cu.mr30« که معنی آن می شود»مرسی.  ــث طور م
می بینمت« . دوره ای که شبیه یک شکاف نسلی عمل و زبان 

هر نسل را برای نسل قبل نامفهوم می کند.
دکتر علیخواه دربــاره ظهور شکاف دیجیتال زبانی به 
خبرآناین می گوید: »به دنبال شکاف دیجیتال؛ که معموا 
بین والدین و فرزندان وجود داشت، شاهد ظهور »شکاف 
دیجیتال زبانی« بودیم. یعنی والدین نمی توانستند معنای 
برخی از مخّفف های رایج در رسانه های اجتماعی را که 
توسط فرزندان شان به کار می رفت، درک کنند. آنان 

به هر فرهنگ لغتی هم مراجعه می کردند معنی کلمات 
را نمی یافتند و بعد از مدتی به این نتیجه می رسیدند که 
فرزند آنان تنها مرجع برای کشف معانی کلمات است! مثا 
)F2F( به معنای چهره به چهره. همچنین آنان شاهد بودند 
که برخی کلمات، در معانی و منظورهای جدیدی به کار 
می رفت. مثا کلمه تشنه )Thirsty( درباره کسی به کار 
می رفت که تشنه جلب توجه دیگران است.« البته با ورود و 
شیوع رسانه های اجتماعی و اینترنت در کشورمان، فارسی 
زبان ها هم وارد این بازی شدند اما دلیل این تخفیف های 
کلمه ای چیست؟ محدودیت ابزارهای ارتباطی. به طور 
مثال کوچک بودن دکمه های تایپ در تلفن همراه و هزینه 
بر بودن پیامک، باعث می شد کاربر بی حوصله شود و همه 
منظورش را در قالب یک پیام بنویسد. در بیشتر شبکه های 
اجتماعی، محدودیت های حروفی وجود دارد. در توئیتر، 
هر کاربر باید به 140 کلمه در هر پست اکتفا کند یا در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام، تعداد کلمه های هر عکس یا تصویر 
محدود است و بیشتر از آن نمی توان نوشت. به عقیده دکتر 
علیخواه هم اکنون، تعبیر رسانه من )My Media( با زباِن 
من )My Language( نیز مترادف شده است. به این معنا 
که هر کاربر کلمه ها را طوری که دوست دارد می نویسد و 
زباِن تولیدی خودش را برای دوستان و اطرافیانش ارسال 
می کند. به طور مثال به جای »اصا« می نویسد»اصن« و به 
جای»آقا« می نویسد »عاغا« . یا در شبکه های اجتماعی دست 
به دامن استیکرهایی می شود که به جای او حرف می زنند و 

البته حاوی اشتباه های نوشتاری زیادی هستند.

»هکسره« پر دردسر	 

»هکسره« یک عنوان نوآورانه در فضای مجازی است که 
به اشتباهات امایی در نوشتن نقش نمای »ه« و کسره 
می پردازد. استفاده اشتباه از هکسره در فضای ارتباطی 
مانند پیامک ها و البته فضای مجازی بسیار فراگیر است. 
مثا »نوبت منه« را می نویسند »نوبت مِن« و »لیواِن او« را 
می نویسند »لیوانه او« . زمانی هم واقعا تشخیص »ه« از نقش 
نمای کسره سخت می شود. گاهی این اشتباهات نوشتاری 
را به حساب تبلیغات می گذارند و راهی برای جلب توجه 
است که البته روش اشتباهی است. این اشتباه ساختاری 
نه تنها در میان دیالوگ های نوشتاری بلکه چندین بار در 
تبلیغات هم به کار برده شده است. اگر بخواهیم از دنیای 
موسیقی مثال بیاوریم می توان به کاور دو آلبوم اشاره کرد. 
در کاور آلبوم بهنام بانی به جای »وای دِل بی قرارم« نوشته 
شده است »وای دله بی قرارم« یا در کاور آلبوم هوروش باند 
به جای عبارت »مثِل من باش« نوشته شده »مثله من باش« . 
تکرار این اشتباهات زمانی کام مان را بیشتر تلخ می کند که 
در کتاب ادبیات هم اشتباهی به کار برده شود. مثا در کتاب 
نگارش پایه دهم در صفحه 77 آمده بود: »پا تو کفشه بزرگ 
ترها« در صورتی که درست آن به این شکل است »پا تو کفِش 
بزرگ ترها« . راهکار اشتباه استفاده نکردن از »هکسره«، 
این است که اگر بین انتخاب کسره و »ه« شک کردید آن را 
با »است« امتحان کنید 
به این طریق که در زبان 
ــه جــای فعل  ــاوره ب ــح م
ربطی »است« نمی توان 
از »کسره« استفاده کرد 
و تنها چیزی که می تواند 
بین مــوصــوف و صفت 
و مضاف و مضاف الیه 
بیاید نقش نمای کسره 

است.

به زندان رفتم چون کتاب هایم را می خواندند

 محمود دولت آبــادی در سالروز 78 
چهره ها

نویسنده
ســالــگــی اش از خــاطــرات زنـــدان 
از  پیش  او  گفت.  ایبنا  بــه  رفتنش 
ــود کتابش در خانه  انــقــاب، مدتی را بــه جــرم وج

بازداشتی ها در زندان گذرانده و درست در همین دوره، 
یکی از آثارش برای همیشه توسط نیروهای امنیتی حکومت 

نابود شده است. او که در ایام دستگیری اش مشغول نوشتن »کلیدر« بوده 
است، می گوید: »بــرادرم حسین مراقب نوشته هایم بود. او نوشته ها را به 
شهرستان می برد، آن جا داخل چند بسته نایلون و پارچه می گذارد تا آسیب 
نبیند و در یک پیت حلبی زیر خاک پنهان می کند و برمی گردد سرکارش. هنوز 
دست نوشته های اولیه »کلیدر« را با آثاری از آب خوردگی و زنگ زدگی دارم« .

ضبط»نوحه خوان« در اتریش تمام شد

 آخرین مراحل ضبط قطعه شماره 
چهره ها

موسیقی دان
8پوئم سمفونی »مادرم ایران« با 
عنوان »نوحه خوان«، در شهر وین 
اتریش به پایان رسید. به گزارش تسنیم، کمپانی 

آلمانی ناکسوس مسئولیت پخش جهانی این اثر را به 
عهده گرفته و این قطعه به زودی عرضه خواهد شد. 

همکاری علی رهبری با کمپانی ناکسوس سابقه طوانی دارد. این هنرمند 
تاکنون بیش از 200 آلبوم موسیقی کاسیک برای این کمپانی ضبط کرده 
اما این اولین باری است که علی رهبری اثری از خود را برای پخش توسط این 
کمپانی رهبری می کند. »نوحه خوان« با الهام از داستان روز عاشورا نوشته 

شده و 9سال پیش از انقاب در شهر وین ساخته شده بود.

صدا و سیما علف هرز را به اسم خواننده به خورد مردم می دهد

 مدیرعامل خانه موسیقی در برنامه »شب 
چهره ها

مدیر خانه سینما
محمد نــوری«، با ابراز گایه از صداو 
سیما گفت: امروز باید این هشدار را 
بدهیم که رسانه ملی خیلی به موسیقی درست، با هویت 

و با شناسنامه، کم لطفی می کند. امروز چهره هایی مانند 
علف هرز سر برمی آورند و آن ها را با عنوان خواننده موسیقی 

پاپ به خورد مردم می دهند. نوربخش در ادامه با بیان این که یاد استاد نوری 
همیشه جاودان است، ابراز امیدواری کرد رهروان راه این استاد بتوانند راه وی را 
ادامه دهند. به گزارش ایرنا، در این مراسم که برای گرامی داشت یاد استاد نوری 
توسط انجمن شاعران ایران برگزار شد، سهیل محمودی، اجرای برنامه را برعهده 

داشت. چند آهنگ موسیقی اثر محمد سریر نیز اجرا شد. 

نویسنده :

جویس کرول اوتس

مترجم:

ربابه جایر

ناشر:

نشر شورآفرین

تعداد صفحه:

264

قیمت :

15.000 تومان

شوهر عزیزم

گروه ادب و هنر- فضای مجازی، کلمات جدیدی را وارد دنیای واژه ها کرده است. کلماتی که بعضی وقت ها 

نامفهوم و سوال برانگیز به نظر می آید و بعد مشخص می شود شبیه یک زبان رمزنگاری شده مجازی است. 

بزرگ ترها این کلمات جدید را که وارد دنیای جوان ترها شده است، درک نمی کنند و کوچک ترها، درک 

نکردن آن ها را. تعداد این کلمه ها در حال افزایش اســت. انگار در هر بازه زمانی، منظومه ای از واژه های 

جدید متولد می شود که انتشار برخی از آن ها به وســیله فضای مجازی قوت می گیرد و به آسانی به زبان 

فارســی نفوذ می کند. نفوذی که در صورت ادامه یافتن، خانه برانداز می شــود. دکتر فردین علیخواه، 

جامعه شناس در یادداشتی می گوید: برخی اندیشمندان در مقابل رسانه های جمعی )Mass Media( از 

اصطاح رسانه من )My Media( استفاده می کنند. »رسانه من« معنای مشخصی دارد؛ کاربر هدایتگر 

و انتقال دهنده پیام است. خود، پیام را تولید و رمزنگاری می کند و ســکان همه جوره در دست اوست. 

پرسشی که در این مواقع پیش می آید این است که شــخصی با چنین اختیاراتی چقدر می تواند مراقب 

زبان مجازی اش باشــد؟ تا کجا می تواند خودش را پایبند به اســتفاده از قاعده های زبان فارســی کند تا 

به ضرر زبان فارسی تمام نشود؟ باید گفت این مراقبت ها کم رنگ بوده است و به همین دلیل این روزها 

شاهد کلمه هایی هستیم که قبل تر یا به کوچه و بازار تعلق داشته یا به شیوه جدیدی ساخته و پرداخته 

شده است. در ادامه چند آسیب زبانی را که فضای مجازی در شکل گرفتن آن ها موثر بوده است، بررسی 

می کنیم.

آسیب های مجازی که می تواند زبان فارسی را کاما نابود کند

»زبان فارسی« خسته و رنجور!
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پنج شنبه 11 مرداد1397 .19 ذی القعده  1439.شماره 1219881
دانش و فناوری

طراحی اپلیکیشنی برای حمایت از کااها و 
خدمات دانش بنیان ایرانی

اپلیکیشن ایران ساخت از سوی ستاد توسعه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با هدف جریان سازی و تولید محتوا برای 
حمایت از کااها و خدمات دانش بنیان ایرانی تولید و منتشر شد.به گزارش فارس، دسترسی کاربران  به این اپلیکیشن از طریق مایکت و 

کافه بازار امکان پذیر است .

...کوتاه از جهان علم
حذف صفحات مخرب منتسب به روس ها 

توسط فیس بوک

ــدن اتهاماتی به فیس بوک درباره  دو سال بعد از واردآم
میزبانی از صفحات روس منتشرکننده اخبار دروغین 
درباره یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
این شبکه اجتماعی برخی از آن ها را حذف کرد. به گزارش 
مهر؛ برخی مقامات سیاسی در آمریکا می گویند دولت 
روسیه با هدایت این صفحات تاش کرده است یک پیکار 
تبلیغاتی مخرب را درباره انتخابات ریاست جمهوری ایاات 
متحده به راه بیندازد و فیس بوک برای جلوگیری از تکرار 
رویدادهایی مشابه ۳۲ صفحه مستقل در فیس بوک و 

اینستاگرام را تعطیل کرده است.

پروژه اینترنت پهن باند ام تی ان در ایران 
متوقف می شود

پایگاه خبری بلومبرگ مدعی شده است که شرکت ام تی 
ان )MTN( آفریقای جنوبی به احتمال زیاد تحت تاثیر 
اعمال تحریم های جدید رئیس جمهور ایاات متحده آمریکا 
پروژه ۷۵۰ میلیون داری خود در ایران را که برای توسعه 
ارتباطات فیبر نوری پهن باند در نظر گرفته و طرح ریزی 
شده بود، ملغی و متوقف اعام خواهد کرد.به گزارش ایسنا 
، شرکت ایرانیان نت به عنوان ارائه دهنده خدمات پهنای 
باند اینترنت در سال ۲۰۱۱ میادی تاسیس و راه اندازی 
شد اما به دلیل نبود سرمایه گذاری چنان که باید نتوانست 

فعالیت های خود را دنبال کند.

تولیدکنندگان آسیایی موبایل از آمریکا 
جلو زدند

 گــزارش هــای منتشر شده از میزان فــروش گوشی های 
هوشمند از تولیدکنندگان موبایل در جهان نشان می دهد 
که شرکت های سامسونگ و هواوی توانسته اند عملکرد 
موفقیت آمیزتری نسبت به اپل آمریکا را به ثبت برسانند.
به گــزارش ایسنا، کارشناسان و پژوهشگران آمــاری در 
میزان  گــزارش  تازه ترین  در    IDC تحقیقاتی موسسه 
فروش گوشی های هوشمند تولیدکنندگان برتر موبایل 
در جهان اعام کرده اند که شرکت کره ای سامسونگ با 
فروش ۷۱.۵ میلیون دستگاه موبایل در جهان از ابتدای 
سال ۲۰۱۸ میادی تاکنون توانسته است جایگاه نخست 
پرفروش ترین برند و شرکت تولیدکننده موبایل در جهان را 
به خود اختصاص دهد.شرکت چینی هواوی نیز با فروش 
۵4.۲ میلیون در سال ۲۰۱۸ میادی توانسته است با 
حضور در رتبه دوم این فهرست، از رقیب آمریکایی خود 
یعنی اپل با فروش فقط 4۱.۳ میلیون دستگاه گوشی 
ــدان معناست کــه سهم  ب ایــن  هوشمند سبقت بگیرد. 
سامسونگ از بازار موبایل ۲۰.9 درصد، هواوی ۱۵.۸ 
درصد و اپل ۱۲.۱ درصد گزارش شده است.شرکت های 
چینی شیائومی و اوپو نیز به ترتیب با فروش ۳۱.9 و ۲9.4 
میلیون دستگاه و اختصاص سهم 9.۳ درصد و ۸.6 درصد 
در جایگاه های چهارم و پنجم قرار گرفته اند.این آمار نشان 
می دهد  که شرکت های آسیایی فعال در زمینه تولید 
گوشی هوشمند همچون سامسونگ، هواوی، شیائومی و 
اوپو همگی بر رقبای دیگر خود همچون شرکت آمریکایی 

اپل برتری یافته و فروش بسیار بیشتری داشته اند.

بدافزار »سام سام« ۵ میلیون دار باج 
گرفته است

بدافزار » سام سام« که از سال ۲۰۱۵ کشف شده، تاکنون 
۵.9 میلیون دار از قربانیان خود باج گرفته است. این بدافزار 
با تسلط بر سیستم رایانه، در مقابل دریافت مبلغی اطاعات آن 
را آزاد می کند. به گزارش  مهر ، طبق گزارش شرکت امنیتی
Sophos  خسارت مالی بدافزار SamSam به شرکت ها بسیار 
بیشتر از تخمین های کارشناسان بوده است. این بدافزار که 
نخستین بار در دسامبر ۲۰۱۵آشکار شد، از آن زمان تاکنون 

۵.9 میلیون دار از قربانیان خود باج گرفته است. 

توفان های خورشیدی عامل اختاات 
مخابراتی سال 2017 آمریکا

بر اساس یک بررسی جدید، وقوع توفان های خورشیدی 
قدرتمند عامل اصلی اختال در شبکه های مخابراتی و 
ارتباطی آمریکا در سال ۲۰۱۷ بوده است.به گزارش فارس 
،این توفان ها موجب شد تا نیروهای امدادی برای ارتباط 
با یکدیگر و یافتن سانحه دیدگان پس از وقوع گردبادهایی 
همچون ایرما، کاتیا و خــوزه با مشکات جــدی مواجه 
شوند.توفان های یادشده منجر به زبانه کشیدن شعله ها 
و گدازه هایی از سطح خورشید شدند که بر جو کره زمین 
تاثیر نامطلوب گذاشت و موجب شد تا سیگنال ها و عایم 

رادیویی مخابراتی به مقصد خود نرسند.

...اخبار داخلی
طرح رفع موانع مالیاتی، بیمه و 

زیرساخت های حقوقی استارت آپ ها در 
مسیر تصویب دولت 

وزیر ارتباطات با بیان این که طرح نوآفرین در مسیر تصویب 
ــزود: این طرح در جهت رفع موانع  دولــت قــرار دارد، اف
مالیاتی، بیمه و زیرساخت های حقوقی استارت آپ ها برای 
یک دوره سه تا پنج ساله تدوین شده است.به گزارش مهر ، 
جهرمی تامین مالی استارت آپ ها و کسب و کارهای 
نوپا را وظیفه صندوق های خطر پذیر  بیان کرد و افزود: 
در بسیاری از مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور 
خیلی از جوانان خاق نیاز به منابع مالی اندکی دارند که 
به دلیل نبود صندوق های خطر پذیر و سرمایه گذاران، 
وزارت ارتباطات تامین مالی آن ها را برعهده می گیرد ولی 
با حضور این صندوق ها در این مناطق ادامه مسیر به آن ها 

سپرده می شود.

