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کالنشهرها روزهای آلودهتری را پیش رو
دارند و قانون هوای پاک هم دردی از آن ها
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برنامههفتمتوسعهبهدادمردماین
شهرهابرسد.
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سقوط لیر به سقوط اردوغان
می انجامد؟

«ارکان تورک اوغلو» کبابفروشی در استان «ادیامان»
در جنوب شرق ترکیه ،سه سال پیش روی شیشه مغازه
خود نوشته بود به هر فردی که دالر خود را تبدیل به لیر
کند ،یک وعده کباب مجانی میدهد .سه سال پیش
تعداد قابل توجهی از مردم ترکیه مقابل صرافی ها و
طال فروشی ها صف کشیدند تا ارز و جواهرات خود را
بفروشند و از «لیر» ،پول ملی خود حمایت کنند .دعوت
به فروختن «دالر و یورو [پنهان شده در] زیر بالشتهای
خود» ،به درخواست رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
این کشور و سیاستمداران ارشد حزب حاکم عدالت و
توسعه انجام شده بود،اما خیلی از آن ها اکنون  ،احساس
می کنند اردوغان نسبت به اعتماد شان خیانت کرده
است .افزایش و نوسان زیاد لیر در بازارهای مالی ترکیه،
مردم این کشور را هر روز و به تازگی هر ساعت شگفت
زده می کند .در اعتراض به ناتوانی دولت در مهار تورم و
حفظ ارزش پول ملی ،صدها تن از شهروندان استانبول
و آنکارا شامگاه سه شنبه به خیابان ها آمدند .آن ها این
بار بر خالف سه سال پیش ،با حضور در خیابان ها ،قاشق
های خود را به قابلمه ها می کوبیدند تا از «کفگیری که به
ته دیگ خورده» و مالی که بر باد رفته ،با رئیس جمهور
کشورشان سخن بگویند  .
دالیلی که باعث سقوط لیر شد

«لیر» روز دوشنبه ،نسبت به روز پیش از آن ،سقوطی 17
درصدی را تجربه کرد .اگر این کاهش ارزش پول را زلزله
ای  6یا  7ریشتری در بازار مالی ترکیه بدانیم ،باید گفت
که دولت رجب اردوغان پیش لرزه های متعددی را شاهد
بوده که به تمامی آن ها طی سال های اخیر بیتوجهی
کرده است .دالیل متعددی که شخص اردوغان و سیاست
هایش عامل آن بوده است .آن چه امروز دربــاره آن بحث
هــای جــدی می شــود ،دخالت مستقیم رئیس جمهور
ترکیه در تصمیمات بانک مرکزی و سیاست های پولی
این کشور است .رجب طیب اردوغــان ،بر خالف جریان
مسلط اقتصادی معتقد است که افزایش نرخ بهره بانکی
تاثیری بر مهار نرخ تورم و کاهش نرخ برابری ارز ملی ندارد.
برای همین با فشار بر بانک مرکزی ترکیه نرخ سود بانکی
را به  15درصد کاهش داد .رقمی پایینتر از نرخ تورم ٢٠
درصدی در این کشور .عالوه بر دخالت در امور اقتصادی،
اظهاراتومواضعسیاسیشخصاردوغانوسپسدولتش
نیز تاثیر مستقیم و سوئی بر ارزش پول ملی
داشته است .ماه گذشته میالدی ،اردوغان
سفیران  10کشور غربی را به دلیل حمایت
از آزادی عثمان کاواال (فعال سیاسی ترک)
«عنصر نامطلوب» نامید و خواستار اخراج آن
ها شد .او ،هرچند روزهای پس از آن مواضع
خود را تعدیل کــرد ،اما واکنش جامعه بین
المللی خیلی سریع بر کاهش ارزش لیر
تاثیر گذاشت .دوگانه رفاقت با غرب در قالب
پیمان «ناتو» و شراکت با روسیه برای خرید
سامانه پدافندی اس  400و تبعات تحریمی
آن ،از جمله عوامل اثر گذار در کاهش ارزش

پول ملی ترکیه است .عالوه بر این ،اقدامات این کشور در
مدیترانه شرقی با هدف اکتشاف و استخراج منابع نفت و
گاز و اعتراض یونان و جمهوری قبرس به شورای اتحادیه
اروپــا نیز خــود زمینهساز چالشهای زیــادی در زمینه
اقتصادیوتجاریبرایترکیهشده وتحریمهاییراازسوی
این اتحادیه علیه آنکارا به دنبال داشته است .ترکیه نزدیک
به دو سال است که با حضور در مدیترانه شرقی و افزایش
تالش برای اکتشاف منابع هیدروکربن ،جبههگیریهای
جدی با یونان و جمهوری قبرس داشته و حدود یک سال
است که خود را درگیر اختالفات جنگ میان آذربایجان
و ارمنستان در قره باغ کرده است .این جدای از اشغال
و دخالت نظامی در عراق ،سوریه و لیبی است که هزینه
هنگفتی را بر شانه های دولت گذاشته است.
اردوغان به انتخابات  2023می رسد؟

پاسخ به این سوال کمی دشوار است و به عملکرد اردوغان
در ایــن زمینه بستگی دارد .اردوغ ــان اگــر می خواهد
مردم کشورش مزه ثبات و توسعه اقتصادی را که احزاب
اسالمگرا در دو دهه اخیر برای ترکیه به ارمغان آوردند از
یاد نبرند ،باید در ماجراجویی های سیاسی اش تجدید نظر
کند .دخالت در امور بانک مرکزی توسط رئیس جمهور
ترکیه ،قطعا مولفه مهمی در کاهش ارزش پــول ملی
این کشور است ،اما این ماجراجویی های سیاسی سال
های ریاست جمهوری اردوغان ،برای برپایی امپراتوری
نوعثمانی اش است که اوضاع اقتصادی ترکیه را به این
ورطه کشانده است .اردوغان  67ساله که چند هفته ای
است از بیماری وی سخن به میان آمــده ،باید بداند که
نمی تواند با یک دست چند هندوانه را بــردارد .اکنون،
احمد داود اوغلو ،دبیرکل «حزب آینده» و نخستوزیر
پیشین ترکیه به همراه کمال قلیچدار اوغلو ،دبیرکل
«حزب جمهوری خواه خلق» به عنوان دو رهبر اپوزیسیون
از برگزاری انتخابات فوری و پیش از موعد سخن گفته
اند .رجب طیب اردوغــان اما گفته که زیر بار این فشار
نمی رود و انتخابات طبق برنامه ،در ژوئن  2023برگزار
خواهد شد .اگر اپوزیسیون بتواند مردم معترض را به
صورت «گسترده» به خیابان ها بیاورد ،شاید بتواند حزب
حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان را برای برگزاری
انتخابات زودهنگام تحت فشار قرار دهد .تجربه پیروزی
های قابل توجه در انتخابات شهرداری های سال،2019
مخالفان را برای کسب نتایج بهتر امیدوار کرده است.
هرچند ،اردوغان نشان داده که در صورت نیاز ،سیاست
مشت آهنین را در پیش خواهد گرفت ،اما آیا اگر رئیس
جمهور ترکیه از این مخمصه بگریزد ،خواهد توانست در
سال  2023مخالفان پرتعدادی را که البته اتحادی بین
آنهاشکلنگرفتهشکستدهد؟اتحادیکهاردوغانطی
سال های گذشته با برچسب تروریست ،وابسته به سازمان
گولن یا کودتاچی ،نگذاشته پیوند آن شکل بگیرد.
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رهبر انقالب در پیام تبریک به
مناسبت هفته بسیج تأکید کردند

مشکل گشایی در مسائل
کشور با همت بلند ،خردمندی
درست اندیشی و توکل به خدا

حضرت آیتا ...خامنهای در پیامی با تبریک هفته
بسیج« ،همت بلند ،خردمندی ،درستاندیشی
و توکل به خــدا» را ابــزارهــای تجربهشده برای
غلبه بر مشکالت کشور دانستند .متن پیام رهبر
انقالب اسالمی به ایــن شــرح است:بسم ا...
الرحمن الرحیم/هفته بسیج بر همگان مبارک
باد ،به ویژه بر رویش های تازه و با طراوت بسیجی
که همچنان مانند نسل پیش از خود ،فرزندان
محبوب امــام راحــل عظیمالشأنند .عزیزان!
قدرشناس جایگاه خــود باشید و بدانید که با
همت بلند و در پرتو خردمندی و درستاندیشی و
ّ
با اعتماد و ّ
توکل به خداوند دانا و توانا ،می توانید
در همه مسائل عمومی کشور و ملت ،اثربخش و
مشکلگشاباشید.اینتجرب هچندده هملتایران
و السالم علیکم و رحمة ا...
است.
سیدعلی خامنهای ۳/آذر ۱۴۰۰
ّ

تجمع جمعی از مردم چهارمحال
و بختیاری در اعتراض به
مشکالت کمبود آب
جمعی از مــردم چهارمحال و بختیاری روز
گذشته در یــک تجمع بــا هــدف مخالفت با
اجــرای پــروژ ههــای انتقال آب از چهارمحال
و بختیاری بــه اســتــا نهــای کــویــری در محل
امامزادگان دو خاتون شهرکرد دور هم جمع
شدند تا صدای گالیه خود را به گوش مسئوالن
برسانند .ایــن افــراد در روزه ــای گذشته نیز
با تجمع در مقابل استانداری چهارمحال و
بختیاری توقف پروژ ههای انتقال آب از جمله
تونل بهشتآباد ،گالب و سد و تونل کوهرنگ
 ۳که زندگی و معیشت مــردم در ایــن مناطق
را تحت تاثیر قرار داده و موجب خشک شدن
چشمهها و قنات ها شده و آن ها را بدون مجوز
و غیر قانونی میدانند ،خواستار هستند .به
گزارش تسنیم بهدلیل نداشتن برنامه درست
طی سالیان گذشته در خصوص منابع آبی
پایدار ،خشکسالی اخیر و سوءمدیریت ،تمامی
کشور با مشکل آب روب ـهرو شده که در برخی
استانها این مشکل جدیتر بروز کرده است.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••محدودیت های شبانه برداشته شد .به خدا قسم آرامش به
خیابان ها برگشت چرا این قدر دیر؟ استرس برای شهروندان
خوب نیست.
••برای من قبض گاز آمده پنج هزار تومان بعد پیام آمده که شما
جزومشترکینپرمصرفهستیدودرمصرفگازمدیریتکنید
که شامل جریمه پلکانی ما قرار نگیرید!
•• از ابتدای دوران آقای رئیسی دالر 1000تومان گرون
شده .کسی حواسش هست؟
••هر بالیی که به سرمون میاد مقصرش خودمونیم .تا یه
چیزی گرون می شه هجوم میاریم برای خرید و بدتر کاله می
ذاریم سر خودمون خبر نداریم!
••سوالی دارم از دوست عزیزی که گفتن نمیتونم ریسک کنم
و پسرم رو به مدرسه بفرستم .می خوام بدونم ایشون تو این 2
سال مسافرت نرفتن؟ دورهمی های فامیلی نرفتند؟ یا فقط
واسه مدرسه رفتن فرزندشون بهونه دارن!
•• نرخ تورم در امارات منفی  2.68هست وقتی میری مغازه
می بینی جنس نسبت به دیروز ارزون تره هی ضرر پشت ضرر!
•• آدم ها نسبت به ما هیچ وظیفه ای ندارند اگر خوبی می
کنند از ذات خوب شون است کاری نکنیم که دیگران از خوبی
کردن پشیمان بشوند.
•• مصر برای حقابه خود به کشوری که با آن مرز مشترک هم
ندارد اعالم جنگ می کند ،اکنون در درجه اول از مقامات
ارشد و سپس از دستگاه دیپلماسی و میدان باید بپرسید برای
حقابه چه کردید؟ این حق ازآن شما نیست که به راحتی از آن
بگذرید وپاسخ آن را به زمان نامعلوم موکول کنید وبگویید در
فرصت مناسب به آن پاسخ خواهیم داد .عباراتی مثل «در
زمان مناسب» را زیاد شنیده ایم اما هیچ گاه ندیده ایم !
•• اکثرمشترکان خانگی گاز هرگز دلشون نمیخواد گاز زیاد
مصرف کنن تا بخوان جریمه بشن.خانه یکی از بستگان با صد
متر زیربنا با یک بخاری باشعله کم ،گرم می شه ولی خانه ما
با ۸۰متر زیربنا سه تا بخاری روشنه و باز هم خوب گرم نمی شه.
•• خیلی جالبه از کاهش نرخ لیر ترکیه می نویسید و در رسانه
ها نشان می دهید انگار در کشور خودمون اصال با کاهش نرخ
ارز مواجه نیستیم!
•• آیا مسئوالن خودشون بچه ها شون رو توی این سرما توی
کالسی که پنجره اش باز هست می فرستن؟ این چند سال
اخیر و این چند ماه به این نتیجه رسیدم که دغدغه ها و نظرات
مردم برای مسئولین هیچ اهمیتی نداره که هیچ ،حتی از این
مشکالت و دغدغه ها خبر هم ندارن.
•• آقایی با ناراحتی گفت از خونه اومدم بیرون.داخل خودرو

