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 سقوط سعودی درپازل
 قدرت منطقه

»تهدید های  تلفنی ترامپ به قدری شدید بوده 
که بن سلمان در شوک فرو رفته و از معاونان خود 
خواسته اتاقش را برای این که بتواند راحت تر با 
ترامپ صحبت کند،ترک کنند.«این خبر هفته 
گذشته رویترز حاا همزمان شده با خبر بلومبرگ 
که گفته است آمریکا قصد دارد چهار سامانه دفاع 
ضد موشکی پاتریوت خود را به همراه300سرباز 
از خاورمیانه و عربستان سعودی خــارج کند.

با لحن بی سابقه ای، حاکم فعلی  گویا ترامپ 
عربستان سعودی را تهدید کرده در صورتی که 
ــدام نکند  ریــاض به کاهش تولید نفت خــود اق
در مقابل او نیز نخواهد توانست سناتورها را از 
تصویب قانون خارج کردن نیروهای آمریکایی  و 
سامانه های پاتریوت از عربستان منع کند. ماجرا 
از آن جا  شروع شد که طی هفته های گذشته و 
در پی سقوط تاریخی قیمت نفت، دولت ترامپ 
ــازار از سوی  عرضه اضافی و بیش از حد نیاز ب
دولــت هــای سعودی و روسیه را یکی از علل و 
قیمت  تاریخی  سقوط  در  که  عواملی  دانست 
نفت در بازار جهانی و زیان کم سابقه شرکت های 
قیمت  مقطعی  شــدن  منفی  و  آمریکایی  نفتی 
نفت »وست تگزاس اینتر میدیت« آمریکا نقش 
داشته است.اما اکنون چه اتفاقی در حال وقوع 
است؟ در عربستان چه خبر است ؟آیا گاو شیرده 
ــدارد ؟چرا  ــرای عرضه ن آمریکا  دیگر چیزی ب
آمریکا شروع به خارج کردن سامانه پاتریوت از 
عربستان  کرده است واین اقدام را باید  نشانه ای 
از  پایان ماه عسل 75 ساله  این دو متحد قدیمی 
دانست ؟آیاعربستان در حال تبدیل شدن به 
قدرتی درجه دو در خاورمیانه است ؟ همین اول 
باید این نکته را تصریح کنیم که آمریکا همواره 
به عربستان به عنوان یک نقطه ورود به منطقه 
و اعمال سیاست های خود نگاه می کرده و این 

ــادی نکرده  نگاه از حیث استراتژیک تغییر زی
است هر چند در این میان رویکرد خاص شخص 
تــرامــپ بــه تــحــوات سیاست خــارجــی  آمریکا  
که  در خیلی از موارد متفاوت و متاثر از فاکتور 
مالی و منفعت طلبانه است  درباره این شریک 
استراتژیک واشنگتن نیز اعمال شده است و 
بسیاری از اتفاقات فی مابین ریاض و واشنگتن 
در دوره جدید را باید با این معیار تحلیل کرد.
اما آن چه دربــاره عربستان به عنوان یک کشور 
مهم در خاورمیانه و جهان اسام حائز اهمیت 
است نشانه های جدی از آغاز افول این قدرت 
منطقه ای است . با روی کار آمدن سلمان و به تبع 
آن قدرت گرفتن جوانان خام و بی تجربه در دربار 
سعودی که در راس آن ها بن سلمان قرار داشت  
عما شاهد تصمیمات و سیاست هایی بوده ایم 
ــول را سرعت بخشیده است. ــد اف  که ایــن رون
وابستگی امنیتی عربستان به آمریکا در طول 
سال های گذشته با معادله نفت دربرابر امنیت 
تاحد زیادی متوازن می شد اما با افزایش تولید 
ــورد تولید  13 میلیون  نفت  در آمریکا که رک
بشکه ای آن در اوایل سال 2020 و خودکفایی 
نسبی این کشور از نفت خاورمیانه را رقم زد، این 
مزیت نسبتا رنگ باخت و به نظر می رسید این  
معادله نیازمند جایگزینی با فاکتور جدید بود. 
حاکمان جدید ریاض و بن سلمان تازه به قدرت  
رسیده  عاوه بر این که سعی داشتند  حمایت 
واشنگتن از خود را در جنگ قدرت جلب کنند به 
این نتیجه رسیدند که باید این مزیت رنگ باخته را 
با چیزی جایگزین کنند لذا ما در این دوره شاهد 
اوج گیری بی سابقه خرید تسلیحات از سوی 
سعودی از آمریکا هستیم به عبارتی صورتحساب 
امنیتی واشنگتن این بار نه از طریق نفت که از راه 
خرید های گزاف تسلیحاتی پرداخت می شد.اما 
مزیت هایی  همانند  مزیت  ایــن  اســت  بدیهی 
چون جایگاه ژئوپلیتیک مزیت پایداری نیست 
و می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی  سست 
و بــی بنیاد شود.اتفاقی کــه هــم اکــنــون بــرای 
ریاض افتاده است . بن سلمان جوان و کم تجربه 
سرمست از وعده های ترامپ که روزی ذخیره 
دارهای نفتی خود را تمام نشدنی توصیف می 
کرد به سرعت قطر را محاصره و جنگ در یمن را 
تشدید کرد تا جایی که هزینه ماهانه عربستان 

در جنگ علیه یمنی ها پنج میلیارد دار و ساانه 
۶0 میلیارد دار بــرآورد می شود. هزینه هایی 
که  پس از پنج سال جنگ در یمن امروز در حال 
سعودی  اقتصاد  استخوان های  ــردن  ک ــرد  ُخ
است.هرچند،جاه طلبی بن  سلمان به این موارد 
محدود نماند، گــروگــان گرفتن سعد حریری 
ــرور خاشقچی درخــاک  در خــاک عربستان ، ت
ترکیه، بازداشت شاهزادگان سعودی و...گوشه 
کوچکی از بلندپروازی های بن سلمان بود که 
با تکیه بر درآمدهای هنگفت نفتی  و حمایت 
های غیر واقع بینانه ترامپ  صورت می گرفت.
بلندپروازی های  امــا طــی چند ســال گذشته 
بــن سلمان یکی پــس از دیــگــری بــه شکست 
انجامیده است . بن سلمان و حاکمان سعودی 
که خالی شدن زیر پای خود را به خوبی احساس 
ــاوه بــردســت زدن بــه اصاحاتی  مــی کنند ع
گسترده بــرای ورود گردشگر،سرمایه گذاری 
وسیع در فنا وری های پیشرفته »Hi-Tech«و 
آغاز پروژه بلندپروازانه توریستی »نئوم«  سعی 
کردند میزان وابستگی خود را به درآمدهای 
نفتی کم کنند اما کاهش شدید بهای نفت به 
عربستان  بودجه  اصلی  کننده  تامین  عنوان 
ســعــودی بــه هــمــراه گسترش جهانی ویــروس 
کرونا که تبعات اقتصادی مختص به خــود را 
داشته و البته احتمال لغو برگزاری مراسم پر 
سود حج ، این کشور را در شدیدترین اوضاع 
 اقتصادی از زمان تاسیس خود قرار داده  است 
 حاکمان سعودی طی این سال ها چرخش هایی 
را نیز در جهت نزدیک شدن به چین و روسیه 
برای به دست آوردن کارت هایی در بازی قدرت 
بین المللی انجام دادند و حتی در یک مورد سفر 
عربستان  به  گذشته  ســال  سپتامبر  در  پوتین 
در10 سال اخیر کم سابقه بود که قراردادهایی 
امضا رسید  بــه  ارزش صدها میلیون دار  بــه 
هرچند اکنون دو کشور بر سر جنگ قیمتی نفت  
روابــط تیره ای دارنــد . لذا آن چه از روند رفتار 
عربستان و نقش آفرینی او در تحوات منطقه به 
خوبی  مشهود است این است  که این کشور دیگر 
مزیت های تعیین کننده در خط سیر تحوات  را 
دارا نیست و عما روند سقوط عربستان از قدرت 
درجه یک در منطقه به جمع قدرت های درجه دو 

آغاز شده است .
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ما کارگرها کم کم به جایی می رسیم که  •
فقط برای جای خواب و غذا کار کنیم .به خدا 
هیچ امنیت روانی نداریم بس که از هر طرف 

رومون فشاره. 
 ایــن چه وضــع مدیریت کــردن یک کشور  •

است؟ یک روز بنزین گران می شود، یک روز 
پراید می شود 70 میلیون، یک روز مشکل 
قیمت مسکن و اجاره داریم، یک روز مشکل 
شکر داریــم، یک روز مشکل قیمت حبوبات 
داریــم، یک روز بانک هاو بیمه های به درد 
نخور را می برند در بورس ومنت می گذارند 

که زیر قیمت می دهیم.
 ایران خودرو که جواب گوی خریداران نیست  •

پس با چه رویی قصد گرانی خودرو را دارد؟
 شما که در این اوضاع توانایی اداره کردن  •

ــود را نــداریــد چطور  ــواده چند نــفــره خ ــان خ
که  مــان  منتخب  جمهور  رئیس  عملکرد  به 
۸0 میلیون نفر را  مسئولیت سامان دهــی 
برعهده دارد معترضید؟ اگر راست می گویید 
به جای گله وشکایت وغرزدن راهکار بدهید. 
اگرشما جای ایشان بودید چه کار می کردید؟!

بازار باز است اما برای کاسب و کارگر، باز یا  •
بسته بودنش فرقی ندارد! وقتی مردم پولی 
ندارند و به بازار نمی آیند باز یا بسته بودنش 
چه فرقی دارد؟ همه مردم درگیر بیکاری و 
رکود شده اند اما بانک ها مجبورمان می کنند 
ــت کنیم! دولتی ها  ــرداخ کــه اقــســاط را پ
می گویند صاحبخانه ها، کرایه را ببخشند و 
... یعنی می خواهند از جیب مردم ببخشند 
و خودشان در جای گرم و نرم نشسته باشند! 

بــا همسرم، بنگاه های  • ــت  ســه هفته اس
اماک در نیشابور را می گردیم. اجاره خانه 
ها از حقوقی که ماهانه می گیرم بیشتر شده. 
دیگه نمی دونم چکار کنم؟ آقایان مسئول تو 
رو خدا  فکری به حال مستاجرها بکنید، قبل 

از این که دیر بشه.
ــرای بیمه بیکاری پول  • ایــن همه هرماه ب

دادیــم. حاا ما کارگران سه چهار ماه است 
که بیکاریم. اان حــدود صد روز اســت  که 
استخرها و مجموعه های آبی بسته است و 

هزاران نفر بیکارند. پس این بیمه به چه دردی 
می خــورد؟ می خواهند هرموقع به سرکار 
رفتیم پول مان را بدهند؟ خسته نباشند واقعا. 

خدایی اگرشما خبرنگارها سهام عدالت  •
نمی گرفتین سروصدایتان بلند نمی شد؟

بی خود و بی جهت نیست که تعدادی از  •
بیماران کرونایی ما قبل از اعام نتیجه تست 
شان از دنیا می روند چون به گفته یکی از 
تا  مسئوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
مبتایان به سطح 3نرسند از آن ها تست 

گرفته نمی شود.
شنیده شــده قیمت پراید از صد میلیون  •

خواهد گذشت. با باا رفتن پراید به تبع آن 
سایر اجناس هم گران خواهد شد که شکی در 
آن نیست یعنی این قدر این کرونا مملکت را به 

لبه پرتگاه برده یا دست دیگری در کار است؟
ــی، کابینه محترم و مــردم  • ــان  آقــای روح

طــرفــدار دولـــت. بنده بــه عــنــوان کاسب از 
اسفند تا اان که آخر اردیبهشت است نه تنها 
دشت نکردم بلکه  ضرر هم کردم. آن وقت، 
دوستم با خرید خودرو  در اسفند و فروش در 
اردیبهشت 25 میلیون سود کرده است. این 
است مملکت داری؟ دال بازی، بی صاحبی 
و عدم نظارت همه جا را فرا گرفته است. مردم 

را بدبخت وپول ملی را ذلیل کردید.
این کشتی گیری که در پرونده زندگی سام  •

بــاهــاش مصاحبه کــردیــن، چــه همه مــدال 
نادیده  استعدادها،  ایــن  که  حیف  گرفته! 

گرفته می شن.
کرونا  • تشخیص  دنبال  به  کشورها  بیشتر 

در مراحل اولیه هستند تا از ابتای دیگران 
علوم  دانشگاه  مسئوان  ــود،  ش جلوگیری 
پزشکی مشهد بر عکس می فرمایند باید بیمار 
به سطح 3 برسد تا از او تست بگیرند. همین 
جوری می گویند تعداد مبتایان ما کم است 
نه برادر من، کم نیست. شما تست نمی گیرید.

 خودروسازهای ما برای صادرات مشتری  •
ندارند و توان تولید داخلی را هم ندارند. اما به 
خاطر این که بازار انحصاری است قصد دارند 
قیمت را نجومی باا ببرند. بازاری که رقابت 

نداشته باشد اگــر صد ســال دیگر هم بــازار 
دست خودشان باشد نتیجه شکست است.

 ایــن چه جــور دینداریه؟ پیامبر ما دست  •
کارگر را می بوسید. اما حاا این قشر بی ریا 
و زحمت کش واقعا مورد بی مهری مسئوان 
قرارگرفتند، همه چیز گران شده مسکن، 
خودرو، خواربار و لوازم منزل بعد مزد کارگر 

معقوله، خدا مسئوان را هدایت کند.
 تاش این کشتی گیر که در این روزهای  •

کرونایی به جای غر زدن و ... داره با وانت 
میوه می فروشه و از هر فرصتی برای انجام 
تمریناتش استفاده می کنه، ستودنی است 
من که تو خونه مون به افتخارش دست زدم 

و هورا کشیدم.
دوروز پیش ازاداره گاز برای قطع گاز خانه  •

آمدند وتعهدگرفتند که طی 10 روز مبلغ 
قبضی را که برایم پیامک نشده بپردازم،بعد 
دولــت بــرای بقیه مــردم پیشنهاد بخشیدن 

کرایه خانه وتمدیدقرارداد می دهد!
 تا کی بی عدالتی؟ چــرا من که با 5 سر  •

عائله، کارگرم ویک بچه فلج مغزی شدید 
دارم که 25 ساله در خانه مستاجری از ایشان 
نگهداری می کنم نباید سهام عدالت داشته 
باشم؟ بهزیستی کجاست؟ رئیس جمهور 
کجاست؟  قضا  دستگاه  رئیس  کجاست؟ 

رئیس سهام ناعدالت کجاست؟
ما کارگران هتل جزو مشاغل پر خطر هستیم  •

و به عنوان حوادث غیر مترقبه بیمه بیکاری 
بهمون تعلق گرفته ولی هنوز هیچ پولی از 
بیمه بیکاری نگرفتیم. اان نزدیک سه ماهه 
بیکار شدیم و هیچ درآمدی نداریم. توی این 
ماه رمضان چگونه سفره افطاری برای بچه 
هامون پهن کنیم؟ شما به جای ما بودید چه کار 

می کردید؟ از دولت می خواهم راه حل بده!
 سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت  •

از مصرف کننده دوبــاره گول وزارت صمت و 
خودروسازان را نخورد. تا حاا صمت و خودرو 
سازان به کدام قول و قرار و وعده خود مبنی بر 
حمایت از مصرف کننده پایبند بودند؟ خواهش 
می کنم گول نخورید وباعث گرانی بازار نشوید.

وعده رامبد،اختافات یلدا و سرباز و دست رد واسکو!

* رامبد جوان بعد از حاشیه های سفرش به کانادا در 
مقابل همه  انتقادها سکوت کرد و حرفی نزد. حتی 
دوماه  پیش قرار بود سری جدید خندوانه ساخته 
شود اما با شیوع کرونا، آقــای مجری در یک خبر 
ناگهانی ساخت سری جدید برنامه اش در شرایط 
فعلی را به نوعی منتفی دانست.او دو شب پیش در 
گفت وگوی اینترنتی با حجت ااسام زائری، مجری 
برنامه »باغ رمضان« درباره این موضوع صحبت کرد 
اما جمله ای که شاید خیلی دیده نشد چیزی بود که 
درباره خندوانه گفته شد. این که آقای مجری شاید 
روزی این برنامه را بسازد و همه را خوشحال کند. 

مشروح این خبر را در صفحه ۶ بخوانید. 

* یک رسانه ایتالیایی در مطلبی به خصوصیات 
خولیو واسکو پرداخته و درباره شرایط زندگی او، 
اقداماتی که در طول دوران حرفه ای خود انجام 
داده و افتخاراتی که به دست آورده، صحبت کرده 
و گفت وگویی هم با او داشته است. موضوع مهمی 
ــاره نام واسکو وجود  ــای اخیر درب که در روزه
داشته، بحث بازگشت این سرمربی محبوب به 
ایران است . واسکو در جدیدترین مصاحبه اش 
خبر ارائــه پیشنهاد توسط فدراسیون والیبال 
ایــران را تأیید کــرده، امــا می گویدهم اکنون 
نمی تواند این پیشنهاد را بپذیرد چون مشغله های 

دیگر و قرارداد دارد و به ایران نخواهد آمد.

* یحیی و یلدای سریال سرباز گاهی آن قدر با 
هم اختاف نظر دارند که تو ذوق مان می زنند تا 
حدی که ما را به این نقطه می رسانند که چرا این 
دو نفر برای ادامه دادن رابطه ای این چنین اصرار 
می کنند؟ به تازگی و به مناسبت مــاه مبارک 
رمضان، سریالی از شبکه 3 صداوسیما پخش 
می شود که محوریت آن رابطه زوج جوانی است 
که تفاوت های رفتاری و شخصیتی در آن ها بسیار 
بارز است. به همین بهانه ما در صفحه مشاوره 
به ایــن موضوع پرداختیم.  اختاف نظر زن و 
شوهرها در دوران عقد تا چقدر طبیعی است؟ 

صفحه سوم از ضمیمه زندگی سام را بخوانید.

تولیت آستان قدس با اشــاره به تأکیدات رهبر 
معظم انقاب در خصوص تمدن نوین اسامی 
گفت: مراکز علمی و آموزشی آستان قدس باید 
سازندگان تمدن نوین اسامی را تربیت کنند.

حجت ااسام مروی در مراسم بزرگداشت مقام 
استاد و معلم، با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری در اجرایی شدن سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، تصریح کرد: ما باید برای ایجاد 

تحول مورد مطالبه رهبری معظم انقاب پیشگام 
باشیم. مدارس امام رضا)ع( باید با اجرای پایلوت 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به عنوان 
یک الگو برای اجرای این سند در مدارس کشور 
باشند.مراکز آموزشی باید قابلیت تربیت افراد 
تأثیرگذار در تحقق تمدن نوین اسامی را داشته 
باشند تا شعاع این تحول مبارک از مشهد آغاز 
شود و بعد گستره کشور و فراتر از مرزها را بگیرد.

 تولیت آستان قدس:مراکز علمی و آموزشی آستان قدس

 باید سازندگان تمدن نوین اسامی را تربیت کنند

 جسد مرد مو سفید 
درکشف رود پیدا شد

سجادپور- جسد مردی حدود 50 تا ۶0 

ساله که موهای سپیدی داشت در نزدیکی 
روستای عوضی و در کشف رود مشهد پیدا 

شد.
ــرد که  ــن م ــان، جسد ای ــراس بــه گـــزارش خ
کاپشن چرم مشکی و دستکش کارگری 
در  گذشته  شنبه  پنج  روز  ظهر  داشـــت 
رودخانه کشف رود در حالی پیدا شد که 
تی شرت آستین کوتاه آبی رنگ و پیراهن 
آبــی بر تنش باقی مانده بود.  چهارخانه 
قاضی احمدی نژاد )قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد( از شهروندان خواست چنان چه 
اطاعاتی در این باره دارند با تلفن 110 یا 

21۸252۶7 آگاهی تماس بگیرند.
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چهره روز 

اختیاراتی که پابرجا ماند! 