واکنش برخی پیام رسان های بومی به خبر 
دریافت امکانات رایگان

انتشار اسامی پیام رسان های داخلی که برای توسعه خود 
از تسهیات و خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده 
کرده اند، در بین صاحبان آن ها بازتاب داشته است، برخی 
دریافت این امکانات را تایید می کنند اما برخی هم می 
گویند که این تسهیات و خدمات را دریافت نکرده اند.

به گزارش ایرنا؛یکی  از پیام رسان های داخلی دریافت 
تسهیات و امکانات رایگان از وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات را رد کرد؛ مدیر پیام رسان جیک و پیک در نامه ای 
که برای ایرنا ارسال کرد، نوشت: این پیام رسان هیچ گونه 
تسهیات و امکاناتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 

دریافت نکرده است.

 اباغ دستورالعمل نحوه فعالیت
 کاریابی های الکترونیکی 

کاریابی  فعالیت  و  مــجــوز  صـــدور  نــحــوه  دستورالعمل 
الکترونیکی برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان ها اباغ شد. به گزارش تسنیم ؛ هدف 
از تدوین این دستورالعمل، ایجاد بستر حمایتی جهت 
شکل گیری و گسترش کاریابی الکترونیکی است که از 
طریق روش هــای دیجیتال یا نرم افزاری مانند استفاده 
از سایت ها، اپلیکیشن های تلفن همراه، وب سایت های 
اینترنتی دسته بندی کننده رزومه ها و فرصت های شغلی 
یا دیگر سرویس های دیجیتالی مانند شبکه های اجتماعی 
با ایجاد حلقه اتصال بین کارجویان و کارفرمایان فرایند 

استخدام را تسهیل می کنند. 

الزام  دستگاه ها برای اتصال به مرکز ملی 
تبادل اطاعات

رئیس سازمان فناوری اطاعات ایران  گفت : بر اساس 
تبادل  به  مرکز ملی  انــد  قانون همه دستگاه ها مکلف 
اطاعات متصل شوند و خدمات شان را از طریق این مرکز 
مبادله کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ وی افزود: 
در بخش دولت به دولت یا حاکمیت به حاکمیت ۱۵6 
دستگاه هم اکنون متصل شده اند و ۳۱۳ خدمت یا ۳۳۰ 
خدمت مبادله می شود؛ ۳۵ دستگاه خدمت می دهند و 6۵ 

دستگاه خدمت می گیرند. 

درخواست اختصاص ارز دولتی به 
پژوهشگران

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی با اشــاره به تاثیر تحریم و نوسانات ارزی در امر 
پژوهش، اظهار کرد: خواهان تخصیص ارز ثابت 4۲۰۰ 
تومانی برای شرکت در کنگره ها و تبادات علمی هستیم.

دکتر افشین زرقی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تاثیر 
تحریم و نوسانات ارزی در امر پژوهش، اظهار کرد: نوسانات 
ارزی به شدت پژوهش را تحت تاثیر قرار می دهدو شاهد 
پژوهشی  تجهیزات  و  مــواد  قیمت  غیرمنطقی  افزایش 
هستیم در حالی که بودجه تحقیقات و پژوهش متناسب 
با آن رشد نکرده که این مسئله قطعا بر کیفیت پژوهش 
تاثیرگذار بوده است و اجرای تحقیقات را دچار اختال 

می کند.

درمان پارکینسون در فاز حیوانی با 
سلول های بنیادی

رئیس پژوهشگاه رویــان از موفقیت آمیز بودن اقدامات 
این مجموعه برای درمان بیماری پارکینسون یک میمون 
با استفاده از سلول های بنیادی خبر داد.بـــه گــزارش 
ایسنا؛دکتر عبدالحسین شاهوردی  افزود:این بیماری در 
میمون توسط محققان ایجاد شد، سپس تولید سلول های 
پیش ساز عصبی از سلول های بنیادی و پیوند به میمون 
صورت گرفت، بعد از پیوند، حیوان رصد شد و نتیجه درمان 
هم از نظر رفتاری و هم بافتی مورد بررسی قرار گرفت و در 
نهایت نتایج قابل قبولی مشاهده و گزارش شد. در حال 
اقدام برای تعریف کارآزمایی بالینی هستیم، تا بتوانیم فاز 
اول کارآزمایی بالینی را شروع و ایمن بودن آن را در انسان 
بررسی کنیم تا در فازهای بعد بتوانیم روی تعداد بیشتری 

از بیماران این درمان را انجام دهیم.

تقاضای غیرقانونی شرکت های  "خصولتی" 
از صندوق نوآوری و شکوفایی 

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با ابراز تاسف از این که 
شرکت های بزرگ خصولتی از سوی دستگاه های اجرایی 
"دانش بنیان" شدند، گفت:  در حالی که بر اساس قانون این 
صندوق اجازه حمایت از شرکت های دانش بنیان دولتی 
و شبه دولتی را نــدارد، ولی شرکت های خصولتی از ما 
درخواست وام های کانی کردند که می خواهند نه با نظر 
کارشناسی بلکه با فشارهای سیاسی، از تسهیات صندوق 
بهره مند شوند. به گزارش ایسنا؛بهزاد سلطانی  افزود: 
یکی از این شرکت ها تقاضای دریافت ۱۲۰ میلیارد تومان 
داشت. اگر فشارها بر ما بیشتر شود، اسامی این شرکت ها 
را اعام می کنیم وجلوی خصولتی ها را می گیرم؛ حتی اگر 

به قیمت برکناری ام از این سمت باشد.

تازه های فناوری

شرکت کنون دوربین جدیدی تولید کرده که 
اگر چه برای عکاسی قابل استفاده است، 

اما می توان از آن برای فیلم برداری با دقت 
بسیار باا نیز استفاده کرد.

به گــزارش فــارس  این دوربین با عنوان 
HS PowerShot SX۷4۰، دارای لنز 

فشرده ۲۰ مگاپیکسلی برای عکاسی است 

4۰ برابر می  که قابلیت زوم اپتیکال آن به 
رسد. همچنین می توان از دوربین یادشده 
برای فیلم بــرداری با دقت 4K استفاده 
کرد.یکی از جنبه های بسیار جذاب این 
دوربین، ابعاد کوچک آن است که باعث 
می شود گوشی یادشده به راحتی در جیب 

جای گیرد.

 مراکز توان بخشی و ترک اعتیاد در چین با کمک 
فناوری واقعیت مجازی، حسگرهای پوستی 

و فناوری ردیابی حرکات چشم معتادان را 
درمان کنند.به گزارش مهر،در این روش 
بیماران به تصاویر و ویدئوهایی نگاه می 

کنند که نشان دهنده تاثیرات دارو هستند 
و از سوی دیگر فناوری ردیابی حرکات چشم 

به تعیین واکنش های آن ها )مانند  آن که به تصاویر 
توجه دارند یاخیر( کمک می کند. این درحالی 
است که بیماران نمی توانند بدون جلب 
توجه ناظران خود، از تصاویر ناخوشایند 
دوری کنندحسگرهای پوستی که فعالیت 
های الکتروپوستی و سرعت نبض را اندازه 

گیری می کنند، به درمانگر کمک می کنند. 

 به تازگی توپ بزرگی توسط محققان  ساخته 
شده  است که  با قرار گرفتن درون قایق از 

دریازدگی مسافران جلوگیری می کند.
 Seakeeper  به گزارش  مهر، این توپ که
ــه کنترل مــی شود  ــان ــام دارد ، بــا رای ن

و  به گونه ای طراحی شــده اســت که با 
نصب آن در کشتی، افراد دچار دریازدگی 

Seakeeper  در حقیقت  نمی شوند. تــوپ 
ژیروسکوپی است که با رایانه کنترل می 
شود و از تکان خــوردن قایق جلوگیری 
می کند. به این ترتیب با کمک این توپ 
ضد دریــازدگــی ؛  احساس خستگی و 
دریازدگی مسافرانی که دچار این حالت 

می شوند  نیز از بین می رود.

ماده  شناسایی  از  کمبریج  دانشگاه  محققان 
تازه ای خبر داده اند که استفاده از آن برای 

تولید باتری موجب می شود تا گوشی های 
تلفن همراه به جای چند ساعت در عرض 

چند دقیقه شارژ شوند.
ــاده کــه اکسید  بــه گـــزارش  مهر ، ایــن م

دارد،  ساختاری  نــام  نایوبیوم  تنگستن 

میکروسکوپی دارد و در صــورت استفاده از آن 
یون های لیتیوم با سرعتی بسیار بیشتر از 
سرعتی که فناوری هم اینک ممکن می 
سازد، در درون باتری جریان می یابند.

این دستاورد مهم علمی تولید باتری های 
لیتیومی جدیدی را ممکن می کند که به 

سرعت شارژ می شوند.

توپ ضد دریازدگی را ببینید

باتری هایی که ظرف چند دقیقه شارژ می شوند

دوربین جیبی با توان زوم 40 برابر

ترک اعتیاد با کمک واقعیت مجازی در چین

 زهرا حاجیان - دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری 

و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی وفناوری  ریاست 
جمهوری با اشاره به راه اندازی  سامانه »بازگشت فارغ 
التحصیان و متخصصان ایرانی خارج از کشور« گفت : 
با فعال سازی این سامانه تاکنون  بیش از ۱۰۰۰ نخبه 
ایرانی به کشوربازگشته اند، همچنین ۸۰۰پایگاه نیز 
با همکاری نهادها، دستگاه ها وسازمان های پژوهشی 
و آموزشی  و دانشگاهی کشور برای جذب این نخبگان 
ایجاد شده است .وی هدف از این اقدام را بهره مندی از 
دانش ایرانیان مقیم خارج ، برای توسعه علم و فناوری  در 

کشور بیان کرد .
دکتر پرویز کرمی در گفت وگو با خراسان همچنین افزود : به 
منظور جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور پلتفرمی تحت 
عنوان »سامانه بازگشت فارغ التحصیان و متخصصان 
ایرانی خارج از کشور«  توسط معاونت علمی وبنیاد ملی 
نخبگان ایجاد شده است که از طریق آن بتوانیم ضمن 
شناسایی موانعی که بر سر راه بازگشت نخبگان ایرانی مقیم 

خارج به داخل کشور وجود دارد، آن را بررسی کنیم. 

شناسایی  800 پایگاه برای جذب نخبگان  ایرانی	 

همچنین در قالب این برنامه وبایک فعالیت ساختارمند و 
هماهنگی بادستگاه ها ؛ نهادها وسازمان های پژوهشی 
وآموزشی  و دانشگاهی کشور  در حدود ۸۰۰ پایگاه را نیز 
شناسایی کرده ایم  که قابلیت جذب نخبگان  ایرانی خارج  

از کشور را در داخل کشور دارند.
وی تصریح کرد : هم اینک روند بازگشت نخبگان ایرانی 
به داخل کشور به گونه ای است که در یک پروسه رودر رو  
در دانشگاه های برتردنیا  که ابتدا 4۰۰ دانشگاه  بود و 
اکنون به  ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا تبدیل شده است ؛ فارغ 
التحصیان ومحققان وپژوهشگران برتر ایرانی   از طریق 
این سامانه شناسایی و پس از رفع موانع موجود وایجاد 
بستر های ازم ؛ زمینه بازگشت این نخبگان  به داخل 
کشور فراهم می شود .وی با بیان این که در قالب این 
برنامه برای بازگشت نخبگان ایرانی به کشور هیچ اصرار 
واجباری وجود ندارد، افزود : خوشبختانه با بستر وبرنامه 
ها ومشوق های خوب وجذابی که ایجاد شده است این 

افراد عموما از بازگشت به ایران استقبال می کنند و اغلب 
نیز  به خواست خودشان درکشور ماندگارمی شوند. به 
گفته وی ؛ تاکنون ودر قالب این برنامه حدود هزارو۵۰ نفر 
در داخل کشور مستقر شده اند.به طوری که این افراد یا به 
مراکز علمی ودانشگاهی رفته اند و در قالب هیئت  علمی 
جذب شده اند یا شرکت های دانش بنیان یا استارت آپ 
های  خودرا تاسیس کرده اند؛یادرشرکت های دانش 
بنیان ومراکز پژوهشی، علمی وتحقیقاتی  ایرانی که عمدتا 

هم بخش خصوصی هستند  مشغول به کار شده اند .
اقتصاد  و  ــاوری  ــن ف عــلــم،  فرهنگ  توسعه  دبیر ستاد 
دانش بنیان معاونت علمی وفناوری  ریاست جمهوری با 
اشاره به سطح علمی این افراد گفت :  از آن جایی که این 
افراد  از بین ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا انتخاب شده اند سطح 
علمی باایی دارند . ضمن آن که  جذب این افراد در بخش 
خصوصی و شرکت ها نیز نشان می دهد که این افراد از 
کارایی وسطح علمی باایی  برخوردارند.به طور مثال 
هم اینک تعداد۷۰ نفر از این افرادبا مدرک  فوق دکترا  
در شرکت های مهم و دانش بنیانی  از جمله سیناژن یا 

استارت آپ پرسیس مشغول کار شده اند . این درحالی 
است که  ساختار های اداری و  سازمان های دولتی ما به 
هیچ عنوان توانایی جذب آن ها را نداشتند که در طول یک 
سال بتوانند ۷۰ فوق دکترا استخدام کنند .از سوی دیگر 
این ها  افرادی هستند که در خارج از کشور مشغول به کار و 
انجام فعالیت های تحقیقاتی هستند و در مقطعی فعالیت 
خود را رها می کنند وبه ایران می آیند و در قالب همکاری 
های علمی ودانشگاهی ومشارکت در پروژه های دانش 
بنیان به فعالیت خود ادامه می دهند و با توجه به تاثیر 
قابل توجهی که حضور این افراد در مراکز علمی و کمک 
به  توسعه علم و فناوری  در کشور دارد چنان چه  بتوانیم 
بودجه های بیشتری به این برنامه اختصاص دهیم ساانه 

تعداد بیشتری از این افراد به داخل کشور باز می گردند.

تاسیس  ۶0 شرکت دانش بنیان و استارت آپی توسط 	 

نخبگان ایرانی مقیم خارج 

علی مرتضی بیرنگ قائم مقام امور بین الملل معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری نیز با اشاره  به تاسیس حدود 6۰ 

شرکت دانش بنیان و استارت آپ در کشور توسط نخبگان 
ایرانی مقیم خارج ، از مجموع بیش از هزار نخبه ای که به 
داخل کشور بازگشته اندتعداد ۱۱۸ نفر دانش آموخته 
۲۰ دانشگاه برتر دنیا هستندکه این افراد تاکنون حدود 
 6۰ شرکت دانــش بنیان و استارت آپ ایجاد کــرده اند.

وی گفت : عمده این افــراد از کشورهای اروپــا و کانادا و 
تعدادی از کشورهای اروپایی به کشور برگشتند. وی با 
اشــاره به نظرسنجی از 4۵۰۰ دانشجو و محقق ایرانی 
در آمریکا و کانادا در چهار سال پیش، بیان کــرد: نتایج 
این نظر سنجی مشخص کرد که چه تعداد از آن ها قصد 
بازگشت داشتند و پیشرفت کشور جزو دغدغه های اصلی 
آن ها بود و عاقه مند به ارتباط بودند یا به طور جدی می 
خواستند در آن جا ماندگار شوند.براین اساس بخشی از 
کارهای ما برای بازگشت نخبگان به کشور، از آن زمان که 
 نتایج این نظر سنجی را به دست آوردیــم، استارت خورد.

وی با تاکید بر این که عمدتا هدف اصلی جامعه مخاطب ما 
از رفتن، تحصیل علم و کسب تجربه در حوزه های جدید علم 
و فناوری بوده است، خاطر نشان کرد : این افراد درس شان 
را خوانده اند و نگاه می کنند کشور میزبان چه پیشنهادهای 
اغوا آمیزی می دهد و از طرفی به وطن خودشان نگاه می 
کنند و کلی ابهام و مشکات و موانع  در زمینه  تاییدیه 
مدارک، جذب به دانشگاه ها و سربازی و... دارند.براین 
اساس در مرحله ای که این افراد می خواهند برای ماندن 
و  را شفاف  یا برگشتن تصمیم بگیرند، مسیر برگشت 
هموار کرده ایم . به طوری که طی هماهنگی با  پایگاه های 
تخصصی مانند دانشگاه های برتر کشور، پارک های علم 
 R&D و فناوری موفق یا شرکت های دانش بنیان که نقش
آن ها به اندازه یک پژوهشگاه جذابیت دارد، را برای جذب 
این افراد آماده کرده ایم .وی افزود : نخبگانی که تمایل 
به بازگشت به کشور دارنــد ،درخواست خود را از طریق 
سامانه  ثبت می کنند و پس از ۲۵ روز نتیجه نهایی  به آن 
ها اعام می شود. وی افزود : با زیرساخت های انجام شده 
طی دوسال گذشته ،به حدی استقبال از این طرح زیاد بود 
که مجبور شدیم به دلیل محدودیت منابع، به جای 4۰۰ 
دانشگاه برتر ،دانش آموختگان ۱۰۰ دانشگاه برتر  را پذیرا 

باشیم .