تلگرام 9033337010:

بودم که گوشی زنگ خورد هنوز صحبت نکرده بودم که گوشی
قاپی سریع موبایلم رو گرفت و رفت آن طرف بولوار بعثت احمد
آباد در روز روشن ! این چه وضعیه؟
•• جناب رئیس جمهور هر مسئله ای داریم شما می گویید
باید مسئله حل شود .با باید باید کردن کاری درست نمی شه
گشت ارشاد مدیران چی شد؟ برخورد جدی وسخت درس
عبرت می شود برای دیگران .االن این افراد حقوق نجومی
بگیر از کار کنار گذاشته شدند حتما شما که قدرت دارید
برخورد کنید.قطعا اگر رسانه ای نشود کسی هم متوجه
نمیشود درنهایت جای دیگر مشغول می شوند .
••گرچه شبکه یکسیما به وظیفه همیشگی و مغفول مانده
خودش در پخش خبر تجمع جمعی از مردم مخالف اجباری
کردن واکسن عمل کرد وجای تشکر داره،اما مصاحبه وگفت
وگو با اون افراد که حرفشون چیه؟ومنطق شون چیه؟ پخش
نکرد چرا؟
•• در ایــن وضعیت تحریم ،شما مشکل تهیه کاغذ داریــد و
صفحات خبری روزنامه را کم کردید ولی می بینم چند صفحه
اضافه کردید به نام مدیران طالیی .شما فکر می کنید چند
نفر مطالب این صفحه را می خوانند؟ لطفا تجدید نظر کنید.
پاسخ :مخاطب گرامی مستحضر باشید صفحه های مدیران
طالیی ویژه رپرتاژآگهی های روزنامه خراسان است که هزینه
آن از آگهی دهنده دریافت می شود.
•• ماجرای قبرهای عمیق کنده شده در آرامستان شاندیز
چیست؟ چرا این قبرها در مسیر رفت و آمد مردم ،حدود  ۶ماه
است که همین طور رها شده اند؟ و روی آن ها را نمی بندند؟ در
این فصل بارندگی و سرما آن هم در منطقه کوهستانی شاندیز
حتما باید اتفاق بدی بیفتد که شهرداری شاندیز به خودش
بیاید و روی این قبرها را ببندد؟

جوابیه شرکت کشت و صنعت جوین
با توجه به درج پیامی در ستون حرف مردم 24آبان و انتقاد
یکی از کشاورزان که در چغندرکار بــودن ایشان هم شک
وجود دارد ،به استحضار می رساند :برای خریدچغندر قیمت
رسمی دولتی وجــود دارد و این شرکت عــاوه بر پرداخت
قیمت مذکور ،برای راحتی کشاورزان ،چغندر را در ایستگاه
های سلطان آباد ،جعفرآباد ،آزادوار و قادری که فاصله قابل
توجهی از کارخانه قند جوین داشته ،تحویل گرفته و از آن جا
تا کارخانه هزینه بارگیری ،حمل و تخلیه را پرداخت می کند.
این در حالی است که شکر تولیدی کارخانه قند به قیمت
ارشادی به فروش می رسد.

بین الملل
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تحلیل روز
دکترسید رضی عمادی
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نقطه عطف مقاومت فلسطین

دو عملیات شهادت طلبانه فلسطینیها طی
تنها یک هفته ،هراس مقامات صهیونیستی
را از امــکــان آغــاز یــک انتفاضه جدید در پی
داشــتــه اســت.ایــن عملیا تها از یــک جهت،
نقطه عطفی برای مقاومت محسوب میشود
چــرا که در زمانی انجام شد که عاد یسازی
روابــط کشورهای عربی با اسرائیل پیگیری
میشود و دولت انگلیس نیز جنبش مقاومت
اســامــی فلسطین (حــمــاس) را تروریستی
خواند .پس از این تصمیم دولت انگلیس ،انتظار
میرفت که درگیری میان فلسطینیها و رژیم
اسرائیل افزایش یابد .به عبارت دیگر ،عملیات
شهاد تطلبانه شیخ «فـــادی ابوشخیدم»
واکنشی به اقدام غیرقانونی و ضد فلسطینی
دولــت انگلیس و تــداوم عــادیســازی روابــط
بود.موضوع دیگر این است که این دو عملیات
شهادتطلبانه در قدس اشغالی انجام شد .این
نشان میدهد که فلسطینیها قدس را نماد
هویت مذهبی و تاریخی خود میدانند و هرگز
حاضر به پذیرش تصمیمهای غیرقانونی درباره
قدس نیستند .پیش از این ،در سالهای1987
و  2000میالدی تعرض به قدس سبب انتفاضه
اول و دوم و در ما ههای گذشته نیز تعرض به
قدس و ساکنان آن سبب بروز جنگ  12روزه
شد.نکته مهم دیگر این است که عملیاتهای
شهاد تطلبانه سبب بــروز هــراس و نگرانی
نزد صهیونیستها شد .صهیونیستها که از
تصمیم دولت انگلیس علیه حماس و گسترش
رواب ــط بــا برخی کشورهای عربی سرمست
بودند ،پس از این عملیاتها وضعیت آمادهباش
نیروهای نظامی خود را افزایش دادهاند .ترس
صهیونیست ها از شعله ور شدن اوضاع به حدی
است که «نفتالی بنت» ،نخست وزیر این رژیم
در واکنش به عملیات استشهادی در قدس
اشغالی گفت :به نیروهای امنیتی دستور دادم
تا آماده شوند و هوشیار باشند .همچنین ترس
از ادامه این حمالت وجود دارد و باید هوشیاری
خود را افزایش دهیم و از عملیا تهای بعدی
جلوگیری کنیم.در واقــع ،این عملیا تهای
شهاد تطلبانه ،تحوالت را به نفع گرو ههای
مقاومت فلسطین برگرداند و نشان داد این
گرو هها نه تنها تحت تاثیر تصمیماتی نظیر
تروریستی خواندن حماس قرار نمیگیرند بلکه
این چنین تصمیماتی ،عزم آن ها را برای ادامه
مقاومت قویتر میکند.

اندیشکده روز

اوکراین؛کارناتمامپوتین
کارنگیدریادداشتیبیان کردهاستکهاوکراین
بایدبیشازگذشته،نگرانرویکردنظامیکرملین
درقبالشبهجزیرهکریمهباشد.زیراپوتینبامانور
نظامی گسترده در مرزهای اوکراین ،به راحتی
واشنگتن را وادار کرد که از وعدههای انتخاباتی
بایدن درخصوص ضــرورت بازگشت کریمه به
اوکراین عقبنشینی کند.رفع تحریمهای خط
لولهنورداستریم 2موجبناامیدیاتحادیهاروپاو
ناتوازسیاستآمریکاشد.درعینحالکهاروپانیز
به دلیل نیازمندی به گاز روسیه از تشدید فشارها
بر مسکو در مسئله ناوالنی پرهیز کــرد .از نظر
نویسنده ،کار ناتمام پوتین پس از سلطه داخلی و
بهبودنسبیوضعیتاقتصادی،تکمیلمیراثشبا
احیایهژمونیروسیهبرمناطقاسالوتباراست.
در این میان ،اوکراین به دلیل ژئوپلیتیک خاص
آن ،نوستالژی تلخ نقشآفرینی آن در انحالل
شــوروی و سابقه انقالبهای رنگی در آن علیه
متحدان روسیه ،گزینهای است که پوتین اصرار
ویــژهای بــرای تسلط بر آن دارد.نــه تحریمهای
آمریکا و نه گفت وگوهای دیپلماتیک آلمان و
فرانسه نتوانست روسیه را از موضع اش درباره
اوکراین به عقب براند .در مقابل ،آمریکا و بریتانیا
نیز از هیچ کمکی اعم از اطالعاتی ،سایبری،
تسلیحاتی و اقتصادی برای کمک به اوکراین در
مقابل روسیه دریغ نکردهاند.به اعتقاد نویسنده،
هدف استراتژیک کرملین ،وادار کردن اوکراین
بهتسلیمسیاسیوژئوپلیتیکاست.جلوگیریاز
فعالیتنظامیدیگردولتهادرمحیطپیرامونی
اوکراین ،وادارسازی اوکراین به شناسایی کریمه
به عنوان منطقه خودمختار ،گسترش مناطق
تحت سلطه از شبهجزیره کریمه به شهر بندری
ماریوپل و سرانجام ورود ارتش روسیه به کریمه از
جملهگزینههایپوتینبرایدستیابیبهاینهدف
است.به نظر میرسد اوکراین در شرایطی که
آمریکاوناتوتمایلیبهورودنظامیدربرابرروسیه
ندارند ،چارهای جز صبر نداشته باشد .در عین
حال که مسکو نیز به احتمال بسیار در شرایطی
که در مسیر تعدیل تنشها با آمریکا گام برداشته
است ،گزینه نظامی را در کوتاهمدت به تعویق
خواهد انداخت .بنابراین تداوم شرایط فعلی،
محتملتربهنظرمیرسد.

طناب «لیر» برگردن اردوغان

همزمانباراهپیماییمعترضاندراستانبولوآنکارادو رهبراحزابمخالفدرترکیه،
خواستاربرگزاریفوریانتخاباتشدند
خادم-شامگاهسهشنبهصدهانفرازشهروندان
ترکیه در اعتراض به سیاستهای اقتصادی
دولترجب طیباردوغانکهبهسقوطارزشلیر
انجامید در آنکارا و استانبول به خیابانها آمدند.
بخشی از آن ها قابلمه و قاشق به دست به خیابان
ها آمدند تا از وضع بد معیشتی خود و گرانی مواد

غذاییناشیازتورمسخنبگویند.بهگفتهاولیور
مایر روت ،گزارشگر شبکه یک تلویزیون آلمان در
ترکیه،تظاهرکنندگاندرشعارهایشانخواستار
استعفای رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور
ترکیه شدند .کناره گیری اردوغان تنها محدود
به مردم حاضر در خیابان نمی شود و بدنه اصلی

رقابت
ابوظبی -دوحه
بر سر فرودگاه کابل

کالف سردرگم
بحران سودان
کودتاچیانباامیدپایاندادنبه
اعتراضاتبانخستوزیرمعزولسودان
توافقکردندکهاوبهقدرتبرگردد.اما
معترضانحمدوکرابهخیانتمتهم
کردهاند
به رغم توافق سیاسی «عبدالفتاح البرهان»
فرمانده کل ارتش با «عبدا ...حمدوک» نخست
وزیرسودانوبازگشتحمدوکبهقدرت،برخی
احــزاب و بسیاری از شهروندان این کشور این
توافق را نپذیرفته اند و حمدوک را به خیانت
متهم می کنند.در این زمینه حمدوک با تاکید
بر این که به مــردم خیانت نکرده اســت ،گفت:
"تغییر دموکراتیک مسئولیت مشترک ما و
نظامیان است و ما بازگشت به جامعه جهانی را
آغــاز کردیم".حمدوک مدعی تشکیل دولتی
دموکراتیک برای گذار از شرایط کنونی و ایجاد
زمینه های الزم برای برگزاری انتخابات در این
کشور است ،این درحالی است که اعتراضات
در سودان همچنان ادامــه دارد.در بسیاری از
شهرهای ســودان از جمله پایتخت این کشور،
معترضانامضایتوافقنامهسیاسیراخیانتبه
کشور می دانند .در این خصوص ائتالف مدنی
قوى «الحریه والتغییر» بر پایبندی به موضع
خود در رد هر گونه مذاکره یا شراکت با کسانی
که آن ها را کودتاچیان غیرقانونی خواند تاکید
کرد«.جمال ادریـــس» ،عضو شــورای مرکزی
ایــن ائتالف گفت" :توافق جدید فقط توسط
حــمــدوک انــجــام شــده و ائــتــاف وی «الحریه
والتغییر» آن را تایید نمی کند ،ما به تظاهرات تا
سرنگونی حکومت نظامیان ادامه می دهیم زیرا
حمدوک هم تحت فشار و خواسته کودتاچیان
قرارگرفت".اتحادیهمشاغلسوداننیزمخالفت
خودراباتوافقسیاسیبهامضارسیدهاعالموآن
را توافق خیانت توصیف کرد .این اتحادیه توافق
صــورت گرفته را «ذلــت بار و ننگین» ،به دور از
خواستههایملتسودانوفاقدهرگونهارزشو
اعتباردانستوافزود":امضایتوافقنامهتندادن
بهاهدافومطالباتکودتاگرانوخیانتبهخون
جانباختگان انقالبدسامبراست".
ی پدافند هوایی
سحرگاه چهارشنبه سامانهها 
ارتــش سوریه به مقابله با حمله موشکی رژیم
صهیونیستی به استان«حمص» واقع در مرکز
سوریه،پرداختندوآنه ارارهگیری کردند،حتی
کانال۱۲تلویزیونرژیمصهیونیستیگزارشداد
پس از حمله جنگندههای این رژیم به «حمص»
 ،یکی از موشکهای شلیکشده پدافند هوایی
سوریه جنگنده متخاصم را تا خاک فلسطین
اشغالیتعقیبمیکندودرنهایتدرآسمان
«حیفا»منفجرمیشودبیآنکهپدافندرژیم
صهیونیستیآنرارهگیریکند.توانمندی
ســامــان ـههــای موشکی سوریه موفقیت
بیسابقه ای بهشمار میرود که سببساز
نگرانی رژیم صهیونیستی شده است .این
تجاوزگریه ابهخاکسوریهکهجنگندههای
رژیم صهیونیستی از فراز خاک لبنان انجام
دادند،نقضحاکمیتدو کشورعضوسازمان
ملل متحد نیز ،بهشمار میرود.بنابراین،
ایندو کشوری که مدام و در مقاطع زمانی
مختلف از سوی رژیــم صهیونیستی مورد
تجاوزگری قــرار میگیرند ،حق دارنــد که
بهطو ررسمیازسازمانمللوشورایامنیت
سازمان ملل متحد بخواهند که بر اساس
مسئولیتهای تعریف شدهخــود ،در این
باره ،وارد مداخله شوند و به این درخواست
دو کشور سوریه ولبنان عمل کنند.سوریه
یرسمیبهشورای
تاکنونبارهاطینامهها 
امنیت و سازمان ملل ،خواستار مداخله
آنها برای متوقف کردن یاغیگری رژیم
نباره،
صهیونیستیشدهاست،اماآنه ادرای 
یسوریه
برخالفمسئولیتخود،خواستهها 
ولبنانرانادیدهانگاشتهاندکهخودبهنوعی
چراغسبزنشاندادنبهاینرژیمبرایادامه