همان گونه که انتظار می رفت، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، قطعنامه کنگره در باره 
محدودسازی اختیارات ریاست جمهوری برای 
جنگ با ایــران را وتو کرد.ترامپ در بیانیه ای 
که کاخ سفید آن را منتشر کرد، نوشت:» امروز  
قطعنامه اس جی 68 را که هدف اش هدایت 
من برای خاتمه دادن به استفاده از نیروهای 
مسلح آمریکا در خصومت ها علیه ایران بود، وتو 
کردم«. وی توهین آمیز بودن، غیر منطقی بودن 
و اقدام در جهت نادیده گرفتن اختیارات جنگی 
رئیس جمهور آمریکا از ســوی کنگره را علت 
تصمیم خود برای وتوی این قطعنامه اعام کرد. 
کنگره آمریکا چند ماه پیش با هدایت اعضای 
دموکرات، قطعنامه ای را به تصویب رساند که 
در صورت امضای آن از سوی ترامپ، اختیارات 
رئیس جمهور آمریکا بــرای جنگ با جمهوری 
اسامی ایران را محدود می ساخت. بر اساس 
این قطعنامه ، انجام هرگونه اقدام نظامی علیه 
ایران به کسب مجوز از کنگره موکول شده بود. 
این قطعنامه پس از آن در کنگره به تصویب رسید 
اما دونالد ترامپ در اقدامی به شدت مخاطره 
آمیز، فرمان ترور سردار قاسم سلیمانی، فرمانده 
وقت سپاه قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی 
را هنگام سفر به عراق صادر کرد. شهادت سردار 
سلیمانی، سیلی محکمی را از جانب جمهوری 
اسامی ایــران به دنبال داشت  به گونه ای که 
ــران به پایگاه عین ااسد  در حمله موشکی ای
درغرب عراق، بیش از 100 نظامی آمریکایی 
دچار آسیب دیدگی مغزی شدند. گرچه ترامپ 
ــران، از اجــرای تهدیدات  پس از اقــدام قاطع ای
خود از جمله حمله به 52 مرکز فرهنگی ایران 
عقب نشینی کرد با این حال، تا چند روز احتمال 
بــروز جنگی بــزرگ در منطقه غرب آسیا وجود 
داشــت. این اتفاقات، اکثریت کنگره آمریکا را 
واداشــت که بــرای جلوگیری از ورود آمریکا به 
جنگی دیگر درمنطقه، اختیارات رئیس جمهور 
این کشور را محدود سازند اما ترامپ همچون 
دیگر روسای جمهور آمریکا که به شدت در باره 
کرده  مقاومت  خود  جنگی  اختیارات  کاهش 
نهایت  و در  با تصمیم کنگره مخالفت  بودند، 
آن را وتو کــرد. ترامپ و مشاورانش، قطعنامه 
کنگره را نادیده گرفتن اختیارات رئیس جمهور  
برای حفظ امنیت ملی آمریکا، سربازان آمریکا و 
متحدان این کشور توصیف کرده اند. در حالی 
که قانون اساسی آمریکا، اعان جنگ و صلح را 
در اختیار کنگره این کشور گذاشته است. با این 
حال، روسای جمهور آمریکا در طول 230 سال، 
اختیارات کنگره را مصادره کرده و در انحصار 
خود گرفته اند. این تعدی به اختیارات کنگره نیز 
سبب شد جز در پنج مورد، تمام چند صد جنگی 
که دولت آمریکا به راه انداخته، فاقد مجوز کنگره 
باشد. هر یک از ایــن جنگ ها نیز لطمه های 
سنگین جانی و مالی به ملت آمریکا وارد کرده 
است که از جمله می توان به 7 تریلیون دار هزینه 
های جنگ در افغانستان و عــراق اشــاره کرد. 
برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، برخی از 
اعضای کنگره در تاش هستند اختیارات رئیس 
جمهور آمریکا را بر اساس نص قانون اساسی 
محدود سازند که البته تاکنون موفق نبوده اند. 
از آن جا که کنگره کنونی نیز تعداد آرای ازم را 
برای ابطال وتوی رئیس جمهور ندارد، بعید به 
نظر می رسد قطعنامه مصوب کنگره در نهایت از 

سد ریاست جمهوری آمریکا بگذرد.  

مایک فلین، اولین مشاور امنیت 
ملی ترامپ که به دلیل تخلفات 
و  اقتصادی  پیوندهای  و  محرز 
سیاسی مخرب با روسیه بدنام و در 
نهایت با پرونده مشخص، زندانی 
شده بود، با نفوذ گسترده ای که 

ترامپ در دو سال اخیر بر دادستانی فدرال یافته 
است، در نهایت با لغو پرونده، رها شد و حاا خبر می 
رسد که کمپین رئیس جمهور آمریکا می خواهد به 
سرعت او را دوباره به کنار ترامپ بازگرداند. فلین، 
یکی از مهم ترین پیوندهای پوتین با ترامپ به شمار 
می رود.ویلیام بار، دادستان فدرال در مصاحبه 
با CBS دربــاره این موضوع قضایی مورد مؤاخذه 
قرار گرفت و وقتی خبرنگار از او پرسید که تاریخ 
درباره این حرکت او چه قضاوتی خواهد کرد، پاسخ 
داد : » تاریخ را برنده می نویسد و طبیعتا بستگی دارد 

تاریخ را چه کسی بنویسد.«

رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا 
دربــاره کتاب جدید خود این گونه توئیت کرده 
ــت: کتاب جدید مــن، »جــهــان: یک مقدمه  اس
مختصر« نوشته شده است تا به شما در درک 
چالش های جهانی )از همه گیری ها و تغییرات 
آب و هــوایــی گرفته تــا چین و ایـــران( کمک  
ــاره بــحــران کــرونــا نیز  ــاس دربـ کند.ریچارد ه
می گوید:دشواری برای عبور از این بحران برای 
کشورهای مختلف به افزایِش شماِر دولت های 
درمانده و تضعیف شده خواهد انجامید . وخیم تر 
شدن روابــط چین و آمریکا نیز تضعیف فرایند 

همگرایی اروپایی را به دنبال خواهد داشت.

افطار ماه مبارک رمضان خانواده سوری در میان 
آوارهای به جا مانده از خانه شان

 سیلوستر استالونه 10 سال پیش یک فیلم ساخت 
به اسم The Expendables. داستان فیلم این بود 
که 13 آمریکایی، به یک کشور آمریکای جنوبی 
می روند و مردم آن کشور را از استبداد نجات می 
دهند. دو روز پیش این اتفاق در واقعیت افتاد؛ 13 
نفر رفتند تا مردم ونزوئا را از دست نیکاس مادورو 

نجات بدهند اما دستگیر شدند.

روزنامه مترو نوشت: »مت رو« 38 ساله که 13 
فوریه )2۴ بهمن( پس از گذراندن دوران قرنطینه 
در بیمارستانی در »مرسی ساید« فریاد شادی »من 
آزاد شدم« سر مــی داد، اکنون می گوید خود را از 
چاله به چاه انداخته است. او می گوید: من و همسرم 
نباید چین را ترک می کردیم. اولین مورد مثبت در 
بریتانیا زمانی که در قرنطینه بودم اعام شد و فکر 
می کردم مسئوان انگلیسی به  سرعت دست به کار 
می شوند اما هیچ کاری نکردند. چین در مقابله با 
شیوع کرونا سریع تر و با شدت بیشتری در مقایسه با 

بریتانیا برخورد کرد.

فرا خبر
کورسوی امید در تاطم سهم خواهی ها

سید رضا قزوینی غرابی-اقدام پارلمان در رأی اعتماد به کابینه 
الکاظمی هرچند به دلیل پایان دادن به پنج ماه باتکلیفی و نابسامانی 
سیاسی و اختافات شدید حزبی مثبت تلقی می شود و مانند گذشته با 
واکنش ها و بیانیه های عموما تبریک آمیز داخلی و خارجی مواجه شده 
است اما واقعیت آن است که تحوات سیاسی بی سابقه  در ماه های اخیر 
بر سر معرفی سه نخست وزیرمکلف و اختافات و درگیری های بسیار 
شدید احزاب بر سر سهم و منافع گروهی نشانه های روشن و خوبی برای 
امیدواری به کابینه و نخست وزیر جدید به دست نمی دهد.در حالی که 
جلسه مکلف شدن کاظمی، صحنه حضور عمده گروه های سیاسی 
عراق بود و بسیاری آن را نشانه حمایت همه جانبه احزاب و مأموریت 
راحت الکاظمی در معرفی کابینه و کسب رأی اعتماد آن می دانستند اما 
تنها چند روز پس از تکلیف وی، بار دیگر زنگ خسته کننده اختافات زده 
شد و همان احزابی که از حمایت خود از الکاظمی می گفتند در نهان، 
بر سر کسب سمت های وزارتی ابی گری های پیچیده سیاسی خود را 
از سرگرفتند. برخی هم که ادعای توجه به حقوق مردم و معترضان را 
داشتند به دلیل ناکامی در کسب سهم های مد نظر، دست از حمایت 
خود برداشتند.وزیران پیشنهادی معرفی شده توسط الکاظمی به دلیل 
اختافات شدید احزاب با یکدیگر و همین طور اختاف احزاب با شخص 
الکاظمی بر سر برخی اسم ها تا آخرین لحظات در معرض تغییر بودند.
این که پس از پنج ماه، کابینه ای ناتمام به پارلمان معرفی می شود که 
پنج وزارت آن رأی اعتماد کسب نمی کند و در نهایت نیز یک سوم کابینه 
بدون وزیر باقی می ماند، نشان دهنده ادامه رویه احزاب سیاسی فاسد و 
تمامیت خواه در عراق است که با وجود شرایط ویژه کشور و اعتراضات بی 
سابقه ای که منجر به کشته شدن صدها و مجروح شدن هزاران نفر شد و 
حیثیت نظام سیاسی حاکم بر کشور را با چالش های جدی مواجه کرد، 
بی توجه به منافع ملی، به منافع شخصی و گروهی خود می اندیشند.
همان طور که اشاره شد هرچند رأی اعتماد به کابینه و آغاز دولت جدید، 
تحولی مثبت تلقی می شود ولی نمی توان این رویداد را با خوش بینی 
مطلق نظاره کرد.ساختار سیاسی حاکم بر کشور همچنان ویژگی های 
نامطلوب خود را دارد و هیچ تحول بنیادینی که نوید دهنده گذار عراق 
از آن شرایط به شرایط جدید باشد روی نداده است. بنابراین به دولت 
الکاظمی تنها باید به عنوان یک دولت گذار- چنان چه تحول غافلگیر 
کننده ای رخ ندهد -  با حجم انبوهی از چالش های سیاسی و اقتصادی 
و نه بیشتر نگریست. دولتی که در دوران آن، باید زمینه های برگزاری 
یک انتخابات کاما شفاف و مبتنی بر قانون انتخابات عادانه و دور از 
سلطه جویی احزاب بزرگ و همین طور یک قانون اساسی ایده آل که 
ایجاد تغییر در شکل نظام سیاسی حاکم را به سود پاسخ گویی مستقیم به 
مردم مدنظر قرار داده باشد فراهم شود. تحواتی که تحقق آن ها سخت 
و زمان بر به نظر می رسد ولی با حضورمسالمت آمیز مردم می توان به 

تحقق تدریجی آن ها امیدوار بود.

پیشخوان بین الملل 

سیاهی نفت در بخت بن سلمان 
 آمریکا 2 سامانه پاتریوت، 2 اسکادران جنگنده و 300 سرباز خود را 

از عربستان خارج می کند 

نبی شریفی- 1۴ ماه پیش سنای آمریکا بر 
خاف نظر رئیس جمهور این کشور اعام کرد 
که جلوی 22 معامله تسلیحاتی به ارزش 8 
میلیارد و 100 میلیون دار با عربستان سعودی 
را می گیرد. تصمیمی که ترامپ اعام کرد آن 
را وتو می کند. اما با گذر زمان به نظر می رسد 
ماه عسل کاخ پادشاهی سعودی و کاخ سفید 
رو به پایان است و روابط آن ها به تیرگی گراییده 
است. به گزارش بلومبرگ یک مقام آمریکایی که 
نامش ذکر نشده، گفته است: آمریکا دو پاتریوت 
را از عربستان )که از تاسیسات نفتی عربستان 
محافظت می کردند( و دو پاتریوت دیگر را از 
منطقه خارج کرده است. همچنین گفته شده که 
دو اسکادران از جنگنده های نیروی دریایی و 
حدود 300 نیروی نظامی این کشور نیز عربستان 
را ترک خواهند کرد. در این گزارش همچنین 
آمده است که آمریکا در حال بررسی کاهش »سایر 
قابلیت های نظامی« خود در عربستان سعودی 
است. منبع نظامی آمریکایی اما تاکید کرد که 
12 آتشبار از موشک های پاتریوت )از جمله دو 
سامانه ضدموشکی جدید در پایگاه عین ااسد 
عراق(  و یک آتشبار از موشک های پدافند هوایی 
»تــاد« به همراه سایر سیستم های دفاع هوایی 
و جت های جنگی در منطقه باقی می ماند، از 
جمله »دو پاتریوت در پایگاه هوایی شاهزاده 
سلطان در صحرای سعودی.« آمریکا در حالی 
حضور خود در عربستان را کاهش می دهد که 
اکتبر 2019 )مهر 98( در واکنش به حمله به 
تاسیسات نفتی آرامکو، مجموع نیروهایش در 
عربستان را از 2500 به حدود سه هزار نفر رساند. 
بر اساس بیانیه پنتاگون در آن زمان، دو سامانه 
جدید موشک های پاتریوت، یک سیستم اختال 
موشکی تاد، دو اسکادران جنگنده هوایی و یک 
واحد تجسس هوایی، از تجهیزاتی بود که برای 

کمک به عربستان به این کشور ارسال شده بود.

چرا بن سلمان تنها می شود؟ 	 
گاوی که شیر نــدارد و سربازی که حرف گوش 
کن نیست ؛ شاید این توصیفی باشد از روزهای 

سخت بن سلمان، ولیعهد سعودی در ارتباطش 
با واشنگتن و اداره کشور. سقوط بهای نفت در 
حال خالی کردن ته مانده خزانه بزرگ این کشور 
است. در آمدی که می شد آن  را برای دلبری از 
سیاستمداران آمریکایی به کار بست. اما چالش 
خارجی دیگر سعودی حجم باای تولید نفت طی 
سال های اخیر در آمریکاست که باعث می شود 
ریاض خود به چالشی برای تجارت واشنگتن بدل 
شود. در هفته های گذشته زمانی که عربستان 
تولید نفت خود را افزایش داد، قیمت نفت کاهش 
یافت که این موضوع باعث شد جمهوری خواهان 
آمریکا پادشاهی عربستان را متهم به »تشدید 
بی ثباتی در بــازار نفت« کنند؛ بــازاری که پیش 
از آن به دلیل شیوع کرونا آسیب دیده بود. روز 
شنبه 23 فروردین )11 آوریـــل(، 11 سناتور 
جمهوری خواه از ایالت های نفت خیز آمریکا با سه 
مقام  سعودی تماس گرفتند و خواستار کاهش 
تولید نفت شدند. آن ها پیشتر با ارائه طرح خروج 
نیروهای آمریکایی از عربستان خواستار افزایش 
فشار بر این کشور شده بودند. این تهدید پس 
از آن مطرح شــده بــود که قیمت نفت همزمان 
با رقابت عربستان و روسیه بر سر تولید نفت به 
پایین تر حد خود در طول 18 سال گذشته رسید. 
کاهش تقاضای نفت در جهان باعث شد آمریکا 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت در جهان ، تولید نفت 
خود را به تدریج به میزان دو میلیون بشکه در روز 
کاهش  دهد. به نظر می رسد خروج سامانه های 
ضدموشکی پاتریوت از عربستان سعودی پس از 
تماس تلفنی تهدیدآمیز ترامپ با بن سلمان باشد. 
این بدین معناست که آمریکا در حال رها کردن 
متحدان عربی خود است  یا این که می خواهد آن ها 
را برای خرید تسلیحات بیشتر تحت فشار بگذارد. 
مسئله ای که به نظر می رسد عصبانیت عربستان 
ضعیف شده و شکست خورده را برانگیخته است. 
تعلیق پروژه بلندپروازانه توریستی »نئوم« به دلیل 
کسری بودجه، شکست در جنگ فرسایشی یمن 
و اختافات رو به افزایش با امارات، سقوط بهای 
نفت و صعود مبتایان به کرونا در این کشور دارد 

بن سلمان را از پای در می آورد.

کابینه 7 رنگ رژیم صهیونیستی 
پارلمان اسرائیل نتانیاهو را به رغم محاکمه آینده وی به اتهام فساد، برای تشکیل دولت 

ائتافی جدید رسما نامزد کرد 

هنوز هم جدل و چالش برای تشکیل کابینه در 
اسرائیل در جریان است؛ این بار مخالفان نتانیاهو 
به دیوان عالی اسرائیل برای توقف نخست وزیری 
نتانیاهو بعد از سه انتخابات دل بسته بودند 
که به رغم هیاهوی زیــاد رسانه ای خیلی زود 
تــمــام شــد.دیــوان عــالــی رژیـــم صهیونیستی 
بامداد پنج شنبه اعام کرد »بنیامین نتانیاهو«، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به  رغم اتهامات 
تشکیل  کابینه  می تواند  او  علیه  مطرح شده 
دهد. هیئت منصفه 11 نفره این دادگاه، پیشتر 
نیز استدال ها درباره غیرقانونی بودن تشکیل 
کابینه توسط نتانیاهو را که به ارتشا و سوء استفاده 
از قدرت متهم شده ، شنید اما در پایان اعام کرد 
تا زمانی که حکم محکومیت نتانیاهو صادر نشود 
نمی توان مانع نخست وزیری اش یا مشارکت او 
در یک توافق برای تشکیل دولت شد.چرخشی 
کردن نخست وزیری میان دو نفر و مفاد توافق و 
زمانش و ... همگی یک ابتکار ساختگی است نه 
بر مبنای قانون . این مسئله چالش ورود دیوان 
را جدی تر کرده بود و برخی معتقد بودند اصًا 
دیــوان حق ورود به ابطال توافق میان گانتز و 
نتانیاهو را ندارد زیرا قانون در خصوص چگونگی 
توافق احزاب کنست برای تشکیل دولت هیچ 
چیزی نگفته است.این که کابینه ای که قرار 
اســت شکل بگیرد در تاریخ اشغال فلسطین 
سابقه نداشته ، به چینش ناموزونی باز می گردد 
که در حال شکل گیری است. کابینه کنونی از 
سه جریان کامًا مخالف شکل گرفته است:اول، 
راست گرایانی که خود مجموعه ای از دو جریان 
ــت گرایان  نه چندان هم مسیر هستند. راس
اکنون جمع لیکود و احزاب مذهبی تندرو مثل 
شاس و یهودیان توراتی هستند. خود این ترکیب 
راست گرایان تناسخی با راست گرایان سنتی 
رژیم صهیونیستی ندارند چرا که راست گرایان 
سنتی رژیم صهیونیستی مجموعه ای از احزاب 
سکوار با دیدگاه های سرمایه داری را تشکیل 
می دادنــد. دوم، به اصطاح میانه هایی که در 
کنار چپ گرایان سنتی، اپوزیسیون نتانیاهو 
را پیش از این تشکیل داده بودند. میانه ها که با 

نام ائتاف »آبی- سفید«   به ریاست بنی گانتز 
و با حضور »یائیر اپید«، »موشه یعلون« و گابی 
اشکنازی با نگاه مقابله با نتانیاهو وارد عرصه 
انتخابات شده بودند مجموعه ای از مخالفان 
نتانیاهو را تشکیل می دادند. همه آن ها اعضای 
گذشته لیکود و همراهان نتانیاهو بودند که با 
کارشکنی های نتانیاهو از او فراری بودند. سوم، 
چپ گرایان سنتی رژیم صهیونیستی که تا اواخر 
دهه 1970، قدرت بامنازع عرصه سیاسی رژیم 
صهیونیستی بوده اند. حاا چپ گرایان سنتی 
رژیم صهیونیستی هم با انشقاقی که موجب شده 
ِمِرتس به سمت اپوزیسیون برود ، در کابینه جدید 

حضور دارند.