بازگشت بیش از 1000 نخبه ایرانی به کشور؛آمادگی800 پایگاه برای جذب نخبگان  

ودبیرکمیته  فیلترینگ  ــروه  ــارگ ک عضو   - حاجیان 

مخابرات مجلس با اعام این که موضوع  رفع فیلتر توئیتر 
منتفی اســت، خاطرنشان کــرد : موضوع فیلتر شبکه 
اجتماعی اینستاگرام که به تازگی بیان شده بودتاکنون 

در کارگروه فیلترینگ مطرح نشده است .
مصادیق  تعیین  کمیته  عضو  سبحانی فر  رمضانعلی 
به  پاسخ  در  و  خبرنگاران  جمع  در  مجرمانه  محتوای 
خراسان درباره سرانجام پیشنهاد رفع فیلتر توئیتر گفت: 

این درخواست که  به امضای شش وزیــر و دو نماینده 
مجلس عضو کارگروه فیلترینگ رسیده بود ؛ با پاسخ منفی 
دادستانی منتفی شد و این بحث دیگر ادامه پیدا نمی کند.
وی اضافه کرد: فیلتر توئیتر یک بار با رأی دادگاه و یک بار 
با مصوبه کارگروه فیلترینگ انجام شده و نظر دادستانی 
این بود که رأی دادگاه دارد و دیگر قابل طرح نیست.البته 
ما وظیفه داشتیم درخواست بدهیم و نامه را امضا کنیم اما 
پاسخ دادستانی این بود و دیگر موضوع را ادامه نمی دهیم. 

دبیر کمیته مخابرات مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار 
دیگری درباره فیلتر اینستاگرام نیز اظهار کرد: موضوع 
فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام که به تازگی بیان شده 
بــود در کارگروه فیلترینگ گفته نشده اســت و چنین 

موضوعی مطرح نیست.
دبیر کمیته مخابرات مجلس  همچنین درباره وضعیت 
بازار تلفن همراه نیز خاطرنشان کرد که هم اینک اقداماتی 
برای  رفع مشکات بازار تلفن همراه  در حال انجام  است 

از جمله ایــن که  ۲۰۰ هــزار گوشی تلفن همراه که از 
شرکت های واردکننده متخلف ضبط شده یا در گمرک 
مانده بود در انتظار تصمیم گیری برای عرضه در بازار است 
تا بار دیگر با ارز آزاد به فروش نروند.وی  درباره  تعیین 
تکلیف کدهای دستوری USSD نیز گفت: بانک مرکزی 
ادامه فعالیت کدهای USSD را پذیرفته و قرار شده این 
کدها همچنان فعال باشند و از این رو نیازی به ورود 

مجلس به این موضوع نیست.

عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  خبر داد : 

رفع فیلتر توئیتر منتفی شد؛فیلتر اینستاگرام مطرح نیست

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای راجع به آلودگی تعداد زیادی از مسیریاب های 
شبکه )روتر( در کشور، مربوط به تجهیزات میکروتیک، 
هشدار داد.به گزارش مهر، مرکز ماهر در این اطاعیه 
اعام کرد: متاسفانه به رغم هشدار پیشین این مرکز 
ــل اردیبهشت مــاه درخــصــوص آسیب پذیری  در اوای
گسترده  روترهای میکروتیک در سطح شبکه کشور، 
بسیاری از کاربران و مدیران این تجهیزات، هنوز درباره 

به روزرسانی و رفع آسیب پذیری این تجهیزات اقدام 
نکرده اند.در این باره، رصد شبکه کشور در روزهای 
 ۲۳ ــورت  پ بــه  گسترده  حمات  نشان دهنده  اخیر 
)telnet( از مبدأ روترهای میکروتیک آسیب پذیر آلوده 
شده در سطح کشور است.آلودگی این روترها عمدتا 
از طریق آسیب پذیری اشاره شده اخیر )آسیب پذیری 
پورت ۸۲9۱ مربوط به سرویس winbox( صورت 

گرفته است.

رئیس سازمان فضایی با بیان این که فرایند تحویل گیری 
ماهواره سنجشی »پیام« آغاز شد، افزود: این ماهواره به 
عنوان اولین ماهواره عملیاتی ایران باطول عمر دوسال در 
مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار می گیرد.به گزارش مهر ؛ 

براری افزود:فرایند تحویل گیری ماهواره سنجش از دور 
»پیام« آغاز و کامل شده است و ما هم اکنون در حال تست 
سیستم عملکرد این ماهواره هستیم. این پروژه در مسیری 
است که قصد داریم فرایند سازگاری را با پرتابگر آغاز کنیم.

۱۲ تیم روباتیک جمهوری اسامی ایران برای شرکت 
در مسابقات جهانی روباتیک فیرا ۲۰۱۸ عازم کشور 
تایوان می شوند.به گزارش ایسنا،  مسابقات جهانی 
ــرای بیست و دومین سال  روباتیک فیرا امــســال، ب
متوالی، به همت فدراسیون جهانی روباتیک فیرا، در 

شهر "تایوچونگ" کشور تایوان برگزار می شود.این 
رقابت از ۱۵ تا ۲۱ مرداد جاری برگزار خواهد شد و 
ایران نیز در بخش دانش آموزی با ۲4 تیم و در بخش 
دانشجویی با 9 تیم حضور دارد و به تدریج از روز شنبه، 

۱۳ مرداد به این مسابقات اعزام خواهند شد.  

آلودگی تعداد زیادی از مسیریاب های شبکه

پرتاب اولین ماهواره عملیاتی ایران به مدار زمین

اعزام 12 تیم روباتیک ایران به مسابقات جهانی 
روباتیک تایوان

 دیجیاتو/ بر اساس تفاهم نامه ای  که بین وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات و کتابخانه ملی  به منظور دیجیتالی 
شدن  آثار و اسناد این نهاد به امضا رسید، سهم خط و زبان 
فارسی در وب به 4 درصد افزایش خواهد یافت . آذری 
جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطاعات در آیین امضای 
این  تفاهم نامه گفت:امضای این تفاهم نامه گامی مهم در 
مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه زیرساخت شبکه 
ملی اطاعات است که امروز برای افزایش سهم محتوای 
خط و زبان فارسی در فضای وب به امضا رسید تا حافظه 
ملی ایرانیان به صورت دیجیتال در دسترس و بهره مندی 
عمومی قرار گیرد. ما برای رسیدن به سهم 4 درصدی 
خط و زبان فارسی در وب از آخرین فناوری ها و خاقیت 
جوانان استفاده می کنیم. وی ادامه داد : با کتابخانه ملی 

تفاهم کردیم تا تمامی اسناد و آثار قابل نشر در بازه زمانی 
مشخص، با استاندارد مناسب دیجیتال شده و در قالب 
داده های باز در اختیار کسب و کارها قرار گیرد. وی این 
داده هــای باز را فرصتی برای استارت آپ ها دانست که 
می توانند با بهره گیری از آن خدمات متنوعی تولید و ارائه 
کنند. به گفته جهرمی ؛با استفاده از سیستم های مبتنی 
بر هوش مصنوعی می توان متون را مورد بررسی قرار داد 
تا ضمن جلوگیری از انتشار اطاعات مازاد، متون کپی 
برداری شده مورد شناسایی قرار گیرند و حقوق معنوی 
پدید آورندگان حفظ شود. به عاوه از ظرفیت فناوری های 
نوین همچون باکچین برای انتشار آثار ایرانیان با رعایت 
اصول مالکیت معنوی با استفاده از سرمایه گذاری وزارت 

ارتباطات اقدام خواهد شد.

هدف گذاری  برای افزایش سهم زبان فارسی در وب تا4 درصد
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حوادثی که شب گذشته خواب را از چشمان قاضی ربود

بقایای جسد زن جوان و جمجمه های درون کیسه

فرمانده هنگ مرزی ماکو از کشف یک میلیارد و 900 میلیون تومان کاای قاچاق طی سه ماه نخست سال در مرز ماکو خبرداد. سرهنگ شیرزاد حاجی زاده 
در گفت و گو با ایسنا گفت: از ابتدای امسال ۲۱ هزار و ۸00 لیتر سوخت، ۲۴ هزار و ۳00 قلم انواع دارو و ۳۶0 هزار پاکت انواع سیگار از قاچاقچیان کشف و 
ضبط شد. وی تصریح کرد: در این عملیات ها ۶۴ دستگاه خودرو توقیف و ۸۵ متهم  دستگیر شدند.

 دستگیری 85 قاچاقچی
 در مرز ماکو 

پنج شنبه  11 مرداد 1397.    19 ذی القعده 1439.  شماره  19881 

...درامتدادتاریکی
نمره ریاضی!

از کتک کاری های پدرم خسته شده ام، او آن قدر عصبی و 
پرخاشگر است که بر اثر کوچک ترین موضوعی من و مادرم 
را زیر مشت و لگد می گیرد و به شدت با هر وسیله ای که 
جلوی دستش باشد ما را کتک می زند. این بار هم با لوله 

آب به جانم افتاد که ...
دختر ۱۶ ساله ای که از ناحیه دست و پا و صورت دچار 
جراحت شدیدی شده بود و تقاضای معرفی به پزشکی 
قانونی را داشت، به کارشناس و مشاور اجتماعی کانتری 
سپاد مشهد گفت: اولین فرزند یک خانواده پنج نفره 
هستم و با داشتن دو خواهر کوچک تر زندگی پرتاطمی را 
می گذرانم. پدرم مردی بداخاق و تعصبی است و به خاطر 
عقاید خاص اش، روزگار ما را تلخ کرده است به طوری که 
سر کوچک ترین مسئله ای مادرم را کتک می زند و او نیز به 
دلیل همین رفتارهای خشن، چندین بار خانه را ترک کرد 
اما با وساطت بزرگ ترهای فامیل بازگشت. مادرم صبر و 
تحمل زیادی دارد چرا که تمام تاش خود را برای موفقیت 

من به کار می برد. 
با وجود مشاجره و درگیری هایی که در خانه داشتیم، 
در مدرسه تیزهوشان پذیرفته شدم و در مقطع متوسطه 
اول به تحصیاتم ادامه دادم. اما یک سال قبل در حالی 
که آمادگی ازدواج نداشتم پدرم مرا به زور به عقد پسری 
درآورد که در شهرستان کــار می کــرد و بعد از مراسم 
عقدکنان مجبور بودم به صورت تلفنی با همسرم در ارتباط 
باشم. این موضوع باعث شد از درس خواندن کمی غفلت 
کنم و در درس ریاضی نمره خوبی نگیرم. این گونه بود که 
پدرم مرا به شدت کتک زد و مدام مرا سرزنش می کند. او 
حتی به خواهر کوچکم نیز رحم نمی کند و به جای نوازش 
او، با کمربند، بدنش را کبود می کند و این گونه مهر پدری 

را به دختر خردسالش نشان می دهد.
 با دیدن این وضعیت چندین بار تصمیم گرفتم به بهزیستی 
مراجعه کنم اما به خاطر مادرم پشیمان شدم چرا که او همه 
سختی ها را فقط به خاطر من و دو خواهرم تحمل می کند و 
بارها گفته اگر به جای ما، سه پسر می داشت سال ها قبل، 
ما را نزد پدرم رها می کرد و به خانه مادرش می رفت. پدرم 
آن قدر مغرور و از خود راضی است که حاضر نشد حتی 
یک بار به روان شناس یا مرکز مشاوره مراجعه کند و تحت 

درمان قرار بگیرد.
 او می گفت من هیچ نیازی به درمــان و مشاوره نــدارم و 
همه چیز را خودم می دانم. شرایط زندگی در خانه پدرم 
به سختی و مشقت می گذشت تا روزی که پدرم، مادرم را 
زیر مشت و لگد گرفت و من خودم را جلوی مادرم انداختم 
تا از کتک خوردن او جلوگیری کنم اما پدر بی رحمم مرا به 
شدت کتک زد و  دست ها و پاهایم را کبود کرد. این جا بود 
که تصمیم گرفتم به پزشکی قانونی بروم تا بتوانم مدرکی 
داشته باشم اما مادرم به خاطر ترس از پدرم راضی به این 
کار نیست و معتقد است که اگر پدرم بویی از ماجرا ببرد 

روزگار ما را سیاه خواهد کرد و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
مرگ موتورسیکلت سوار پس از 

تصادف با عابرپیاده

جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 
ــب یک موتور سیکلت درپی  ــزرگ از مــرگ راک تهران ب
تصادف با عابر پیاده در خط ویژه اتوبوس های تندرو خبر 

داد.
سرگرد مجید رنجبر در گفت وگو با ایسنا، درایــن باره 
گفت: حوالی ساعت ۱۸ روز سه شنبه گذشته یک دستگاه 
موتورسیکلت در مسیر غرب به شرق خط ویژه اتوبوسرانی 
خیابان دماوند در حال حرکت بود که در محدوده ایستگاه 
ابوریحان در مسیر خاف جهت وارد ایستگاه شد اما در 
همان لحظه یکی از مسافران اتوبوس نیز وارد خط ویژه شد 

و موتورسیکلت سوار با عابر پیاده برخورد کرد.
وی با بیان این که پس از این حادثه راکب موتورسیکلت که 
فردی ۲7 ساله بود بر زمین افتاد، افزود: عوامل امدادی و 
انتظامی پس از حضور در محل و بررسی عایم حیاتی این 
جوان اعام کردند که به دلیل برخورد سر موتورسوار با لبه 

جدول او جان خود را از دست داده است.
جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بــزرگ با بیان این که عابر پیاده ۵0 ساله نیز به 
بیمارستان منتقل شد، افزود: ورود غیرمجاز موتورسیکلت 
به خط ویژه، حرکت خاف جهت و استفاده نکردن از کاه 
ایمنی از دایل مرگ این موتورسیکلت سوار بود و اگر این 
فرد از کاه ایمنی استفاده کرده بود به احتمال زیاد جان 

خود را از دست نمی داد.

رئیس پلیس راه کشور در گفت وگو با ایرنا:

خواب آلودگی عامل 40 درصد تصادفات 
جاده ای است

رئیس پلیس راه کشور )راهور( گفت: ۴0 درصد تصادفات 
در جــاده های کشور به دلیل خستگی و خــواب آلودگی 
رانندگان رخ می دهد. سرتیپ دوم ستاد محمد حسین 
حمیدی روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا، با بیان این که 
سبقت و سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ از دیگر عوامل 
موثر در بروز حوادث جاده ای به شمار می روند، اظهار کرد: 
بر اساس اطاعات و آمار موجود از ابتدای امسال تاکنون 
آمــار تصادفات در مقایسه با مــدت مشابه ســال گذشته 
افزایش داشته است. وی افــزود: رانندگان خودروها به 
خصوص ناوگان حمل و نقل عمومی سعی کنند با برنامه 
ریزی برای سفر از رانندگی و طی مسیرهای طوانی به 
ــودداری کنند تا دچار خستگی و خواب  صورت ممتد خ
آلودگی نشوند و سفری بی خطر داشته باشند. رئیس پلیس 
راه کشور با بیان این که بیشترین آمار تصادفات جاده ای در 
قالب خروج از جاده و واژگونی خودرو رخ می دهد، تصریح 
کرد: اکنون حدود ۲0 میلیون انواع خودرو و ۱0 میلیون 

موتورسیکلت در سراسر کشور تردد می کنند.
وی همچنین در خصوص وضعیت تردد موتورسیکلت ها 
در جاده های کشور گفت: تردد موتورسیکلت غیر از آزاد 
راه ها در همه مسیرهای جاده ای آزاد است مگر این که به 
دلیل خاصی توسط پلیس از تردد آن ها جلوگیری شود. 
رئیس پلیس راه کشور با بیان این که بر اساس اطاعات 
موجود بیشترین آمار تصادفات جاده ای موتورسیکلت ها 
مربوط به استان های گیان، مازندران و گلستان است، 
افزود: از مهم ترین دایل تصادفات در این مناطق، نزدیکی 
شهرها و جاده ها به یکدیگر، اماکن مسکونی، زمین های 
کشاورزی و حتی برخی دستگاه های اداری است که باعث 
استفاده زیاد از موتورسیکلت می شود و آمار تصادفات را 
باا می برد. سرتیپ دوم ستاد حمیدی اظهار کرد: آمار 
تصادفات موتورسیکلت ها در دیگر استان ها به تناسب 

شرایط جغرافیایی کمتر گزارش شده است.