مخالفان ترکیه نیز خواستار برگزاری انتخابات
هستند .در پی سقوط تاریخی ارزش لیر احمد
داوود اوغلو ،دبیر کل «حزب آینده» و نخستوزیر
پیشین ترکیه ،پس از دیــداری با کمال قلیچدار
اوغلو ،دبی ر کل «حزب جمهوری خواه خلق» طی
کنفرانسمطبوعاتیمشترکخواستاربرگزاری
انتخابات فوری شد .داوود اوغلو در این نشست
گفت«:مننمیگویمانتخاباتزودهنگام،منظورم
انتخابات فــوری اســت» کمال قلیچداراوغلو،
سیاستمدار و اقتصاددان نیز به رویترز گفت:
«چنین فاجعهای [سقوط ارزش لیر] در تاریخ
جمهوریترکیهبیسابقهاست».قلیچداراوغلوبا
صراحتاعالمکردکهمسئولیتاینفاجعهصرف ًا
بارجبطیباردوغان،رئیسجمهورترکیهاست.
رهبرحزبجمهوریخواهاندرادامهمصاحبهبا
رویترزگفتهماکنونسقوطارزشپولمهمترین
«مشکلامنیتی»جمهوریترکیهبهشمارمیآید.
اعتراضات علیه دولــت و حزب حاکم «عدالت
و توسعه» در حالی شــدت گرفته اســت که روز
دوشنبه لیر ترکیه تنها در چند ساعت 17درصد
از ارزش خود در برابر دالر آمریکا را از دست داد.

اما،اردوغانباامیدجلبسرمایهگذاریهاوایجاد
اشتغالدرکشورباافزایشنرخبهرهبانکمرکزی
مخالف است .کارشناسان اقتصادی ترکیه اما
بارهابهرئیسجمهور هشداردادهاندکهکاهش
نرخبانکی،تورمرادورقمیمیکندوسببسقوط
بیشتر ارزش لیر و قدرت خرید مردم میشود .با
اینحالاردوغانهمچنانبهاعمالفشاربربانک
مرکزی ادامه میدهد« .شهاب کاواجیاوغلو»
،رئیسجدیدبانکمرکزیترکیهدرسهماهاخیر
در پیروی از سیاستهای پولی اردوغــان سه بار
میزانبهرهبانکیراکاهشدادودرپیآنسقوط
ارزش لیر شتاب بیشتری گرفت .رئیس جمهور
ترکیه در سالهای اخیر سه رئیس کل بانک
مرکزیرابهدلیلهمراهینکردنباسیاستهای
او به ویژه درباره کاهش بهره بانکی برکنار کرده
است .بانک مرکزی ترکیه از استقالل خود دفاع
کردهامارجبطیباردوغانبهطورمکررخواستار
کاهشنرخهایبهرهبرایتقویتاقتصادازجمله
صادرات و اشتغال شده است .لیر ترکیه در سال
 ۲۰۲۱بیشازنیمیازارزشخودراازدستداده
استواینروندهمچنانادامهدارد.

3
پیشخوان بین الملل

"گاردینویکلی" در شماره این هفته خود با تیتر
"رفتار غیراخالقی و دولت بریتانیا چطور در آن
گرفتار شد" به مشکالت نخست وزیر انگلیس
با برگزیت پرداخته و در مقالهای دیگر بررسی
میکند که آیا اجالسهای اقلیمی توانستهاند
تغییرات الزم برای جلوگیری از افزایش دمای
کره زمین را فراهم آورند؟

نمای روز

طالبان:باانجاماقداماتموثرازسقوط
نظامبانکیافغانستانجلوگیریمیکنیم
▪تشدید تنشهایسیاسی

به این ترتیب تنش های سیاسی در سودان باال
گرفته است .احزاب و شهروندان این کشور از
عملکرد نخست وزیر و رئیس ارتش ناراضی
هستند و آن را برخالف آرمان های خود می
دانند این در حالی است که مداخالت خارجی
نیز در ایــن کشور ادامــه دارد.ســـودان مدت
هاست به محل رقابت و باج خواهی برخی
کشورهای منطقه و آمریکا و رژیم صهیونیستی
تبدیل شده  ،چنان که در واقع در بحران کنونی
نیز رد پای کشورهای خارجی مشهود است.
موقعیتسوداندرمنطقهومنابعآنهمچنین
حضور آن در ائتالف عربی سبب شده است تا
مورد توجه کشورهای خارجی به ویژه آمریکا
قــرار بگیرد به طــوری که ماه های گذشته با
پذیرش خواست آمریکا در راســتــای عادی
سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش رفت
و در این زمینه توافقنامه عادی سازی روابط
را امضا کرد«.مریم المهدی» ،وزیر خارجه در
دولت پیشین سودان با اشاره به حمایت رژیم
صهیونیستی و مصر از کودتا در این کشور،
توافق بین نخست وزیر و فرمانده ارتش را غیر
قابل قبول و نوعی عقب گرد دانست و گفت:
"نمیتوان چنین توافقی را نقطه عطف خواند
چرا که اعتماد به نهاد نظامی وجود ندارد به
ویژه این که این نهاد به نفع کودتا عمل میکند
و به خواستههای جوانان و جان فشانیهای
آن ها در جریان انقالب اعتنایی ندارد".بیشتر
وزیران دولت حمدوک طی چند روز گذشته
و پس از امضای توافقنامه ،استعفا کرده اند و
تظاهرات بار دیگر اکثر مناطق سودان را در بر
گرفتهاست.معترضاناعالمکردهاندتامستقر
شدن دولتی مردمی به روش دموکراتیک به
اعتراضات خود ادامه می دهند.

اماراتدررقابتباقطربراینفوذدرافغانستان،
مذاکرات با طالبان را جهت مدیریت فرودگاه
کابل آغاز کرده است .به نوشته رویترز ،یکی
از مسائلی که هنوز بین طالبان و اپراتورهای
احتمالی فرودگاه کابل حل نشده این است که
چه کسی مسئولیت تامین امنیت فرودگاه را به
عهده خواهد داشت ،چرا که طالبان با حضور
نیروهای خارجی در افغانستان مخالف است.
«محمد بن عبدالرحمان آل ثانی» ،وزیر خارجه
قطر چندی قبل گفته بود که تا توافق روشن
همه جوانب دخیل ،از جمله گروه طالبان در
موضوع تامین امنیت فرودگاه کابل حاصل
نشود ،کشورش این مسئولیت را نمیپذیرد.
وی گفته بود ،گفتوگوها درباره فرودگاه کابل
میان گروه طالبان ،ترکیه و قطر جریان دارد
ولــی احتمال همکاری کشورهای بیشتری
وجوددارد.همزمان،گروهطالباندرواکنشبه
هشدار سازمان ملل متحد تاکید کرد ،این گروه
با اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات موثر از سقوط
نظام بانکی افغانستان جلوگیری خواهد کرد.
ذبیحا...مجاهد،سخنگویگروهطالبانایجاد
محدودیتبرایبرداشتپولازبانکهاونظارت
دقیق بر هزینه عواید ملی را بخشی از راهکارها
اعالمکرد.سازمانمللمتحددرآخرینگزارش
تهیهشدهدربارهوضعیتاقتصادیافغانستان،
باتاکیدبرضرورتحمایتازنهادهایمالیاین
کشور ،درباره احتمال فروپاشی سیستم بانکی
ومالیافغانستاندرششماهآیندههشدارداده
بود.واکنش گروه طالبان درخصوص گزارش
سازمانمللمتحددربارهفروپاشینظامبانکی
افغانستان نشان می دهد این گروه ،نگران آن
اســت که انتشار گــزارش هایی منفی دربــاره
اوضاع افغانستان ،به نا امیدی و بی اعتمادی
مردم به کارآمدی دولت موقت طالبان منجر

یاغیگری سریالی صهیونیست ها

پدافندهواییسوریهچندینموشکاسرائیلیرادرآسماناستانحمص
درمرکزاینکشوررهگیریودفعکرد

دادنبهاینتجاوزگریهاست.نکتهدیگردراین
باره ،سکوت مرگبار و غیر مسئوالنه کشورهای
غربی و نهادهای بینالمللی و رژیمهای عربی

منطقه است.نکته آخــر امــا دربـــاره موفقیت
سامانههای دفــاع هوایی ارتــش سوریه است.
درســت است که رژیــم صهیونیستی بهصورت

شود.بر همین اســاس است که گــزارش های
منفیهفتههایاخیردربارهافغانستانازجمله
فروپاشی اقتصادی ،گرسنگی و فقر ،با واکنش
تند دولــت موقت طالبان روبــه رو شده است.
گــزارش سازمان ملل متحد دربــاره فروپاشی
نظام بانکی طالبان در شرایطی منتشر شده که
هماکنونبابلوکهشدنداراییهایافغانستان
توسط آمریکا ،این گروه برای تامین هزینه های
اداره افغانستان با محدودیت های گسترده ای
مواجه است و این مسئله به چالشی برای ادامه
حاکمیتطالبانتبدیلشدهاست.ایندیدگاه
وجودداردکهدرصورتتزریقنشدنمنابعمالی
افغانستان در خارج از کشور به بانک مرکزی،
به تدریج نظام بانکی افغانستان را به سمت
فروپاشی هدایت می کند ،به خصوص آن که
هم اکنون صــادرات این کشور نیز با کاهش
مواجه شده و کاهش شدید ارزش پول ملی
افغانستان نیز بر مشکالت دولت موقت طالبان
افزوده است .یکی از چالش های کنونی نظام
بانکی افغانستان که سبب شده سازمان ملل
متحد دربــاره آن هشدار دهــد ،بی اعتمادی
مردم این کشور به بانک هاست که باعث شده
است آنان در مبادالت خود شیوه های دیگر را
بر نظام بانکی ترجیح دهند.گزارش ها نشان
می دهد ،اکنون تنها حدود  10درصد از مردم
افغانستانبرایمعامالتخودازسیستمبانکی
استفاده می کنند و  90درصــد دیگر ،روش
های غیررسمی را برای مبادالت یا ذخیر ه های
مالی خود به کار می گیرند.این دیدگاه وجود
دارد که تا زمانی که دولت موقت طالبان نتواند
اعتمادگذشتهمردمافغانستانرابهنظامبانکی
بازگرداند،همچناننظامبانکیاینکشوررونق
نخواهد داشت و این سیستم با خطر فروپاشی
مواجه خواهد شد.
پیاپی و با نقض حریم هوایی سوریهخاک آن
را مورد تجاوزگری قرار میدهد ،اما نکته مهم
این جاست که سامانههایدفاع هوایی ارتش
سوریه نیز بهعلت همین تداوم حمالت ،اکنون
با کمکدوستان و متحدان خود توانسته است
با تقویت توان رصد و انهدام خود ،مانعاز اصابت
موشکهای رژیم صهیونیستی به اهداف خود
درمناطقمختلفسوریهشود.