فرار از انتخابات چهارم	 
این کابینه متشتت موجب شد صهیونیست ها 
چهارمین انتخابات پی در پی را برگزار نکنند و 
کابینه ای جدید با دو نخست وزیر داشته باشند. 
اول نتانیاهو که 18 ماه نخست این دولــت را 
ریاست خواهد کرد و دوم گانتز که از سپتامبر 
2021 نخست وزیر دوره دوم این دولت خواهد 

بود.

افق پیِش روی کابینه جدید	 
با تشکیل کابینه ای که قرار است طی چند روز 
آینده شکل گیرد ، نتانیاهو برای پنجمین بار 
ریاست دولت و کابینه را در رژیم صهیونیستی 
در اختیار می گیرد. او رکورد بن گوریون را پیش 
از این از او گرفته بود و حاا این رکورد را به دلیل 
مدت زمان طوانی نخست وزیــری طوانی تر 
می کند. اما معلوم نیست این کابینه چقدر عمر 
کند. بسیاری از تحلیل گران معتقدند نتانیاهو 
به گانتز اجازه نخواهد داد به نخست وزیری برسد 
و به هر بهانه ای که باشد پیش از نخست وزیری 
گانتز دولت را منحل خواهد کرد.از سوی دیگر 
این کابینه اپوزیسیونی را مقابل خود می بیند که 
همگی از نتانیاهو و گانتز زخم خورده اند و از هیچ 
اقدامی علیه آن ها دریغ نخواهند کرد. به نظر 

می رسد عمر این کابینه چندان طوانی نباشد. 

کامیار-سحرگاه پنج شنبه و 157 روز 
پس از استعفای عادل عبدالمهدی، 
ســرانــجــام »مــصــطــفــی الــکــاظــمــی« 
عراق  پارلمان  اعتماد  رأی  توانست 
کند.  کسب  نخست وزیری  بــرای  را 
امـــا چــنــد نکته دربــــاره جلسه رأی 
الکاظمی و کابینه جدید:  به  اعتماد 
نفره   22 پیشنهادی  فهرست  -از   1
الــکــاظــمــی، 15 نــفــر رأی اعــتــمــاد 
پنج گزینه  را کسب کردند،  پارلمان 
از راهیابی به  دولت جدید بازماندند 
نفت  وزارتخانه های  تکلیف  تعیین  و 
و امـــور خــارجــه نیز بــه زمـــان دیگری 
ــد.2- در مقایسه با جلسه  موکول ش
رأی اعتماد به کابینه عبدالمهدی، به 
نظر می رسد الکاظمی موفق تر بوده 
است. درحالی که عبدالمهدی توانسته 
بــود بــرای 1۴ وزیــر خــود رأی اعتماد 
چون  مهمی  وزارتخانه های  و  بگیرد 
دفــاع و کشور بــدون وزیــر باقی مانده 
بود، الکاظمی توانست 15 گزینه خود 
ازجمله در وزارتخانه دفاع و کشور را از 
سد پارلمان عبور دهد. با این حال در 
مقایسه با حمایت تقریبًا همه احزاب 
عدم  وی،  نخست وزیری  از  سیاسی 
تعیین تکلیف هشت وزارتخانه، نوعی 

ناکامی محسوب می شود. بنابراین به 
به ویژه  سهم خواهی ها  می رسد  نظر 
برای جریان هایی نظیر کردها همچنان 
ــداوم خــواهــد داشــت.3-تــقــریــبــًا تا  تـ
ساعاتی پیش از آغاز جلسه رأی گیری، 
برخی گزینه های اعامی به پارلمان 
ــرد کــه نــشــان دهــنــده تاش  تغییر ک
الکاظمی بــرای جلب نظر گروه های 
ــن حـــال، ائتاف  سیاسی بـــود. بــا ای
دولت قانون با صدور بیانیه ای اعام 
کرد در رأی گیری پارلمان مشارکت 
نمی کند کــه مــی تــوانــد نــشــانــه ای از 
نارضایتی برخی جریان های سیاسی 
باشد.۴- با وجود استقبال بازیگرانی 
نظیر ایران و آمریکا از استقرار دولت 
جدید در عراق، فضای دوقطبی درباره 
نخست وزیر حتی پس از جلسه پارلمان 
ــداوم یافت. کتائب حـــزب ا... با  نیز ت
صدور بیانیه ای با بیان این که فشارها 
بــه بــرخــی نمایندگان بـــرای رأی به 
الکاظمی را درک می کند، همچنان 
بر پیگیری رویداد ترور »شهدای نصر« 
تأکید کــرد. بــه نظر مــی رســد فضای 
موجود به ویژه میان گروه های نزدیک 
به محور مقاومت در آینده مسئله ساز 
شــود.5- امــا مقتدی صــدر همچنان 

ساکت  جدید  نخست وزیر  به  نسبت 
ــری )تا  ــی اســت. پیش و پــس از رأی گ
زمان نگارش این گــزارش (، موضعی 
از وی منتشر نشده است. صدر که این 
روزها بیشتر درباره موضوعات دینی و 
اخاقی اظهار نظر می کند، مشخص 
نیست تا چه زمانی به الکاظمی فرصت 
می دهد. وی از حامیان عبدالمهدی 
نیز بود، اما به یکی از عوامل سقوط وی 
تبدیل شد. الکاظمی نیز احتماًا به 
خوبی دریافته است که آرامش مقتدی، 
چندان بــادوام نیست.6-آمریکا در 
ســـاعـــات ابــتــدایــی نــخــســت وزیــری 
الکاظمی اعام کرد معافیت بغداد در 
خرید برق و گاز از ایــران را 120 روز 
تمدید می کند؛ در حالی که کاهش 
این معافیت ها به 30 روز رسیده بود. 
به نظر می رسد واشنگتن تمایل دارد 
گفت وگوهای  دوســتــانــه  فضایی  در 
ــا نــخــســت وزیــر جــدیــد را  راهــبــردی ب
آغاز کند.در مجموع و ضمن پذیرش 
اهمیت این مسئله که نخست وزیر در 
عــراق کیست و کابینه از چه وزیرانی 
ــده اســـت، ســاخــتــارهــا در  تشکیل ش
ــزاران هستند.  ــارگ ــراق مهم تر از ک ع
بنابراین بعید است دولــت الکاظمی 
آن چــنــان کــه خــود گفته: »دولـــت راه 
بحران ها«.»هشام  نه  باشد؛  حل ها 
عراق  سیاسی  گر  تحلیل  الهاشمی« 
نیز در خصوص تهدیدهای  پیش روی 
دولت جدید گفت: »در خصوص بحران 
ــروس کرونا، انحصار ساح  شیوع وی
در دســت دولــت، مقابله با بازگشت 
داعش، روابط با ایاات متحده آمریکا 
و خروج این کشور از عــراق، بدهی ها 
به صندوق بین المللی پول، بازگشت 
اعتراضات مردمی و محاکمه عامان 
تیراندازی به سوی مــردم، انتخابات 
زودهنگام، بودجه مالی برای امسال، 
بحران مالی در پی سقوط قیمت نفت 
و تأمین بــودجــه حقوق کــارمــنــدان و 
بازنشستگان و ... صحبت می کنیم که 
تمام آن ها تهدیدات بزرگی برای دولت 

محسوب می شود.« 

پس از 5 ماه، دولت جدید عراق با 15 وزیر تشکیل شد 

آغاز ماموریت سخت الکاظمی 

تحلیل روز

نمای روز 

توئیت روز 

قاب بین الملل 

تحویل کیف حامل احکام مسئولیت از سوی عبدالمهدی به الکاظمی نخست وزیر جدید

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

 بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در حالی که 
دست هایش را می شوید ، به شمار کشته شدگان 
کرونا در کشورش فکر می کند. آمار فوت شدگان 

ویروس کرونا در آخر هفته از 30 هزار نفر گذشت.

کارتون روز 
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 

در ایــن صفحه می خوانید و در 

فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

پراید از بنز گران تر!

فتیر مسکه در فهرست میراث فرهنگی

زلزله سنج دست ساز!

ماسک راحت

فتیر مسکه 
از غذاهای 

بسیار 
خوشمزه 

و مقوی 
محلی شمال 

خراسان رو 
که از نون و 
کره محلی 

درست میشه 
باید ثبت 

جهانی کرد

از این خانومه 
پرسیدن چرا 
ماسکت این 

جوریه گفته با 
قیچی جلوی 
دماغ و دهنم 
رو ورداشتم تا 
راحت نفس 

بکشم!

براش توضیح 
دادم که 

موقع زلزله 
باید بری تو 

چارچوب در 
بعد برا این که 
عروسکاش 
 صدمه نبینن
 چیده شون 

 توی 
چارچوب در

کپرهایی که سوخت و کسی نفهمید!
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نگرانی مادرانه روی آنتن زنده

»خیلی حــس خــوبــی داشـــت و شیرین بـــود« زلزله 
پنج شنبه شب تهران باعث نگرانی شهروندان زیادی 
در پایتخت شد. در چنین شرایطی قطعا رسانه ملی با 
اطاع رسانی به موقع و آگاهانه می تواند موجب آرامش خاطر 
بیشتر شهروندان شود. انتشار ویدئویی از اجرای یکی از 
گویندگان شبکه خبر مورد استقبال کاربران فضای مجازی 
قرار گرفت. خانم المیرا شریفی مجری توانای تلویزیون 
حین اجرا وقتی همسرش داوود عابدی از وضعیت شهر 
گزارش مــی داد، از او حال بچه هایشان را پرسید و به 
شوخی گفت: »مثل زلزله دو سال پیش تو صندوق عقب که 
نذاشتی شون؟«. آقای عابدی هم خاطرجمعی داد که بچه ها 
تو ماشین خواب هستند و جایشان امن است. این مکالمه 
زن و شوهری و نگرانی مادرانه باعث تزریق حال خوب به 
مردم شد. کاربری نوشت: »قطعا مجریان مسلطی مثل خانم 
شریفی در مواقع بحرانی خیلی خوب می تونند نگرانی های 

بینندگان رو کمتر کنن.«
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کپرهایی که سوخت و کسی نفهمید!

»مردم سیستان را دریابید!« وقتی بامداد جمعه زلزله 5 
ریشتری پایتخت را لرزاند فردای آن روز در فضای مجازی 
درباره زلزله تهران صحبت شد. اما در فاصله چند ساعت 
قبل از آن اتفاقی در چابهار باعث سوختن زندگی تعدادی 
از مردم در آتش شد که هیچ کس در فضای رسانه ای   و 
رسمی آن ها را ندید. یک حادثه حریق در منطقه کپرنشین 
جنگولک باعث از بین رفتن خانه و زندگی تعدادی از مردم 
این محل شد. جنس چوبی خانه ها باعث شد حریق با شدت 
بیشتری گسترش یابد. مردم این منطقه در حالی در این 
محرومیت زندگی می کنند که ادارات و سازمان هایی  چون 
شرکت نفت، شرکت ملی نفتکش های ایران، سازمان 
بنادر و دریانوردی، دادگستری و ... در فاصله نزدیکی 
به آن واقع است. کاربری نوشت: »این محرومیت و دیده 
نشدن حق مردم شریف این مناطق نیست. این جا هم جزو 

ایران است.«
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»فعا نخرید!« تنها راهکار مدیریتی

این روزها همه جا صحبت از پرایدی است که قیمتش 
به حدود صد میلیون رسیده و باعث شده این خودروی 
بی کیفیت هم قیمت با برخی از خودروهای لوکس دنیا 
باشد. حاا پس از چند روز که این قیمت ها حسابی بین 
کاربران فضای مجازی بازتاب داشته تازه مسئوان وزارت 
صمت واکنش نشان داده اند و یکی شان گفته: »مردم فعا 
خودرو نخرند!«. راهکار منفعانه ای که پس از گران شدن 
گوشت و لبنیات و به طور کلی هر کاایی که باا برود توسط 
مسئوان پیشنهاد می شود. کاربری نوشت: »این جوری 
که هر بحران و مشکلی پیش میاد مسئوان فقط پیشنهاد 
می کنن فعا نخریم می ترسم فردا هوا هم آلوده بشه یکی 
از مسئوان بگه فعا مردم نفس نکشن« کاربر دیگری 
نوشت: »دو روز دیگه حاا فوقش یکی، دو تومن از قیمت 
کم می کنن می گن حاا به جای 90 تومن، 88 تومن بخرین و 

باز مردم هنوز سایت باز نشده می خرن!«
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معمای سهام عدالت سید حسن!

بر اســاس مدارکی که به تازگی در رسانه ها و شبکه 
های اجتماعی دست به دست می شود ادعــا شده که 
حجت ااسام سید حسن خمینی در میان مشموان سهام 
عدالت قرار دارد. کاربران فضای مجازی با به دست آوردن 
تصویر کارت ملی سید حسن خمینی که موقع رای دادن 
یکی از انتخابات منتشر شده، شماره ملی او را در سامانه 
استعام سهام عدالت درج کرده و متوجه شده اند که او 
دارای سهام عدالت است. این اتفاق در حالی است که 
کمتر از 50 میلیون ایرانی مشمول این سهام شده اند و 
بسیاری از افراد در دهک های پایین از دریافت آن بی 
نصیب مانده اند. کاربری نوشت: »چطور آقای سید حسن 
خمینی مشمول سهام عدالت شدند ولی من که کارگر 

هستم شاملم نشد!«
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نمایش باهت در شورابیل

ویدئویی از تخریب فضای سبز توسط یک خودروی نیسان 
در ورودی شورابیل اردبیل بازتاب زیادی در شبکه های 
اجتماعی داشت. در این ویدئو می بینیم که راننده نیسان 
در حال چرخیدن روی فضای سبز میدان ورودی شورابیل 
است. نکته قابل تامل این ویدئو این جاست که نه تنها 
کسی به این راننده به دلیل آسیب زدن به فضای سبز 
و اموال عمومی معترض نمی شود بلکه با تشویق و فیلم 
گرفتن از او، به نوعی او را تشویق به ادامه آسیب زدن 
به اموال عمومی می کنند. کاربری نوشت: »تا وقتی مردم 
احساس نکنن تخریب اموال عمومی به معنی برداشتن پول 
از جیبشون هست کسی نمیره جلوی این راننده رو بگیره.« 
کاربر دیگری نوشت: »امیدوارم خیلی زود با این راننده 

متخلف برخورد کنن تا شاهد این ناهنجاری نباشیم.«
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حواستون به زولبیا و بامیه باشه

زولبیا و بامیه یکی از پرطرفدارترین خوراکی های ماه مبارک 
رمضان است که سر سفره افطار و سحر دیده می شود و 
معموا هرسال عده ای سودجو به دنبال منفعت از بازار 
فروش این شیرینی هستند که سامت مردم را به خطر می 
اندازند. به تازگی هم ویدئوی پلمب کارگاهی که مواد اولیه 
تهیه زولبیا و بامیه را کنار سرویس بهداشتی نگهداری می 
کرد، بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. کاربران 
با بازنشر این ویدئو نسبت به تهیه زولبیا و بامیه از مراکز 
غیر معتبر هشدار دادند. کاربری نوشت: »موقع خرید 
زولبیا و بامیه حواستون به رنگش باشه چون زولبیا و 
بامیه های با رنگ تیره و متمایل به قهوه ای سوخته و دارای 
ذرات ریز سیاه رنگ جزو مواد غذایی ناسالمی هستن که از 
روغن غیرقابل مصرف تهیه شدن.« کاربر دیگری نوشت: 
»به خاطر کیلویی 2 هزار تومن ارزون تر زولبیا رو از دست 

فروش نخرید که سامتی تون به خطر میفته.«

یه بنز مدل 
2006 توی 

سوئد از یه 
پراید 86 توی 

کشورمون 
ارزون تره، 
بنز رو می 

خری به 73 
میلیون و 

پونصد هزار 
تومن

رعیت نواز- تا همین چند سال پیش اگر به کسی می گفتی در آینده پراید 90 میلیون می شود به تو انگ دیوانگی می چسباندند که 

برو بابا مگه چه خبره! اما این روزها شاهد پیش بینی دیوانه وار چند سال پیش هستیم و همچنان قیمت ها به شکل افسار گسیخته 

ای رو به بااست. حاا دیگر صحبت از کرونا در جامعه کمرنگ شده و مردم در حال محاسبه اند که اگر دو سال پیش سرمایه شان را 

پراید خریده بودند حاا با چه رشد عظیمی مواجه بودند. فضای مجازی هم از شوک پراید 90 میلیونی در امان نبود و واکنش ها به 

این موضوع به سوژه داغ شبکه های اجتماعی تبدیل شده. برخی خودشان را با اصحاب کهف مقایسه کردند و نوشتند: »اصحاب 

کهف 300 سال خوابیدند و وقتی بیدار شدند از دیدن قیمت ها شوکه شدند ما طی دو سال و در حالی 

که بیداریم این تجربه رو کسب کردیم.« بسیاری از کاربران هم قیمت پراید را با مارک 

های معروف و مطرح خودروهای جهانی مقایسه کردند و حسرت کشان نوشتند 

که با قیمت پراید چه خودروهای لوکسی می شود تهیه کرد. کاربری هم با 

کامنتی وضعیت وحشتناک تورم را به رخمان کشید. او نوشته است: 

»4 سال پیش با 90 میلیون می شد یه خونه خرید و با 7 میلیون 

یه پراید اما حاا با 90 میلیون یه ماشین می تونی بخری و با 7 

میلیون یه لپ تاپ!« با این حال این سوال به وجود می آید آیا 

نیاز مردم به خودرو باعث گران شدن پراید است یا دایل 

دیگری دخیل است؟ در این مطلب ضمن پاسخ به این سوال از 

شیوه های فروش خودرو در کشورهای مختلف دنیا نوشته ایم.

دایل رشد افسار گسیخته قیمت پراید چیست و کشورهای دیگر چگونه خودرو می فروشند ؟ 

            سرانه خودرو در کشور

بر اساس داده های بانک جهانی، ایاات متحده آمریکا با 838 
خودرو به ازای هر هزار نفر، بااترین شاخص سرانه خودرو در 
بین کشورها را از آن خود کرده است. کشورهای استرالیا و ایتالیا 
هم با 747 و 695 خودرو به ازای هر هزار نفر در رتبه های بعدی 
قرار دارند. با این حال سرهنگ علی محمدی در گفت و گویی با 
عصر ایران در آذر ماه سال 98 با اشاره به آمار خودروهای فعال 
در کشور گفته است: »در سطح کشور 21 میلیون و778 هزار 
خودروی فعال و پاک نصب شده داریم.« با این حساب در کشور 
ما هم به ازای هر هزار نفر 269 خودرو وجود دارد. یعنی هر 4 
نفر یک خودرو. این شاخص نشان می دهد که شاخص سرانه 
خودرو در کشور ما از کشورهای زیادی همچون:چین، امارات، 
عربستان، ترکیه و ...بااتر است. با دیدن این شاخص متوجه می 
شویم که تقاضا برای مصرف خودرو در کشور وجود ندارد پس این 

گرانی چه دلیل دیگری می تواند داشته باشد.