...خط زرد
 هشدار پلیس درباره

 عمر استیک های خودرو

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا درباره استفاده از 
استیک خودرو، بیش از عمر مفیدش هشدار داد. 

به گزارش ایسنا، سرهنگ داوود قاسمیان با اشاره به این که 
تایر به عنوان آخرین عضو گرداننده سیستم انتقال خودرو 
نقش مهمی در کنترل وسیله نقلیه دارد، گفت: استیک ها 
ضمن این که وظیفه حرکت خودرو را برعهده دارند، ضربات 
ناشی از دست اندازهای ریز را می گیرد و از انتقال به اتاق 

شاسی جلوگیری می کند.
 وی با بیان این که استیک از چند ایه تشکیل شده که 
سطح رویی آن به آج یا گل استیک معروف است، افزود: 
سطح رویی استیک از ورود اجسام نوک تیز به داخل آن 

جلوگیری می کند تا تایر پنچر نشود.
 رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا تصریح کرد: هر چه 
آج های روی استیک بیشتر باشد چسبندگی آن به سطح 
زمین بهتر است و کنترل خودرو در پیچ های تند و جاده های 

لغزنده آسان تر می شود.
 وی با اشاره به این که عمق آج یک استیک نو ۵.9 میلی 
متر است ادامه داد: حداقل آج استیک باید ۱.۶ میلی 
متر باشد و استیک هایی که کمتر از این آج دارند برای 
رانندگی ایمن نیستند و می توانند برای راننده حادثه 

ساز شوند.
 رئیس پلیس ترافیک شهری راهــور ناجا به تاریخ تولید 
استیک اشاره کرد و گفت: کلیه استیک ها دارای تاریخ 
ساخت روی جــداره خود هستند که با چهار رقم نشان 
داده می شود ، دو عدد اول نشان دهنده هفته ساخت و دو 
رقم آخر سال ساخت استیک به میادی است؛ به عنوان 
مثال اگر روی استیک عدد ۱۲۱7 درج شده است نشان 
می دهد استیک مد نظر در هفته دوازدهم سال ۲0۱7 

میادی تولید شده است.
وی تاکید کرد: رانندگان باید بدانند حداکثر عمر مفید 
استیک سه سال است و با توجه به این که استیک کاایی 
مصرفی است حتی اگر از آن استفاده نشود و عمر مفیدش 
به اتمام رسیده باشد ممکن است در حین تردد دچار مشکل 

و برای راننده حادثه ساز شود.

اختصاصی خراسان

سیدخلیل سجادپور- شب گذشته سه ماجرای جنایی، 

در حالی خواب را از چشمان قاضی ویژه قتل عمد ربود 
که تحقیقات درباره این پرونده ها به صبح امروز کشید.

حیوانات جسد مقتول را خوردند!	 

به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای اولین پرونده 
جنایی که شب گذشته مقابل قاضی ویژه قتل عمد گشوده 
شد، از آن جا شکل گرفت که مردی از اهالی روستای 
خلق آباد روز سه شنبه گذشته قصد عبور از یک زمین رها 
شده در اطراف کمربند سبز مشهد را داشت که ناگهان 
شیئی شبیه استخوان های یک انسان، توجهش را جلب 
کرد. مرد روستایی در حالی که برای رفتن به محل تردید 
داشت باز هم آرام آرام به سمت استخوان ها حرکت کرد. 
او از آن چه می دید نگران و هراسان شد و ترس سراسر 

وجودش را فرا گرفت.
استخوان ها مربوط به ستون فقرات و پاهای یک انسان 
بود که اعضای بدنش توسط حیوانات وحشی و درنده 
خورده شده بود! مرد روستایی وحشت زده به منزلش 
رفت اما از افشای این ماجرا می ترسید چرا که احتمال 
می داد مورد ظن پلیس قرار گیرد ولی از سوی دیگر با 
وجدان خودش درگیر بود و نمی توانست صحنه دیدن 
استخوان های یک انسان را فراموش کند. حدود ۳0 
ساعت از این ماجرا می گذشت تا این که مرد روستایی در 
نهایت تصمیم خود را گرفت، او گوشی تلفن را برداشت و 
آن چه را دیده بود برای ماموران کانتری خلق آباد مشهد 

بازگو کرد.
دقایقی بعد خبر کشف بقایای جسد انسانی که توسط 
حیوانات خورده شده بود، در بی سیم های پلیس پیچید 
و بدین ترتیب نیروهای انتظامی با حفظ صحنه حادثه 
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطاع دادند. عقربه های 
ساعت از ۱9:۳0 گذشته بود که قاضی کاظم میرزایی 
ــرای مشهد و به  سوار بر خــودروی ویژه قتل عمد دادس
همراه کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 

رضوی به سوی جاده کات حرکت کرد. پرده سیاه شب 
بر تارک جاده کات کشیده شده بود و خــودرو زیر نور 
چراغ ها، آسفالت جاده را پشت سر می گذاشت تا این که 
حدود یک کیلومتر بعد از کارخانه آسفالت، چراغ گردان 
خــودروی کانتری خلق آبــاد، قاضی ویژه قتل عمد را 
به سوی زمین چند هکتاری کشاند. با حضور قاضی 
میرزایی در محل، تحقیقات در حالی آغاز شد که عوامل 
بررسی صحنه جرم و پزشک قانونی نیز به دستور مقام 
قضایی در محل حضور یافتند. استخوان های ستون 
فقرات و پاها طبق اظهارات پزشک مربوط به زن جوانی 
حدود ۲۵ تا ۳0 ساله بود که احتماا توسط فرد یا افرادی 
به قتل رسیده است چرا که در اطراف جسد هیچ گونه 

مشخصات یا لباس های مقتول پیدا نشد.
بنابر گــزارش خراسان، قاضی شعبه ۲۱۱ دادســرای 
عمومی و انقاب مشهد پس از بررسی های میدانی در 
محل کشف بقایای جسد، توجهی نیز به بقایای آتشی 
داشت که قبا در نزدیکی جسد روشن شده بود و این 

گونه فرضیه های مختلفی برای شناسایی هویت مقتول 
یا احتمال جنایت و همچنین احتمال سوزاندن ناموفق 
جسد، ذهن قاضی را به خود معطوف داشت. از سوی 
دیگر، قاضی میرزایی روانه کانتری شد تا دستورات 
ویژه ای را برای شناسایی هویت مقتول و چگونگی وقوع 
این حادثه هولناک صــادر کند اما هنوز تحقیقات در 
این باره ادامه داشت که خبر وحشتناک دیگری در فضای 

اتاق کانتری پیچید.

کشف 2 جمجمه انسان داخل کیسه گونی	 

ماجرا از این قرار بود که ماموران کانتری نجفی شبانه 
از طریق اطاعات مردی، به اخباری رسیده بودند که 
نشان می داد دو جمجمه انسان داخل کیسه ای در کنار 
رودخانه کشف شده است. ماموران نیز پس از بررسی 
درستی موضوع، با تلفن همراه قاضی ویژه قتل عمد 
تماس گرفتند و او را در جریان ماجرای کشف جمجمه ها 
قرار دادند. گزارش خراسان حاکی است، این گونه بود 

که قاضی میرزایی ادامه تحقیقات درباره بقایای جسد 
زن جــوان را به کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی سپرد و خود عازم کانتری نجفی شد. 
با راهنمایی ماموران انتظامی به  وقتی مقام قضایی 
ــاره جمجمه ها آغاز  محل مذکور رفــت، بررسی ها درب
شد. تحقیقات مقدماتی و نظرهای کارشناسی حکایت 
از آن داشت که جمجمه ها قدیمی هستند اما این که این 
جمجمه ها درون کیسه قرار داشت، موضوع جنایی را به 
ذهن متبادر می کرد و باید بررسی های دقیق تری صورت 
می گرفت به همین خاطر مقام قضایی در حالی که شب 
از نیمه گذشته بود، دستوراتی را برای روشن شدن ماجرا 
و انجام معاینات پزشکی صادر کرد تا راز جمجمه های 
درون کیسه فاش شود اما هنوز قلم قاضی روی کاغذهای 
سفید برگه های پرونده جنایی می غلتید که خبر جنایی 

دیگری، لغزش قلم او را گرفت.

مرگ در سد طرق	 

به گــزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این پرونده 
نیز که تا صبح روز گذشته قاضی ویژه قتل عمد را درگیر 
تحقیق کرد، از آن جا آغاز شد که نگهبان سد طرق در 
تماس با پلیس ۱۱0 از مرگ جوانی درون سد خبر داد. 
دقایقی بعد نیروهای انتظامی موضوع را به قاضی ویژه 
قتل عمد اعام کردند و قاضی میرزایی با توجه به اهمیت 
ماجرا عازم سد طرق شد. نگهبان سد گفت: سه جوان 
بعدازظهر برای تفریح و شنا به کنار سد آمده بودند و به 
دلیل ممنوع بودن شنا در منطقه آن ها را راه ندادم اما 
آن ها پشت سد و به دور از چشمانم به داخل سد رفته 
بودند که ناگهان متوجه شدم یکی از آن ها غرق شده 
است. بنابراین گــزارش، به دستور قاضی شعبه ۲۱۱ 
دادسرای عمومی و انقاب مشهد، جسد این جوان برای 
تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی انتقال یافت و 
بدین ترتیب سه پرونده جنایی روی میز قاضی ویژه قتل 

عمد گشوده شد.

سقوط هواپیمای مسافربری در مکزیک؛ تمام مسافران زنده ماندند!

در اتفاقی کم سابقه در پی سقوط هواپیمای مسافربری 
در مکزیک ۱0۱ خدمه و مسافر آن زنده ماندند.

پرواز شماره ای ام ۲۴۳۱ شرکت هوایی ارومکزیکو از 
فرودگاه گوادولوپ ویکتوریا به مکزیکوسیتی پایتخت 

کشور مکزیک عازم بود که دچار سانحه شد.
۸۶ مسافر این پرواز به گفته رسانه های محلی زخمی   و 

۳7 نفر به بیمارستان منتقل شده اند. هواپیما در فاصله 
۱0 کیلومتری فرودگاه مبدا که در شمال غربی پایتخت 

مکزیک قرار دارد دچار حادثه شد.
به گفته مقامات امداد حال دو نفر از مسافران هواپیما 
بسیار وخیم است. مدل هواپیما امبرار۱90 بوده و به 
گفته یکی از مسافران اغلب کسانی که زخمی شده اند 

در قسمت میانی و عقب هواپیما بوده اند چرا که پس از 
سانحه ابتدا مسافران »فرست کلس« موفق به خروج از 
هواپیما می شوند. هنوز دلیل رسمی این سانحه اعام 
نشده است اما مقامات محلی منطقه سقوط هواپیما می 
گویند احتماا آب و هوای بد و وزش باد شدید مهم ترین 

علت این حادثه بوده است.
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 گفت وگو با پسر خوش شانسی 
که از مرگ حتمی نجات یافت

پسر ۲0 ساله ای که با خوش شانسی تمام موفق به زنده 
ماندن در برابر سارق مسلح خانه شان شده بود، این واقعه 

را شرح داد.
این پسر ۲0 ساله در گفت وگو با ایسنا، درباره سرقت از 
خانه شان در شب سه شنبه گذشته از سوی سارقی مسلح، 
اظهار کرد: حدود ساعت ۱۱:۳0  بود که به همراه خانواده 
به خانه برگشتیم. ابتدا مادرم وارد خانه و در اتاق خواب با 
این سارق روبه رو شد. او از شدت ترس زبانش بند آمده بود 
و حتی قادر به جیغ زدن نبود که خواهرم به اتاق رفت و 

متوجه حضور سارق شد.
فرزند مال باخته ادامه داد: من و برادرم دوقلو هستیم و 
با صدای جیغ خواهرم به اتاق رفتیم که متوجه این مرد 
شدیم. این ســارق اسلحه ای را به سمت من گرفت اما 
من نمی دانستم اسلحه او واقعی است و فکر می کردم با 
اسباب بازی در حال تهدید کردن من است که به همین 
 دلیل به سمت او رفتم و به همراه بـــرادرم با او درگیر 

شدیم.
این پسر خوش شانس اظهار کرد: در همین حین سارق 
ماشه اسلحه را کشید اما تیری شلیک نشد که بافاصله من 
اسلحه و دیلمی را که در دست داشت از او گرفتم و این  فرد 
که یک گاز اشک آور در جورابش مخفی کرده بود افشانه ای 

را به سمت ما گرفت و موفق به فرار به سمت خیابان شد.
فرزند مال باخته با بیان این که منزل شان در یک کوچه 
بن بست در محدوده خیابان دولت قرار گرفته است، افزود: 
ســارق به سمت انتهای کوچه دویــد و ما هم به دنبالش 
بودیم. او ناگهان به سمت یک پراید رفت که در حال وارد 
شدن به پارکینگ بود و با گاز اشــک آور سعی در سرقت 
خودرو داشت که در همین حین مردم و پلیس او را دستگیر 

و به کانتری منتقل کردند.
این جوان درباره اطاع از واقعی بودن اسلحه، گفت: پس 
از دستگیری این فرد، ماموران به خانه ما آمدند تا اسناد و 
شواهد سرقت را جمع آوری کنند و در آن جا بود که به من 
گفتند این اسلحه واقعی و از نوع شاه کش است. آن جا من 
ترسیدم و در بدنم به دنبال جای گلوله بودم اما خوشبختانه 
ماموران به من گفتند که اسلحه دچار نقص شده و عمل 

نکرده است.

جواهرات سلطنتی سوئد به سرقت رفت

تلویزیون بی بی سی روز چهارشنبه گزارش داد: 
را  سوئد  سلطنتی  ــرات  ــواه ج ای  حرفه  دزدان 
با استفاده از قایق های تندرو از مــوزه کلیسای 
سوئد سرقت کردند. به گزارش ایرنا از این شبکه 
تلویزیونی انگلیسی، جواهرات سلطنتی متعلق 
به پادشاهان سوئد بود که در اوایــل قرن هفدهم 
فرمانروایی می کردند. تلویزیون بی بی سی گفت: 
پلیس سوئد عملیات گسترده ای را برای دستگیری 
دزدان جواهرات سلطنتی که با قایق های تندرو 

فرار کرده اند، آغاز کرده است.

به گزارش پلیس سوئد، دو تاج پادشاهی و یک گرز 
طا متعلق به پادشاهان و ملکه هایی که در اوایل 
قرن هفدهم میادی زندگی می کردند، ظهر روز 
سه شنبه در شهر اشترانگناس در نزدیکی استکهلم 
به سرقت رفته است. شاهدان عینی گفته اند آن ها 
دو مرد را در حال فرار از کلیسای شهر اشترانگناس 
که برای بازدید عموم باز و در آن مراسم مهمانی 
ناهار برگزار بــوده، دیده اند. آن ها در حال قایق 
سواری در دریاچه 'ماارن' دیده شده اند و دیگر 

اثری از آن ها به دست نیامده است.

پلیس هنوز نام افــراد مظنون به سرقت را اعام 
نکرده است. 

جواهرات سلطنتی سوئد با طا تزیین و از الماس ها 
و سنگ های قیمتی بسیار کمیاب برای تزیین تاج 

پادشاهی استفاده شده است.
جواهرات سلطنتی سوئد مربوط به لباس های 
رسمی چارلز چهارم و کریستینای بزرگ است که از 
سال ۱۶۱۱ میادی در مراسم رسمی دربار سوئد 
مورد استفاده قرار گرفته است. در جریان سرقت از 
موزه کلیسای سوئد، به کسی آسیب نرسیده است.