دیدار جنجالی ترامپ
کایل ریتنهاوس به همراه خانواده خود با دونالد
ترامپدیدارکرد.ریتنهاوسنوجوان 18سالهاهل
ایالتویسکانسیناستکهبهجرمکشتندونفردر
جریان اعتراضات "جان سیاه پوستان مهم است"
درشهرکنوشادرایالتویسکانسیندستگیرشد،
اما در نهایت هیئت منصفه دادگاه شهر کنوشا ،در
یکقضاوتجنجالیحکمبهبیگناهیریتنهاوس
صادرکرد.ترامپیکیازبزرگترینحامیانجنبش
های برتری سفیدپوستان بود به طوری که بارها
از جنبش های ضد نژادپرستی مانند «جان سیاه
پوستانمهماست»انتقادکرد.

چهره روز

انتخاب اولین زن در مقام نخست وزیری سوئد /
پارلمان سوئد «ماگدالنا اندرسون» وزیر دارایی
این کشور را به عنوان اولین نخست وزیــر زن
سوئد انتخاب کرد.اندرسون ۵۴ساله که پیشتر
در ماه جاری رهبری حزب سوسیال دموکرات
را برعهده گرفت ،با حزب چپ در زمینه افزایش
حقوق بازنشستگی در ازای حمایت این حزب از
وی در رای گیری پارلمان به توافق رسید/.ایرنا

قاب بین الملل

بقایای خودروهای سوخته در جریان شورش
مــردمــی علیه مــحــدودیــت هــای کــرونــایــی در
"گوادلوپ" از مناطق فرادریایی فرانسه  /رویترز

 #هشتگ
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«نئاندراتل» ها
در هرمز

بهتازگیدرجزیرههرمزردپایانسانهای
اولیهکشفشدهاست

746 K views

جدال کاربران درباره پایان آرمان
مرکز رسانه قوه قضاییه ،درباره اجرای حکم قصاص آرمان
عبدالعالی که سحرگاه روز گذشته انجام شد ،نوشت« :این
حکم در حالی به اجرا در آمد که تا آخرین دقایق همچنان
امید به گرفتن بخشش از خانواده «غزاله شکور» وجود
داشت ».ماجرای آرمان عبدالعالی به سال  92بر می گردد.
او ،در سال  ،۱۳۹۲زمانی که  ۱۷سال داشت متهم شد که
دختری را که قصد ازدواج با او را داشته به قتل رسانده ولی
هیچ وقت جنازه مقتول پیدا نشد .آرمان بعد از رسیدن به
سن قانونی محکوم به اعدام شد و در این سال ها شش
بار تا پای دار هم رفت اما هربار به دلیلی حکم اجرا نشد تا



سحرگاه روز گذشته که در نهایت او اعدام شد .در این سال
ها البته چند باری شایعاتی در خصوص زنده بودن غزاله
شکور و دیده شدن او در شهرهای کشورمان شنیده شد
اما هیچ گاه به اثبات نرسید و با این حال این موضوع به بحث
موردجدل کاربران فضای مجازی هم تبدیل شد .کاربری
نوشت« :اجرای قصاص حق طبیعی و قانونی خانواده مقتوله
ولی کاش به این فکر کنن که با گرفتن جون یک آدم دیگه
آیا مشکلی حل می شه یا نه ».کاربر دیگری نوشت« :خانواده
مقتول حق داشتن رضایت ندن اونا می گفتن یه نشونه از
دخترمون بده که کجاست تا رضایت بدیم ».کاربری هم
نوشت« :یک درصد اگه غزاله زنده باشه دیگه آرمان زنده
نیست و کاش احتماالت رو در نظر می گرفتن».



567 K views

بچهشیر ۱۵۰ویوزپلنگ۲۰۰میلیونتومان!
صحبتهایرئیسمرکزفوریتهایسایبرییگانحفاظت
محیط زیست در خصوص خرید و فروش توله حیوانات
وحشی توسط برخی باغ وحش ها واکنش های زیادی را به
همراه داشت .او در گفت و گویی با همشهری گفته« :باغ
وحشها یکی از مبادی فروش حیاتوحش به طبقه متمول
کشور هستند .برخی از این باغوحشها با تول ه کشی ،هر
گربهسان نظیر توله شیر را  ۱۰۰تا ۱۵۰میلیون تومان به
افراد پولدار میفروشند ».به گفته این مقام مسئول،
قاچاق حیاتوحش دومین بازار پرسود پس از موادمخدر
است .همچنین درباره قیمت های دیگر هم گفته شده که
یک پرنده شکاری میتواند  ۲تا ۱۰میلیون تومان قیمت
داشته باشد و یوزپلنگ هم تا  200میلیون تومان قیمت
دارد .کاربری نوشت« :االن پول می دن اینا رو می خرن تا
حیوون خونگی شون بشه؟» کاربر دیگری نوشت« :اینا
بیشتر به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می شن».

در فضای مجازی تصویر یک چک به مبلغ حدود ۵۳میلیون
تومان صادرشده در وجه مدیر عامل امداد خودروی سایپا
منتشر شده است که ادعا شده طبق آن چه در قسمت
توضیحات ایــن چک نوشته شــده ،ایــن مبلغ بابت ۵
روز ماموریت سفر به کربال صادر شده که بازتاب های
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .کاربری نوشت:
«وقتی یکی توی رزومه ای می نویسه سفر کربال در اربعین
باید یکی دیگه هم بابتش حق ماموریت بگیره ».کاربر
دیگری نوشت 53« :میلیون تومان به نرخ دالر مهر می شه
چیزی حدود  1950دالر یعنی برای هر روز حدود 400
دالر حق ماموریت گرفته که از حق ماموریت دیپلمات ها
هم بیشتر بوده ».کاربر دیگری هم نوشت« :همیشه برام
سوال بود که چطور خودروساز ها با این نوع خودروسازی
و شکل تحویل دادن شون باز هم زیان ده هستن و حاال با
دیدن این چک فهمیدم».





شرکتهایپرداختیارازروزگذشته،دیگرنمیتوانندبهکسبوکارهایبدوناینماددرگاهپرداختبدهند
اینموضوعچهتاثیریدرکسبوکارهایخردواستارتآپهادارد؟

درباره تاریخ و سابقه سکونت انسان ها در نقاط
مختلف کشورمان چه چیزی بنویسیم که قبال از
آن ننوشته باشیم؟! همه عالم و آدم می دانند که
ایران یکی از مراکز فرهنگ و تمدن در سراسر
جهان بوده و بیشتر اولین های جهان از آن نشئت
گرفته اســت .اولین قنات هــای جهان ،اولین
سبک های معماری یا حتی اولین سکونتگاه های
انسانی! بله درست خواندید ،اولین سکونتگاه
های انسانی در ایران وجود داشته است .هر چند
پیش از این هم در جاهای مختلف کشورمان آثاری
از انسان های اولیه کشف شده اما به تازگی هم در
جزیره هرمز رد پای انسان های اولیه کشف شده
است .در این بخش ضمن بررسی آن چه در جزیره
هرمز کشف شده از دیگر سکونت های انسان
های اولیه در کشورمان نوشته ایم.

853 K views

حقماموریتجنجالی 53میلیونی

▪رد پای انسان های اولیه در قشم

در روزهــای گذشته خبر کشف دست ساخته
هــای سنگی در مستند نگاری محوطه «چند
درخــت» جزیره هرمز نشان از حضور انسان
هــای اولیه در جزیره قشم داشــت .مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
هرمزگان گفته« :با توجه به مشاهدات باستان
شناسان از ویژگیهای فناوری و گونهشناختی و
استفاده از تکنیک «لوالوا» ،مشخص شد محوطه
«چند درخــت» مربوط به دوره پارینه سنگی
میانی است« .لوالوا» یک تکنیک ساخت ابزار
در دوره پارینه سنگی میانی است .او در ادامه
هم گفته« :دوره پارینه سنگی میانی ،دور های
همزمان با حضور انسان نئاندرتال و احتماال
انسان هوشمند باستانی در ایران است که حدود
 ۲۰۰هزار سال پیش آغاز شده و حدود  ۴۰هزار
سال پیش به پایان رسیده است ».البته حدود پنج
سال پیش هم رد پایی از انسان اولیه در منطقه
بام قشم ،حد فاصل روستای طبل و سلخ جزیره
کشف شده بود.
▪یک جا نشین شدن انسان های اولیه در خرم آباد

721 K views

356 K views

مگهباسطلنفتمیاوردن؟

ضرغامیوسوتزنیگردشگری

حتما شما هم در روزهــای اخیر خبر حقوق های نجومی
در یکی از پتروشیمی های کشور را دیده یا شنیده اید.
فیش های  125 ،84و  215میلیون تومانی حقوق برخی
از مدیران این پتروشیمی واکنش های زیادی را به همراه
داشت .هر چند این افراد از کار برکنار شدند اما برخی
کاربران هم با این موضوع شروع به شوخی کردند که
تعدادی از آن ها را در ادامه می خوانید .کاربری نوشت:
«اگه این مدیران خودشون سطل دست می گرفتن و می
رفتن ته چاه نفت رو میاوردن باال هم نباید این قدر حقوق
می گرفتن ».کاربر دیگری نوشت« :من می خوام ببینم که
اونیکهبهاینااینهمهحقوقمیدادهخودشچقدرحقوق
می گرفته؟» کاربری هم نوشت« :در مورد متخصصان باید
میزان حقوقی که بخش خصوصی و شرکت های خارجی به
اون آدم می دن رو هم در نظر گرفت.چرا باید کسی که
چند برابر می تونه از شرکت دیگه بگیره این جا بمونه ».

ث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،گفته
وزیر میرا 
در تمام نقاط کشور آثار زیادی داریم ،اما برای حفاظت
آنها نیرو نداریم .ضرغامی برای این کار از مردم کمک
خواسته و گفته« :در فضای مجازی همه افرادی که درباره
تخریب یک اثر به ما اطالع میدهند جزو سربازان افتخاری
ثفرهنگیهستند.تمامکسانیراکهدرفضایمجازی
میرا 
در این حوزه مینویسند ،جزو نیروهای خودمان میدانیم
زیرا با این اطالعرسانی از تخریب آثار جلوگیری میکنند».
او در بخش دیگری گفته باید یک جشنوارهای در آینده
برگزار و از خدمات آنها تقدیر کرد .کاربری نوشت« :خوبه
که از مالقات به شرط هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
به تقدیر از سوت زن های فرهنگی رسیدین چون همین
مردم عادی هستن که می تونن کمک کنن ».کاربر دیگری
نوشت« :سعی کنید از آثار باستانی پول دربیارید و با پول
خودشون از خودشون مراقبت کنید».

«ای مناد» مشکل جدید
کسب و کارهای اینرتنیت

اگر کمی از تاریخ کشورمان هم بدانید ،قطعا
می دانید که استان لرستان و نواحی غربی
کشورمان یکی از تاریخی ترین و قدیمی ترین
مراکز ایجاد تمدن در فالت ایران و سرزمین ایران
بوده اند .چند سال پیش هم در یکی از باستانی
ترین دره های جهان یعنی دره خرم آباد باستان
شناسان ،غار یا به عبارت دیگر سکونتگاهی
را کشف کرده اند که عمرش به  ۵۴تا  ۶۰هزار
سال هم می رســد .هیئت باستان شناسی که
منتخبی از کاوشگران ایرانی و اسپانیایی بوده
است ،به یکی از قدیمی ترین شواهد و نشانه های
فرهنگی از دوره پارینه سنگی و زندگی انسان
های هوشمند در این غار و دره رسیدند .باستان
شناسان همچنین تشخیص داده اند که انسان
های هوشمندی که از سمت قاره اروپا به سمت
آسیا کوچ کرده اند برای اولین بار در دره خرم آباد
و این غار یک جا نشین شده اند.
▪قدیمیترین عضو کشف شده از انسان اولیه

همان طور که در ابتدا نوشتیم در بسیاری از
مناطق کشور رد پایی از انسان های اولیه پیدا
شده اما به جز آثار دست ساز انسان های اولیه
در برخی نقاط دندان های نئاندرتال ها هم در
کشورمان یافت شده است که چندین نمونه آن
در کرمانشاه بوده و قدیمی ترین دندان کشف
شده هم در غار قلعه ُکرد آوج قزوین کشف شده
که سال گذشته از آن رونمایی شد.