            دایل گرانی خودرو

همان طور که در باا نوشتیم شاخص سرانه خودرو در کشور 
نشان می دهد رشد افسار گسیخته خودرو به دلیل تقاضا برای 
مصرف نیست بلکه دایل دیگری دارد. برخی از کارشناسان 
در کنار بازار غیر رقابتی برای خودروسازها نگاه سرمایه محور به 
خودرو را هم یکی دیگر از دایل گرانی خودرو دانسته اند. رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران هم به خبرآناین می گوید: »تنور بازار 
هنوز سرد است و تقاضای چندانی برای خودرو وجود ندارد این 
در حالی است که شمار مشتریان طرح های فروش شرکت های 
خودروسازی همچنان بااست و بخشی از تقاضا متعلق به کسانی 

است که با هدف حفظ ارزش پول خود وارد این بازار می شوند.«
اما در کنار این موضوع برخی از فعاان بازار و کارشناسان حوزه 
خودرو دلیل دیگری را عامل رشد عجیب قیمت ها و مطلوب 
شدن فضا برای داان می دانند.آن ها معتقدند آغاز نشدن 
فرایند شماره گذاری خودروهای صفر کارخانه ای یکی از مهم 
ترین دایل بروز این اتفاق است و به زودی با آغاز عملیات شماره 
گذاری مشکل فعلی حل می شود و عرضه خودرو به بازار افزایش 
چشمگیری خواهد داشــت. با این حال از پیش فروش هایی 
که نیامده تمام شدند و از گمانه های ساختگی بودن این پیش 
فروش ها هم نباید غافل شد. در این میان برخی توقف خط 
تولید پراید را دلیل گرانی آن دانسته اند این در حالی است که در 
دیگر کشورها وقتی تولید یک محصول به دلیل فناوری قدیمی 
متوقف می شود، میزان استفاده و در نتیجه قیمت آن کاهش 

چشمگیری دارد.

            شیوه های فروش خودرو در کشورهای جهان

حتما شما هم تا به حال به دلیل اختاف باای قیمت کارخانه 
ای خودروها با بازار به فکر ثبت نام خودرو افتاده اید  اما تعداد 
کسانی که از بی نتیجه بودن تاششان گفته اند به مراتب بیشتر 
از کسانی بوده که تا به حال در پیش فروش ها موفق به ثبت نام 
شده اند. تازه بعد از ثبت نام آن هم با اعمال شاقه شما مطمئن 
نیستید که آیا خودروساز خودرو را به موقع به شما تحویل خواهد 

داد یا نه! اما در کشور های دیگر فروش خودرو کاما متفاوت با آن 
چیزی است که در کشورمان شاهد آن هستیم که به نمونه هایی 

از آن اشاره می کنیم.

            ماشین اجاره ای یا اقساط بدون سود

ــروش خــودرو در  طبق بررسی هــای ما چیزی به نــام پیش ف
کشورهای پیشرفته وجود ندارد. فقط کافی است شما به شرکت 
های مجاز فروش خودرو مراجعه کنید و خودروی مد نظرتان را 
انتخاب کنید و آن را بخرید. برای خرید در کشورهایی مثل آلمان، 

ایتالیا، آمریکا، انگلستان و ...  4 روش کلی وجود دارد.
پرداخت کنید که به ندرت مردم آمریکا برای خرید خودرو 1 روش خرید نقدی: در این روش باید پول خودرو را کامل 

از آن استفاده می کنند.
روش اقساطی: در این روش برای خرید باید مقداری از  پول خودرو را نقد بپردازید و بقیه آن را به صورت وام 5 2
درصد در اقساط 5 ساله پرداخت کنید. یعنی برای خرید یک 
خودروی لکسوس 2020 که 50 هزار دار حدودا قیمت دارد 
شما باید 10 هزار دار نقد پرداخت کنید و بقیه آن را در اقساط 5 

ساله که حدود 500 دار می شود پرداخت کنید.
روش لیزینگ: فروش لیزینگی در کشورهای دیگر با تجربه  ای که ما در کشورمان داشتیم کاما متفاوت است در این 3
روش شما بهای کامل خودرو را پرداخت نمی کنید بلکه سهمی 
را که از آن استفاده می کنید، می پردازید. به طور مثال شما یک 
خودرو را برای 3 سال لیزینگ می کنید و به جای پرداخت قیمت 
کل خودرو هزینه استهاک خودرو در مدت 3 سال را به طور 
ماهانه به خودرو ساز پرداخت می کنید. فرض کنید قیمت یک 
خودرو 30 هزار دار است. پس از 3 سال استهاک، قیمت 
خودرو 45 تا 60 درصد افت می کند. در واقع پس از 3 سال 
تقریبًا نصف ارزش خودرو از دست می رود و قیمت لیزینگ حدود 
15 هزار دار محاسبه می شود. یعنی شما 15 هزار دار را طی 

اقساط 3 ساله به خودروساز پرداخت می کنید.
ــازار جهانی، این است که هر  از نکات مثبت لیزینگ در ب
2 تا 3 سال یک خــودروی مدل جدید در اختیار دارید )که 
البته همیشه هم شامل ضمانت است( و مبلغ کمی برای آن 
پرداخت کرده اید، در ضمن اگر تصادف کردید و خودرو کامًا 
از بین رفت هم نباید نگران باشید چرا که شرکت لیزینگ 
همه  مبالغ را پرداخت می کند. بهتر از همه این است که اصا 
نگران افت قیمت خودروی خود نیستید. البته لیزینگ چند 
محدودیت هم دارد. اول از همه محدودیت کارکرد است. 
معموا بین 16 تا 19 هزار کیلومتر در هر سال محدودیت 
مسافت دارید که اگر مسافتی بیش از این مقدار طی کنید 
در پایان مدت لیزینگ، به ازای هر کیلومتر چند سنت باید 

بپردازید.
فروش خودرو در کشورها به شدت افت کرده خودروسازها 4 اقساط بلند مدت: البته این روزها هم که به دلیل کرونا 
برای فروش محصوات شان پیشنهادهای ویژه ای ارائه داده اند 
که در این شرایط می توان به اقساط 7 ساله بدون بهره، تحویل 

خودرو در منزل و .... اشاره کرد.

خارج از رده دور از دسرس
بعد از هر 

زلزله ای این 
زلزله سنج 
های دست 

ساز ایرانی که 
با حساسیت 
و دقت باا 

زلزله رو نشون 
میدن ساخته 

میشن!

دنیای کودکی
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از میان خبرها جامعه

را اعـام کـرد و همـان طـور کـه از آمـار کاهـش 
ازدواج هـا و طبیعتـا شـرایط اقتصـادی بـر می 
آیـد، در ایـن سـال هـم نسـبت بـه سـال 97 بـا 
کاهـش وادت هـا مواجهیـم، بـه نوعـی کـه 
وادت هـای سـال 98،  12 درصـد نسـبت به 
97 کاهش داشـته اسـت.بنابراعام ابوترابی 
سـخنگوی این سـازمان، در سـال 1398 یک 
میلیـون و196هـزارو135 نفـر متولد شـدند 
کـه ایـن آمـار در سـال1397 یـک میلیـون 

و366هـزار و519 نفـر بـوده اسـت. 
یعنـی در سـال 1398، کاهـش تولدهـا بـه 
عدد170هـزار و384 نفـر رسـیده اسـت.
گـزارش خراسـان حاکـی اسـت، ایـن کاهـش 

حالـی  در  سـال98  در  وادت  170هـزار 
اسـت کـه امسـال نیـز بـه دلیـل بیمـاری کرونا 
پیـش بینـی مـی شـود خانـواده هـا بـه دلیـل 
ترس از مواجه شـدن با مراکز درمانی چندان 
بـه سـمت فرزنـدآوری نرونـد و در نیمـه دوم 
امسـال با کاهش جدی تولدها روبه رو شویم. 
پیش از ایـن تندگویان معـاون جوانـان وزارت 
ورزش و جوانـان گفتـه بود احتمـاا تولدها در 
سـال 99 با یک سـوم کاهـش همراه شـود.در 
ارائه آمـار سـخنگوی ثبت احـوال کشـور آمده 
اسـت کـه در بخـش وادت نیـز از مجمـوع یک 
میلیون و 196 هزارو 135 وادت ثبت شـده 
در سـال 1398 بیشـترین تولـد بـه ترتیـب 

مربـوط بـه اسـتان هـای تهـران بـا 156 هـزار 
و 557 نفـر، خراسـان رضـوی بـا 116 هـزار 
و 7 نفـر و خوزسـتان بـا 97 هـزار و 132 نفـر 
اسـت. بر اسـاس گـزارش سـامانه آمارهـای 
جمعیتـی سـازمان ثبـت احـوال کشـور، از 
کل یـک میلیـون و 196 هـزارو 135 وادت 
سـال گذشـته 616 هـزار و 493 نفـر مـرد و 
579 هـزارو 642 نفر زن هسـتند؛ همچنین 
کمترین میـزان تولـد از کل وادت های سـال 
1398 نیـز بـه ترتیـب متعلـق بـه اسـتان های 
سـمنان بـا 8027  نفـر، ایـام بـا 8566  نفر 
و کهگیلویـه و بویراحمـد بـا 12 هـزارو 40 

نفـر اسـت.

هزینه ماهانه  نگهداشت تهران 
چقدر است؟

 عضو شورا خواستار کمک مالی مردم به 
تهران شد

عضو کمیسیون سامت شورای شهر تهران با اشاره 
به این که هزینه نگهداشت تهران ماهانه 1100 
میلیارد تومان است، گفت: با تأیید طرح دریافت 
هدایای مردمی، شهروندان می توانند کمک های 
ارزی و ریالی خود را برای کمک به شهر و شرایط 

بحرانی به حساب شهرداری واریز کنند.
ناهید خداکرمی با اشــاره به تصویب طرحی در 
شورای شهر درباره اجرای بند 10 ماده 55 قانون 
شهرداری ها اظهار کرد: در کنار ایحه بسته محرک 
اقتصادی شهرداری به دولت، طرحی به شورای 
شهر ارائه کردم که براساس آن با اجرای ماده 55 
قانون، به شهرداری اجــازه داده می شود اعانه و 

هدایای مردمی پذیرفته شود.
وی افزود: بر این اساس یک حساب ارزی و ریالی 
از سوی شهرداری برای دریافت هدایای مردمی به 
ویژه در شرایط بحرانی باز خواهد شد؛ ممکن است 
اکنون به استفاده از این حساب نیازی نباشد ولی 
در شرایط بحرانی مردم یا شهروندانی که خارج از 
کشور هستند و تمایل دارند به زادگاهشان کمک 
کنند، می توانند کمک های خود را به این حساب 
ــز کنند. خداکرمی خاطرنشان کــرد: برای  واری
کمک های ریالی و ارزی نیز بعد از این که ایحه مورد 
تأیید فرمانداری قرار گرفت، حسابی بازگشایی 
می شود و به اطاع مردم خواهد رسید تا هر فردی 
که تمایل دارد برای آبادانی شهر خود و حتی در 
راستای سامتی مردم برای پروژه مشخصی کمک 
کند، به واریــز وجه در حساب مذکور اقــدام کند. 
به گفته وی، هزینه نگهداشت شهر تهران ماهانه 
یک هزار و 100 میلیارد تومان است که رقم بسیار 
سنگینی است و مشارکت مردم می تواند تحولی را 

در شهر تهران ایجاد کند.

تکلیف وضعیت سربازی 
کنکوری های امسال

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا به تشریح 
وضعیت خدمت مشموانی پرداخت که به دلیل 
اند  نتوانسته  هنوز  کرونا  شیوع  از  جلوگیری 
کنکور بدهند.  ســردار تقی مهری  با اشــاره به 
وضعیت خدمت مشموانی که امسال کنکوری 
بودند، به مهر گفت: برابر قانون، کسانی که 
به 20 سالگی می رسند، 18 سال آن ها تمام 
می شود و حداکثر تا 20 سالگی باید وضعیت 
سربازی خود را معلوم کنند، البته از 18 تا 20 
سالگی می توانند معافیت تحصیلی بگیرند.وی 
افزود: افرادی که به عنوان مثال خرداد امسال 
دیپلم می گیرند یک سال زمان دارند تا به خدمت 
سربازی بیاید یعنی تغییر تاریخ کنکور تغییری 
در وضعیت این ها ندارد چراکه تا خرداد سال 
آینده این افراد مهلت دارند در دانشگاه قبول 
شوند.رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان 
کرد: بنابراین کسانی که خرداد امسال دیپلم 
گرفتند یک سال زمان و مهلت معرفی دارند که 
برای خدمت سربازی بیایند. در واقع می توانند 
در کنکور امسال که شهریور ماه برگزار می شود، 

شرکت کنند.

تولد ساانه 150 بیمار تااسمی 
جدید

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت ضمن تشریح وضعیت دارو و 
درمــان تااسمی ها، از تولد ساانه 150 بیمار 
تااسمی جدید در کشور خبر داد.دکتر مهدی 
شادنوش با بیان این که کل بیماران تااسمی 
شده اند،  ثبت  بهداشت  وزارت  سامانه  در  که 
نزدیک به 18 هــزار و 300 نفر هستند که در 
225 بخش تزریق خون به آن ها ارائــه خدمت 
می شود،افزود: همچنین ساانه حــدود 150 
بیمار جدید تااسمی در کشور متولد می شوند. 
متاسفانه بیشترین میزان موارد جدید تااسمی 
در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان 
ــای فامیلی و غیر  است و علت آن رواج ازدواج ه

رسمی است. 

 

معاون وزیر بهداشت: تمهیداتی 
برای آیین شب های قدر با کمترین 

آسیب اعام می شود
 معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری 
آیین شب های قــدر، با کمترین میزان آسیب به 
مــردم، پس از نهایی شــدن، روز یک شنبه اعام 
می شود.به گزارش ایرنا، ایرج حریرچی دیروز در 
گفت و گو با خبرنگاران افزود: در کمیته اجتماعی 
و امنیتی و در نشست روسای کمیته های مقابله 
با کرونا در حضور رئیس جمهور تصمیمات اولیه 
برای آیین شب های احیا گرفته شده و پس از نهایی 
 شدن روز یک شنبه هفته آینده اعام می شود.
وی با بیان این که درباره بسیاری از آیین ها هنوز زود 
است که بتوان به روال سال های گذشته برگشت، 
تصریح کرد: نباید انتظار داشت امکان بازگشت به 
روند عادی در کشور، برگزاری مراسم ، اجتماعات 
و دید و بازدید های خانوادگی به زودی میسر شود.

پیش بینی واردات 10برابری 
واکسن آنفلوآنزا

رئیس سازمان غذا و دارو گفت:هم اکنون مشکلی 
بابت اقــام بهداشتی و درمانی کرونا نداریم.به 
گزارش مهر، محمدرضا شانه ساز دیروز به خبرنگاران 
گفت: با توجه به  تقاضای دنیا برای واکسن آنفلوآنزا، 
ما هم پیش بینی واردات 10 برابری واکسن آنفلوآنزا 
را در مقایسه با سال گذشته انجام داده ایــم و همه 
کارهای ازم انجام شده است.وی در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر این که امسال توانایی تولید واکسن 
آنفلوآنزا را داریم یا خیر، بیان کرد: تحقیقات اولیه 
برای تولید واکسن آنفلوآنزا در داخل کشور انجام 
شده است ولی امسال نمی توانیم این واکسن را تولید 

کنیم و در سال آینده به تولید دست می یابیم. 

چین آزمایش اولین واکسن کرونا روی 
حیوانات را موفقیت آمیز دانست

اولین آزمایش واکسن ساخت چین برای درمان کرونا 
روی حیوانات بر اساس اعام پزشکان این کشور با 
موفقیت همراه بوده است.به گزارش ایرنا، تارنمای 
»یی سی«  چین دیروز گزارش کرد که واکسن »پیکو 
واکس«  را شرکت واکسن سازی »سینوواک بیوتک«  
شهر پکن تولید کرده و با موفقیت روی میمون ها 
آزمایش شده است.این گــزارش حاکی است این 
واکسن پس از آزمایش روی میمون ها،  موجب تولید 
پادتن در آن ها شده و سیستم ایمنی بدن آن ها را به 
نوعی تقویت کرده است تا بتوانند ویروس ها را از بین 
ببرند.در روند آزمایش این واکسن روی نوعی میمون 
هندی، پس از سه هفته به بدن آن ها واکسن کرونا 
تزریق شد. یک هفته بعد آزمایش ها نشان داد که ریه 
میمون ها از ویروس پاک شده است.میمون های 
دیگری که ویروس کرونا به آن ها تزریق شده ولی 
واکسن دریافت نکرده بودند، به شدت بیمار شدند و 
عایمی از تولید پادتن نداشتند.این واکسن البته از 
اواسط آوریل روی برخی از داوطلبان آزمایش شده 

اما پزشکان هنوز نتیجه آن را اعام نکرده اند.

گروه اجتماعی- پس از روزها که سازمان ثبت احوال در این 
98 و  چالش قرار گرفته بود که چرا آمار مرگ ومیر زمستان
فروردین99 را اعام نمی کند، سرانجام طی دوروز گذشته 
ایــن آمــار روی سایت ایــن سازمان قــرار گرفت و با توجه به 
ماجرای کرونا و برخی شائبه ها درباره تعداد قربانیان این 
ویروس، طبیعتا ذهن ها به سمت و سوی مقایسه این آمار با 
سال های گذشته سوق پیدا می کند. بررسی های خراسان 
حاکی از این است که آمارمرگ ومیر فقط در زمستان98  در 
مقایسه با همین آمار در زمستان های97 و 96 در برخی از 
استان ها همچون تهران، قم، مازندران و گیان که از کانون 
های مهم کرونا بودند، تفاوت های معناداری را به ذهن متبادر 
می کند. در جدول زیر آمارمرگ و میر در سال های 96 و97 

و98 در کنار هم آمده است:

 زمستان کم سفر       

این آمارها در شرایطی رقم خورده است که با آغاز ماه اسفند و 
اعام رسمی مبتایان به کرونا در کشور به نوعی با کاهش سفرها 
و طبیعتا کاهش تعداد جان باختگان جاده ای روبه رو بوده ایم 
چنان که آمارهای پلیس نیز در چند وقت اخیر از تصادفات جاده 
ای همین موضوع را تایید می کند. درعین حال بررسی این 

آمارها در نگاهی کاوشگرانه تر  و جامع به همه استان ها بیشتر 
به ما کمک می کند که به ارزیابی دقیق تر کرونا بپردازیم. اما با 
نگاهی کلی به افزایش معنادار در برخی استان ها بر می خوریم 
که در دو زمستان 98 با 97 در قم آمار فوت شدگان 48 درصد، 
در گیان 33 درصد، در مازندران 22 درصد با افزایش مواجه 
بوده است. در شرایطی که مقایسه آمارهای 97 با 96 همان طور 

که از جدول هم بر می آید چندان معنادار نیستند. 

افزایش18هزارنفری فوتی ها       

به هر روی از ارقام جدید ثبت احوال برمی آید تعداد مرگ ومیرهای 
سال98 نسبت به سال قبل از آن نیز 18هزارو147نفر بیشتر 
بوده که البته ماجرای کرونا در کشور از بهمن و بیشتر در اسفند 
شیوع یافته است. طبق اعام ثبت احوال در سال 98 ، 395 هزار 
و 392 نفر و در سال 97،  377 هزار و 245 فوتی ثبت شده است.