دستگیری سارقان مسلح خانه های شمال تهران با اسلحه شاه کش
سرکانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری 

سارقان مسلح خانه ای در خیابان دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ علی آقا کارخانه در حاشیه 
دستگیری این سارقان اظهار کرد: در ساعات پایانی شب 
سه شنبه گذشته در تماس با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱0 وقوع سرقتی مسلحانه در خیابان دولت اعام شد 
که در پی آن بافاصله عوامل کانتری قلهک در محل 
حاضر شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار 
دادند. وی با اشاره به دستگیری سارق مسلح در همان 
محل افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد سارقان با 
شکستن حفاظ و در ورودی خانه وارد آن جا شده و اقدام به 
سرقت ۸0 میلیون تومان طا وجواهر و بیش از ۵00 هزار 
تومان وجه نقد کرده اند اما هنگام فرار و خروج از خانه با 

فرزندان صاحب خانه روبه رو شده اند.
سرکانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با بیان این 
که سارق پس از رویارویی با پسر صاحبخانه قصد شلیک 
به سمت او را داشته اما اسلحه "شاه کش" عمل نکرده 
است، افزود: پس از آن سارق با گاز اشک آور به فرزندان 
صاحبخانه حمله می کند و از خانه خارج می شود. در 
کوچه نیز صاحب یک دستگاه سواری پراید را تهدید می 
کند و قصد سرقت خودرو برای فرار را داشته که ماموران 

به محل می رسند و این فرد را دستگیر و به کانتری 
منتقل می کنند. سرهنگ کارخانه با اشاره به رسیدگی 
به موضوع در کانتری گفت: در تحقیقات بعدی ماموران 
موفق به شناسایی مخفیگاه همدستان این فرد شدند و 
سه نفر از آن ها را در خانه مجردی که در مرکز شهر برای 
خود اجــاره کــرده بودند دستگیر و به کانتری منتقل 
کردند. سرکانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با 
بیان این که در بازرسی از مخفیگاه این افراد تعدادی از 
اقام مسروقه نیز کشف و ضبط شد اظهار کرد: این افراد 
در کانتری به پنج فقره سرقت تاکنون اعتراف کردند که 
یک مورد آن از نوع مسلحانه بوده است. وی افزود: پلیس 
در تعقیب یکی دیگر از همدستان این فرد است و تحقیقات 
برای دستگیری وی ادامه دارد. سرهنگ کارخانه درباره 
شیوه و شگرد این سارقان گفت: این افراد با پرسه زنی در 
مقابل خانه های شمال شهر تهران اقدام به شناسایی این 
خانه ها می کردند و پس از شناسایی خانه مد نظر خود 
که عمدتا در طبقات اول آپارتمان ها قرار داشت ابتدا با 
چندین سنگ به شیشه ضربه ای می زدنــد، اگر کسی 
به این پرتاب سنگ واکنشی نشان نمی داد با استفاده 
از دیلم و وسایل دیگر اقدام به شکستن در ها و حفاظ ها 
می کردند و وارد خانه می شدند. وی اضافه کرد: این 

افراد دیلم را به شکلی بسیارحرفه ای در پشت کمر خود 
جاسازی می کردند.

به گفته وی، بررسی سوابق متهمان نشان داد دو نفر از 
این افراد پیش از این به اتهام سرقت منزل و کیف قاپی 
بازداشت شده اند، همچنین سرکرده این باند نیز معتاد به 
هروئین بود. سرکانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
افزود: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای 

ادامه روند رسیدگی ، روانه دادسرا شدند.
گدایی سارق مسلح با برلیانس	 

این سارق مسلح که شب سه شنبه گذشته حین سرقت 
مسلحانه از خانه ای در خیابان دولت دستگیر شد، به 
ایسنا، گفت: بیشتر از ۱0 سال است که خانواده ام مرا 
طرد کرده اند چرا که من معتاد به مصرف هروئین و انواع 
موادمخدر بودم و همسرم نیز معتاد بود. این سارق که یک 
دختر ۱۱ ساله و دو پسر چهار و شش ساله دارد، افزود: 
چند سال پیش همسرم به دلیل مصرف زیاد موادمخدر 
اوردوز کرد و جان خود را از دست داد و من ماندم و سه 
بچه ای که خــانــواده ام به خاطر معتاد بودنم حاضر به 
پذیرش آن ها نبودند. به همین دلیل به همراه فرزندانم 
در خیابان گدایی می کردم تا پولی به دست بیاورم اما 
مدتی بعد به این فکر افتادم که دست به سرقت از منازل 

بزنم و حدود ۲0 روز پیش بود که به تهران آمدم و در میدان 
شوش اسلحه ای را به قیمت ۳00 هزار تومان تهیه کردم. 
این سارق گفت: در این میان با چند نفر دیگر آشنا شدم و 
گروهی برای سرقت تشکیل دادیم و تاکنون نیز از چهار 
پنج خانه سرقت کردیم که آخرین مورد آن مسلحانه بود و 

در آن جا به دام افتادم.
وی که اظهارات ضد و نقیضی را بیان می کرد، درباره 
خودروی برلیانسی که پس از دستگیری در مخفیگاهش 
کشف شد، گفت: این خودرو من است اما متعلق به من 
نیست بلکه سندش به نام پدرم است و در اختیار من 
قرار دارد . با آن در شهر تردد می کردم و هنگام سرقت 
از آن استفاده ای نمی کردم. این متهم با بیان این که 
سه همدست دستگیر شده اش از هم روستایی هایش 
در یکی از شهرهای استان لرستان هستند، درباره این 
که چطور می شود در حالی که پدرش او را به خانه راه 
نمی دهد خودروی برلیانس را در اختیار او قرار داده 
در اظهاراتی عجیب گفت: پدرم دوست نداشت من به 
خانه بروم اما این خودرو را به من داده بود. این مجرم ۳۲ 
ساله سابقه دار که سرکرده این باند سرقت بود، اظهار 
کرد که دخترش در روستاست و دو پسرش نیز نزد یکی 

از آشنایانش نگهداری می شوند.

کارگاه مبل سازی در میان شعله های آتش 

سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی در یک 
کارگاه مبل سازی خبر داد.

سید جال ملکی در گفت وگو با ایسنا با بیان این که 
آتش سوزی در کارگاه رویه دوزی، چوب بری و مبل 
سازی در محله مرتضی گرد به سامانه ۱۲۵ سازمان 
آتش نشانی شهرداری تهران اطاع داده شد افزود: 
بافاصله سه ایستگاه به همراه خودروهای حامل 
تجهیزات تنفسی، فوماتیک و تانکر آب به محل اعزام 

شدند.
وی دربــاره محل حادثه گفت: این کارگاه یک سوله 
مسقف به وسعت ۵00 متر مربع و یک نیم طبقه در باا 
بود که قسمت باای آن انبار و قسمت پایین را کارگاه 

تشکیل می داد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: مقدار زیادی 

جنس در هر دو طبقه وجود داشت و زمانی که آتش 
به محل حادثه رسیدند کارگاه شعله ور و  نشانان 

سقف ها  در آستانه ریختن بود.
وی با اشاره به وجود ساختمان های اطراف این کارگاه 
گفت: در اطراف این محل کارگاه های دیگری نیز وجود 
داشت و شعله های آتش به سرعت در حال رسیدن به 

بخش های کناری بود. 
همچنین یک دستگاه خودروی وانت نیز در کنار در 
کارگاه وجود داشت که در دقایق اول به علت شدت 

آتش سوزی شعله ور شده بود.
ملکی گفت: آتش نشانان بعد از مدتی موفق به کنترل 
آتش شدند و هیچ گونه مصدومیت و تلفاتی در این 
حادثه وجــود نداشت و در ساعت ۱۳ و ۳۵ دقیقه 

عملیات به پایان رسید.

مدلینگ ترفند کاهبرداران

توکلی- رئیس پلیس فتای استان كرمان گفت: این 

روزها مجرمان سایبری با راه اندازی وب سایت هایی 
مبنی بر استخدام مدلینگ و آمــوزش آن ها، اقدام 
به کاهبرداری از کاربران به ویــژه  دختران جوان 
می کنند. به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ یادگارنژاد  
افزود: یکی از معضات کنونی جامعه ما حفظ حریم 
خصوصی افــراد است که به اشکال مختلف توسط 
سودجویان و کاهبرداران نادیده گرفته شده و با 
سوء استفاده از مصادیق مختلف نقض این موضوع، از 

قربانیان اخاذی و هتک حیثیت می شود.
وی با بیان این که کاربران تمایل دارنــد مورد توجه 
دیگران قرار بگیرند و در بین افراد، قشر جوان بیشتر از 
هر گروهی این نیاز را در خود می بیند، افزود: با توجه 
به این شور و شوق جوانی، مجرمان سایبری با ترفند 

مدلینگ به دنبال کاهبرداری، انــواع اخاذی ها و 
هتک حیثیت جوانان در فضای سایبری هستند.

این مقام انتظامی با بیان این که جوانان به هر بهانه ای 
دوست دارند موقعیتی برای خود ایجاد کنند تا شهرتی 
همراه با ثروت به دست آورنــد، تصریح کرد: فراگیر 
شدن صنعت مد،بیشتر جوانان را به سمت مدلینگ 
می کشاند و آن  ها دوست دارند با وارد شدن به عرصه 
مدلینگ از این راه کسب درآمد كنند و از سویی معروف 

شوند و چشم ها را به خود خیره کنند.
وی  با تصریح بر این که حفظ حریم خصوصی در فضای 
مجازی در گام اول بر عهده خود کاربران است،  یادآور 
شد: از انتشار و در اختیار قرار دادن عکس و فیلم های 
شخصی خود در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 

خودداری کنید .
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رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس مدعی شــد که مدیریت بازار خودرو در اختیار ۵ خانواده است. امیر خجسته در گفت وگو با ایلنا 
تصریح کرد: پنج خانواده بزرگ، بازار خودروی کشــور را مدیریت می کنند. نام شــان را از لحاظ قضایی نمی توانیم ببریم. این کار  بر عهده دســتگاه 

قضاست که بگویند. وی افزود: برخی از مدیران خودرو در بین این خانواده ها قرار دارند که این بازار را مدیریت می کردند.

 ادعای یک نماینده مجلس
 درباره مافیای خودرو 

پنج شنبه 11 مرداد 1397 .19 ذی القعده   1439.شماره 19881

 شاخص

چک های برگشتی کم شد 

آخریــن گزارش بانــک مرکــزی از وضعیــت چک های 
برگشتی نشان می دهد که در خردادماه امسال، سهم 
چک های برگشتی از کل چک های مبادله شده، هم از 
نظر تعداد و هم از نظر مبلغ، نسبت به خرداد 96 کاهش 
یافته است. به نظر می رسد راه اندازی سامانه نظارتی 
صیاد در بانک مرکــزی یکی از عوامل ایــن روند مثبت 
بوده است. به کمک این سامانه، ضمن صدور چک های 
متحدالشــکل در تمام بانک ها، دریافــت کننده چک، 
طبق فرایندی، از ســابقه صادرکننده مطلع می شــود 
و ریســک قبول چک از صادرکننده بدســابقه در نظام 

بانکی، کاهش می یابد. 

...بازار خبر
واردات بی رویه شیرخشک دِر کارخانجات 

لبنی را تخته می کند

 فــارس- مدیرعامــل اتحادیه سراســری 

دامــداران ایــران گفــت : افزایــش بهای 
شــیرخام نتیجــه بی توجهــی کارگزاران 
صنعت لبنیات کشور به هشدارهای مکرر 

درباره واردات شیرخشک بوده است.

افزایش 50 درصدی قیمت گاز در ترکیه

فارس- منابع آگاه اعام کردند: از آگوست 

قیمــت گاز در ترکیــه بــرای نیروگاه های 
کشــور ۵۰ درصــد افزایش می یابــد. این 
منابــع می گویند افزایــش قیمت اجتناب  
 ناپذیر اســت، چراکه نه تنها قیمت نفت در بازارهای جهانی 
افزایــش یافته بلکه ارزش لیــر ترکیه نیز کاهــش یافته و این 
کشــور مجبور اســت بخش قابل توجهی از نیازهای خود به 

حامل های انرژی را از طریق واردات تأمین کند.

قیمت هر کیلو مرغ ۸۲00 تومان اعام شد

ایسنا- طبق تصویب ســتاد تنظیم بازار 

قیمــت هــر کیلوگــرم مــرغ بــا 9 درصــد 
افزایــش قیمــت، حداکثــر بایــد ۸۱۷۵ 
تومان فروخته شــود اما در بــازار مصرف 
بیش از کیلویی هــزار تومان گران تر از نــرخ مصوب عرضه 
می شــود که رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
می گویــد قیمت های تصویب شــده مورد تاییــد مرغداران 

نیست و آن ها هیچ دخالتی در تعیین آن نداشته اند.

صادرات روغن ساخته شده ممنوع شد

ایرنا- گمرک جمهوری اسامی ایران از 

ســه شــنبه 9 مردادمــاه صــادرات روغن 
ســاخته شــده از همه گمرکات کشــور را 
ممنوع کرد.  گمرک توضیح داده است که 
با توجه به تخصیص ارز رســمی برای روغن خام وارداتی و 
لزوم تامین و تنظیم بازار روغن تولید داخل، صادرات روغن 

ساخته شده از همه گمرکات ممنوع است.

»پایگاه اطاعات رفاه ایرانیان« در هیئت 
دولت بررسی شد

تســنیم- هیئت وزیران بررســی گزارش 

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
درخصوص پایگاه اطاعات رفاه ایرانیان را 
در دســتور کار قرار دادند.  تشــکیل پایگاه 
مذکور با هدف ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان های حوزه 
رفاهی کشور، دسترسی به اطاعات ازم برای این سازمان ها 
برای تمرکــز خدمات بــر گروه های هــدف، امکان اســتفاده 
همزمان از چند سرویس و شــفافیت در ارائه خدمات از سوی 

سازمان ها به دولت و مردم انجام گرفته است.

رکورد تولید شکر در کشور شکسته شد

فارس- دبیــر انجمن قنــد و شــکر ایران 

گفــت: ســال 96 رکــورد بی نظیــری در 
تولید شکر زدیم، به طوری که ۲ میلیون و 
۱۵ هزار تن شــکر تولید شد و امسال نیز 
مجوزی برای واردات شکر داده نشده است. به گفته وی، از 
این مقدار تولید یــک میلیون و ۱43 هزار تــن آن در بخش 

چغندر قند و ۸۷۲ هزار تن آن در بخش نیشکر بوده است.

آمار جدید واردات خودرو

ایسنا- آمار گمرک حاکی از آن است که 

در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۱۰ 
هزار دستگاه خودروی سواری وارد ایران 
شــده اســت. ارزش خودروهای سواری 
واردشده به ایران در این مدت ۲۸۰ میلیون و 6۵۲ هزار و 

۵9۸ دار بوده است. 

دو دستگاه بنز از ایران صادر شد!

مهر- رئیس سازمان جمع آوری و فروش 

امــوال تملیکی از صــادرات دو دســتگاه 
خودروی بنز قاچاق خبــر داد و گفت: در 
مجمــوع در چهار ماهه نخســت امســال 

۱۵۷۷ میلیارد ریال اموال منقول به فروش رسیده است.

محمداکبری - بهارســتان نشــینان روز گذشــته با اعام 

وصول ســوال از رئیس جمهور و طرح اســتیضاح وزیر کار 
و تعــاون همچنین نهایی کــردن مباحث طرح اســتیضاح 
وزیر اقتصاد و نامه به دستگاه قضایی برای مقابله با اخال 
گران اقتصادی، جدی ترین واکنش خود را به ضعف دولت 
در مواجهه با چالش های اقتصادی از جمله افزایش شدید 
نرخ ارز نشان دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان، 
علی اریجانی پس از اعام وصول سوال از رئیس جمهور 
در جلسه روز گذشــته مجلس  در این باره اظهارکرد: قبا 
9۲ نفــر از نمایندگان مجلس شــورای اســامی تقاضای 
ســوال از رئیس جمهور را به هیئت رئیســه ارائه کردند که 
به کمیسیون اقتصادی ارجاع شــد. کمیسیون اقتصادی 
با حضور نمایندگان رئیس جمهور این موضوع را بررســی 
کرد که در نهایــت ۸۰ نفر از نماینــدگان مجلس برای این 
سوال باقی ماندند، یعنی بیش از یک چهارم از نمایندگان، 
تقاضای سوال از رئیس جمهور را دارند. براساس گزارش 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس پنج محــور اصلی ســوال 
نمایندگان از رئیس جمهور، شــامل عــدم موفقیت دولت 
در کنترل قاچــاق کاا و ارز، اســتمرار تحریم های بانکی، 
عدم اقــدام شایســته دولت دربــاره کاهش نــرخ بیکاری، 
رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز 
خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی می شود.طبق ماده 
۲۱3 آیین نامه رئیس جمهور از زمان اعام وصول سوال، 
حداکثر تا مدت یک ماه فرصت دارد برای پاسخ به سواات 
در مجلس شورای اسامی حضور پیدا کند.در صورت قانع 
نشــدن نمایندگان از توضیحات رئیس جمهور درباره هر 
کدام از محور های ســواات، این محور برای رسیدگی به 
قوه قضاییه ارسال می شود .با این حال به گزارش محمدی 
خبرنگار خراســان، ســاعتی پس از اعام وصول سوال از 
رئیس جمهور، معاون پارلمانی وی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت  با تاکید بر لزوم اســتفاده قانونی از حق طرح سوال 
از رئیس جمهوری، استیضاح وزیران و تحقیق و تفحص از 

سوی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: آن چه که در جریان 
اعام وصول طرح ســوال از رئیس جمهــوری دیروز اتفاق 
افتاد، خاف اصول مسلم حقوقی، خاف قانون اساسی و 

خاف آیین نامه داخلی مجلس است.
امیری  با اشــاره به این که طرح ســوال از رئیس جمهوری 
ابتدا سال گذشته مطرح شد و طی سه نوبت با توضیحات 
نماینــدگان رئیــس جمهور، تعــدادی از نماینــدگان قانع 
شــدند و ســواات از حد نصــاب خارج شــد، افــزود: برای 
چهارمین بار نیز نمایندگان آقای رئیس جمهور در جلسه 
کمیســیون اقتصادی حضــور یافتنــد و توضیحاتــی ارائه 
کردنــد و با این توضیحات ســوال چهارم نیــز از حد نصاب 
قانونی افتاد، اما متاسفانه ســوال کنندگان محترم اقدام 
به جمع کــردن تعــدادی دیگر امضــا کردند، امــا به دلیل 
آیین نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از 
رئیس جمهوری وجود نداشت، این بخش از لحاظ قانونی 
مورد قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال 

کننده ، با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف 
و قانع شــده بودند، صحبت کردند و مجــدد آن ها  را وادار 
کردند که از انصرافشان منصرف شوند که این خاف قانون 
اســت. هر حقوقدانی می داند انکار بعد از اقرار مســموع 
نیســت و انصراف از انصــراف در هیچ جای قانــون نیامده 
است .وی تاکید کرد : بنده حاضرم در تلویزیون مناظره کنم 
و می گویم طرح سواات متعدد از رئیس جمهور جز هدف 
سیاســی هدف دیگری نداشــته و ربطی به حل مشکات 
مردم ندارد . سواات مطرح شده از رئیس جمهور تکراری 
و در صاحیت وزارتخانه هاست زیرا قانون وظایف رئیس 
جمهور را مشخص کرده و سواات مطرح شده در چارچوب 
وظایف رئیس جمهــور نیســت.با این حال بهــروز نعمتی 
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس در گفت و گو بــا مهر  در 
واکنش به این سخنان گفت: سؤال از رئیس جمهور کامًا 
شفاف و قانونی است و حد نصاب امضاها نیز توسط رئیس 

مجلس احراز شده است. 