م های آمریکا با چالش جدی مواجه شده و از رشد مطلوب بازمانده  ،بخش اقتصاد
در شرایطی که رشد اقتصادی کشور به دلیل تحری 
دیجیتال طی چهارسال گذشته رشد 4تا 6درصدی خود را حفظ کردهاست .با این حال از سوم آذر با روی کار آمدن طرحی به نام مجوز
«اینماد»پویاییاینصنعتباخطرجدیمواجه شدهاست.تیرماهامسالبانکمرکزیدولتقبلدرراستایمبارزهبافعالیتهایمالی
مربوطبهقماروشرطبندی،درابالغیهایبهمجموعهشاپرکدستوردادتاخدمترسانیبهکلیهکسبوکارهایاینترنتیکهفاقدلوگوی
«ای نماد» هستند ،متوقف شود و لوگوی «ای نماد» از یک مجوز اختیاری و اعتبار دهنده به فروشنده ،تغییر ماهیت دهد و به یک مجوز
اجباریورگوالتورمتمرکزبرایتمامیکسبوکارهایفعالدرفضای مجازیتبدیلشود.برخیمعتقدندبااینکار«اینماد»تبدیلبه
بوکارهایمجازیخواهدشدوواکنشفعاالنکسبوکارهایمجازی،پرداختیارها(فینتک)وحتیبرخی
مرکزواحدمجوزدهیکس 
مسئوالنرابههمراهداشتهاستکهدرادامهبهاینموضوعپرداختهایم.
▪ابزارهایپرداختالکترونیک

در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور ،ابزارهای پرداخت متفاوتی
تعریفشدهاندکهشامل:پوزفروشگاهی،درگاهپرداختاینترنتی،
ابزار پرداخت موبایلی و کیوسک هستند .بانک مرکزی به منظور
سامان دهی این ابزارها ،شرکت شاپرک را به عنوان نهاد ناظر بر
شبکه پرداخت بانکی در سال  89ایجاد کرد .خدمات پرداخت
ایــن شرکت از دو طریق به متقاضیان ارائــه می شــود psp :ها و
پرداختیارها.
ت های بزرگ حوزه مالی و بانکی
 pspها :شرکت های  ،PSPشرک 
هستند که خدمات پرداختی را به کسبوکارها ارائه میدهند .در
کشورماتنها PSP،12رسمیفعالیتدارندواجازهورودشرکتهای
جدیدبهاینحوزهدادهنمیشود.
پرداخت یارها :طبق تعریف بانک مرکزی «پرداخت یار شخص
حقوقی ثبتشده وفق قوانین جمهوری اسالمی ایران است که در
تیاران و
چارچوب الزامات ،ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخ 
پذیرندگانپشتیبانیشدهدرنظامپرداختکشوروبراساسقرارداد
تهایارائهدهندهخدماتپرداختوتوافقنامه
منعقدشدهباشرک 
منعقدشدهباشرکتشاپرکفعالیتمیکند».
▪اینمادچیستوچهمیکند؟

موضوعاتیکهشرکتهایفعالدرحوزهپرداختیاربهآناعتراض
دارندبهاینشرحاست:
بیشازیکمیلیونکسبوکاردرفضایمجازیفعالهستند
که تنها  60هزار کسب و کار لوگوی «ای نماد» را دریافت
کردهاندوبخشعمدهاینیزقادربهدریافتاینمجوزنیستند.
اساسا اجباری شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم
تغییرماهیتآنازیکنماداعتباربخشاختیاریبهرگوالتور
فضایمجازیوسامانهجامعمجوزهایفضایمجازیدرتمامحوزه
هاست .چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات ،نیازمند
مصوبهمجلسشورایاسالمیاست.حالاینکهمجوز«اینماد»در
پیمصوبههیئتوزیراندرحالرسیدنبهمرحلهاجراست.
ورود مجوزی مانند «ای نماد» به فضای تایید یا عدم تایید
صالحیتتمامیکسبوکارهایاینترنتیدرهمهحوزههای
موجودوجلوگیریازفعالیتکسبوکارهایفاقدایننماد،عمالبه
مثابه پلمب کردن کسب و کار اینترنتی است که در نهایت منجر به
توقفنوآوریواختاللگستردهدراقتصاددیجیتالکشورمیشود.
اجباری شدن این نماد موجب می شود که هر کسب و کار
اینترنتیبرایدریافتخدماتپرداختدروهلهاولمجبوربه
ثبت شرکت یا اخذ مجوز از صنف مربوط باشد .طی کردن چنین
فرایندی عمال برای طیف وسیعی از کسب و کارهای خانگی که در
بستر اینترنت فعالیت می کنند ،ممکن نیست .ایــران از لحاظ
شاخصسهولتورودبهکسبوکاردارایرتبه 178از 190کشور
است و اجباری شدن اخذ چنین مجوزهایی می تواند باعث نزول
شدیدتر رتبه کشور شود و با طرح تسهیل مجوز کسب و کارهای
مجلسهمدرتعارضاست.
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به عبارت دیگر با گسترده شــدن فضای کسب و کــار و نیاز این
حــوزه به بستر امنی بــرای پرداخت ،نهاد جدیدی بــرای تسهیل
پرداختهایالکترونیکبهنام«پرداختیار»ازسویبانکمرکزی
تعریف شده است که با انعقاد قرارداد با شرکت های ارائه دهنده
خدماتپرداخت(،)PSPمیتواندپرداخت
های بدون کارت از جمله پرداخت های
گفت و گو
درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های
همراه را برای پذیرندگان خود انجام دهد
مجتبیتوانگررئیسکمیتهاقتصاد
و سپس به شبکه شاپرک ارســال کند .از
دیجیتالکمیسیوناقتصادیمجلسدر
طرفی برای اطمینان بخشی به مشتریان
خصوصاجباریشدندریافت«اینماد»:
کسب و کــارهــای اینترنتی ،مــجــوزی با
این تصمیم خالف قانون است
عنوان «ای نماد» طراحی شد تا فعاالن
مشاغلاینترنتیباکسبآن،اعتباررسمی
دریافت کنند .در ابتدا اخذ این مجوز به
صورت اختیاری بود اما از تیر ماه 1400
بهدنبالتصمیمبانکمرکزیبرایمبارزه
با فعالیت های مالی مرتبط با قمار و شرط
بندی ،این نماد به یک مجوز اجباری در
حوزه کسب و کار اینترنتی تبدیل شد .به
طوری که هر کسب و کار اینترنتی که فاقد
این نماد باشد ،اجازه استفاده از خدمات رئیسکمیتهاقتصاددیجیتالکمیسیوناقتصادی
مجلس نیز چنین تصمیمی را مخل فعالیت کسب و
پرداختیارهاراندارد.
کارهای کوچک دانسته و درباره اجرای آن هشدار
داده است .مجتبی توانگر در گفت و گو با خراسان
▪اینماداجباریچهایرادهاییدارد؟
ب ــه بــــاور بــرخــی ف ــع ــاالن اقــتــصــادی و با اشاره به این که تحت الشعاع قرارگرفتن مشاغل
کارشناسان ،تشریفات اداری مربوط به خانگی و کسب و کارهای فعال در حوزه تجارت
صدور نماد اعتماد الکترونیکی یا همان الکترونیک ،یکی از نتایج مهم این تصمیم اجرایی
«ای نماد» مسیر ناهموار کسب و کارهای است ،گفت« :سخت تر شدن ورود فعاالن اقتصادی
خــرد را ناهموارتر و در واقــع کارکردی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و همچنین
معکوس پیدا کرده است .برخی از آن ها فــرار ن ــوآوری از کشور می تواند بخشی از سایر
معتقدند هدف از در نظر گرفتن این فیلتر پیامدهای منفی این تصمیم باشد .او همچنین
بــرای کسب و کارهای اینترنتی ،کمک تصمیم مسئوالن دولت سابق را خالف نص صریح
به جلب اعتماد خریداران بود اما الزامی قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل
شدندریافت«اینماد»مشکالتبسیاری اینترنتی دانسته و گفته است« :این تصمیم فراتر
ایجاد میکند و اخذ این نماد اعتمادی از اختیارات دولتمردان بوده و قانون گذاری در
باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان این حوزه مهم در حیطه وظایف نمایندگان مجلس
یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی شورای اسالمی است».
در نظر گرفته شود.با این حال ،برخی از

▪حرفآخر

بــه طـــور کــلــی در هــیــچ یــک از
کشورهای پیشرفته ،ایده های
تازه توسط سازمان های دولتی
قانون گــذاری نمی شوند چرا
که اساسا این امری غیرممکن
است .مجوز لوگوی «ای نماد» که
از طرف سازمان توسعه تجارت
الکترونیک صادر میشود هنوز
صالحیت تبدیل شــدن به یک
پنجره واحد صدور مجوز کسب و
کارهای اینترنتی را ندارد .اخذ
هرگونه تصمیم عجوالنه در این
زمینه می تواند آسیب جبران
ناپذیری به حــوزه کسب و کار
اینترنتی کشور وارد کند .آن هم
در شرایطی که بسیاری از کسب
و کــارهــا بــه دلــیــل محدودیت
هــای ناشی از کرونا مجبور به
انتقال کسب و کار خود از محیط
فیزیکی بــه مــجــازی شــد هانــد.
نهادهای باالدستی این مجوز
باید ابتدا شفاف سازی الزم را
درخــصــوص ســازوکــار اجرایی
شـــدن ایـــن طـــرح و نــهــادهــای
ذی نفع آن ارائه دهند و سپس
تصمیم را در قالب طرحی در
مجلس شــورای اسالمی پیش
ببرند تا تمامی ابعاد آن بررسی
شود و تصمیمی که به نفع مردم
و کسب وکارهای دیجیتال است
به عرصه اجرا درآید.
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تابلوی نتایج

هواداران خوش یمن بودند

▪تراکتوریکپدیدهصفر

ابزگشت پرسپولیس
به جمع مدعیان

گروه ورزش/در آخرین بازی از هفته ششم رقابت های لیگ برتر ،روز گذشته
پرسپولیس از ساعت  18در ورزشگاه آزادی میزبان صنعت نفت آبادان بود که
این بازی در نهایت با برتری یک بر صفر پرسپولیس به اتمام رسید.مهم ترین اتفاق
این بازی بازگشت هواداران پرسپولیس به ورزشگاه آزادی بود و بعد از  69بازی
سرخ ها در جدال با نفت آبادان از ورزشگاه آزادی شاهد نمایش تیم خود بودند.
آخرین بار  658روز قبل بود که هواداران پرسپولیس توانسته بودند با حضور در
ورزشگاه تیم خود را حمایت کنند و شاهد نمایش آن باشند.البته در این بازی هم
مثل دیدار استقالل و نساجی خبری از رعایت پروتکل های بهداشتی نبود.برای
این بازی یحیی گل محمدی از حامد لک ،فرشاد فرجی ،علی نعمتی ،مهدی
شیری ،سعید آقایی ،میالد سرلک ،احسان پهلوان ،مهدی ترابی ،وحید امیری،
امید عالیشاه و عیسی آل کثیر در ترکیب اصلی تیم اش استفاده کرد و تغییر اصلی
در ترکیب پرسپولیس ،نیمکت نشینی رادوشوویچ بعد از دو هفته بازی کردن بود.
همچنین رضا اسدی هافبک پرسپولیس هم بعد از نمایش های ضعیف به نیمکت
تبعید شده بود.جانشین اسدی در این بازی احسان پهلوان بود هرچند که این
بازیکن هم در دقیقه  ۲۶آسیب دید تا کمال کامیابی نیا برای نخستین بار در این
فصل فرصت حضور در زمین را پیدا کند.دو تیم در
نیمه نخست فرصت چندانی برای گلزنی نداشتند
و موقعیت خطرناکی روی درواز ههـــا به دست
نیامد تا بازیکنان با تساوی بدون گل به رختکن
بروند.اما در نیمه دوم پرسپولیس تیم برتر میدان
بود و حمالت زیادی را روی دروازه نفتی ها ترتیب
داد که در یکی از آن ها شوت مهدی عبدی بعد از
برخورد به تیرک افقی از خط دروازه عبور کرد
اما با تصمیم داور و کمک داور گل قابل قبول
واقــع نشد.چند دقیقه بعد پرسپولیس
باالخره مزد برتری خود را گرفت
و سرلک توانست دروازه
احمد گوهری را باز کند
تا اولین جشن هواداران
ســـرخ در بــازگــشــت به
ورزشگاه آزادی به پا شود.تنها اتفاق مهم بعد از گل
پرسپولیس ،اشتباه حامد لک در کنترل پاس رو
به عقب و برخورد توپ با تیرک دروازه بود.البته در
دقیقه پایانی بازی لک با مهار یک تک به تک این
اشتباه را جبران کرد تا بازی در نهایت با همان یک
گل به اتمام برسد.پرسپولیس با این برد به رده چهارم
جدول صعود کرد.

گل :محمد عباس زاده ()82
▪نساجی- 2پیکان2

گل ها :کریم اسالمی ( )36و حسن نجفی
( )82برای نساجی ،ابراهیم صالحی ()66
( )77برای پیکان
▪فجرسپاسیصفر-سپاهان2

گل ها :فرشاد احمدزاده ( )35و محمدرضا
حسینی ()58

پنجمینباخ
ت؛عجلهپدیدهبرایسقوطبهلیگآزادگان!