زمستان96زمستان97زمستان 98چند نمونه

167731570015598تهران

672964886197اصفهان

230515581549قم

527443344267مازندران

593444634312گیان

294723492338گلستان

آمارهای معنادار!
آیا تفاوت چشمگیر آمار مرگ ومیر برخی استان ها در زمستان های 98 با 97و96 به کرونا مرتبط است؟

جمع کل وفات های کشور بازه زمانی

105787 زمستان98

101210 زمستان97

101030 زمستان96

104691 مبتا- 6541 قربانی
1556 مبتا و  55  قربانی جدید کرونا طی 24 ساعت گذشته

استان های درگیربیماران در وضعیت شدیدتعداد بهبود یافتگانجمع کل مبتایانجمع کل قربانیانمبتایان 24 ساعته             قربانیان 24 ساعته

تمام استان ها5515566541104691838372711

سرکشی کرونا در سایه اجرای نیم بند پروتکل ها 
آمارهای  بررسی  رنجبر/  جــواد  محمد 
مبتایان جدید به کرونا ویروس طی چند 
روز اخیر نشان می دهــد که ایــن ویــروس 
سرکش دوباره در حال رشد در کشور است.
ــزارش خــراســان، با شناسایی هــزار و  به گ
556 مبتای جدید به کرونا طی 24 ساعت 
منتهی به ظهر دیــروز، مجموع افراد مبتا 
به کرونا در کشور به 104 هزار و 691 نفر 
رسید.بر اساس آمارها، طی چند روز گذشته 
یعنی تقریبا از 15 اردیبهشت امسال به بعد، 
تعداد مبتایان به کرونا در کشور افزایش 
ــت؛ به گونه ای که آمار  ــادی داشته اس زی
مبتایان به کرونا طی 24 ساعته منتهی به 

شنبه هفته گذشته 802 نفر بوده که در یک 
شنبه به 976 نفر رسیده و در دوشنبه هزار 
و 223 نفر بوده است.این آمار در سه شنبه 
گذشته به هزار و 323 نفر، چهارشنبه به 
هزار و 680 نفر، پنج شنبه به هزار و 485 
نفر و دیروز به هزار و 556 نفر رسیده است 
که نشان از سیر صعودی تعداد مبتایان 
به کرونا در کشور دارد.دقت در این آمارها 
نشان می دهد که تقریبا از دو هفته پس از 
بازگشایی بعضی مشاغل در استان تهران 
در 30 فروردین ماه امسال، دوباره کرونا در 
حال اوج گیری است و این موضوع نگرانی 

هایی را ایجاد کرده است.

پروتکل هایی که کمتر رعایت می شود       

افزایش آمار مبتایان به کرونا در کشور 
حاکی از آن اســت کــه بــه ظاهر پروتکل 
های بهداشتی در برخی اماکن آن طور 
که باید رعایت نمی شود و اگر این گونه 
باشد، کرونا دوبــاره جــان می گیرد و بر 
آمار مبتایان و فوتی ها افزوده می شود.
پروتکل های بهداشتی تدوین شده برای 
مشاغل و اماکن مختلف آن چنان ضمانت 
اجرایی نــدارد و برخی آن را رعایت نمی 
کنند و نظارت شایسته ای بر اجــرای آن 
وجود ندارد.با این شرایط، خبرها حاکی 
از آن است که اجازه بازگشایی تاسیسات 

ــده و تاسیسات  ــادر شـ ــ ــری ص ــگ ــردش گ
گردشگری پس از حدود دو ماه تعطیلی 
19، به تدریج  ناشی از پاندومی کووید-
و داوطلبانه بــاز می شوند که در صورت 
بهداشتی،  هــای  پروتکل  نشدن  رعایت 
بیم این می رود که شیوع کرونا افزایش 
یابد.در شرایطی که آمار مبتایان روز به 
روز در حال افزایش است، به نظر می رسد 
سخت گیری در اجرای پروتکل ها اعمال 
نمی شــود کــه بیش از پیش باید بــه این 
مهم توجه شود.عادی شدن کرونا برای 
مردم، تهدیدی است که می تواند تبدیل 

به خطری برای کشور شود.

کاهش 12 درصدی تولدها طی یک سال
آمار سال98 از کاهش رقم 170 هزار وادت نسبت به سال قبل حکایت می کند

گـروه اجتماعـی- سـخنگوی ثبـت احـوال 
کشـور، آمار تولدهـا و مرگ و میر سـال 1398 



اندیشه فوادوند سریال »پس 
آزادی« ساخته محمدعلی  از 
باشه آهنگر را در نوبت پخش 
ــرار اســت ایــن سریال  دارد. ق
بعد از ماه رمضان از شبکه یک 
سیما پخش شود. او آخرین بار 

با سریال »بانوی عمارت« در تلویزیون دیده شد.

مریم مؤمن در شــب هــای قــدر، 
احتماًا مینی سریال »مرثیه« را 
روی آنتن شبکه یک سیما خواهد 
ــن مــجــمــوعــه هفت  داشــــت. ایـ
قسمتی بــه کــارگــردانــی بهادر 
اسدی محصول صداوسیمای خراسان رضوی است.

رضـــا عــطــاران بـــازی در فیلم 
»روشن« به کارگردانی روح ا... 
حجازی را به پایان رسانده است. 
ــای نقش  ــف ــس از ای عــطــاران پ
در دو فیلم کمدی »زیــر نظر« و 

»انفرادی«، در این فیلم غیرکمدی بازی کرده است.

امین حیایی این هفته با فیلم 
ــران  ــام »جـــانـــان« ســاخــتــه ک
خانگی  نمایش  به  قدکچیان 
می آید. این فیلم که سال 97 
 98 تابستان  ــده،  شـ ساخته 
ــران شد و با فــروش 381 میلیونی شکست  اک

سنگینی در گیشه خورد.

سینما و تلویزیون شنبه   20   اردیبهشت 61399
1۵  رمضان1۴۴1.شماره 2037۴

چهره ها و خبر ها

ــی بـــا فــیــلــم تئاتر  ــزت ــواد ع ــ ج
ــی  ــردان ــارگ »شــایــعــات« بــه ک
به  آزاد،  ــی  ــف ــی س رحـــمـــان 
آمده  وی اودی  سرویس های 
است. این تئاتر سال 92 اجرا 
ــاری، مجید صالحی، رویــا  ــش ــده و بــهــرام اف ش

میرعلمی و نگار عابدی از بازیگران آن هستند.

ــدای یــکــی از  ــ ــداد ص ــه حــامــد ب
شخصیت های فیلم »پسران بد 
3« را دوبله کرده. نسخه دوبله شده 
این فیلم قرار است از طریق نماوا 
منتشر شــود. بــهــداد پیشتر در 

پویانمایی »آخرین داستان« تجربه دوبله داشته است.

تلویزیون

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

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

سینمای ایران

مائده کاشیان - تقریبا 20 روز پیش در همین صفحه، به بهانه وعده مهران مدیری 

برای تغییر در برنامه »دورهمی«، درباره نیاز جدی برنامه به اتفاقات و ایده های تازه 

نوشتیم، اما اکنون پس از گذشت این مدت همچنان خبری از تغییر و تحول نیست. 

حتی مهمانان متفاوت و جذابی که می توانستند بار یکنواختی برنامه را کم کنند، 

دیگر در »دورهمی« دیده نمی شوند و این برنامه پیش از  علیرضا افتخاری، میزبان 

سه مهمان تکراری بوده است.

وعده رامبد برای ساخت »خندوانه«

رامبد جوان در یک گفت و گوی اینترنتی با ارائه 
توضیحاتی در بــاره موضوعات مختلف از جمله 
سرنوشت برنامه »خندوانه« و حواشی سفرش به 
خارج از کشور، تأکید کرد تصمیمی برای ترک 

ایران ندارد.
به گزارش مهر، رامبد جوان در ارتباط زنده اینترنتی 
ــاره تولد فرزندش در  با برنامه »باغ رمضان« درب
خارج از کشور گفت: »این که من مجبور هستم و 
دلم می خواهد برای بخشی از زندگی ام تصمیمی 
بگیرم معنایش این نیست که ایران را دوست ندارم و 
می خواهم از ایران خداحافظی کنم. ۴8 سال دارم 

و 3۰ سال است در ایران کار می کنم.« 
کارگردان »ورود آقایان ممنوع« تاکید کرد: »واقعا 
»خندوانه« برای همه ما که از تولد تا رشدش نقش 
و سهم داشتیم، چیزی نیست که بتوانیم به راحتی 
کنارش بگذاریم و قطعًا روزی دوباره دور هم جمع 

خواهیم شد و به آن شکل می دهیم.«

جشنواره جهانی فجر لغو شد

جشنواره جهانی فیلم فجر در سال 99 برگزار 
نمی شود و به سال آینده موکول شد.

ــزارش ستاد خبری جشنواره جهانی فیلم  به گ
فجر، محمدمهدی عسگرپور دبیر سی وهشتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر اعام کرد: »در پی شیوع 
ویروس کرونا در جهان طی سه ماه اخیر و پس از 
بررسی های اولیه در اسفندماه 98، به نظر رسید 
امکان برگزاری سی وهشتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر به جای پایان فروردین 99 در نیمه دوم 
خرداد وجود دارد، اما روند شیوع بیماری به گونه ای 
پیش رفت که تعدادی از جشنواره های جهانی که 
در نیمه اول سال 99 در تقویم جشنواره ها ثبت 
شده بودند، لغو شدند  یا به تعویق افتادند.« وی 
همچنین بیان کرد: » به دلیل نبود امکان حضور 
بیشتر فیلم سازان و دست اندرکاران خارجی که 
شامل عمده کشورهای درگیر با ویــروس کرونا 
هستند و همچنین شرایط داخلی، طی هماهنگی با 
دکتر انتظامی رئیس سازمان سینمایی و همچنین 
فیاپف، برگزاری سی وهشتمین دوره جشنواره 
جهانی فیلم فجر در سال 99 لغو و از هم اکنون 
تمهیدات ازم برای برگزاری در خرداد 1۴۰۰ 

اندیشیده شده است.«

تکراری های متوالی	 

از ابتدای سری چهارم »دورهمی« هر از گاهی 
شاهد حضور یک مهمان تکراری در برنامه 
بوده ایم، اما این تکرار در قسمت های اخیر 
برنامه به اوج خود رسیده است. »دورهمی« به 
ترتیب جمعه 12، چهارشنبه 17 و پنج شنبه 
مانند  هنرمندانی  میزبان  اردیبهشت   18
میاد کی مرام، پوریا پورسرخ و سیما تیرانداز 
بوده است که هر سه بازیگر، پیشتر در سال 95 
مهمان سری اول این برنامه بوده اند. هرچند 
که محتوای گفت وگوها تغییراتی کرده و به 
طور مثال درباره مسائل شخصی بیشتر سؤال 
می شود یا تست جدید بازیگری مهران مدیری 
به آن اضافه شده است، اما به طور کلی سبک 
گفت وگو با مدیری و حتی بعضی شوخی ها 
تکراری اســت و صحبت های چندان جدید 
یا متفاوتی مطرح نشده است. به ویژه این که 
بعضی چهره ها در طول ۴-3 سال گذشته چه 
در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه ای 
خود، تغییر و تحول خاصی نداشته اند، بنابراین 
چهار سال بــرای این دسته از چهره ها زمان 
کمی به حساب می آید و حرف جدیدی برای 

گفتن ندارند.

13 چهره تکراری در ۴0 قسمت	 

تا به حال از مجموع ۴۰ برنامه »دورهمی« که 
از شب یلدا تا شب گذشته روی آنتن رفته، 13 
چهره، حضور تکراری در این برنامه داشته اند 
که این رقم برای ۴۰ قسمت عدد چشمگیری 
ــام بــردیــم،  ــره ای کــه ن ــه اســـت. غیر از ســه چ
شخصیت های دیگری مانند علی انصاریان، 
امید حاجیلی، مهران احمدی، گاره عباسی، 
بهنام بانی، پژمان جمشیدی، برزو ارجمند، 
پژمان بازغی، محمدرضا علیمردانی و سروش 
صحت نیز در فصل اول »دورهمی« حضور یافته 
بودند و در سری چهارم برنامه دوباره با مهران 
مدیری به گفت وگو نشستند. با این حساب 
می توان گفت، 32 درصــد از مهمانان سری 

چهارم »دورهمی«، تکراری بوده اند.

مهمانان ثابت »دورهمی«	 

جالب این جاست که ظاهرا بعضی چهره ها 
پای ثابت مهمانان »دورهمی« هستند، چون 
تا به حال سه بار در این برنامه حاضر شده اند! 
بــرزو ارجمند و پژمان بازغی، دو هنرمندی 
هستند که پیش از فصل چهارم، دو بار دیگر هم 
به این برنامه دعوت شده بودند. برزو ارجمند 

که سال 95 مهمان اولین قسمت سری اول 
برنامه بــود، در همان فصل دو بــار در برنامه 
ــرای سومین بار  حاضر شد و مدتی پیش، ب
مهمان »دورهمی« بود. پژمان بازغی هم به 
جز ویژه برنامه یلدایی که سال 98 پخش شد، 
اولین بار تابستان سال 95 مهمان این برنامه 
شد و پس از آن برای بار دوم، اسفند سال 96 
به همراه همسرش مستانه مهاجر در این برنامه 

دیده شد.

علیرضا افتخاری اتفاق خوب »دورهمی«	 

ــودن چهره ها، بعضی از  ــاوه بر تــکــراری ب ع
مهمانان برنامه که در سری چهارم برای اولین 
بار به »دورهمی« آمدند، چهره هایی نبوده اند 
که کمتر در برنامه های تلویزیونی حاضر شوند 
به همین دلیل بیشتر شخصیت هایی که در این 
۴۰ برنامه دیده شده اند، مهمانانی نبوده اند 
که مخاطب را غافلگیر کنند و می توان علیرضا 
افتخاری را جزو موارد استثنا دانست. سری 
چهارم »دورهــمــی« تا به حال بیشتر میزبان 
خواننده های کم سابقه امــا مشهور بــوده که 
به تازگی حسابی گل کرده اند و مــورد پسند 
حضور  بنابراین  هستند،  ــوان  ج مخاطبان 

علیرضا افتخاری در این برنامه که قــرار بود 
دیشب پخش شود، اتفاق خوبی است. علیرضا 
افتخاری در سال های اخیر کمتر در برنامه های 
تلویزیونی حاضر شده است و دعوت از او، از این 

نظر هم اهمیت دارد.

حضور پررنگ بازیگران و خوانندگان	 

برنامه »دورهمی« در   دعوت از مهمانان، عاوه 
بر چهره های جدیدتر که تا به حال به این برنامه 
نیامده اند و کمتر در گفت وگوهای تلویزیونی 
ــروه مهمانان  ظاهر می شوند، به تنوع در گ
هم نیاز دارد. بیشتر مهمانانی که به سری 
ــوت شده اند،  چهارم برنامه »دورهــمــی« دع
بازیگران و پس از آن خوانندگان بوده اند، اما 
به دلیل شیوع کرونا و اقتضای جریان روز، 
در دو قسمت از برنامه هم شاهد حضور کادر 
درمــان در این برنامه بوده ایم. جذابیت تنها 
در بازیگران و خوانندگان خاصه نمی شود، 
می توان از چهره های دیگری مانند ورزشکاران 
در رشته های مختلف، مجریان، آهنگ سازان 
و حتی شخصیت های سیاسی، دعــوت کرد 
ــاص خــودش  تــا مــهــران مــدیــری بــه سبک خ

گفت وگوی جذابی با آن ها داشته باشد.

مهمان تکراری داریم، چه مهمانی!
32 درصد مهمانان سری چهارم »دورهمی«،چهره های تکراری بوده اند که با وعده مدیری برای ایجاد جذابیت  سازگار نیست
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پرسش های خود را در تمام زمینه های 

حقوقــی، از طریــق پیامک به شــماره 

2000999 ارسال کنید.  گــروه اندیشه – کتاب ارجمند »صلح امام 

ــی آل یاسین،  ــن)ع(«، تألیف شیخ راض ــس ح
یکی از مهم ترین منابع در بررسی وقایع دوران 
امامت امــام دوم)ع( است که سال ها پیش از 
پیروزی انقاب اسامی، توسط حضرت آیت ا... 
خامنه ای ترجمه شد و در اختیار عاقه مندان 
ــرار گرفت. چندی پیش، چــاپ جدیدی از  ق
این کتاب به همت انتشارات انقاب اسامی، 
وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقاب، به 
زیور طبع آراسته شد. باید توجه داشت که »صلح 
امــام حــســن)ع(«، برخاف عنوانی که دارد، 
صرفًا بر موضوع صلح آن امام همام، متمرکز 
نیست؛ هرچند که بخش معتنابهی از کتاب به این 
مسئله اختصاص دارد. در برخی فصول کتاب، 
اشارات مختلفی به سیره امام حسن مجتبی)ع( 
در عرصه های گوناگون سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی شده که درخور توجه است. به مناسبت 
مصادف شدن ایام سراسر سرور وادت سبط  
اکبر)ع( با هفته گرامیداشت مقام کارگر، مطالعه 
فرازهایی از این کتاب که در آن، موضوع حقوق 
کارگران و اهتمام به وضعیت مستضعفان در 
سیره امام حسن مجتبی)ع( مورد توجه قرار 
گرفته است، ازم و بلکه ضروری به نظر می رسد.