قرائت  در خواست 193 نماینده از دولت 	 

در همین حــال ۱93 نماینــده مجلــس در بیانیه ای ضمن 
تشکر از تغییر رئیس بانک مرکزی، خواهان تغییر حداکثری 
کابینه دولت شــدند. در متن این بیانیه که از تریبون هیئت 
رئیسه مجلس قرائت شد، آمده اســت: "این اقدام به عنوان 
نقطه آغاز اصاحات خوب است ولی محدود کردن تغییرات 
به یک مورد پاک کردن صورت مســئله است. بر این اساس 
همچنان کــه در گذشــته نیز یادآور شــدیم شــرایط کنونی 
اقتضای تغییرات حداکثری را دارد و خیر و صاح کشور در 
تغییرات حداکثری کابینه اســت". همچنین اریجانی در 
پاسخ به اخطار دلخوش نماینده صومعه سرا درباره برگزاری 
جلســات اقتصادی گفت: بــا قــوه قضاییه برای برخــورد با 
اخال گران اقتصادی صحبت شده است. به زودی ضوابط 
را اعام خواهند کرد تا برخورد سریع تر و جدی تر شود.وی 
یادآورشــد: نمایندگان مجلس نامه ای را بــرای جابه جایی 
تیم اقتصــادی به رئیس جمهــور تقدیم کردند کــه این نامه 
به رئیــس جمهــور داده شــد و پیگیــری هم صــورت گرفته 
است. ما معتقدیم در این شرایط باید تیم اقتصادی قوی در 
بخش های مختلف اقتصادی وجود داشــته باشد. از سویی 
دیگر نامه ۱9۰ نماینده مجلس  به رئیس قوه قضاییه که در 
آن خواستار تسریع در مجازات اخال گران بازار ارز و سکه 

شده بودند از تریبون مجلس قرائت شد.

 سبد سوال و استیضاح مجلس کامل شد	 

در کنار اعــام وصول  طــرح ســوال از رئیــس جمهور در 
مجلس واعام نهایی شــدن طرح استیضاح وزیر اقتصاد، 
طرح استیضاح وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی هم اعام 
وصول شد تا مجلس سبد سوال و استیضاح خود را کامل 
کند. علی اصغر یوســف  نــژاد عضو هیئت رئیســه مجلس 
گفت :وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت 
۱۰ روز موظف به حضور در مجلــس و ارائه توضیحات در 

جلسه علنی پارلمان است. 

...مسکن 
خودداری دستگاه ها از واگذاری 

زمین به طرح بازآفرینی شهری 

معاون وزیــر راه و شهرســازی می گویــد: با وجود 
تأکیــد رئیــس جمهــوری در ضــرورت واگــذاری 
هرچه ســریع تــر اراضــی دولتی بــا اســتفاده به 
وزارت راه و شهرســازی هنوز یک متر مربع از این 
اراضی به شــرکت بازآفرینی معرفی نشده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، 
هوشنگ عشایری گفت: با توجه به آمار موجود از 
ابتدای سال 9۷ تا کنون حدود ۱3 هزار نفر پروانه 
ساختمانی در بافت فرسوده را تحت اجرای برنامه 
ملی بازآفرینی در هفت کان شــهر کشور گرفته  
و حدود چهــار هزار واحد مســکونی دیگــر نیز در 
اراضی وزارت راه و شهرسازی در مرحله طراحی 

و آماده واگذاری به توسعه گر هستند.

...صنعت 
اعام آمادگی مشروط یک شرکت 
برای تولید 3 شیفت لوازم خانگی 

تســنیم- مدیر عامل شــرکت کارخانجات لوازم 

خانگــی پارس نامــه ای بــه وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت نوشــت. رحمانی نیا با اشــاره به وضعیت 
ملتهب بازار لوازم خانگی اعام کرد: این شرکت 
آمادگی دارد به طور ویژه و خــارج از برنامه قبلی، 
با هدف تنظیم بازار،  به شــرط حمایت مسئوان 
و مرتفــع کــردن موانع موجــود و با بهــره گیری از 
حداکثر توان تولیدی به صورت شــبانه روزی و در 
سه شیفت تولید کند تا بخشی از کمبود بازار لوازم 
خانگی جبران شــود. شــرکت کارخانجات لوازم 
خانگی پارس یکی از با ســابقه ترین شرکت های 
تولید لوازم خانگی در ایران و زیرمجموعه سازمان 

تامین اجتماعی است. 

...تعزیرات 
پرونده تخلف 77۸ میلیون داری 
واردات گوشت روی میز تعزیرات 

فارس- ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی از 

تشکیل پرونده ۱۱ شرکت وارد کننده گوشت با ارز 
دولتی به دلیل عدم ایفای تعهدات خبر داد و گفت: 
به رغم مکاتبات متعدد و پیگیری های صورت گرفته 
با این شــرکت ها که ارز دولتی دریافــت کرده اند؛ 
هیچ مدرک و مســتنداتی برای بررسی ارائه نشد. 
وی ارزش این تخلفــات را ۷۷۸ میلیون و ۲3 هزار 
دار بیان کرد. رایگانــی در این زمینه، همچنین از 
تشــکیل پرونده دو واردکننده روغن خــام در قبال 
دریافــت 3۸ میلیــون و 334 هــزار و 36۵ یــورو 
ارز دولتی و نیز تشــکیل پرونده برای یک شــرکت 
محصوات کشاورزی و مواد غذایی  به ارزش تخلف 

64 میلیون و 9۵ هزار و ۱۰3 دار خبر داد. 

...بورس 
جهش ۲500 واحدی بورس، این بار 

در 5 دقیقه! 

بورس تهران که چند روز قبــل رکورد صعود بیش 
از ۲ هزار واحدی در ۱۰ دقیقــه را ثبت کرده بود، 
دیــروز طــی ۵ دقیقــه ۲۵۰۰ واحــد رشــد کــرد. 
شــاخص کل که روز سه شــنبه را در ســطح ۱۲۱ 
هزارو ۱۷3 واحد به پایان برده بود، دیروز تا ساعت 
9:۰۵ و فقط بعد از ۵ دقیقه از شــروع معامات از 
۱۲3 هزار و ۸۰۰ واحد فراتر رفت و تا پایان ساعت 
معامات بــه ۱۲3 هــزار و 9۵۱ واحد رســید. به 
گزارش خراسان بازار سرمایه انتظار دارد با اعام 
سیاست جدید ارزی مبنی بر آزادشدن عرضه ارز 
شرکت های فوادی، پتروشیمی و معدنی در بازار 
ثانویه، چشم انداز سودآوری شرکت ها به صورت 

معناداری افزایش یابد. 

رئیس جمهور برای پاسخ درباره التهابات ارزی به مجلس می رود

اعام وصول سوال از روحانی
معاون پارلمانی رئیس جمهور : طرح سوال غیر قانونی و با اهداف سیاسی است 

همزمان با اعام قریب الوقوع  سیاست های 
ارزی جدید بانک مرکزی، روند نزولی قیمت 
ســکه و یورو که حدودًا از دو روز گذشــته آغاز 
شــده، دیروز نیــز ادامــه یافت. در ایــن حال، 
بررســی ها نشــان می دهد در صــورت ورود 
ارز صادراتــی پتروشــیمی ها در بــازار ثانویه 
بدون تغییر در نرخ خوراک این واحدها، رانت 
تخصیص یافتــه به پتروشــیمی ها به شــدت 
افزایش یافته است و دولت از حدود 3۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد خود محروم می شــود. 
ضمن این کــه پیش بینی می شــود با تعمیق 
بــازار مذکــور، نــرخ دار و ارز، کاهــش یابد.

وعــده دو روزه داده شــده برای اعــام و آغاز 
سیاســت های جدیــد ارزی دولت، امــروز به 
سر می رسد. سیاســت هایی که به نظر، شاه 
بیت آن، تعمیق بازار ثانویــه با تزریق ارزهای 
صادراتی صادرکنندگان بزرگ پتروشــیمی 
و معدنی کشور است.در این حال، دیروز بعد 
از ظهر، بازارهای سکه و ارز، به رغم نوسان و 
فراز و فرود، روند کاهشی به خود گرفتند. به 
طوری که سکه امامی تا ســاعت ۱6:3۰، با 
حدود ۵۷ هزار تومان کاهش نسبت به دو روز 
قبل، به 3 میلیون و ۸4۸ هزار تومان رسید. 

یورو با ۷ تومان کاهش، رقم ۱۲ هزار و 3۲9 
تومان را ثبت کــرد. با این حــال دار در بازار 
غیر رسمی، و طبق آمار و ارقام پراکنده و غیر 
قابل اعتماد، ظاهرًا مقداری افزایش داشت.

کلیات بسته ارزی جدید به روایت اتاق 	 

بازرگانی

در این حال و در آســتانه رونمایی از سیاست 
جدیــد ارزی دولــت، برخــی خبرهــا و گمانه 
ها، به این سیاســت جدید پرداختند. در این 
زمینه ایســنا به نقل از اتاق بازرگانی نوشــت 
که بر اســاس سیاســت جدید بانک مرکزی، 
دولت بــه دنبال اجرای ســه سیاســت جدید 
در بازار ارز اســت که هدف اصلــی آن در گام 
اول، تثبیت بازار و سپس، جلوگیری از توزیع 
رانت اعام شده است. در این زمینه، انتقال 
مبادات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار 
ثانویه، پایه و اســاس بســته جدید ارزی بانک 
مرکزی اســت که البتــه نحوه اجــرای دقیق 
آن پس از اظهار نظر ســازمان برنامه و بودجه 
مشخص خواهد شد. ظاهرًا قرار است صنایع 
پتروشیمی، فوادی و معدنی که ۸۰ درصد از 
صادرات غیر نفتی کشور به آن ها تعلق دارد و 

تاکنون باید ارز حاصــل از صادرات خود را به 
نرخ مصوب در ســامانه نیما به واردکنندگان 
گروه دوم کاایی مــی فروختنــد، ارز خود را 
ماننــد صادرکننــدگان بخــش خصوصی در 
بازار ثانویه و به نــرخ توافقی به واردکنندگان 
تخصیــص دهند.طبــق اظهارات مســئوان 
اتــاق بازرگانــی، بــا ورود ارز صادرکنندگان 
عمده غیر نفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه، 
پیش بینی می شود که قیمت دار از نرخ های 
غیر رســمی کنونی، فاصله گرفته و ۸ هزار تا 
۸ هزار و پانصد تومان کاهش یابد. همچنین 
بانک مرکزی به دنبــال بازگرداندن صرافی 

های مجاز به چرخه ارزی است.  

پتروشیمی ها مرکز ثقل سیاست ارزی	 

همان طور که گفته شد، با توجه به لزوم عرضه 
ارز بــه بــازار ثانویه، برخــی صنایع بــزرگ و به 
خصوص پتروشــیمی ها، در مرکــز توجه قرار 
گرفته اند. منتها موضوع پتروشیمی ها دارای 
پیچیدگی هایی است که به نظر می رسد دولت 
باید در این زمینه تصمیم مشخصی را بگیرد. 
چرا که این واحدها از یک ســو خوراک )یعنی 
مواد اولیه( واحدهای خود را بــا نرخ ارز یارانه 

ای دریافــت می کنند و اصوًا بــه همین دلیل 
نیز تاکنون ایــن الزام برای آن ها تعیین شــده 
بود تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ یارانه 
ای به بازار ارز تزریق کنند. موضوعی که به نظر 
می رسد، به دلیل تمایل این واحدها به عرضه 
ارز خود به نرخ بــازار آزاد در بــازار، تاکنون به 
طور کامل اتفاق نیفتاده است. حتی بسیاری 
از کارشناســان و نماینــدگان مجلــس بــر این 
موضوع تاکید دارند که یکی از مهم ترین دایل 
شکست سیاست های دولت در زمینه مدیریت 
نرخ ارز در ماه های اخیر و تداوم روند چشمگیر 
افزایــش آن در بــازار آزاد، همراهــی نکــردن 

پتروشــیمی ها با این سیاســت ها بوده است.
در این حال، گزارش خبرگزاری مهر حاکی از 
این است که اگر تصمیم ارزی جدید در دولت 
مصوب شود، پتروشیمی ها باید یکی از این دو 
راه را انتخــاب کنند:یا خــوراک ارزان بگیرند 
و دارشــان را ٤۲۰۰بدهند یا خوراک با نرخ 
فوب بگیرند و دار را در بازار ثانویه بفروشند. 
محاسبات ارائه شده توسط خبرگزاری فارس 
در این زمینه، نشان می دهد که کاهش درآمد 
سالیانه دولت از محل فروش یارانه ای خوراک 
بــه واحدهــای پتروشــیمی حــدود 3۰ هــزار 

میلیارد تومان در سال است. 

...اخبار
 با تاکید بر تثبیت مشاغل موجود

 در صنایع متاثر از تحریم 

بسته اشتغالی ضد تحریم به دولت رفت 

معاون وزیر کار با اشاره به تدوین بسته ویژه اشتغال متناسب 
با شــرایط اقتصادی پیش رو، از ارائه راهکارهای مشخص 
تثبیت شــغل و ایجاد فرصت های جدید شغلی متناسب با 
نحوه تاثیرپذیری صنایع مختلــف از تحریم خبر داد. بر این 
اســاس در برخی صنایع بزرگ مثل لوازم خانگی و خودرو 
که احتماا از تحریم ها دچار آســیب می شــوند، بخشی از 
حقوق شــاغان در معرض بیکاری از محــل صندوق بیمه 
بیــکاری پرداخــت خواهد شــد. ایــن طــرح در چهارچوب 
برنامه اشتغال فراگیر تدوین شده و برای تصویب به دولت 
رفته است.عیســی منصوری در گفــت وگو با مهــر، در این 
باره گفت: بسته جدید اشتغال برای ســال های 9۷ و 9۸ 
با محوریت تاثیر تحریم و رکود آماده و با اشتراک با سازمان 
برنامه و بودجه برای بررسی به دولت پیشنهاد شده است.

منصوری با بیان این که دقیقا محاسبه کردیم در چه فاصله 
زمانی به چه صنایعی ممکن است شوک وارد شود، افزود: 
در دوران رکود برخی از رشــته فعالیت هــا از جمله صنایع 
کارخانه ای بــزرگ، خودرو و لوازم خانگــی دچار افول می 
شوند. این صنایع در بخش هایی که برای تامین مواد اولیه 
به کشــورهای غربی وابســته هســتند طبیعتا ممکن است 
با مشــکاتی مواجه شــوند؛ در عین حال در ایــن دوره یک 
سری از رشــته ها مانند صنایع پایین دســتی پتروشیمی، 
مبلمان، کفش و پوشــاک، فناوری اطاعات و گردشگری 
مشروط به رفع اشکاات می توانند رشــد کنند. اما برخی 
از رشــته فعالیت هــا از جمله زعفــران و فرش بــه دلیل این 
که از محصــوات انحصاری هســتند، متاثــر از تحریم های 
جدید دچار تغییر و تحول جدی نمی شــوند.معاون توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزیر کار با اشــاره به تجربــه آلمان در 
دوره بحران اقتصادی اروپا افزود: راهکار مشــخص ما این 
اســت که در واحدهای در معرض ریزش اشــتغال، بخشی 
از دســتمزد »فرد در معرض بیــکاری« از محــل منابع بیمه 
بیکاری و بخشــی از آن نیز توســط کارفرما تامین شود. در 
کشور آلمان 6۰ درصد از دستمزد شاغان این واحدها از 
محل منابع بیمه بیکاری و 4۰ درصد بقیه از طرف کارفرما 
در یک بازه زمانی پرداخت شــد تا دوران افــول و بحران به 
پایان رسید که این تجربه در کشور ما نیز می تواند اجرا شود.
وی سیاست های در نظرگرفته شده برای دسته دوم صنایع 
را )که در شرایط تحریم دارای ظرفیت رشد هستند( مقابله با 
قاچاق و غیراقتصادی کردن آن بیان کرد و درباره دسته سوم 
)کااهای انحصاری که تاثیری از تحریم نمی گیرند و فقط با 
افزایش هزینه مبادله و نقل و انتقاات مواجه می شوند( هم 
گفت: در بسته جدید کاهش هزینه های مباداتی آن ها را در 
دستور کار قرار دادیم. به گفته وی حمایت از بخش خدمات 
مولد مانند گردشگری و حوزه فناوری اطاعات و ایجاد شغل 

در این حوزه ها هم در دستور کار قرار دارد. 