گروه ورزش/هفته ششم رقابت های لیگ برتر روز گذشته با برگزاری 8بازی به
اتمام رسید و با توجه به نتایج رقم خورده ،این هفته هم شاهد تغییراتی در جدول
رده بندی رقابت ها بودیم.یکی از این تغییرات ،بازگشت سپاهان به صدر جدول
بود؛اتفاقیکهبابردسپاهاندرخانهفجروتوقفآلومینیومواستقاللرقمخورد.
البتهبرخالفصدرومیانهجدول،قعرجدولهمچناندستنخوردهباقیمانده
و به نظر می رسد پدیده قصد ندارد از قعرجدول دل بکند! در حالی که فقط 6
هفته از رقابت های لیگ گذشته پنجمین شکست پدیده در تبریز و خانه تراکتور
رقم خورد تا پدیده با یک امتیاز در قعر جدول باقی بماند؛یک امتیازی که نماینده
مشهد در همان هفته اول با رضا مهاجری گرفت و حاال با  5باخت متوالی به نظر
می رسد که این تیم برای سقوط به لیگ آزادگان کمی عجله دارد!
***
در دیگر بازی روز گذشته ،استقالل در سیرجان مهمان گل گهر بود که این
بازی در نهایت با تساوی بدون گل به اتمام رسید تا سومین تساوی متوالی آبی
ها رقم بخورد.این بازی به نوعی دربی آبی لیگ بود و استقالل مقابل تیمی
قرار گرفته بود که بیشترین تعداد از بازیکنان و مربیان استقاللی را در اختیار
دارد.شاخصترین چهره استقاللی گل گهر امیر قلعه نویی سرمربی کهنه کار
این تیم بود که البته به دلیل محرومیت از روی سکوها نظاره گر این بازی بود.از
دیگر چهرههای استقاللی گل گهر میتوان به محسن فروزان،میالد زکیپور،
مرتضی تبریزی ،بهنام بــرزای ،آرمین سهرابیان و فرشید باقری اشاره کرد
که البته با تصمیم قلعه نویی فروزان و تبریزی غایبان اسم و رسم دار گل گهر
بودند.در سوی مقابل قرار بود استقالل بدون محروم و مصدوم پا به بازی بزرگ
هفته ششم بگذارد اما باز هم اتفاقات خاص و منحصر به فرد فوتبال ایران همه
معادالت را به هم زد و محرومیت رودی ژستد و کوین یامگا دو مهاجم خارجی
استقالل به دلیل ارائه نکردن ضمانت های الزم از سوی باشگاه استقالل باعث
شد تا فرهاد مجیدی دقایقی قبل از شروع این دیدار مجبور به تغییر ترکیب

تیم اش شود.فریبرز محمودزاده مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال ایران
درباره ابطال مجوز موقت بازی دو بازیکن خارجی استقالل اظهار کرد «:با این
که باشگاه استقالل ضمانتهای بانکی الزم را برای استفاده از یامگا و ژستد
ارائه نکرده بود ،با این حال با مساعدت مسئوالن فدراسیون و سازمان لیگ،
مجوز موقتی برای این دو بازیکن صادر شد تا باشگاه استقالل ،زمان برای ارائه
ضمانت بانکی را در اختیار داشته باشد .در نهایت در تاریخ  ۲۲آبان ۱۴۰۰
سازمان لیگ در نامهای رسمی و محرمانه به باشگاه استقالل اعالم کرد که
مجوز موقت و مشروط این دو بازیکن به دلیل ارائه نکردن تضامین بانکی لغو
شده است .حتی به صورت شفاهی نیز به عوامل باشگاه استقالل این موضوع
یادآوری شد.مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ تصریح کرد :باشگاه استقالل
به تذکرهای قانونی سازمان لیگ بی توجهی کرد و در نهایت امروز برای آخرین
مرتبه سازمان لیگ در پاسخ به مکاتبه باشگاه استقالل به تاریخ  ۲آذر ۱۴۰۰
که رأس ساعت  ۱۵:۴۵به این سازمان ارسال شده در نامهای اعالم کردیم حق
استفاده از این دو بازیکن خارجی خود را نخواهند داشت».با توجه به محرومیت
یامگا و ژستد در بازی روز گذشته فرهاد مجیدی با ترکیب علیرضا رضایی،
سیاوش یزدانی ،محمد دانشگر ،عارف آقاسی ،مهدی مهدی پور ،آرش رضاوند،
وریا غفوری ،متین کریم زاده (از دقیقه  ۴۶جعفر سلمانی) ،سعید مهری (از
دقیقه  ۴۶رضا آذری) ،امین قاسمی نژاد (از دقیقه  ۴۶ارسالن مطهری) و
محمدرضا آزادی (از دقیقه  ۸۵امیر حسین حسین زاده) تیم اش را به میدان
فرستاد.استقالل در حالی که برای بازگشت به صدر جدول به 3امتیاز این بازی
نیاز داشت نتوانست نمایش خوبی داشته باشد و در طول 90دقیقه آبی ها فقط
یک بار صاحب موقعیت گلزنی شدند که جعفر سلمانی این موقعیت را از دست
داد تا در نهایت بازی بدون رد و بدل شدن گل و با نتیجه مساوی به پایان برسد.
تنها نکته مثبت در خصوص استقالل عملکرد خوب این تیم در کارهای تدافعی
بود که با ثبت پنجمین کلین شیت همراه شد.

کاروان پاراآسیایی جوانان
به دنبال ارتقای جایگاه در بحرین
گــروه ورزش  /کــاروان ورزشــی ایــران با نام مدافعان
سالمت در حالی در  9رشته ورزشی و با حضور 165
ورزشکاردربازیهایپاراآسیاییجوانانبحرینشرکت
خواهد کرد که به گفته محمد تابع ،تعداد ورزشکاران
حاضر در ایــن رقابتها دستخوش تغییراتی شده
است .سرپرست کاروان پاراآسیایی جوانان در نشست
خبری دیروز خود در این باره میگوید« :بازیها در 9
رشته برگزار میشود و  165ورزشکار از ایران شرکت
خواهندکرد.البتهمشکالتیوجوددارد،ازجملهاینکه
اطالعات بهطور جامع از سوی میزبان اعالم نمیشود.
هنوزکالسبندیوجدولبازیهابهطورکاملبرایما
ارسالنشدهواینمسئلهباعثشدهنتوانیمبرنامهریزی
کاملی داشته باشیم .با توجه به محدودیتهایی که
ایجاد شد ،لیست کاروان ایران نیز تغییر کرد و تعدادی
از ورزشــکــاران که تعدادشان  30نفر اســت ،از اعزام
بازماندند».تابعدرخصوصپیشبینیهادربارهعملکرد
کاروان ایران نیز گفت« :نمیتوان پیشبینی دقیقی از
تعداد مدالها و نتایج داشت .البته رکورد ورودی برای
ورزشکاران قرار داده شده ،ولی برخی رشتهها رقابتی
است و نمیتوان پیشبینی خاصی داشت .تکرار رتبه
دوره گذشته و حتی ارتقای جایگاه ،هدفگذاری و
پیشبینیمادرایندورهاست».سرپرستکاروانایران
باتاکیدبراینکههمهتدارکاتاعزامانجامشده،افزود:
«تاکنون مشکل مالی برای اعزام این کاروان نداشتیم.
همه تدارکات انجام و بلیت تهیه شده .قصد داشتیم با
توجهبهتعداداعضایکاروان،پروازچارتربگیریم،امااین
موضوعمیسرنشدوکارواندردوبخشاعزاممیشود.
ماتاامروزفکرمیکردیمکهبازیهایپاراآسیاییجوانان
دارای افتتاحیه است ،اما اعالم شد که یک افتتاحیه
نمادینانجاممیشودوازهرکشور،یکنفرباپرچمرژه
میرودودیگرورزشکارانرویسکوهاخواهندبود».

موضوع را زودتر به ما اعالم کنند؟ نمیشد این موضوع
رادرجلسههماهنگیاعالمکنند؟ساعت 13:29بهما
اعالم کردند که نمیتوانید از 2بازیکن تیمتان استفاده
کنید.دیروز دستیار من گفت چند بازیکن با خودمان به
سیرجانببریمکهبهاوگفتمهرچهداریمبایدباخودمان
ببریم.ایناتفاقیکهافتادبرایمنقابلپیشبینیبود،به
هر حال میدانم با چه کسی بازی دارم اما از بازیکنانم
خواستم با توجه به این مسائل تمام تالش خود را انجام

بدهند.از بازیکنانم ممنون هستم چون
فوتبالزیباییبهنمایشگذاشتند.فکر
نمیکنمکسانیکهازطریقتلویزیون
بازی را نگاه میکردند دروازهبــان
تیم ما را دیــده باشند!»مجیدی
در پاسخ به این ســوال که آیا
اتفاق امــروز به مسائل
تبلیغات محیطی و

جای خالی مسی!

خواهند بود.در جدول این گروه پس از بایرن مونیخ که با
 15امتیازازپنجبازی،صعودخودبهعنوان
تیم اول گروه را قطعی کــرده ،بارسلونا
با هفت امتیاز و بنفیکا با پنج امتیاز در
ردههای بعدی هستند و دیناموکیف
بایکامتیازدرقعرجدولاست.
بارسلونا  17آذر بــایــد در
زمین بایرن مونیخ پیروز
شود تا صعودش را قطعی
کــنــد و حــتــی بــا تــســاوی
نــیــز ممکن اســـت حــذف
شــود .بنفیکا همان روز در
خانه میزبان دیناموکیف است
و با کسب پیروزی در این بازی
و تــســاوی یــا شکست بــارســا در
مونیخ ،به عنوان تیم دوم به مرحله

همدردی رسول خادم با معلوالن

پیش کسوت و قهرمان ارزنده کشتی ایران و جهان که
همگان او را به عنوان نمونه اخالق  ،مهربانی و نیکوکاری
می شناسند ،به محل آسایشگاه معلولین فیاض بخش
رفت و در فضایی صمیمی با مددجویان دیدار کرد.رسول
خــادم که از ماندگارهای کشتی کشورمان محسوب
می شود ،پس از دوری از ریاست فدراسیون کشتی  ،به
فعالیت های خیرخواهانه پرداخته و همیشه در حال
کمکرسانیوهمدردیباقشرهایمختلفجامعهاست
که با رنج و مشقت در حال زندگی هستند.تاکنون عکس
های مختلفی از رسول خادم در خدمت رسانی به مناطق
محرومکشورمنتشرشدهکهبازتابهایزیادیهمداشته

ذوب آهن صفر  -فوالد یک
گل :پریرا ()41

▪نفتمسجدسلیمانصفر-مسیک

گل :گادوین منشا (پنالتی)63-

▪پرسپولیسیک-صنعتنفتآبادانصفر

گل :میالد سرلک ()72
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بارسلونا؛ 180دقیقهوفقطیکگل
گروه ورزش/شب نخست از هفته پنجم لیگ قهرمانان
اروپا با توقف تیم فوتبال بارسلونا در خانه
برابر بنفیکا و پیروزی پرگل مدافع عنوان
قهرمانیرقابتهابرابریوونتوسبهپایان
رسید.درمهمترینبازیسهشنبهشب
در گروه  Eبارسلونا در اولین بازی
اروپاییاشباهدایتژاویمقابل
مهمان خود بنفیکای پرتغال به
تساوی بــدون گل بسنده کرد.
ایــن نتیجه اگــرچــه فاصله دو
امتیازی بارسلونای رده دومی با
بنفیکای رده سومی را حفظ کرد،
امــا در عین حــال کــار کاتاالنها
بــرای صعود را هم سخت کرد
چــرا که آن ها در آخرین هفته
رقابتها مهمان بایرن مونیخ

▪گلگهرسیرجانصفر-استقاللصفر

ویژه

مجیدی :قابل پیش بینی بود!

خبر

▪هوادارصفر-آلومینیوماراکصفر

فرصت سوزی استقالل ،صدرنشینی سپاهان

واکنشسرمربیاستقاللبهمحرومیتیامگا و ژستد
جدال تیم های گل گهر و استقالل بر خالف پیش بینی
هاکسلکنندهبودوتنهااتفاقمهموقابلتوجهاینبازی
،محرومیت 2خارجی استقالل و خروج آن ها از ترکیب
اصلیبود.فرهادمجیدیسرمربیاستقاللدرنشست
خبری بعد از بازی درباره این اتفاق گفت «:اتفاقاتی در
این فوتبال میافتد که بسیار تعجب آور است .تیم من
کارکرده،واردجلسهشدهوبهورزشگاهآمدیمبعدگفتند
نمیتوانید از  2بازیکن استفاده کنید .نمیشد این
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جدال مدیران استقالل و سازمان لیگ
بر میگردد یا خیر؟ گفت« :این موارد در
حوزهکاریمننیست.بهعنوانسرمربی
تیمنباید2ساعتبهشروعبازیاینمسئله
را به من میگفتند .مسائل دیگر به حوزه
باشگاه مربوط میشود .این اتفاقی که
امروزرخدادخندهداراستوفقطدرایران
یخورد».
رقمم 
بعد لیگ قهرمانان خواهد رفت و بارسا را به لیگ اروپا
میفرستد؛اتفاقیکهبرایبارساییهاکمازکابوسندارد!
آبیاناریهادرحالیبایددرهفتهپایانیبایرنراازپیشرو
بردارندکهدردوبازیپسازحضورژاویروینیمکتتنها
یک گل به ثمر رسانده اند که آن هم از روی نقطه پنالتی
بودهوتوسطممفیسدیپایدربازیبرابراسپانیولبهثمر
رسیده است.این در حالی است که بازیکنانی همچون
دیپای،آلبا،گابی،دییونگ،بوسکتسودمبلهدرترکیب
بارسا حضور دارند.شاید شرایط بارسا در فصل گذشته
نیزچندانخوبنبودوآنهاحتیدرخلقموقعیتجدی
نیزمشکلداشتندامامسیدراینتیمحضورداشتکهاز
هنرگلزنیخودبهبهترینشکلاستفادهمیکرد.بنابراین
این طور به نظر میرسد که تنها استراتژی بارسا حرکات
آنسوفاتیدرزمیناستکهمیتواندگاهیمنجربهگرفتن
پنالتی از حریف نیز شود و به این شکل به گلزنی این تیم
کمک کند.روزنامه اسپانیایی آ.اس هم در شماره دیروز
خود مدعی شده ژاوی اطمینان دارد که فاتی تا دو هفته
آینده به میادین برمیگردد و او میتواند در بازی حساس
برابر بایرن مونیخ که آخرین بازی مرحله گروهی لیگ
قهرماناناستازاینبازیکناستفادهکند.