فراموش نکردن محرومان در اوج عزت	 

امام مجتبی)ع(، با وجود قدر و منزلت فراوان، 
هرگز از امور محرومان غافل نبود. شیخ راضی 
آل یاسین می نویسد: »مدرک بن زیاد به ابن عباس 
که بــرای حسن و حسین رکــاب ]اســب[ گرفته 
بود ]تا سوار شوند[ و لباسشان را مرتب می کرد، 
گفت: تو از این ها سالخورده تری! رکاب برایشان 

می گیری؟ وی جــواب داد: ای فرومایه پست! 
تو چه می دانی این ها کی اند! این ها پسران 
رسول خدایند. آیا این موهبتی از جانب خدا بر 
من نیست که رکابشان را بگیرم و لباسشان را 
مرتب کنم؟]امام حسن مجتبی)ع([ با این شأن 
و منزلت، روزی برعده ای مستمند می گذشت 
و آن ها پاره های نان را بر زمین نهاده و خود روی 
زمین نشسته بودند و می خوردند. چون حسن 
بن علی را دیدند، گفتند: »ای پسر رسول خدا! بیا 
با ما هم غذا شو!« فورًا از مرکب فرود آمد و گفت: 
خدا متکبران را دوست نمی دارد و با آنان به غذا 
خوردن مشغول شد. آن گاه آن ها را به میهمانی 
خود دعوت کرد، هم غذا به آنان داد و هم پوشاک.«

ردای امام حسن)ع(؛ مزد کارگر	 

یکی از بارزترین ویژگی های سیره اهل بیت)ع(، 

توجه به حق کارگر است. در این باره روایت های 
فــراوانــی داریـــم کــه ســفــارش می کنند حق 
کارگر را پیش از آن کــه عرقش خشک شود، 
به بهترین شیوه ممکن پرداخت کنید. شیخ 
ــی آل یاسین در فـــرازی از کتاب »صلح  راض
امــام حسن)ع(«، این ویژگی را در سیره امام 
مجتبی)ع( با نقل یک روایت به تصویر می کشد. 
او می نویسد: »مردی از او )امام( چیزی خواست. 
به او پنجاه هزار درهم و پانصد دینار عطا کرد و 
فرمود: کسی را برای حمل این بار حاضر کن و 
چون کسی را حاضر کرد، ردای خود را به او داد 

و گفت: این هم اجر و مزد باربر.«

بااترین برکت	 

امام حسن مجتبی)ع( به کریم اهل بیت)ع( 
مشهور اســت. آن حضرت در ایــام مختلف 

سال و به ویژه در ماه مبارک رمضان، به امور 
توجهی  جامعه  مستضعفان  نیاز  و  معیشتی 
ویژه داشت؛ افرادی که با وجود تاش و کار، 
از تأمین هزینه زندگی در می مانند. نویسنده 
کتاب »صلح امام حسن)ع(« می نویسد: »مردی 
حاجت نزد او)امام حسن)ع(( آورد. آن حضرت 
به او گفت: حاجتت را بنویس و به ما بده و چون 
نامه او را خواند، دو برابر خواسته اش به او 
بخشید. یکی از حاضران گفت: این نامه چقدر 
برای او پربرکت بود ای پسر رسول خدا! فرمود: 
برکت آن برای ما بیشتر بود، زیرا ما را از اهل 
نیکی ساخت ... نیکی آن است که بی خواهش 
به کسی چیزی دهند ... شاید آن کــس ]که 
محتاج است،[ شبی را با اضطراب و میان بیم 
و امید به سر برده و نمی دانسته که آیا در برابر 
عرض نیازش، دست رد به سینه او خواهی زد یا 
شادی قبول به او خواهی بخشید و اکنون با تن 
لرزان و دل پرتپش نزد تو آمده، آن گاه اگر تو به 
قدر خواسته اش به او ببخشی، در برابر آبرویی 

که نزد تو ریخته، بهای اندکی به او داده ای.«

منزلت واای »کارگر« در سیره کریم اهل بیت)ع(
روایت »شیخ راضی آل یاسین« از اهتمام امام حسن  مجتبی)ع( به پاسداشت حقوق محرومان

مشاوره حقوقیپیک اندیشه 

 مشارکت 715 کتاب فروشی 
در »بهارانه کتاب99«

سیزدهمین دوره طــرح هــای حمایتی با عنوان 
»بهارانه کتاب ۹۹« با شعار »بهار کتاب همزمان  با 
بهار دل ها«، با عضویت بیش از ۷۰۰ کتاب فروشی 
ــان بـــا وادت امـــام  ــزم ــم از ســـراســـر کـــشـــور، ه
حسن مجتبی)ع( در کتاب فروشی های عضو طرح 
در سراسر کشور آغاز شد. به گزارش ایبنا،، با پایان 
مهلت ثبت نام کتاب فروشی ها برای عضویت در 
طرح »بهارانه کتاب۹۹«، ۷۱۵ کتاب فروشی برای 
مشارکت در این طرح  اعام آمادگی کرده اند که 
تاکنون عضویت ۶۶۲ کتاب فروشی تایید شده است؛ 
از این تعداد، ۵۱۵ کتاب فروشی در مراکز استان 
هستند؛  شهرستان ها  از  کتاب فروشی   ۱۴۷ و 
همچنین۴۳ کتاب فروشی به تازگی برای مشارکت 
در این طرح ثبت نام کرده اند. سقف مجاز خرید برای 

هر خریدار ۱۵۰ هزار تومان است. 

نشر و کتاب فروشی جزو مشاغل 
آسیب دیده از کرونا 

بانک مرکزی، فعاان حوزه نشر، کتاب فروشی 
و توزیع کتاب را به عنوان مشاغل آسیب دیده 
ــا، در  ــن ــب ــزارش ای ــ ــت. بـــه گـ ــاخ ــن از کـــرونـــا ش
دستورالعمل جدید بانک مرکزی آمده است: 
»به استناد نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، 
مصادیق تشخیصی آن وزارتخانه در خصوص 
بند )۱۰( مشتمل بر کتاب فروشان، ناشران، 
موزعان )کتاب، کتاب های هنری، پوستر( و 
کارت پستال فروشان است.  با توجه به وضعیت 
مشاغل مورد اشاره و ضمن اعام این که فهرست 
رسته های اعام شده در این بخشنامه، جایگزین 
بخشنامه قبلی در این ارتباط است، این موضوع 
به قید تسریع به تمام واحدهای بانک ها و مؤسسه 

اعتباری غیربانکی اباغ می شود.« 

پــرســش: شــرایــط استفاده از بیمه بیکاری 

چیست؟

پاسخ: مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری، کلیه 

مشموان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار 
و کار کشاورزی هستند، به استثنای بازنشستگان و 
ازکارافتادگان کلی، صاحبان ِحَرف و مشاغل آزاد، 
بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی، می توانند 
از مــزایــای بیمه بیکاری بهره مند شوند. شرط 
استفاده از این مزایا، بیکاری غیر ارادی است؛ به 
این معنا که کارگر استعفا نکرده یا مرتکب عملی 
نشده باشد که بر اســاس رأی شــورای اسامی یا 
شــورای صنفی کار در کارگاه، به اخــراج محکوم 
شود؛ بنابراین، کارگرانی که به دلیل شرایط بد 
اقتصادی یا حوادث پیش بینی نشده یا هر دلیلی که 
خارج از محدوده اراده آن هاست، بیکار می شوند، 
می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. 
ــرارداد موقت، پس از  هرچند بیکاری کارگران ق
پایان قراردادشان، به عنوان بیکاری غیرارادی تلقی 
نشده، اما قانون گذار برای بخشی از این نوع مشاغل، 
تمهیداتی اندیشیده است و این گروه از کارگران هم 
می توانند با رعایت شرایط، از مزایای بیمه بیکاری 
برخوردار شوند. حداقل سابقه بیمه برای دریافت 
ــت. مدت  مستمری بیمه بیکاری، شش مــاه اس
پرداخت نیز، بسته به سابقه کارگر بیکار شده و تجرد 
و تأهل او، بین شش ماه تا ۵۰ ماه متغیر است. کارگر 
در مدتی که زیر پوشش بیمه بیکاری است، عاوه بر 
مستمری، از مزایای دفترچه تأمین درمان برای خود 
و افراد تحت تکفلش برخوردار است و این مدت، جزو 
سابقه بیمه وی محسوب و در زمان بازنشستگی، 
محاسبه می شود. استفاده از مزایای بیمه بیکاری، 
مشروط به رعایت مقررات مربوط به آن است که 
کارگر بیکار شده، باید هنگام ارائه تقاضای استفاده 
از آن به اداره کار و سپس طی مراحل تکمیلی در 
اداره تأمین اجتماعی، درباره آن اطاعات دقیق 
به دست آورد تا بعدًا دچار مشکلی نشود. در پایان، 
جدول مدت استفاده از مزایا، مطابق با ماده هفت 

قانون بیمه بیکاری ارائه می شود.

یک مدیر نشر، با اشاره به مصادیق 
ــدن حــقــوق مـــادی و دیدگاه پــایــمــال ش

معنوی مولفان و ناشران، برخورد 
با قاچاق کتاب و آگاه شدن مولفان به حقوق خود 
را در عقد قراردادهای نشر ضروری خواند. به 
گزارش ایبنا، محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث 
گفت: حقوق مولفان در ایران، با اتکا به قوانین 
موجود و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 

پیگیری می شود؛ اما در دو مورد چاپ پایان نامه و 
قاچاق کتاب، شاهد زیــر ســؤال رفتن حقوق 
مولفان هستیم که تعداد این موارد هم کم نیست. 
وی افــزود: کتاب ها توسط گروهی که در واقع 
»پخته خواران کتاب« به حساب می آیند، ارزان تر 
فروخته می شود؛ چراکه آن ها هزینه ای برای 

مراحل پیش از چاپ و حتی تالیف آن پرداخت 
نکرده اند. متاسفانه قاچاق کتاب در حال رشد 
است و متقلبان، روزبــه روز کتاب های بیشتری 
خیابان ها  کنار  و  گوشه  در  و  می کنند  چــاپ 
به فروش می رسانند. این مدیر نشر با اشاره به 
ــران،  مــوارد رعایت نشدن حقوق مولف در ای

خاطرنشان کرد: وجود کتاب های قاچاق، ارائه 
کتاب های صوتی بدون مجوز مولف و ناشر در 
سایت های غیرمجاز و سلیقه ای برخورد کردن 
برخی مسئوان که موانعی را بر سر چاپ کتاب 
ایجاد می کند، از جمله موارد اصلی پایمال شدن 
ــران است که باید با ارائه  حقوق مولفان در ای
راهکارهای مناسب، وضع قوانین و رعایت و 

حفاظت از حقوق مولفان، برطرف شود.

»پخته خواران کتاب«؛ آفت حقوق مولفان 
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تست هوش

با توجه به شکل باا، گزینه مناسب برای جای 
خالی را پیدا کنید.

حل جداول ومعماها
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جواب ها

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی تکراری 

نباشد.
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ــه کلمه ای را نشان  حـــدس بــزنــیــد تــصــویــر، چ
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که بدانید 
کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های زیر تصویر 

را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

معمای قــارچ ها :  از آن جایی که از هر 12 قــارچ یکی قهوه ای است پس 
نمی توانیم بیشتر از 11 قارچ سفید داشته باشم. اما از هر 20 قارچ هم یکی 
سفید است پس نمی توانیم بیش از 19 قارچ قهوه ای داشته باشیم. پس 11 

قارچ سفید و 19 قارچ قهوه ای داریم.

معمای پرنده های درختی : گزینه 3. با توجه به اطاعات مسئله در مجموع 
6+8+4=18 پرنده پرواز کرده اند. پس روی هر درخت به طور متوسط  =14     
پرنده باقی مانده است. از آن جا که از درخت اول 8پرنده پرواز کرده است، پس 

در ابتدا 14+8=22 پرنده روی این درخت نشسته بوده است. 

تست هــوش:  گزینه )2( بــا کمی 
دقت می توانید متوجه شوید که در 
هــر خــط ســه شکل ســتــاره استفاده 

شده است.

عدد یاب :

ی:
ض

ی ریا
باز
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رازی  کانتر-زادگاه   .5 حیوانی  بریتانیا-نشاسته   از 
7.لقب  بیماری  گرمسیری-نت  ظــرف-مــیــوه ای   .6
فرگوسن-درآمد بادآورده-سیاره مریخ 8.تصدیق بیگانه-
آمریکایی 9. صوت شناسی-حدید 10. خورشید-آینده-

از حروف مقطعه قرآن کریم 11.عنصر شماره 28-عامت 
بیماری-سفینه 12.اثر ناصر خسرو

عمودی:
1. باشگاه فوتبال انگلیسی-مارک تجاری 2.پهلوان-
نوعی میمون-آگهی نامه  3.چاه جهنده-نفس سیگاری-
همزاد در مصر قدیم 4.بسیار-سرشوی گیاهی-فرماندار 
5.مهم ترین غده گوارشی بدن-فرمان توقف 6.طلیعه 
اعداد-انجمن علمی 7.هزارتو-بیابان 8.صبور-واحد اندازه 

گیری 9.فانی-
پــرنــده سعادت-
پـــــــــای افـــــــــزار 
10.لبریز-جامد 
مانند- ــن  ــی ژات
اغتشاش 11.گاز 
مـــرداب-مـــایـــع 
اسیدی-مخفف 
آتش 12.خالص-

پایتخت فناند

افقی: 1.برنده نوبل فیزیک در سال 1908 میادی 2.تازه رس-ویتامین انعقاد 
خون-نام پسرانه به معنای درستی 3.دیهیم-انسان-از ماه های سریانی4.بخشی 

افقی:1.نوعی بازی- اتیکت2.بدهی بانکی-روزها-اتاقی از  نی3.شهر جشنواره-
6.نیرو- مایعات-نابودی  5.یکای  فشرده-عصاره  ــوح  4.ل آذری  بهابازار-نام 

نمونه-جدید 7.چاشنی گوجه ای-گرفتگی زبان-تردید 
8.دیرینه-سرون 9.حامی-مایع لعاب دار 10.خرابکاری 
اینترنتی-لیدر-شایعه 11.آغــوز- فصل طبیعت-مقابل 

اسید 12.بایگانی-بخت آزمایی

عمودی :

2.چاشنی  سعادت  زنی-الکتریسیته-پرنده  مشت   .1
بیگانه- 3.شگرد-مذهب-ضمیر  شیرینی-مقروض 
مرتجع استیکی 4.اموال دولتی 5.کشتی جنگی-شامه 
ــور الکتریکی 7.پــوشــش کف  ــوات ــوم ــذاب-آک ــواز 6.ج ن
خیابان ها-پول عربستان 8.بادمجانش آفت ندارد-چروک 
اصغر  و  محل-اکبر  بی  10.کشیدنی  9.رادیولوژیست 
آسمانی-نوعی پخت برنج-حرف همراهی 11.تیم فوتبال 

داخــلــی-نــاگــزیــر 
ــروزی- ــ ــیـ ــ 12.پـ

ذکاوت-رزق
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خفن استریپ:     سردسته

هــوش منطقی:       پاسخ عــدد 27 
است. برای به دست آوردن پاسخ باید 
عدد اول هر سطر را ضربدر عدد سوم 

کنید و عدد دوم را از آن کم کنید.

چالش ذهن : 1. حوله  2. متکا  3. آباژور  4. قالیچه  5. روتختی  6. سطل زباله

آیا می توانید تعداد 10  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختاف تصاویر

اختاف تصاویر:

وسیله شناسی

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر 
کدام از شماره ها نام یکی از وسایل منزل را نوشته ایم 
که شما باید آن را حدس بزنید. پیشنهاد می کنیم با  
تمرکز  این بازی را قبل از دیدن پاسخ های آن حل 

کنید و ذهن خود را به چالش بکشید.

چالش ذهن

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز ۵ رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باا بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت رابطه بین اعداد را در سطرهای باا پیدا کنید.

بازی ریاضی
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شش رقمی: 

   983271 – 967215
891543 - 743259

سه رقمی: 

   326 – 584 – 412
   724 – 951 – 428

125 - 682

چهار رقمی:

   7614  –  2534
   2375  –  8531

3672 - 9415

پنج رقمی: 

   39452  –  94271
   24857  –  67213

86273 - 63541

قارچ ها

در سبدی 30 عدد قارچ داریم 
که بعضی از آن ها سفید و بقیه 
آن ها قهوه ای هستند. اگر 
از هر 12 قارچ حداقل یکی 

قــهــوه ای و از هــر 20 قــارچ 
باشد،  سفید  یکی  حداقل 

چند قارچ سفید داریم؟

پرنده های درختی

ــت نشسته بودند. ناگهان  60پــرنــده روی 3درخ
تعدادی پرنده پرواز کردند و رفتند به طوری که روی 
هر درخت به تعداد مساوی با دیگر درخت ها، پرنده 
باقی ماند. اگر 6پرنده از روی درخت اول، 8پرنده از 
روی درخت دوم و 4پرنده از روی درخت سوم پرواز 
کرده باشند، در ابتدا چند پرنده روی درخت دوم 

نشسته بوده است؟

20)۵                21)۴               22)3               2۴)2               26)1

با کمی دقت رابطه بین اعداد را کشف و پاسخ 
درست را به جای عامت سوال پیدا کنید.
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در امتداد تاریکی

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ماجرای شوهران خافکار!

می دانستم که سومین شوهرم مخارجش را از راه 
سرقت خودرو تامین می کند ولی چاره ای نداشتم 
جز آن که چشمانم را روی خافکاری هایش ببندم 
و در ارتکاب جرم با او همراه شوم، چرا که وقتی خمار 
می شدم همه فکر و ذهنم رسیدن به مواد مخدر بود، 
به همین دلیل دست به هر کاری می زدم تا این که ... 
این ها بخشی از اظهارات زن 20 ساله عضو یک باند 
سرقت خودرو است که در عملیات ضربتی نیروهای 
تجسس زبده کانتری شهرک ناجای مشهد به دام 
افتاد. این زن جوان که ریشه زندگی فاکت بارش را 
اعیاد می داند، درباره قصه غم انگیز گذشته خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کانتری شهرک ناجای 
مشهد گفت: 11ساله بودم که مرا به »حسن علی« 
شوهر دادنــد. پدر معتادم فکر می کرد دختر باید 
چشم و گوش بسته باشد و در سن پایین ازدواج کند. 
از سوی دیگر یک نان خور هم از سفره غذایشان کم 
می شد. با آن که پدرم جوشکاری می کرد و مادرم نیز 
به عنوان خدمتکار در منازل بااشهری ها مشغول 
کار بود ولی باز هم به سختی مخارج زندگی و هزینه 
های اعتیادشان را تامین می کردند. خاصه، من 
زمانی فهمیدم که »حسن علی« هم معتاد است که 
او بیشتر اوقاتش را با دوستان معتادش می گذراند و 
سپیده دم به منزل می آمد. همسرم بیکار بود و روزها 
را نیز می خوابید. چون پدر و مادر خودم معتاد بودند، 
توان رویارویی با او را نداشتم. با وجود این، دو سال 
این شرایط را تحمل کردم و بااخره در 13سالگی 
اولین مهر طاق بر شناسنامه ام جا خوش کرد. به 
منزل پدرم بازگشتم و در حالی که خواهر و برادر 
کوچک ترم را به خاله ام می سپردیم، به همراه مادرم 
به کارگری می رفتم. یک سال بعد از این ماجرا، 
پدرم با خواستگارانی که برایم پیدا می کرد، سعی 
داشت به هر طریقی مرا شوهر بدهد. برای فرار از این 
وضعیت به خاله ام پناه بردم تا مدتی مرا نزد خودش 
نگه دارد اما او از ترس پدر معتادم و برای جلوگیری 
از آبروریزی، خواسته ام را نپذیرفت و من به ناچار 
دوباره به خانه بازگشتم چرا که خواهر و برادر کوچک 
ترم نیز به من وابسته بودند.  یک ماه بعد پدرم مرا به 
»محمود پلنگ« شوهر داد. او جوانی سابقه دار و شرور 
بود که مواد مخدر مصرفی پدر و مادرم را تامین می 
کرد. »محمود« که بارها به خاطر قاچاق مواد مخدر 
زندانی شده و آثار خودزنی های زیادی روی پیکرش 

نمایان بود، همواره مرا کتک می زد تا جایی که با 
افکاری احمقانه و برای رهایی از این وضعیت به فکر 
خودکشی می افتادم. همسرم شرط گذاشت که اگر 
مدتی با او به شهرستان بروم و برایش کار کنم، حاضر 
می شود طاقم بدهد. من هم به ناچار قبول کردم اما 
قبل از عزیمت به شهرستان، او دوباره دستگیر و برای 
مدت طوانی راهی زندان شد. در حالی که با زندانی 
شدن همسرم و به حکم قانون طاقم را گرفتم اما در 
همین روزها پدرم هنگام جوشکاری از روی داربست 
سقوط کرد و ویلچرنشین شد به همین دلیل روزگار 
ما سخت تر شد و من در آشپزخانه یک رستوران 
مشغول کار شدم تا کمک خرج خانواده ام باشم. 
وقتی از سختی کار می نالیدم، مادرم مرا به مصرف 
مواد مخدر ترغیب می کرد و این گونه بود که خیلی 
زود معتاد شدم و تا به خودم آمدم همنشین مواد مخدر 
صنعتی شده بودم. در این وضعیت زندگی ما از هم 
پاشید و هرکس فقط برای تامین مواد مخدر خودش 
تاش می کرد. خاله ام که این شرایط آشفته را دید 
خواهر و برادر کوچکم را تحویل بهزیستی داد. من هم 
که برای فروش مقداری از لوازم منزلمان به سمساری 
رفته بودم تا با فروش آن ها مواد مخدر بخرم، در همان 
فروشگاه با جوانی به نام »رمضان« آشنا شدم. وقتی 
از من درباره علت فروش وسایل منزل سوال کرد، 
داستان زندگی و سرگذشتم را برایش بازگو کردم. 
او بعد از شنیدن ماجراهای تلخ گذشته ام، پیشنهاد 
ازدواج داد و من هم بافاصله پذیرفتم.  چند روز بعد 
از طریق دوستان »رمضان« فهمیدم که او یک سارق 
حرفه ای است و چندین فقره سابقه کیفری دارد. با 
شنیدن این حرف ها غم سنگینی قلبم را فشرد اما 
چاره ای نداشتم جز سکوت و همراهی با او، چرا که آن 
زمان 18سال بیشتر نداشتم و نمی توانستم خماری 
را تحمل کنم. من برای تامین مواد مخدر صنعتی هر 
کاری انجام می دادم، به همین دلیل مجبور شدم 
برای آن که همسرم دستگیر نشود وارد باند آن ها شوم 
تا پلیس با وجود یک زن هنگام سرقت های خودرو به 
آن ها مشکوک نشود.  خاصه، دو سال با »رمضان« 
زندگی کردم و قرار بود که مرا به عقد دایم خودش در 
آورد ولی در حالی که سوار بر یک دستگاه پژو206 
سرقتی بودیم، در محاصره پلیس قرار گرفتیم و... 
شایان ذکر است، با صدور دستورات ویژه ای از سوی 
سرهنگ محمد فیاضی )رئیس کانتری شهرک 
ناجا( تحقیقات نیروهای کارآزموده تجسس برای 