اوج گیری جنگ تعرفه ای آمریکا علیه چین 

در حالی که خبرهایی مبنی بر تشدید جنگ تجاری آمریکا 
با چین و وضع تعرفه ۲۵ درصدی بــر ۲۰۰ میلیارد داری 
کاای چینی به گوش می رسد، بورس های جهانی عمدتا 
منفی شدند و چینی ها هم اعام کردند که در صورت انجام 
این کار توسط آمریکا مقابله به مثل می کنیم.گفتنی است 
در دور قبلی جنگ تجاری )اوایل جوای مصادف با اواسط 
تیرمــاه(، آمریکا بــر 34 میلیــارد دار کاای چینــی تعرفه 
۲۵ درصدی وضع کرده بود که به ســرعت با اقدام متقابل 
و مشــابه چینی ها )وضع تعرفه بر 34 میلیــارد دار کاای 
آمریکایی( مواجه شد. به گزارش خبرگزاری های فارس و 
ایسنا، رویترز به نقل از مقام آگاه نوشت که دولت ترامپ در 
نظر دارد تا برای ۲۰۰ میلیــارد دار کاای وارداتی چینی 
تعرفه ۲۵ درصد اعمال کند. ترامپ پیش از این تهدید کرده 
بود که تعرفه ۱۰ درصدی روی این مقدار کاا وضع خواهد 
کرد. کااها شــامل مواد غذایــی، مواد شــیمیایی، فواد و 
آلومینیوم، مبلمان، فرش، استیک خودرو، دوچرخه، لوازم 
آرایشی و بهداشتی و تعداد زیادی دیگر می شود.بعد از اعام 
این خبر توسط رویترز نگرانی ها درباره جنگ تجاری بین دو 
کشور در بازارهای مالی افزایش یافت و بورس های جهانی 
منفی شــدند. مخصوصا آن که واکنش سریع چینی ها هم 
باعث افزایش نگرانی از جنگ تجاری شد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه چین گفت: فشارهای آمریکا و باج خواهی دیگر 
تأثیری نخواهد داشت. چین به طور قطع این سیاست های 
آمریکا را با اقدامات متقابل پاسخ می دهد و از حقوق قانونی 
خود دفاع خواهد کرد. البته بورس های آسیایی و چین هم 
دیروز وضع خوبی نداشتند و سایه جنگ تجاری بین آمریکا 
و چین کماکان بر بازار سرمایه این کشور سنگینی می کند. 
به گزارش رویترز راین انیس، معاون ارشــد شورای تجاری 
آمریکا-چین در این باره گفت: تعرفه ۱۰ درصدی روی این 
محصوات پیش از این مشکل ساز بود و دو برابر کردن آن ها 

به ۲۵ درصد، وضعیت را بسیار وخیم تر خواهد کرد.

جنگ تجاری به نفع ایران تمام خواهد شد؟	 

گفتنی است چینی ها مصمم اند که در صورت وضع این تعرفه 
به مقدار مشابه بر کااهای آمریکایی نیز تعرفه وضع کنند که 
یکی از این کااها نیز نفت خواهد بود. پیشتر برخی پاایشگاه 
های چینی اعام کرده بودند که در صــورت وقوع این اتفاق 
واردات نفت از آمریکا را متوقف و انرژی خود را از ایران تامین 
خواهند کرد. اواسط تیرماه گذشته، یکی از مدیران پاایشگاه 
پتروشیمی »دونگ مینگ« در استان »شــاندونگ« در شرق 
چین گفت، دولت چیــن قصــد دارد تعرفه هایــی روی نفت 
وارداتی از آمریکا در نظر گیرد و در زمینه خرید نفت بعد از این 
بر آفریقای غربی و خاورمیانه از جملــه ایران متمرکز خواهد 
شــد. او اظهار کرد: با »اســتمرار تنش ها و نبرد تجاری میان 
چین و آمریکا« بحث جایگزین کردن نفت ایران به جای نفت 

آمریکا در خریدهای آینده پکن مطرح شده است.

تکذیب خبر بازداشت معاون وزیر صنعت

صداو ســیما - وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر منتشر 

شــده مبنی بر بازداشــت یکی از معاونان ایــن وزارتخانه را 
تکذیب کــرد. پیش از ایــن خبرگزاری فارس مدعی شــده 
بود که در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش 
64۰۰ خودروی لوکــس و تحقیق از مدیران و مســئوان 
دخیل در این پرونده به تازگی یکی از معاونان وزیر صنعت، 

معدن و تجارت بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است.

شمارش معکوس برای پایان رانت ارزی 
تداوم افت قیمت در بازار سکه و ارز در آستانه رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت 

اونس جهانیربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدسکه طرح قدیمهرگرم طای18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودارارز وطا

)دار(

شاخص کلبورس ایران
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طبق آخریــن آمار اعام شــده؛ صــادرات نفت کشــور در 
4 ماهه ابتدایی امســال نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
افزایش یافته اســت اما صادرات میعانات گازی با کاهش 
همراه بوده است. به گزارش مهر،  وزارت نفت اعام کرده 
است که ایران در چهار ماه نخســت امسال )9۷(، به طور 
میانگین روزانه حدود ۲ میلیون و 3۰۰ هزار بشــکه نفت 
خام به مقصد کشــورهای آســیایی و اروپایــی صادر کرده 

اســت. میانگین صــادرات نفت خــام ایران در ســال 96، 
به طور میانگین ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار بشــکه در روز بوده 
اســت. گفتنی اســت چین و هند از بزرگ ترین مشتریان 
نفت خام ایران هستند که پس از خروج آمریکا از برجام در 
۱۸ اردیبهشت  تحت فشارهای این کشور قرار نگرفته اند 
و مصمم به ادامه واردات نفت خود از ایران هستند. گفتنی 
اســت وزیر نفــت و گاز هند به تازگــی خبر داده اســت که 

واردات نفت این کشور از ایران در ماه ژوئن )خرداد - تیر( 
نسبت به دوره مشابه پارسال نزدیک به ۵۰ درصد افزایش 
داشــته اســت. همزمان براســاس تازه ترین آمــار گمرک 
ایران از تجارت خارجی چهار ماهه نخست امسال، در این 
مدت ســه میلیون و ۵۸۰ هزار تن میعانات گازی از ایران 
صادر شــده که ارزش آن به یک میلیــارد و ۸63 میلیون و 
94۵ هزار دار می رســد. به گزارش ایسنا، این در حالی 

اســت که میزان صادرات میعانات گازی در مدت مشــابه 
سال گذشته، برابر پنج میلیون و 6۷9 هزار و ۲4۰ تن به 
ارزش دو میلیــارد و ۲۲۷ میلیون و ۷۱3 هــزار دار بوده 
است. به این ترتیب صادرات میعانات گازی تا پایان تیرماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی 
36.96 درصد و از لحــاظ ارزش ۱6.33 درصد کاهش 

داشته است.

آخرین آمار فروش نفت و میعانات گازی ایران در 4 ماهه اول امسال اعام شد: 

افزایش فروش نفت، کاهش صادرات میعانات
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طاهری- مواضع متناقض رئیس جمهور آمریکا و دیگر 

مقامات این کشور از سوی رسانه ها و شخصیت های 
مختلف بین المللی جدی گرفته نشد. این تحلیل گران 
و رسانه ها از جمله رسانه های مطرحی چون سی.ان.

ان، الجزیره، کریستین ساینس مانیتور، واشنگتن پست، 
لوموند و نیویورک تایمز در ارزیــابــی پیشنهاد ترامپ 
به  تهران برای مذاکره مستقیم، بر بی اعتمادی مردم 
ایران به او و دیگر مقامات آمریکا اشاره و تصریح کردند که 
سیاست ترامپ در قبال ایران نه عاقانه است نه باثبات. 
در این میان رویترز نیز به نقل از مقامات مسئول اعام 
کرد دستگاه های اطاعاتی آمریکا به ترامپ گوشزد کرده 
اند که »فشارها به ایران مردم این کشور را علیه واشنگتن 
متحدتر خواهد کــرد.« از همین رو برخی تحلیل گران 
ارزیابی می کنند که پیشنهاد اخیر ترامپ برای مذاکره، 
به این دلیل است که انسجام و اتحادی که در 18 ماه اخیر 

به سبب رفتارهای او در ایران ایجاد شده، از بین برود.

درخواست مذاکره همراه با تشدید فشار	 

روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر 
ــت او وارد  ــران به زودی با دول مدعی شد مقام های ای
گفت وگو خواهند شد. وی در سخنان خود که در جمع 
هــوادارانــش در شهر تامپا سخنرانی می کــرد، تصریح 
کرد: »امیدوارم کار با ایران خوب پیش برود. آن ها اان 
گرفتاری های زیادی دارند. امیدوارم که کار خوب پیش 
بــرود و احساس من این است که آن ها خیلی زود با ما 
صحبت می کنند. شاید هم این کار را نکنند که آن هم 
اشکالی نــدارد.« در همین حال در موضع متناقضی که 
نشان دهنده سوء نیت آمریکایی هاست »هوگان گیدلی« 
معاون سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد سیاست دولت 
آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده و واشنگتن قصد دارد 
به اعمال تحریم و فشار به ایران، ادامه دهد. هیدر نائورت 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در پاسخ به این 
سوال که آیا »پمپئو« از مذاکره با ایران بدون پیش شرط 
استقبال می کند یا نه سعی کــرد از اصطاح »بــدون 
پیش شرط« استفاده نکند و گفت: واشنگتن می خواهد 
ــران رفتارش را تغییر دهــد امــا آن چه مهم اســت این  ای
است که ما می خواهیم بنشینیم و با آن ها مذاکره کنیم. 
روزنامه یدیعوت آحارونوت هم به نقل از یک مقام رژیم 
صهیونیستی گفت: اسرئیل دایم با دولت آمریکا در ارتباط 
است. مقام های ارشد آمریکایی به اسرائیل گفتند که 

تغییری در موضع قاطعانه علیه ایران ایجاد نشده است.

روایت کارشناسان سی.ان.ان و الجزیره از بی اعتمادی 	 

مردم ایران به دولتمردان آمریکایی

به گزارش شبکه خبر و فارس، کارشناس شبکه خبری 
سی.ان.ان در تحلیل مواضع اخیر رئیس جمهور آمریکا 
گفت: ایران طرف دیگر توافقی است که آمریکا از آن خارج 
شده است. ایرانی ها آمریکا را به چشم کشوری نگاه می 
کنند که تعهداتش را نقض کرده است. از نظر آن ها آمریکا 
اعتبار ندارد و بعید است قبول کنند با آمریکا مذاکره یا 
توافق نامه ای امضا کنند. دیوید میلر کارشناس شبکه 
الجزیره هم تأکید کرد: با توجه به تجربه های گذشته و نیز 

خشم و ناراحتی آمریکایی ها از واشنگتن به خاطر خروج از 
برجام، ترامپ در نزدیک شدن به ایران ناکام خواهد ماند. 
وی در ادامه افزود: ضمن این که رئیس جمهور آمریکا برای 
انحراف افکارعمومی از ناکامی هایش پیشنهاد مذاکره با 

تهران را داده است.

ساینس مانیتور: آمریکا در محاسباتش اشتباه کرده 	 

است

کریستین ساینس مانیتور چاپ آمریکا هم در گزارشی در 
این باره نوشت: ایرانی ها معتقدند آمریکا در محاسباتش 
اشتباه کــرده است و فشارهای جــاری در نهایت باعث 
اتحاد بیشتر مردم ایران می شود. این نشریه آمریکایی 
می نویسد حتی عده ای از ایرانی ها که به آمریکا نگاهی 
مثبت داشتند با اقدامات اخیر کاخ سفید تغییر نگرش 
دادند و گرایش دولت آمریکا به یک گروه مسلح مخالفان 
ایران)سازمان منافقین(باعث ناامیدی بیشتر عده ای 
شده است که فکر می کردند می توان با آمریکا کنار آمد. 
کریستین ساینس مانیتور همچنین اشــاره به واکنش 
فعاان فضای مجازی در ایران به پیشنهاد مذاکره ترامپ 
داشته و نوشته است که آن ها برای پاسخ به آمادگی تهران 
برای مذاکره با ترامپ از هشتگ های »خفه شو ترامپ« 
و »دخالت در ایران را متوقف کنید« استفاده کردند. این 
گــزارش می افزاید، حتی کسانی که همچنان طرفدار 
اصاحات هستند معتقدند دیوانگی ترامپ هیچ انتهایی 
ندارد اما وحدت و انسجام ایرانی ها هم انتهایی ندارد. این 
نشریه آمریکایی یادآوری می کند: حرف اصلی ایرانی ها 
این است که تا زمانی که ترامپ  بیشتر چنگ و دندان نشان 
دهد ما هم بیشتر مشتمان را نشان خواهیم داد. کریستین 
ساینس مانیتور به مصاحبه اش با یک دانشجوی اصاح 
طلب اشاره می کند و می آورد: این دانشجو به ما گفت این 
شرایط را هم اگر چه دشواراست اما با موفقیت پشت سر 
خواهیم گذاشت و ترامپ هم مانند بقیه رؤسای جمهور 
آمریکا به دور انداخته خواهد شد. این نشریه چاپ آمریکا 
در ادامه به نقل از یک کارشناس در تهران نوشت: ممکن 
است عده ای از دولت راضی نباشند اما چگونه آمریکایی 

ها با آسیب زدن به مردم می توانند ادعا کنند که ما در کنار 
مردم ایران هستیم؟

واشنگتن پست: سیاست ترامپ در قبال ایــران نه 	 

عاقانه است نه باثبات

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به قلم مکس بوت با 
تأکید بر این که واکنش ترامپ برای انحراف توجهات از 
کرنش او در برابر روسیه بوده است، نوشت: متاسفانه باید 
گفت حاکمان ایران منطقی تر در مقایسه با رئیس جمهور 
خودرای ما، که به جنگ های تجاری مخرب، تضعیف ناتو 
و توهین به متحدان ما مشغول است، زمامداران معقول 
تری محسوب می شوند. گزارش فوق افزود: ولی سیاست 
ترامپ در قبال ایران نه عاقانه و نه با ثبات است. به نظر 
می رسد که او عزم خود را برای تغییر رژیم ایران جزم کرده 
است درحالی که مشخص نیست برخورد رژیم بعدی این 

کشور با آمریکا دوستانه تر باشد.

لوموند: بازی با ایران برای ترامپ به آسانی کره شمالی 	 

نیست

به گزارش تسنیم، نشریه فرانسوی لوموند نیز در گزارشی 
نوشت: آیا این راهبرد »اعمال حداکثر فشار« برای تکرار 
اظهارات مایک پمپئو به انــدازه کافی با سازش فاصله 
دارد؟ فرد کاپان در مقاله طوانی در اسلیت به ترامپ 
یادآوری کرد که »ایران کره شمالی نیست« و بازی به آن 
اندازه آسان نخواهد بود. لوموند افزود: بهبود روابط کره 
شمالی و واشنگتن میانجیگر، یعنی کره جنوبی و حامی، 
یعنی چین، را داشت، اما چنین شرایطی دربــاره ایران 
وجود ندارد؛ اروپایی ها با خروج یک جانبه ترامپ از توافق 
تحقیر شدند، باید دانست آیا وادیمیر پوتین می تواند نفوذ 
داشته باشد، رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که درباره این 

موضوع با وی صحبت کرده است.