است .حاال این پیش کسوت کشتی در آستانه روز جهانی
معلوالن به آسایشگاه فیاض بخش رفت و از بخش های
مختلفبازدیدکردوبافعالیتهایمعلوالنآشناشد.وی
با ابراز همدردی با بچه های معلول  ،گفت " :ما آن قدر که
باید همراه و کنار بخشی از مردم جامعه که معلولین عزیز
هستند ،نیستیم .این موضوع از کاستیهایی است که
همه افراد جامعه نسبت به همنوعان خود دارند ".قهرمان
کشتی جهان با تمجید از فعالیت و اقدامات آسایشگاه
فیاض بخش ،از نیکوکاران خواست با توجه به شرایط
اقتصادی و هزینه های سنگین ،بیش از پیش همراه
خدمتگزاران آسایشگاه باشند.

الهالل  4ستاره ،دست نیافتنیتر شد!
گروه ورزش /الهالل عربستان در جدال با پوهانگ استیلرز کره جنوبی
به پیروزی دست یافت و عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد.
در رقابت رکوردداران قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا ،تیم عربستانی که با
سه قهرمانی و چهارنایب قهرمانی پرافتخارترین تیم باشگاهی قاره کهن
بود موفق شد با دو گل سالم الدوساری و موسی مارگا حریف سرشناس و
کره ای را شکست دهد و با کسب جام قهرمانی تنها تیم  4ستاره آسیا شود.
دو تیم فینالیست فصل  2021لیگ قهرمانان آسیا با عبور از هموطنان
خود اولسان و النصر به فینال رسیده بودند و الهالل که هشتمین فینال
آسیایی اش را تجربه می کرد موفق شد حریف کره ای را که در کارنامه اش
سه قهرمانیآسیاداشتوچهارمینفینالشراتجربهمیکردشکست دهد
و به یک رکورد تاریخی دست پیدا کند و در صدر جدول پرافتخارترین تیم
های قاره کهن دست نیافتنی تر شود.در پایان رقابتهای فصل 2021
لیگ قهرمانان آسیا براساس اعالم سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا سالم
الدوساری ،ستاره الهالل به عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان آسیا
انتخاب شد .مایکل الونگا مهاجم آفریقایی تیم الدحیل قطر با  ۹گل زده
آقای گل این دوره از مسابقات شد .جالب این جاست که این بازیکن طی
دو بازی رفت و برگشت با استقالل در مرحله گروهی  5گل به ثمر رساند.
مهدی ترابی هافبک پرسپولیس از نظر آماری ،خالقترین بازیکن لیگ
قهرمانان شد.ترابی با  ۵پاس گل بهترین پاسور شد و با 22موقعیت سازی
عنوان خالق ترین را به دست آورد .امیر ارسالن مطهری مهاجم استقالل
همبا ۳پاسگلدرردهسومبرترینپاسورهاقرارگرفت.محمدرضااخباری
دروازه بان تراکتور هم با  ۵کلین شیت دومین دروازه بان برتر فصل شد.

سوژه

واکنش وزیر ورزش به صحبتهای گل محمدی
حمید سجادی در حاشیه مراسم هفته بسیج با تاکید بر این که بنده موظف
هستم که در خدمت همه ورزش کشور باشم ،افزود :من وزیر کل ورزش
کشور هستم نه فقط وزیر پرسپولیس و استقالل.وی درباره گالیههای
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نیز تصریح کرد :در نشستی که با اعضای
هیئتمدیرهداشتمازآنهاخواستمتادربارهوضعیتمدیرعاملاینباشگاه
فکرکنندوبهمنفکروایدهبدهند،درزمینهانتخابمدیرعاملبرایباشگاه
و ادامه سرپرستی مجید صدری ایده بدهند ،درباره این که اص ً
ال صدری
مدیرعامل شود یا مدیرعامل جدید انتخاب شود ،طرح بدهند.وزیر ورزش
در عین حال تاکید کرد :خواهشم این است که مسائل فنی را به مسائل
مدیریتی ربط ندهند .کجای دنیا دیده شده نتایج فنی به این موضوع ربط
داده شده باشد که ما سرپرست داریم ،این ها بهانه است.سجادی همچنین
به حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی که از دیدار تیمهای استقالل و
نساجی آغاز شد ،اشاره کرد و گفت :وزیر بهداشت بابت این که هواداران
استقالل در دیدار اخیر تیم شان پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکردند
و کام ً
ال نزدیک به هم نشسته بودند ،گالیه کرد .قاعدت ًا اگر این روند ادامه
داشته باشد برای دیدارهای آینده ،مجدد در ورزشگاه بسته میشود.

سینما و تلویزیون
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فیلم روز

چهره ها و خبر ها
نوید محمدزاده با فیلم تئاتر
«الیور توییست» به کارگردانی
حسین پارسایی در سینمای
آنالین نماوا حضور دارد .این
نمایش موزیکال ســال  96با
بازی مهناز افشار ،هوتن شکیبا و آتیال پسیانی
روی صحنه رفته بود.

ماجرای قتل در «خانه گوچی»
فیلم سینمایی «خــانــه گــوچــی» درام جنایی
محصول  2021که از دیروز در سینماها اکران
شده ،از پرستارهترین محصوالت هالیوود طی
امسال است.
این فیلم را ریدلی اسکات فیلم ساز  83ساله
انگلیسی کارگردانی کرده که طی امسال ،فیلم
«آخرین دوئل» را نیز روی پرده سینماها داشت.
این فیلم ساز شاخص سینمای جهان که چهار بار
نامزد جایزه اسکار شده ،برای «خانه گوچی» نیز
شانس نامزدی یا دریافت این جایزه را دارد .او
سابقه ساخت آثار مهمی چون «گالدیاتور»« ،تلما
و لوییس»« ،مریخی» و «سقوط شاهین سیاه» را
در کارنامه دارد.
فیلم نامه «خانه گوچی» که بر اساس رمانی به
همین نام نوشته شده ،دربــاره وقایع مرتبط با
قتل مائوریتسیو گوچی طراح ایتالیایی مد است
که در سال  1995در  46سالگی به ضرب گلوله
کشته شد .محور فیلم ،پاتریسیا رجیانی همسر
سابق این طــراح مشهور است که در این قتل
دست داشت .این نقش را لیدی گاگا خواننده
و بازیگر مشهور بازی کرده که برای بازسازی
«ســتــار های متولد میشود» محصول 2018
نامزد جایزه اسکار شد .او در این فیلم با آدام

درایور همبازی است که در نقش گوچی جلوی
دوربین رفته اســت .در این فیلم پرستاره ،آل
پاچینو ،جرمی آیرونز ،جرد لتو و سلما هایک نیز
بازی میکنند.
«خانه گوچی» که از آثار پرامید امسال هالیوود
است ،نمره  60را از منتقدان گرفته ،اگرچه تازه
برای مخاطب عام به نمایش درآمده که امتیازی
از آنها دریافت کند.
این فیلم  157دقیقهای احتماال تا یک ماه دیگر
در نسخهای باکیفیت به اینترنت خواهد رسید و
در پلتفرمهای فیلیمو ،نماوا و سایتهای دانلود
در دسترس خواهد بود.

مائده کاشیان

نیکی کریمی در پنجمین تجربه کارگردانی
خود در سینما ،فیلم عاشقانه «آتابای» را جلوی
دوربــیــن بـــرد .ایــن فیلم در سیوهشتمین
جشنوارهفجرموردتوجهقرارگرفتودرمقایسه
با دیگر آثار کریمی به عنوان کارگردان ،قدم رو
به جلویی برای او محسوب میشود« .آتابای»
در جمع نامزدهای بهترین فیلم ،کارگردانی،
موسیقیمتنوفیلمبرداریحضورداشتوجواد
عزتی بازیگر آن نیز نامزد بهترین بازیگر نقش
مکمل مرد شد« .آتابای» از دیروز اکران خود را
آغاز کرده است ،به همین بهانه در ادامه نکاتی
دربارهساختهجدیدنیکیکریمیمیخوانید.
▪قصهکندوآرامزندگی«آتابای»

هادی حجازیفر در اولین تجربه خود در زمینه
فیلم نامه نویسی یک فیلم بلند سینمایی ،فیلم
نامه «آتابای» را نوشته و نقش اصلی فیلم را نیز
ایفا کــرده اســت .قصه «آتابای» دربــاره مردی
به نام «کاظم» معروف به «آتابای» اســت .این
شخصیت گذشته سخت و خــانــواده فقیری
داشته ،در طــول عمرش توسط اطرافیانش
تحقیر شده ،خودسوزی خواهرش در جوانی
تاثیر عمیقی بر روح و روان او گذاشته و مرد
تنها و شکستخوردهای است« .آتابای» با
روایــت زندگی این شخصیت ،مخاطب
را با ویژگیهای فردی و روحیه او آشنا
میکند ،نــوع ارتباطش بــا اطرافیان
را نشان میدهد و در واقــع شرح حال
«کاظم» است .فیلم ،قصه پر فراز
و نشیب و پــر اتفاقی ن ــدارد،
بنابراینآندستهازمخاطبانی
را که به دنبال پیگیری قصه و
نهستند،راضی
سرگرمشد 
نمیکند .هرچند که فیلم
موفق میشود تماشاگر را با
شخصیت اصلی همراه کند
و حــس کنجکاوی او را در
خصوص ابهاماتی که وجود

دارد برانگیزد ،اما ریتم ُکند و آرام فیلم از یک
جاییبهبعدمخاطبراخستهمیکند.
▪بازیخوبستارهها

یخوب
یکیدیگرازنقاطقوتفیلم«آتابای»باز 
بازیگران اســت .هــادی حجازیفر در نقش
«آتابای» بازی بسیار خوب و قابل باوری دارد .او
تنهایی کاراکتر ،درون آشفته و سرخوردگی او
را بسیار خوب به نمایش میگذارد و در لحظات
احساسی فیلم نیز به خوبی تماشاگر را تحت
تاثیر قرار میدهد .نقش «آتابای» در کارنامه
حجازیفر نیز نقش متفاوتی است .جواد عزتی
هم یکی از بهترین بازیهای خود را ارائه کرده
است«.یحیی»نیزوضعیتیمشابه«آتابای»دارد،
او هم در رسیدن به فرد مورد عالقه خود ناکام
مانده ،زندگی خوبی نداشته و مخاطب او را در
شرایطی میبیند که عزادار همسرش است و از
لحاظروحیشرایطمناسبیندارد.جوادعزتی
درفیلمحضوریکوتاه،امامهموتاثیرگذاردارد.
این بازیگر که گریم متفاوتی هم در فیلم دارد،
کامال از پس ایفای نقش این شخصیت افسرده
برمیآیدوحاالتاورابهدرستینشانمیدهد.
حجازیفرزادهخویاستوبازبانولهجهآنها
کامال آشنایی دارد ،اما عزتی در «آتابای» برای
اولینبار به زبان ترکی صحبت کرده و عالوه بر
بازیخوب،لهجهرانیزبهدرستیادامیکند.
 ▪ قابهایزیباوموسیقیخوب

همان طــور که اشــاره کردیم،
کمبود اتفاق و قصه در «آتابای»
ممکن اســت تماشای فیلم را
بــــــرای مــخــاطــب
سخت کند ،اما
قابهایزیباو
فیلم برداری
ســـــــامـــــــان
لــطــفــیــان ان ــگ ــی ــز ه
خوبی بــرای دیدن
فیلم در تماشاگر
ایجاد میکند.
«آتــابــای» جزو
آن دســتــه از

امیر جدیدی امشب ساعت 22
فیلم «تنگه ابوقریب» اثر بهرام
توکلی را از شبکه آیفیلم روی
آنتن دارد .این بازیگر اکنون
با فیلم «قهرمان» روی پرده
سینماها حضور دارد و بــازیاش مورد تحسین
قرار گرفته است.