دستگیری اعضای دیگر این باند ادامه دارد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

 21 دقیقه  و   48  ساعت 
 19 جمعه  ــداد  ــام ب ثانیه 
اردیبهشت، تهران لرزید. 
زمین لــرزه ای بــه قــدرت 
عمق  در  ــر  ــت ــش ری  5.1
زمین  کیلومتری  هفت 
در شهرستان دمــاونــد و 

در 58 کیلومتری تهران که اگر چه خسارت 
جانی و مالی چندانی نداشت اما یک بار دیگر 
همه اذهان را به سوی فاجعه زلزله احتمالی 7 
ریشتری در تهران برد. تا جایی که رئیس سازمان 
مدیریت بحران  تاکید کرد: در صورتی که زلزله 
7 ریشتری در تهران اتفاق بیفتد بر دو میلیون 
نفر تأثیر مستقیم دارد و یک فاجعه بین المللی رخ 
خواهد داد. همزمان بحث هایی از سوی برخی 
کارشناسان و مقام های مسئول مبنی بر این که 
منشأ این زلزله آتشفشان دماوند  بوده یا  فعالیت 
هــای گسل »مــشــاء«  که از سمت فیروزکوه و 
دماوند تا محدوده کندوان  امتداد دارد، شروع 

شده است.
زمین لرزه ای به بزرگای 5.1 ریشتر، ساعت 48 
دقیقه و 21 ثانیه بامداد دیروز جمعه در نزدیکی 
دماوند رخ داد که مردم در شهرهای تهران، 
کرج، قزوین و فیروزکوه  و حتی قم این لرزش 
را حس کردند. خیلی ها در تهران سراسیمه به 
خیابان ها آمدند  و تعدادی از مردم پس از وقوع 
زلزله شب را در پارک ها گذراندند. براساس 
آخرین آمار اعام شده از سوی منصور درجاتی، 
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، زلزله 
بامداد دیروز در تهران، دماوند و کرج )تا زمان 
اعام خبر( دو کشته و 23 مصدوم به جا گذاشته 
است. به گفته  وی یک مرد 60 ساله حین فرار 
بر اثر تروما از ناحیه سر و یک زن 21 ساله بر اثر 
ایست قلبی جان خود را از دست داده اند و 23 

مصدوم نیز گزارش شده است.
وی  افزود: پس از زلزله اولیه تاکنون 20 پس 
لرزه رخ داده که کمترین مقدار 2.1 و بیشترین 
3.9 در مقیاس ریشتر ثبت شده است. در عین 
حال، فارس تعداد پس لرزه ها را 40 پس لرزه 
اعام کرده است.  به گفته درجاتی،  مرکزیت 
زلزله در نقطه امامزاده هاشم و منطقه مشاء 
دماوند است و در آبسرد، گیان، گیاوند و 
رودهن بیشتر از دیگر نقاط استان تهران  هم 
احساس شده است. رضا کرمی، رئیس سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران تهران نیز گفته است 
که احتمال دارد آماده باش مدیریت بحران برای 

زلزله تا سه روز آینده ادامه داشته باشد.

 رد پای آتشفشان دماوند در زلزله تهران؟	 

ــاره منشأ این  در همین حــال بحث هایی درب
زلزله به میان کشیده شده اســت. دکتر فرخ 
توکلی کارشناس ژئودزی سازمان نقشه برداری 
کشور با بیان این که این زمین لرزه می تواند 
با فعال شدن آتشفشان دماوند ارتباط داشته 
باشد، افزود: البته مختصات و عمق دقیق این 

زمین لرزه را باید بیشتر بررسی کرد. ممکن 
است زلزله تهران به دلیل حرکت گسل مشاء 
باشد و روی آتشفشان دماوند نیز تاثیر بگذارد یا 
برعکس. بر اساس شواهد، آتشفشان شناسان، 
کوه دماوند را یک آتشفشان فعال می دانند 
و وجود چشمه های آب گرم و خروج گازهای 
خروجی تنها شواهدی بر این گفته است اما 
چند وقتی است که درباره هیجانات کوه دماوند 
مطالبی مبنی بر گــرم شــدن هــوای دماوند و 

احتماات دیگر مطرح می شود.
 این در حالی است که علی مرادی، رئیس مرکز 
لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران در خصوص دلیل وقوع زلزله تهران گفت: 
با اطمینان می گویم که این زلزله مربوط به 
گسل مشاء است و فعال شدن آتشفشان دماوند 
را تکذیب می کنیم. وی با بیان ایــن که این 
زمین لرزه در نزدیکی روستای مشاء و امامزاده 
هاشم رخ داده است، گفت: شرایط سنجش 
آتشفشان با زلزله کامًا متفاوت است. همچنین 
ابراهیم حق شناس، معاون پژوهشی پژوهشگاه 
زلزله  مهندسی  و  شناسی  زلزله  بین المللی 
گفت: این زلزله ارتباطی با فعالیت آتشفشانی 
ندارد چرا که گسل مشاء که نزدیک ترین گسل 
به این آتشفشان است، در طول تاریخ فعالیت 

های خود را داشته است.

گسل مشاء چیست؟	 

 به گــزارش رکنا، گسل مشاء- فشم از سمت 
فیروزکوه و دماوند تا محدوده کندوان امتداد 
یافته و طول آن حداقل 200 تا 300 کیلومتر 
اســت و توانمندی اش بــرای زلزله بیش از 7 
ریشتر است. گسل فشاری مشاء، گسل بزرگی 
اســت که شامل زیــر شاخه هــای فــراوانــی نیز 
می شود زلزله 1830 میادی به منطقه شرقی 
فعالیت این گسل نسبت داده می شود. عاوه بر 

این، زلزله بزرگی هم در سال 958 میادی با 
بزرگ 7.7 ریشتری در 50 کیلومتری تهران رخ 
داده است که به قسمت غربی این گسل نسبت 

داده می شود.
مهدی زارع استاد پژوهشگاه زلزله شناسی 
ــاره این زمین لــرزه بر این عقیده است که  درب
زلزله تهران، در همان گسلی رخ داد که در آن 

زلزله 7 ریشتری رخ داده بود.
او ادامــه داد: مشاء گسل مهمی اســت، زلزله 
1830 دماوند، روی همین گسل اتفاق افتاده 
است. 190 سال است که زلزله مهمی روی 
این گسل اتفاق نیفتاده و به هر حال با توجه 
به فعال بــودن گسل و همچنین به دلیل این 
کــه گسل در روســتــای کــان بــا گسل شمال 

تــهــران تاقی دارد، بــه نظر 
می آید ایــن رونــد با اهمیتی 
ــراف آن  بـــرای شهرهای اطـ
مثل تهران، دماوند، بومهن و 
پردیس است.  وی توضیح داد: 
بگوییم  نمی توانیم  قطعیت  با 
این زلزله اصلی است یا پیش 
لرزه، نمی توانیم بگوییم اتفاق 
بزرگ تری رخ نمی دهد، اما با 
ــرآورد شده در  توجه به این که ب
سال 1830 میادی زلزله تاریخی با بزرگای 
7 روی این گسل رخ داده است، همیشه این 
احتمال هست که زلزله ای بــزرگ تر از 7 هم 

روی آن رخ بدهد.
زارع گفت: ازم است یک توجه احتیاطی به این 
گسل بشود، مخصوصا مردمی که در طبقات 
باا زندگی می کنند، با تکان های شدیدتری 
نسبت به افرادی که در طبقات هم کف زندگی 

می کنند، روبه رو می شوند.
زارع دربــاره این ادعا که پس لرزه ها بزرگایی 
کمتر از 5 ریشتر دارند، گفت: کسی نمی تواند 
ادعا کند، این لرزه اصلی بود. این ادعا غلط 
است، هیچ کسی نمی تواند با اطاعاتش مدعی 
شود که بعد از این زلزله، زلزله ای با بزرگای 7 
رخ نمی دهد. نشان به آن نشان که در سرپل 
ذهاب هم زلزله ای به بزرگای 4.5 ریشتر اتفاق 
افتاد و تقریبا 40 دقیقه بعد زلزله 7.3 اتفاق 
و  غیرکارشناسی  اظهارنظرهای  ایــن  افتاد. 
غلطی است که مسئوان به اشتباه  می گویند و 
کار درستی نیست، کسی نباید مردم را بترساند 
کسی هم نمی تواند ادعا کند حتما زلزله بزرگی 
می آید. اما این که کسی مدعی شود، این اتفاق 
اصلی بوده و هیچ اتفاق مهم تری رخ نمی دهد، 

گمراه کننده است.

خبر مرتبط 

 بااخره در خانه بمانیم یا نمانیم؟

مثل همه تحوات و حوادثی که در کشور 
اتفاق می افتد، این بار نیز کاربران شبکه های 
اجتماعی به اظهار نظر و البته شوخی با این 
حادثه پرداختند که شاید یکی از بیشترین 
پست هایی که در این خصوص بازنشر شد، 
حول این سوال می چرخید که حاا با این 
زلزله  همچنان به توصیه کرونایی درخانه 
بمانیم عمل کنیم یا در خانه نمانیم؟ در ادامه 
برخی  نوشته های کاربران را مرور می کنیم:

من خودم شنبه فهمیدم زلزله اومده.
ــم میریم مرحله   خــب مــا تــو تــهــران داریـ

 بعد!

  فوری: عامل زلزله تهران، قرنطینه نکردن 
قم بود!

   بنده با 35 سال سابقه میگم امکان نداره 
تهران زلزله بیاد.

   اان حریرچی یه ویدئو میده بیرون می گه: 
سام، من خودم زلزله گرفتم و در قرنطینه ام. 

شما اصا نگران نباشید.
   دوستان هول نکنید این زلزله نبود،  تهران 

به خاطر قیمت پراید لرزید!
   تهران کن فیکون هم بشه، شبکه خبر به 
جای راهنمایی آناین مردم، برنامه  بر بنیاِن 

دانشش رو پخش می کنه!

 وحشت در ساعت صفر

زلزله بامدادی تهران که 2 کشته و 23 مصدوم داشت، موجی از بحث ها درباره منشأ این زلزله
 

 و پیامدهای یک زمین لرزه ویران کننده در پایتخت رابه میان کشیده است
 !



اقتصاد شنبه 20 اردیبهشت  101399
15 رمضان1441.شماره  20374

 
شاخص

رکوردداران قیمت در سال 98  

در ســال 98 نسبت به ســال 97، بیشترین 
افزایش متوسط قیمت خوراکی ها مربوط به 
گروه »چای، قهوه و نوشیدنی ها« )انواع چای(، 
گروه »سبزیجات« )سیب زمینی، پیاز( و گروه 
»قند، شکر و شیرینی« )شکر، قند( بوده است. 
در اقام غیر خوراکی نیز گروه های »مبلمان 
و لــوازم خانگی« )ظــروف آشپزخانه، انــواع 
شوینده(، گروه »حمل و نقل« )انــواع خودرو 
و قطعات یدکی( و گــروه »تفریح و فرهنگ« 
)تجهیزات رایانه و لوازم تحریر( رکــوردداران 

رشد قیمت بوده اند. )منبع: مرکز آمار ایران(

بازخوانی بودجه 

بازار خبر

 اصاح نحوه ثبت نام و عرضه خودرو 
در دستور کار سازمان بازرسی 

وزیر صمت باز هم برای برخورد با گرانی خودرو دستور داد! 

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تفاوت 
مبنای قیمت گذاری خودرو در شورای 
رقابت و سازمان حمایت، از بازگشت 
این شورا به عرصه قیمت گذاری خودرو 
با دستور وزیر صمت و احتمال تعیین 
فرمول قیمت خودرو در هفته جاری خبر 
داد. در این حال، دستور وزیر صمت به 
سازمان حمایت برای مقابله با گرانی 

خودرو، سوژه فضای مجازی شد.
ــزارش ایــســنــا، حــجــت ااســـام  ــ ــه گ ب
ــاره به  والمسلمین درویــشــیــان بــا اشـ
مکاتبات انجام شده با معاون اول رئیس 
جمهور و جلسه برگزار شده با حضور وزیر 
صمت و دستگاه های نظارتی گفت: در 
این جلسه مقرر شد ظرف چند روز آینده 
شورای رقابت فرمول خود را بر اساس 
دستورالعملی که طبق قانون دارند ارائه 
کند تا بر اساس آن قیمت خودرو برای 

امسال تعیین شود.
ــاره به  رئیس ســازمــان بــازرســی با اش
التهاباتی که در بازار خودرو رخ داده 
به  التهاباتی  متاسفانه  گفت:  اســت، 
تازگی تشدید شــده اســت، در حالی 
خودرویی  و  نیفتاده  اتفاقی  هیچ  که 
که قیمت آن ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان 
ــاره 8۵ تا 9۰ میلیون  ــوده به یک ب ب
تومان شده است. وی یک بخش از این 

التهابات را ناشی از نحوه عرضه خودرو 
دانست و گفت: اگر خودرو به میزانی 
که بازار این التهاب را پیدا نکند، عرضه 
می شد قیمت ها این گونه نجومی باا 
سابق  مثل  شرکت ها  این  نمی رفت. 
به جز دو مورد، عرضه به صورت پیش 
فــروش هم نداشته اند. درویشیان با 
اشــاره به گایه ها و شکایات مردم به 
قوه قضاییه و سازمان بازرسی از نحوه 
ثبت نام خودرو در سایت ایران خودرو و 
سایپا اظهار کرد: مردم گایه می کنند 
که در سایت ایران خودرو و سایپا اگر 
قوی ترین پهنای باند را هم کسی در 
اختیار داشته باشد و ماهرترین فرد 
هم پشت سیستم نشسته باشد، گاهی 
ظــرف چند دقیقه اعــام می شود که 

ظرفیت پر شد و امکان ثبت نام نیست. 
وی با تاکید بر پیگیری سازمان بازرسی 
تا اصاح شیوه ثبت نام و نحوه عرضه 
خودرو  و جمع شدن دالی )ها( پیش 
بینی کردکه در هفته جــاری شورای 
ــه کند و به  رقابت فرمول خــود را ارائ

زودی قیمت مشخص شود.
ــر صمت به  ــال، دســتــور وزی در ایــن ح
رئیس سازمان حمایت برای برخورد 
جدی و قاطع با متخلفان بازار خودرو و 
نیز توصیه به مردم برای مناسب نبودن 
ــذاری در ایــن حــوزه ،ســوژه  سرمایه گ
برخی کــاربــران فضای مجازی شد. 
این کاربران دستور یادشده را تکراری 
دانسته و خواستار اصــاح ریشه ای 
مسئله تولید خودرو در کشور شده اند. 

حذف دفترچه بیمه در سال 99 

بردبار- قانون بودجه امسال به شدت بر موضوع 

حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه و استقرار 
پایگاه اطاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور 
برای ارائه خدمات درمانی به صورت الکترونیک و 
برخط تاکید دارد.جزء یک بند ج تبصره 17 قانون 
بودجه دراین خصوص تصریح می کند: »به منظور 
اجرایی کردن بند )چ( ماده )7۰( قانون برنامه ششم 
توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطاعات برخط بیمه  
شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، 
کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی 
درمــان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه 
هــای اجرایی موضوع مــاده )۵( قانون مدیریت 
خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی 
نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر 
سازمان های بیمه  گر مکلفند نسبت به ارسال برخط 
اطاعات بیمه  شدگان خود و به روزرسانی پایگاه 
مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه 
مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی 
به جای دفترچه و با استفاده از سامانه)سرویس( 
استحقاق سنجی سازمان بیمه سامت ایرانیان، 
ــه کلیه خدمات بیمه ای و درمــانــی به  جهت ارائ

بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.«

آماده باش وزارت راه به متقاضیان 
طرح ملی مسکن 

ــال نامه افتتاح حساب  معاون وزیــر راه از ارس
متقاضیان تایید صاحیت شده طرح ملی مسکن 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا 
و سیما، محمود محمودزاده با اشاره به این که به 
زودی واریز آورده مردم در این طرح آغاز می شود، 
گفت: شرایط پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
تومانی تعداد زیادی از متقاضیان تأیید صاحیت 
شده فراهم شده است. وی با بیان این که تعدادی 
از متقاضیان واجد شرایط به بانک معرفی شده اند 
،افــزود: نامه این متقاضیان به سرپرست بانک 
ــال شــده و به زودی فرایند افتتاح  مسکن ارس
ــز آورده اولیه آن هــا به  ــراد و واری حساب ایــن اف
بانک آغاز می شود. محمودزاده افزود: بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان اردیبهشت 
امسال پاایش ۵۰۰ هزار ثبت نام کننده طرح 

ملی مسکن انجام خواهد شد. 

تولید محصوات با مصرف 5 لیتر 
در دستور کار ایران خودرو

ایسنا- در زمینه تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی 

بر بهره مندی از ظرفیت های داخلی برای ارتقای 
بازدهی خودروهای تولید داخل با مصرف پنج لیتر 
سوخت در هر 1۰۰ کیلومتر پیمایش، مدیرعامل 
گــروه صنعتی ایــران خــودرو معاونت تحقیقات، 
طراحی و تکوین محصول،   این خودروساز را موظف 
و مکلف به تسریع در اجرای اقدامات عملیاتی برای 

تحقق فرمایش های معظم له کرد.

قیمت مسکن در تهران کاهش یافت

ــزارش دفتر  ــاس جدیدترین گـ ــراس  ایــرنــا- ب

برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه قیمت 
مسکن در تهران در فروردین امسال با کاهش 
حدود ۲ درصــدی، به میانگین قیمتی هر متر 

مربع 1۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید.

سبد نفتی اوپک  در  مرز 23 دار

کشورهای  ــان  ــازم س نفتی  سبد  قیمت  مهر- 

صادرکننده نفت )اوپک( روز پنج شنبه  به مرز ۲۳ 
دار رسید. حدود ۲۰ روز قبل سبد نفتی اوپک به 

کمتر از 1۲.۵ دار سقوط کرده بود.