نیویورک تایمز: تیم امنیت ملی آمریکا مخالف دیدار 	 

ترامپ و روحانی است

نیویورک تایمز هم در تحلیل پیشنهاد ترامپ برای مذاکره 

نوشت: دیدار میان ترامپ و آقای روحانی در آینده نزدیک به 
ویژه به علت خشم ایرانی ها از خروج ناگهانی ترامپ از برجام، 
بسیار بعید است. روزنامه آمریکایی نوشت: حتی اگر رئیس 
جمهور ایران آماده دیدار با ترامپ باشد، به نظر می رسد که 
گروه امنیت ملی ترامپ  به شدت مخالف این مسئله است. 
در واقع، مشاوران رئیس جمهور به تازگی تمایل بیشتری 
را برای شتاب دادن به براندازی در ایران نشان داده اند. 
نیویورک تایمز ادامــه داد: همچنین معلوم نیست ترامپ 

انتظار چه دستاوردی را از دیدار با روحانی دارد.

رویــتــرز: دستگاه هــای اطاعاتی آمریکا به ترامپ 	 

گوشزد کرده اند که فشارها مردم ایران را علیه واشنگتن 

متحدتر خواهد کرد

خبرگزاری رویــتــرز هم در گــزارشــی با اشــاره به اعام 
آمادگی دونالد ترامپ برای دیدار و گفت وگو با مقامات 
ایران و همچنین مواضع متناقض و نامشخص مقام های 
کاخ سفید نوشت که هدف آمریکا مهار ایران است. این 
خبرگزاری به نقل از کارشناسان می نویسد: دولت آمریکا 
به روشنی هدف مطلوب برای سیاست خود درباره ایران 
را تعریف نکرده یا مسیری آبرومندانه برای ایران به منظور 
کاهش تنش های فزاینده بین واشنگتن و تهران را مشخص 
نکرده اســت. این خبرگزاری با اشــاره به بی اعتمادی 
ایران به مقامات آمریکایی نوشت: ایران بر این باور است 
که آمریکا با خروج از توافق هسته ای با سوء نیت رفتار 
کرده و تهران همچنین همواره واشنگتن را مقصر ایجاد 
بی ثباتی در خاومیانه دانسته است. همچنین به گزارش 
شبکه خبر، رویترز در ادامه به نقل از مقامات مسئول اعام 
کرد دستگاه های اطاعاتی آمریکا به ترامپ گوشزد کرده 
اند که »فشارها به ایران مردم این کشور را علیه واشنگتن 
متحدتر خواهد کرد.«بنابراین برخی کارشناسان معتقدند 
هدف ترامپ از مطرح کردن پیشنهاد مذاکره به نوعی از 

بین بردن انسجام داخلی در ایران است .

ظریف: تهدید، تحریم و تردستی های تبلیغاتی علیه 	 

ایران کارگر نمی افتد

در همین حال محمد جــواد ظریف، وزیــر امــور خارجه 
کشورمان هم در واکنش به پیشنهاد ترامپ برای مذاکره 
با تهران در توئیتی نوشت: ایران و آمریکا دو سال گفت وگو 
کردند. ما با اتحادیه اروپــا، تروئیکای اروپایی، روسیه 
توافق چندجانبه بی نظیر  ایجاد یک  به  و چین موفق 
-موسوم به برجام- شدیم. این توافق، کارساز بوده 
است. آمریکا تنها می تواند خودش را بابت خروج از این 
توافق و ترک میز ]مذاکره[ مقصر بداند. تهدید، تحریم 
کارگر  تبلیغاتی  )تردستی های(  شیرین کاری های  و 
نخواهند افتاد. احترام به ایران و به تعهدات بین المللی 
را بیازمایید. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم 
با اشاره به توئیت ظریف نوشت: به نظر می رسد ظریف 
می گوید که عبور شما از برجام با ادعای مذاکرات بدون 
شــرط منافات دارد. شما با اعــام بازگشت تحریم ها 
جنگی اقتصادی را علیه ما آغــاز کردید، این جنگ را 
متوقف کنید، آن گاه درخواست مذاکره کنید. »بدون 

پیش شرط« یعنی »بدون اعمال تحریم«.

امیرمؤمنان، امام علی)ع( می فرمایند:

اإعجاُب َیمَنُع اازدیاَد.
خودپسندی و غرور، مانع پیشرفت و کمال است.

)نهج الباغه : حکمت ۱۶۷(
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه های مطبوعات

 ...
آفتاب یزد – این روزنامه درباره گفت و گوی تلویزیونی  �

رئیس جمهور در روز سه شنبه 2 مرداد که به تعویق افتاد، 
نوشت: حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی دولت روحانی، 
از مخالفان اصلی این گفت وگوی تلویزیونی بوده است. آشنا 
به عنوان مخالف اصلی گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور 
به روحانی گفته تنها باید زمانی دراین شرایط با مردم رو در رو 

سخن بگوید که اطاعات و داده هایش کامل باشد.  
ــازار خــودرو روزبـــه روز با وضعیت آشفته تری  � ایــران - ب

روبــه رو می شود. خودروهای وطنی پا به پای قیمت ارز 
گران می شوند و هیچ کس هم دلیل این اتفاقات را توضیح 
ــدی قیمت در تمام خودروها  نمی دهد. رشد ۷۰ درص

منطقی نیست.
جوان - معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: دست  �

 NICU کاری در تاریخ زایمان ها، میزان بستری نوزاد در
و حتی مرگ نوزادان را افزایش می دهد. متأسفانه افراد 
ــد تاریخ زایمان نــوزادشــان را تغییر دهند و  تمایل دارن
تاریخ دیگری که مدنظرشان  یا  ازدواج  مثًا طبق روز 
است، زایمان را تنظیم کنند. به همین دلیل مثًا اگر قرار 
است، کودک شان در 2۰ /۷/ ۹۷ متولد شود؛ طوری 
برنامه ریزی می کنند که به صورت سزارین نوزاد را در ۷/ 
۷ /۹۷ به دنیا آورند تا تاریخ تولد جالبی شود؛ اما این کار 
فاجعه است و واقعًا این طور رفتارکردن با سامت نوزادان 

و نسل آینده کشور نگران کننده است.
صبح نو – این روزنامه اعام آمادگی ترامپ برای مذاکره  �

با ایران را با تیتر »همان دستکش مخملی« منتشر کرد و 
نوشت: مسیر مذاکره با اوبامای مودب، باترامپ قمارباز 

تکرار نخواهدشد.
ایران - یک نماینده اهل سنت اعام کرد که آیت ا... اراکی  �

از احداث مسجد اهل سنت در تهران استقبال کرده و گفته 
است مجمع تقریب حامی این اقدام است.در متن نوشته 
جلیل رحیمی جهان آبادی، رئیس فراکسیون اهل سنت 
مجلس آمده است: »درخواست کردیم آقای اراکی در محضر 
مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی صحبت کنند و 
مطالب را منتقل کنند. آیت ا... اراکی هم صحبت کردند... 
آیت ا... اراکی موانع ساخت مسجد در تهران را شرح دادند و 

درخواست کردند در رفع موانع همگی کمک کنیم.«

...انعکاس
انصاف نیوز مدعی شد: سید ضیا نبوی، فعال سیاسی  �

اصاح طلب که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود 
آزاد شد. او تعهد داده است که شنبه برای ادامه بازپرسی 

ها به اوین بازگردد.
راه دانا مدعی شد: رضا پهلوی، فرزند شاه مخلوع هفته  �

گذشته و همزمان با سالروز مرگ محمدرضا شاه طی سفر 
مخفیانه به ریاض با برخی سران سعودی دیدار کرده است. 
در این سفر مقامات پادشاهی سعودی برای ایجاد اخال 
در امنیت ملی ایران و تقویت و تحریک تجمعات همراه با 
اغتشاش، 4۰ میلیون دار آمریکا به رضا پهلوی هدیه داده 
اند. رضا پهلوی در این دیدار که با برخی مقامات رده میانی 
وزارت دفاع و خارجه عربستان انجام شد، خواستار پشتیبانی 
رسانه های سعودی برای ترمیم چهره پدر و پدر بزرگش در 
ایران شده است. این دیدار پنجم مرداد در ریاض و در کلوب 

اسب دوانی متعلق به یک تاجر ایرانی انجام شده است.
ــرار اســـت تغییراتی در  � ــد: قـ پـــارس نــیــوز مــدعــی ش

وزارتخانه های اقتصادی )صنعت و کار و رفاه اجتماعی( 
صورت گیرد، هدف دولت هم از ابتدا با ارائه ایحه تفکیک 
وزارتخانه ها همین بود تا نیروهای جدید در بخشی از دستگاه 
اجرایی اضافه و نیروهای حاضر یا جابه جا یا خارج شوند. 
محمد شریعتمداری قصد خداحافظی با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را دارد با این حال احتمال حضور او در دولت 
وجود دارد. قرار است معاونت اجرایی مجدد احیا شود و از 
محمد شریعتمداری، ربیعی و محمدباقر نوبخت به عنوان 

گزینه های مطرح برای این جایگاه نام برده می شود.
مشرق نوشت: یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی  �

خود با انتشار تصویری از صفحه توئیتر حسام الدین آشنا 
و حذف تمام مسئولیت های دولتی خود در صفحه اش، 
نوشت: حسام الدین آشنا همه مسئولیت های دولتی خود 
را از پروفایلش حذف کرد. گویا »آشنا« هم به زودی با دولت 

غریبه می شود.

...انگلیس 
خانواده های قربانیان 11 سپتامبر در طمع تصرف 

اموال ایران در انگلیس

 فارس - خانواده های قربانیان حادثه یــازده سپتامبر از دادگــاه عالی 

انگلیس خواستند تصمیم یک دادگاه آمریکایی را مورد بررسی قرار دهد 
که در سال 2۰12 مدعی شده بود مدارکی درباره حمایت ایران از گروهک 
القاعده ،  وجود دارد. دادگاه نیویورک خسارتی حدود ۷ میلیارد دار برای 
شاکیان این پرونده در نظر گرفته است.اگر دادگاه انگلیس با اعمال این 
رای دادگاه آمریکایی موافقت کند، می تواند دارایی های ایران در انگلیس 
و ولز را که شامل یک ساختمان در مرکز لندن و پول های موجود در حساب 

دو شعبه بانک های دولتی ایران است مسدود یا تصرف کند. 

...بسیج 
سردار غیب پرور: دولت باید آرایش جنگ اقتصادی به 

خود بگیرد

ایسنا- رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تشدید نابه سامانی 

در بازار ارز و طا افزود: مسئوان دولتی باید باور کنند که دشمن جنگ 
اقتصادی را شروع کرده و انتظار ملت این است که دولت نیز آرایش 
جنگ اقتصادی به خود بگیرد.سردار غیب پرور افزود: ما همان گونه که 
برادرانه از قوه قضاییه خواستیم که در مقابل مفسدان اقتصادی برخورد 
قاطعانه و انقابی داشته باشند، از برادران خود در دولت هم می خواهیم 
که با رویکرد انقابی وارد کارزار اقتصادی شوند و اجازه ندهند اقتصاد 

کشور و معیشت مردم بیش از این دچار تاطم شود.

 FATF...
 بعیدی نژاد:4 کشور برای بازگرداندن ایران

 به فهرست سیاه FATFتاش دارند

ایرنا- سفیر ایــران در انگلیس با اشــاره به این که  آمریکا، اسرائیل، 

عربستان و آرژانتین تاش  کردند که ایران را دوباره به فهرست سیاه 
بازگردانند، گفت: اما کشورهایی که ارتباطات خوبی با ایران دارند 
با تاش های این 4 کشور مقابله کردند ومقرر شد که زمان سه ماهه 
بدهد تا ایران به جمع بندی نهایی برسد.بعیدی نژاد افزود:امیدوارم 
با این بحث های کارشناسی به یک تصمیم متعادل و مناسبی برسیم 
تا نظام مالی و بانکی کشور بتواند از امکاناتی که در جهان وجود دارد 

بهره مند شود.

پشت پرده پیشنهاد مذاکراتی ترامپ 
رویترز:سازمان های اطاعاتی آمریکابه ترامپ هشدار داده اند فشارها مردم ایران را متحدترمی کند

...
ریخت و پاش های شاهانه برای داان بین المللی 

برگرفته از کتاب »از سیدضیاء تا بختیار«،نوشته مسعود بهنود 

جلسه ای که با حضور شاه و نظامیان و برخی مدیران 
اقتصادی کشور ]سال 1351[ برای خرج کردن میلیاردها 
دار حاصل از فــروش نفت در رامسر تشکیل شــده بود 
جلسه »تجدیدنظر در برنامه عمران پنجم« نام گرفت. در 
این جلسه ارقام بر روی میزها ریخته شد. ماشین حساب 
ها از »میلیون«ها صرف نظر کــرد. در هر بخش، شاه از 
پیشنهادکنندگان »برنامه های حداکثر« جلوتر می رفت. 
همه چیز باید خریده شود. اما در برابر هر مشکل ،هویدا 
به بیانی متوسل می شد که در آن 11سال او را در پست 
صــدارت نگه داشته بود: »اعلی حضرت امر بفرمایید ما 
راه حل پیدا می کنیم.« در جمع بندی ارقامی که طی 
دو جلسه هشت ساعته روی کاغذ ریخته شده بود، رقم 
عجیبی به دست آمد که با تمام محافظه کاری ها،  دو، سه تن 
اقتصاددان حاضر در جلسه را به وحشت انداخت و برخی 
اجازه خواستند تا بخشی از مخارج به بعد از برنامه عمرانی 

موکول شود اما اخم های شاه درهم رفت. 
شاه  دستور داد مخارج برنامه تا 46۹8میلیارد باا رود. 
نتایج جلسه رامسر اعام نشده، ده ها شرکت تجاری – 
بیشتر در بخش خدمات یا برای واردات کاا- ثبت شد. 
بیشتر این شرکت ها، نمایندگی یک موسسه بزرگ خارجی 
را به دست آورده بودند. به دنبال آن، سیل نمایندگان 
ژاپنی، کره ای، انگلیسی، فرانسوی، بلژیکی و ... به تهران 
سرازیر شد. هتل ها جا نداشت. وابسته های اقتصادی 
ممالک، هر کدام در خانه خود دو، سه تن مهمان از میان 
هموطنان خود جا داده بودند. رابرت گراهام،خبرنگار 
تایمزمالی خود شاهد بود که یک ژاپنی شب ناگزیر در 
مسجدی بیتوته کرد. اتاق مدیران هتل ها را هم تخت زده 
بودند. همه، نقشه ای، طرحی، پیشنهادی در کیف داشتند 
و دسته چکی از بانکی در سوئیس برای پرداخت رشوه ها. 
یورشی به مراتب وسیع تر از یورش جویندگان طا، به دره 
های تنسی و کالیفرنیا در پیش بود. هر کدام از این داان 
بلیت هواپیمایی در دست داشتند به مقصد تهران، جده، 
کویت، ابوظبی، منامه و ... اما ذخیره جا در پروازها آسان 
نبود. منشی های متعدد وزیران و معاونان وزارتخانه ها 
مجبور بودند به چندین زبان به مراجعان بفهمانند که »آقای 
وزیر تا یک ماه بعد وقت ندارند«. شلوغ تر از دفتر آنان، دفاتر 
ویژه وااحضرت ها بود. نمایندگان شرکت های بزرگ، با 
راهنمایی سفیران و وابسته های مطبوعاتی وطنشان به 
زودی دریافتند که راه نزدیک تر برای رسیدن به خواسته 
های شان، دفتر وااحضرت هاست. در آن جا تنها راضی 
کردن یک نفر، بخش بزرگ معامله را انجام می داد، در 
حالی که در ادارات دولتی، ده ها مدیر و ده ها کمیسیون 
و جلسه و هیئت را باید راضی می کردند. بعضی از تازه 
رسیدگان سفارش نامه هایی از »ویلیام وارن«، »کرومیت 
روزولت«، »شوارتسکف«، »راکفلرها، هیئت های حاکمه 
سابق آمریکا، همچون دین راسک، پیر سالینجر، هوبرت 
همفری، سناتورجاوتیس، فولبرایت، راجرز« و ... با خود 
آورده بودند.دولتمردان حاضر وضع بهتری داشتند. برای 
هر کدام ده ها شرکت و کارخانه و نمایندگی حاضر بود که 
بی هیچ سرمایه گذاری تا 3۰درصد سهام را صاحب شوند. 
آن ها دیگر کافی بود انتخاب کنند. از میان آن ها بیشتر از 
همه هوشنگ انصاری، وزیر اقتصاد و دارایی در بورس بود، 
همه می دانستند که او مشاور اصلی اقتصادی شاه است و 
در کار دولتی خود نیز تهیه کننده »مقررات عمومی واردات 
کشور«.با یک اشاره قلم او ،میلیون ها بار جابه جا می شد. 
اما انصاری تمایلی به مشارکت های داخلی نداشت. 
اقتصاد و تجارت در ایران، برای او عرصه تنگی بود که در 
آن نمی گنجید. او کارخانه بزرگی در داخل کشور داشت تا 
مخارج زندگی پرخرجش را در ایران اداره کند. تمام ثروتش 

بیرون از مرزها در کار بود. 