 حمایت مجدد روحانی
 از رونق بورس 

در حالی که به تازگی انتقادات و هشدارهایی درباره رشد پرشتاب 
بورس مطرح شده، رئیس جمهور مجدد از این بازار حمایت کرد 
و از برنامه دولت برای واگذاری معادن در بورس خبر داد و گفت: 
اگر اندکی تاش کنیم این بورس را می توانیم به چندین برابر 
برسانیم.به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، روحانی روز پنج 
شنبه در آیین بهره برداری از طرح های ملی صنعت مس ایران، 
با اشاره به اهمیت اکتشاف معادن و همچنین آزادسازی پهنه ها 
گفت: باید کاری کنیم معادنی که استفاده نمی شود، به سرعت 
در اختیار مردم قرار دهیم. وی با اشاره به شرکت ها و تعاونی 
های موجود یا در حال تشکیل گفت: دولت بخش بزرگ  سهام 
آن را به مردم واگذار کند.در حالی که موضوع واگذاری ایمیدرو 
)سازمان گسترش و نوسازی معادن ایران( توسط برخی مقامات 
این سازمان تکذیب شده بود، رئیس جمهور گفت: توصیه ام 
به ایمیدرو که قبًا هم در دولت تأکید کردم و این جا هم تأکید 
می کنم این است که سهام ایمیدرو باید در بورس بیاید و به مردم 
واگذار شود. بورس ما استعداد بسیار زیادی دارد و اگر اندکی 

تاش کنیم این بورس را می توانیم به چندین برابر برسانیم.

عرضه های جدید در بورس	 

روحانی افزود: زنده ماندن و تحرک جدید بورس این است که سهام 
جدید را وارد عرضه بورس کنیم. وی همچنین گفت: در زمینه 
بورس هم چیزهایی در بورس نیاوردیم که باید به آن فکر کنیم مثًا 
هیچ وقت فروش زمین را در بورس قرار ندادیم. دولت زمین های 
بزرگ را در اختیار قرار دارد یا نیروی مسلح در اختیار دارند و مثًا 
می بینید یک پادگان، 1۰ کیلومتر در ۳ کیلومتر در حالی که نصف  
آن برای نیروی مسلح کافی است، نصف این زمین را عرضه کند یا 
دولت زمین های بزرگی دارد و یک بخشی مورد نیاز است و بقیه اش 
را می تواند عرضه کند. معادن هم همین طور و معادن بسیار زیادی 
در کشور داریم که مشخصات  این معادن روشن و قیمت گذاری شود 
و بورس وارد شود و شفاف و معلوم شود که ما بتوانیم عاوه بر سهام 
خود معادن در بورس عرضه کنیم و یک تحول بزرگی درست شود.

جزئیات جدید  درباره خرید صندوق سهام دولتی 
وزارت اقتصاد ضمن انتشار پاسخ های خود به ۲۲ سوال رایج در 
خصوص واگذاری سهام بانک ها و بیمه های دولتی در قالب صندوق 
بورسی، جزئیاتی را درباره زمان آزادسازی، سود خرید و نیاز به کد 
بورسی برای فروش اعام کرد.به گزارش پایگاه اخبار اقتصادی و 
دارایی ایران )شادا(، وزارت اقتصاد در پاسخ به این که "آیا فردی که با 
کد ملی )یا کد بورسی( خود در صندوق اول )واسطه  گری مالی یکم( 
تا سقف دو میلیون تومان پذیره  نویسی می کند، امکان پذیره  نویسی 

در دیگرصندوق  ها را دارد یا خیر؟" آورده است: پاسخ: بله، منعی 
برای پذیره  نویسی در دیگر صندوق  ها وجود ندارد؛ لیکن تخفیف 
درنظرگرفته  شده فقط برای یک صندوق اعمال می  شود. البته 
توضیح داده است که "فعًا چنین تصمیمی اتخاذ شده و بستگی 
به میزان استقبال مردم از صندوق واسطه گری مالی یکم دارد". در 
پاسخ سوال دیگری درباره زمان فراهم شدن امکان معامله )فروش( 
صندوق ها آمده است: "شروع پذیره  نویسی از بامداد روز یک شنبه 

مــورخ 1۳99/۲/1۴ لغایت ساعت ۲۴ روز چهارشنبه مورخ 
1۳99/۲/۳1 بوده؛ لذا مبنای محاسبه دو ماه، تاریخ پایان پذیره  
نویسی )1۳99/۲/۳1( خواهد بود". همچنین تصریح شده است 
که فروش همه واحدهای خریداری شده و نه بخشی از آن از این تاریخ 

)اول مرداد( ممکن خواهد بود.
وزارت اقتصاد درباره لزوم احراز هویت سجام و دریافت کد بورسی 
هم تصریح کرده که برای مشارکت در پذیره نویسی )خرید( نیازی به 
کد بورسی نیست و توضیح داده است که فقط کسانی که قصد فروش 

سهام خود بعد از دو ماه را دارند نیاز به کد بورسی خواهند داشت. 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ایران - این روزهــا کام قنادان تلخ است. آن  •
ها می گویند کرونا بیشترین ضرر را به قنادی ها 
زد و حــاا هم معلوم نیست مــردم کی بتوانند 
دوبـــاره وارد شیرینی پزی ها شوند و با خیال 
راحت سفارش کیک و شیرینی بدهند. برعکس 
قنادی ها اما کار و کاسبی آن هایی که لوازم و مواد 
قنادی می فروشند بد نیست. درست است که 
مردم از قنادی ها چیزی نمی خرند اما خیلی ها 
به تازگی یاد گرفته اند کیک شکاتی درست کنند 
یا حتی از مادربزرگ ها دستور پخت شیرینی های 
محلی بگیرند و کام شان را در خانه شیرین کنند.

آفتاب یزد- خبرهایی از یک تبادل زندانی  •
ایرانی و آمریکایی دیگر. تاریخش معلوم نیست. 
اما از آن جایی که خبرگزاری رویترز اعام کرده و 
تا کنون از سوی هیچ یک از مقامات ایران و آمریکا 
نیز تکذیب نشده می شود فهمید که دیر و زود دارد 

اما سوخت وسوز نه.
شرق- این روزنامه در یک اشتباه بسیار عجیب  •

در تیتر یک خود به جای کلمه »شورای نگهبان« 
از »شواری نگهبان« استفاده کرد که با واکنش 
بسیاری از کاربران فضای مجازی روبــه رو شد. 
تیتر یک این روزنامه این بود: »22  گواه خاف 

نظر دبیر شواری نگهبان«!
وطن امروز- در دومین سالگرد خروج آمریکا  •

از برجام وطن امــروز با تیتر »برجام مرد ختم هم 
نگرفتند!« نوشت: »پس از فروریختن پایه های توافق 
روحانی ترجیح داد کمتر از برجام بگوید و حال برای 
آن که نشان دهد برجام حداقل برای او نمرده است، 
هر از گاهی سخنی از این توافق به میان می آورد و 

درباره امتیازات آن صحبت می کند. «

تابناک مدعی شد : حتما اکنون بسیاری از  •
نمایندگانی که نتوانسته اند برای دوره یازدهم 
ــاری خــود را  ــی مجلس بشوند، وضعیت ک راه
برای بعد از هشتم خرداد ماه 99 مشخص کرده 
اند؛ اما حتما باید نظارت جدی صورت بگیرد که 
مبادا نمایندگان به واسطه جایگاهی که دارند 
و همچنین شرایط مناسب مجموعه هایی نظیر 
تامین اجتماعی و صندوق های  وزارت نفت، 
بازنشستگی، برای رهسپار شدن به این بخش ها 
تاش کنند و... ابی های موثر برخی، منجر 
به راهــی شدن آن هــا به مجموعه های پولدار و 

پولساز نشود.
نامه نیوز نوشت:  روح ا... حسینیان، عضو  •

جبهه پایداری درباره احتمال نامزدی قالیباف در 
انتخابات سال آینده تصریح کرد: »این که فردی به 
مجلس برود و سپس نامزد ریاست جمهوری شود، 
موضوع قبیحی نیست؛ کما این که در گذشته 
هم دیده ایم که آقــای هاشمی از مجلس برای 
ریاست جمهوری نامزد شــد...از سوی دیگر به 
هر حال آقای قالیباف فردی عملگراست و تجربه 
کار جدی و مستمر در حوزه عمران و آبادانی شهر 
تهران را داشته است و می توانیم او را نمونه و 

الگوی خوبی برای کار اجرایی بدانیم«.
انتخاب نوشت : جروزالم پست نوشت: آموس  •

یادلین، رئیس سابق اطاعات ارتش اسرائیل 
می گوید باوجود برخی گزارش ها، ایران در حال 
ترک سوریه نیست.وی ادامــه داد: برای ایران 
خیلی مهم است که حکومت سوریه را زنده نگه 
دارد. قاسم سلیمانی می گفت، حفاظت از تهران، 
از دمشق شروع می شود.ایران می خواهد خیلی 
به ما به لحاظ فاصله کیلومتری نزدیک باشد. هیچ 
چیزی درخصوص اهداف استراتژیک ایران تغییر 

نکرده است.

بــســیــاری از فعالین اصــاح طــلــب علت 
ــورای عالی اصــاح طلبان را ،  انفعال ش
محمدرضا عارف رئیس این شورا می دانند 
و در روزهای گذشته به شدت از رویکردهای 
او انتقاد کردند. اما محمد سامتی فعال 
سیاسی اصاح طلب، با دفاع از شخصیت 
عارف او را شخصیتی سلیم النفس خواند 
و در بخشی از گفت وگوی تفصیلی خود 

با خبرآناین، گفت:
ــزاب باید اصــل باشد و از  * تصمیم اح
ظرفیت شخصیت ها باید در جهت اهداف 
جبهه استفاده کرد، پس اگر تصمیمی 
در یک جبهه گرفته می شود آن تصمیم 
به مسئولیت احــزاب مرتبط می شود و 
شخصیت ها به عنوان کمک حال آن ها 
هستند. لذا نباید این انتقاد را پذیرفت که 
مثا فان شخصیت مسبب اصلی است  یا 

مشکات به فان فرد مربوط می شود.
* ممکن است انتقادات درباره آقای عارف 
و کسانی دیگر این باشد که مدیریتی قوی 

از خودشان نشان ندادند؛ آقای عارف آدم 
سلیم النفسی است و اگر انتقادی به ایشان 
بوده است باید بنشینند و تصمیم بگیرند 
و فرد دیگری را به جای ایشان انتخاب 
کنند، ولی این که همه کاسه و کوزه ها سر 
ایشان شکسته شود، درست نیست. ایشان 

زحمت خود را کشیده است.
* آقای خاتمی به عنوان یک عنصری 
است که پتانسیل و ظرفیت خاصی در 
جامعه دارد. عبور از خاتمی اساسا بی 
معنی است، وقتی یک جناح می بیند که 
شخصیتی دارد که طرفداران زیادی دارد 

باید از این ظرفیت استفاده کند.

بعد از این که هفته  گذشته صادق زیباکام تحلیلگر 
اصاح طلب از مرگ اطاح طلبی سخن گفت، 
این بار ابراهیم فیاض جامعه شناس اصولگرا، با 
اشاره به آینده مجلس یازدهم و همچنین انتخابات 
1400، معتقد است که اگر اصولگرایی زنده بود 
قاعدتا نباید چنین حالتی رخ می داد، بنابراین 
 اصولگرایی هــم مــرده اســت. مهم ترین بخش 

گفت و گوی وی با نامه نیوز را بخوانید:
* قبا اصولگرایان و اصاح طلبان استراتژی 
کان داشتند اما در منتخبان مجلس یازدهم 

استراتژی نمی بینم.
* منتخبان مجلس یــازدهــم بــا گــرایــش های 
پراکنده سیاسی هستند که تنها ضدیت با دولت 
روحانی حلقه مشترک آن هاست. معتقدم قطعا 
اختافات با آغاز مجلس آینده تازه شروع می 
شود و یک مجلس به شدت متکثر به لحاظ سلیقه 
خواهیم داشت که همه آقا هستند و هر روز در آن 

بجنگ بجنگ است.
1400 بین  * بــه نظرم رقــابــت در انتخابات 
ــون معتقدم  ــ ــــت چ ــاش و ســـتـــاری اس ــذرپـ بـ

تکنوکراسی بومی در انتخابات ریاست جمهوری 
آینده پیروز می شود.

* آقای رئیسی تازه کارش را در قوه قضاییه شروع 
کرده است، اگر بیاید خیلی عجیب و غریب خواهد 
شد چون کارش را در آستان قدس هم تازه شروع 
کــرده بــود که شد رئیس قــوه قضاییه. حــاا اگر 
بخواهد در کمتر از دو سال نامزد ریاست جمهوری 
افکارعمومی  ــزد  ن خوبی  حالت  ــود  ش  1400

نخواهد داشت و بیشتر شکست می خورد.
* احمدی نژاد رفت و تمام شد. اان نسل جدید 

می خواهیم.
کارتل  یک  مستضعفان  بنیاد  از  باید  فتاح   *

جهانی درست کند.

خبرسامتی:همه کاسه و کوزه ها را سر عارف نشکنید فیاض: اصولگرایی ُمرد! 

 مجوز ویژه روحانی به سپاه 
در جزیره ابوموسی

به پیشنهاد تعدادی از اعضای کابینه که طی 
ــای اخیر به تایید رئیس جمهور رسیده،  روزه
ــرداری از تعدادی موج شکن های  حق بهره ب
سواحل جنوبی کشور در اختیار نیروی دریایی 
سپاه و ارتش قرار می گیرد که شامل موج شکن 
های موجود در هندیجان، جزیره فارور و جزیره 
و  کنارک  در  گواتر  بندر  و  ندسا  به  ابوموسی 
سیریک به نداجاست. در این مجوز تاکید شده 
که باید حقوق مکتسبه صیادان از طرف بهره 

برداران رعایت شود.

 پایان ضرب ااجل فوری دولت
 به مدیران درباره »پاکنا« 

با توجه به تاکید مسئوان ارشد اجرایی مبنی بر 
ضرورت ثبت و به روزرسانی اطاعات کارمندان و 
حتی قراردادهای کارگری در یک سامانه جامع، 
یک مدیر مهم دولتی در نامه روزهای اخیر خود به 
اعضای کابینه از آن ها خواسته است در نهایت تا 
20 اردیبهشت این اطاعات را در سامانه »پاکنا« 
)پایگاه اطاعات کارکنان نظام اداری( ثبت کنند 
در غیر این صورت مسئولیت پیامدهای ناشی از 

آن بر عهده آن دستگاه خواهد بود.

 منتخب اول مردم تهران در مجلس یازدهم 
،مجلس آینده را متعلق به همه مــردم حتی 
ــداده انــد دانست. محمد  آن هایی که رای ن
باقر قالیباف با بیان این که بزرگ ترین آرمان 
انقاب رسیدگی به محرومان است از کار و 
انگیزه و برنامه جدی نمایندگان مجلس آینده 
به خصوص جوانان برای جبران ضعف های 
کشور سخن گفت. شهردار سابق تهران با 
اشاره به این که رفع مشکات مردم جایش را به 
تخریب سیاسی داده است گفت که مردم تهران 
به جای این که انتظار ساخت یک اتوبان جدید 
را داشته باشند می خواهند که شهرداری چاله 
هارا پرکند. قالیباف همچنین با اشاره به این که 
جریان انقابی در سایه وحدت و عقانیت به 
پیروزی رسیده است، رای  به هر 30 نفرلیست 
تهران را پیام مردم به جریان انقابی مبنی بر 
کنار گذاشتن تک روی ها دانست.  مهم ترین 
بخش های سخنان قالیباف را که پنج شنبه 
شب هفته گذشته در جمع فعاان اجتماعی 

و جهادی اسامشهر ایراد شده  می خوانید:
* برخی ها هم که رای نــدادنــد از عملکرد 
کسانی که به آن ها رای داده بودند ناراضی 
بودند مخصوصا در تهران، البته مجلس نماینده 
آن هایی هم که رای نداده اند هست، مجلس 

مال همه اســت، صــدای همه باید در مجلس 
شنیده شود.

* بــزرگ ترین آرمـــان انــقــاب رسیدگی به 
مشکات مــردم و مخصوصا محرومان بود. 
هرگاه جمهوری اسامی این آرمان را نادیده 
بگیرد از انقاب اسامی فاصله گرفته است. 
هیچ جایگزینی برای این آرمان وجود ندارد. 
هیچ کس و هیچ جریانی بدون خدمت به مردم 

موفق نخواهد شد.

* در این مدتی که با تعداد زیادی از نمایندگان 
منتخب جلسه داشتم دیدم که واقعا برای کار 
کردن انگیزه و برنامه دارند.اکنون زمان آن 
است که جوانان، مجلس شورای اسامی را 
جانی تــازه بخشند و هر چه بیشتر در مسیر 

آرمان های انقاب قرار دهند.
ــردم نــاراضــی باشند یعنی عملکرد  * اگــر م
مسئوان ضعیف بوده است. یعنی مسئوان به 
جای حل مشکات مردم و مخصوصا مشکات 

معیشتی رفته اند سراغ تخریب سیاسی رقیب. 
یعنی برای مردم کاری نکرده اند و می خواهند 
حواس مردم را پرت کنند تا نپرسند چرا کار 
نمی کنید؟ کار به جایی رسیده است که در 
تهران مردم می گویند اتوبان جدید نخواستیم 
همین چاله هــای اتــوبــان ها را پر کنید هنر 
کرده اید. این ها نتیجه دور شدن از مردم است. 

نتیجه بی باوری به آرمان های انقاب است.
* جریان انقابی در سایه وحــدت و عقانیت 
پیروز شــد. وحدتی در جریان انقابی ایجاد 
شد و همه زیر یک چتر جمع شدند. اختافات 
جزئی را به خاطر مردم و انقاب کنار گذاشتند. 
البته این وحدت زمان برد و تا دو روز مانده به روز 
رای گیری گفت وگو ها و رایزنی ها و تبادل نظر ها 
ادامه داشت، اما نتیجه کار رضایت بخش بود. من 
به شما اطمینان می دهم همه ته دلشان خواستار 
وحدت بودند. خیلی از افراد وارد شدند و وقت 
گذاشتند تا وحدت حاصل شد. مردم هم سنگ 
تمام گذاشتند. با رأی دادن به همه فهرست 30 
نفره اعام کردند که طرفدار عقل و تدبیر جمعی 

و کنار گذاشتن تک روی ها هستند.
* پیام  مردم به ما روشن و صریح بود گفتند وحدت 
کنید و آرمان های انقاب را در اولویت قرار دهید 

تا ما هم با رای دادن از شما حمایت کنیم.

قالیباف:مجلس متعلق به همه است حتی آن هایی که رای ندادند 
 اگر مردم ناراضی باشند یعنی عملکرد مسئوان ضعیف بوده است 

 2اتفاق که دست اکانت های
 معاند را رو کرد

زلزله تهران دست یکی از صفحات توئیتری ضد 
انقاب را رو کرد. بعد از اتفاقات آبان 98 وزارت 
ارتباطات با دستور وزیر کشور برای مدتی اینترنت 
کشور را قطع کرد و فعالیت تمام کانال های 
خبری و غیر خبری در ایران به طور کامل قطع 
شد. نکته جالب این جا بود که فعالیت بعضی از 
کانال های معاند که رسمًا علیه نظام جمهوری 
اسامی تبلیغ می کردند هم متوقف شد. این 
موضوع بدین معنا بود که ادمین این کانال ها 
در داخل کشور بودند!  بامداد جمعه و  در حالی 
که چند لحظه از زلزله  تهران گذشته بود یکی 
از اکانت های پرمخاطب ضد انقاب که بیش از 
100 هزار فالوئر دارد،  توصیف خودش از  زلزله 
را در صفحه  اش قرار داد و معلوم شد که او نیز در 
تهران اقامت دارد! با این حال به نظر ازم است 
وزارت ارتباطات و دستگاه امنیتی دولت با توجه 
به دسترسی به زیرساخت ها فورًا به این موضوع 

ورود و با خاطیان برخورد کنند.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه های خراسان  
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