فیلمهاییاستکهبرایتماشارویپردهسینما
ساخته شده و برای درک زیباییهای بصری
آن ،نوع نورپردازی و رنگآمیزی قابها باید در
سینمابهتماشایفیلمنشست.نماهایدیدنی
و چشمنواز فیلم از طبیعت ،درخــتــان ،باغ،
جاده ،دریاچه ،غروب و حتی تاریکی شب را
تنها باید روی پرده سینما دید تا متوجه جزئیات
و روایت تصویری قصه شد.
▪تنوعجغرافیایی،لهجهوزبان

فیلم در روستایی در شهرستان خوی
جلوی دوربین رفته ،بنابراین
تقریبا همه شخصیتهای
آن به استثنای خانوادهای
که از تهران آمدهاند ،به زبان
ترکی صحبت میکنند
و تــرجــمــه دیــالــوگهــا
زیرنویس م ـیشــود ،با
وجـــود ایـــن ،مخاطب
بـــه خ ــوب ــی بـــا فــیــلــم،
کاراکترها و فضای آن
همراه میشود و زبان
ترکی که اصــا الزمه
فیلم بـــوده مشکلی
در بــرقــراری ارتباط
مخاطب با فیلم ایجاد

نمیکند .تنوع جغرافیایی و تنوع گویشها
اتفاق خوبی است که کمتر در سینما شاهد
آن هستیم و «آتابای» و «پوست» که آن نیز به
زبــان ترکی ساخته شــده و اکنون روی پرده
سینماست ،جزو استثناها به حساب میآیند.
«آتابای» از حضور آهنگ ساز کارکشت ه و خوش
سابقهایمانندحسینعلیزادهبهرهبردهاست.
موسیقی در این فیلم زیاد شنیده نمیشود ،اما
در همان لحظات کوتاه به موقع به کمک فیلم
میآید و کامال با جهان فیلم تناسب دارد.
▪حضور موفق «آتابای» در جشنواره فجر

نیکی کریمی تا به حال در مقام کارگردان
فیلمهایی مانند «یک شب»« ،چند روز بعد»،
«سوت پایان» و «شیفت شب» را جلوی دوربین
برده که هیچ کدام از این آثار موفقیت ویژه و
مهمی را به عنوان کارگردان نصیب او نکرده،
اما نمایش «آتابای» در جشنواره فجر بسیاری
از مخاطبان و منتقدان را غافلگیر کرد و نیکی
کریمی را در مرکز توجهات قرار داد .او با این
فیلم حضور موفق و پرسروصدایی در جشنواره
داشت .هرچند که کریمی در رقابت با دیگر
فیلم سازان موفق نشد جایزهای به دست آورد،
اما توانست در بخشهای اصلی مانند بهترین
فیلم و بهترین کارگردانی در جمع نامزدها
حضور داشته باشد.

نمایش خانگی

داریـــوش فرهنگ در دومین
ه ــم ــک ــاری خــــود بـــا داوود
میرباقری در سریال «سلمان
فارسی» ،نقش کاپیتان کشتی
هانیبال را ایفا کرده است .به
گزارش ایسنا ،این شخصیت مرد دریاست و در
دریا زندگی میکند.
ســتــاره پسیانی فیلم «ماهی
بــــزرگ» بــه کــارگــردانــی تیم
برتون را ویژه مخاطبان نابینا
توضیحدار کرد .این نسخه از
فیلم امشب پس از پخش در
رایو سوینا ،در سایت سوینا برای مخاطبان قابل
دسترس خواهد بود.
جــواد هاشمی در گفتوگو با
ایسنا از تبلیغ نشدن فیلمها
در تلویزیون انتقاد کــرده و با
اشــاره به فیلم «منصور» گفته
است که چرا تلویزیون از بودجه
بیتالمال برای تبلیغ یک فیلم هزینه میکند و به
دیگر آثار توجهی ندارد؟
نــویــد پــورفــرج بـــرای بـــازی در
فیلم «زاالوا» کاری از ارسالن
امیری ،جایزه بهترین بازیگر
مــرد جــشــنــواره فیلم دهــوک
کردستان عراق را دریافت کرده
است .امیری نیز جایزه بهترین کارگردانی را از
این جشنواره کسب کرده است.

سینمای جهان

«دل» نامحبوب و نامهای محبوب!
فهرست نا مهای پرطرفدار ن ــوزادان ایرانی،
به شکلی جالب توجه تحت تأثیر سریا لهای
نمایش خانگی قرار دارد.
در این فهرست که سیفا ...ابوترابی سخنگوی
ســازمــان ثبت احـــوال در گفتوگو بــا باشگاه
خبرنگاران جوان اعالم کرده ،اگرچه نام «فاطمه»
برای دختران و «امیرعلی» برای پسران ،بیشترین
فراوانی را در میان نــوزادان متولدشده در سال
 ۱۴۰۰تا امــروز داشته ،اما در رتبههای بعدی،
نامهاییبهچشممیخوردکهبهنظرمیرسدتحت
تأثیرسریالهاینمایشخانگیمحبوبشدهاند.
در این فهرست دو نام «رستا» و «آوا» به ترتیب
در رتبههای سوم و پنجم محبوبترین نامهای
دختران قرار گرفتهاند که به احتمال بسیار زیاد،
تحت تأثیر شهرت سریال «دل» به کارگردانی
منوچهر هادی محبوب شد هاند .در عین حال
که این سریال مورد انتقاد بود اما نام کاراکترهای
آن محبوب شد.
بــه نظر مـیرســد بعضی محدودیتها کــه در
انتخاب نــا مهــای ائــمــه معصومین(ع) بــرای
شخصیتهای فیلمها و سریالها وجود دارد ،در
شرایطی که اغلب شخصیتهای این روزهای
سینما و نمایش خانگی خاکستریاند ،باعث باال
آمدن اسامی غیرمذهبی در فهرست شده است.

مصطفی قاسمیان

فیلم سینمایی «حکم تجدید نظر» که از 26
آبان در سینماها به نمایش درآمده ،در روزهای
اخیر حواشی زیادی داشته است .این فیلم
به کارگردانی محمدامین کریمپور که از روز
نخست صدور پروانه ساخت ،با مخالفتهایی
مــواجــه شــد ،در عین حــال فــروش مناسبی
نداشته و واکنشهای مثبتی نیز دریافت
نکرده است.

▪شکست مطلق در اکران

▪اینفلوئنسری که فیلم ساز شد

محمدامین کــری ـمپــور کـــارگـــردان «حکم
تجدید نظر» جوانی  27ساله اســت که در
سا لهای اخیر با انتشار ویدئوهای کمدی
نازل در اینستاگرام مشهور شده و هماکنون
چــهــار میلیون و  700ه ــزار دنبا لکننده
دارد؛ دنبا لکنند ههایی که بر اساس برخی
گزارشها ،درآمد ماهانه او را به بیش از یک
میلیارد تومان رساندهاند .او سال  97در یک
فیلم کمدی ویدئویی به نام «سرکوفت» بازی
کرد که مورد توجه قرار نگرفت و در سال 99
تصمیم گرفت نخستین فیلم سینمایی خود
را کارگردانی کند .سال گذشته صدور پروانه
ساخت بــرای «حکم تجدید نظر» ،در حالی
که سوابق روشنی از کریمپور در کارگردانی

فروش ۲۰۰میلیونی«منصور» درشهرهایفاقدسینما
فیلم سینمایی «منصور» در آستانه پایان دومین
هفته نمایش خود به فروش یک میلیارد تومانی
رسید.
به گزارش مهر« ،منصور» به کارگردانی سیاوش
سرمدی که از چهارشنبه ۱۹آبان در سینماهای
سراسر کشور اکران میشود ،در پایان دومین
هفته اکران خود به فروش یک میلیاردی رسید.
همچنین در بخش اکرانهای جانبی «منصور»
که توسط سامانه «عماریار» در شهرهای فاقد
سینمابرگزارمیشود،فیلمفروش ۲۰۰میلیون
تومانی را تجربه کرده است.
«منصور»بانگاهیبهبخشهاییاززندگیشهید

یکی از هواداران هم مصدوم شده ،اما پلیس
مصدومیت اشخاص را در این مراسم تکذیب
کــرد و سرتیپی مدیر پــردیــس ک ــوروش نیز
ماجرا را به علت یک «حاشیهسازی در فضای
مــجــازی» دانست که ثابت کند طــرفــداران
ایــن گــروه ،بیشتر از «ماکا نبند» هستند!
اگرچه اظهارات پلیس و مدیر پردیس به اندازه
ویدئوی اولیه وایرال نشد و وایرالکنندگان
شایعه اولیه ،به مقصود خود رسیدند.

ستاری و طراحی و تولید اولین جنگنده کام ً
ال
ایرانی در جنوب ایران و تهران ساخته و در آن
بخشهای ناگفتهای از هشت سال دفاع مقدس
برایاولینبارروایتشدهاست.محسنقصابیان
در نقش شهید ستاری بازی کرده و لیندا کیانی،
مهدی کوشکی ،حمیدرضا نعیمی ،علیرضا
زمانینسب ،سید جواد هاشمی و قاسم زارع
دیگر بازیگران فیلم سینمایی «منصور» هستند.
فیلم سینمایی «منصور» محصول سازمان هنری
رسانهای «اوج» به تهیهکنندگی جلیل شعبانی و
تولید شده در استودیو بادبان است و فیلمیران
پخش این فیلم را برعهده دارد.

فیلمهای کوتاه در دست نیست ،واکنشهای
زیادی را برانگیخت.
▪حضور چهرههای مشهور

کریمپور در نخستین فیلم خــود از حضور
بازیگران خوبی بهره برده ،از جمله همایون
ارشــادی ،ژالــه صامتی ،شاهرخ فروتنیان،
احسان امانی ،گیتی قاسمی ،زیبا کرمعلی
و فرید سجادی حسینی .در این فیلم آرش
عدلپرور (مشهور به آرش  )APاز خوانندگان
پاپ نیز حضور دارد که همراه با برادرش مسیح
عدلپرور ،یک گروه موسیقی دونفره دارد و

در میان جوا نها بسیار محبوب است .فیلم
نامه این اثر را رضا کریمی بر اساس طرحی
از حسین سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون
نوشته است.
▪حاشیهسازی مجازی برای خوانندهها

حاشیه مهم «حکم تجدید نظر» در روزهای
اخیر ،به اکــران مردمی این فیلم در پردیس
سینمایی کــوروش بــازمـیگــردد .بر اساس
ویدئویی که در فضای مجازی وایــرال شد،
گفته ش ــده ب ــود هـــــواداران مسیح و آرش
عدلپرور ،برای دیدن آنها هجوم بردهاند و

نکته مهم این که فیلم «حکم تجدید نظر» در
نهایت با وجود همه این حواشی ،مورد توجه
قرار نگرفته است .این فیلم که نتوانست به
سیونهمین جشنواره ملی فیلم فجر راه
پیدا کند ،عــاوه بر آن که اغلب کامنتها و
توئیتها دربارهاش منفی است ،در هفته اول
اکران نیز  142میلیون تومان فروخت .این
آمار ضعیف برای فیلمی با حضور چند چهره
مشهور سینما ،طبعا در هفتههای آینده و با
حضور فیلمهای تــازه روی پــرده ،ضعیفتر
هم خواهد شد و بعید است در نهایت به 500
میلیون تومان برسد .به نظر میرسد نخستین
حضور محمدامین کریمپور که به عنوان یک
«شــاخ اینستاگرامی» شناخته میشود ،در
سینما با شکست مواجه شــده و فیلمی که
سرمایهگذارش خودش بوده ،به اندازه هزینه
تبلیغات مجازیاش نیز نخواهد فروخت.

یکسریالجدیداز«بازیمرکب»
پیشیگرفت
سریال ترسناک و ُکرهای
«عـــازم جهنم» توانست
با عبور از «بــازی مرکب»
به پربینندهترین سریال
ســامــانــه نمایش آنالین
نتفلیکستبدیلشود.
بــه گــــزارش ایــســنــا ،این
سریالکههمانند«بازیمرکب»مضمونیفانتزی،
خشنوترسناکدارد،در ۲۴ساعتنخستنمایش
در نتفلیکس در  ۸۰کشور به عنوان محبوبترین
سریال این شبکه شناخته شد و جای سریال «بازی
مرکب» را گرفت .داستان سریال «عــازم جهنم»
درباره فرشتگان فراطبیعی است که از ناکجاآباد
ظاهرمیشوندتامردمرابهجهنممحکومکنند.
نسخهآزمایشیاینسریالکهکارگردانیآنرایون
سانگهوبرعهدهدارد،درماهسپتامبردرجشنواره
فیلمتورنتودرکانادارونماییشدهبود.
سریال  ۹قسمتی «بازی مرکب» که امسال از ۱۹
سپتامبر در نتفلیکس عرضه شد برای  ۴۶روز
نامتوالی ،محبو بترین و پربینند هترین سریال
نتفلیکس بود که به یک پدیده جهانی تبدیل شد و
در مجموع  ۱۴۲میلیون نفر در  ۹۴کشور جهان
به صورت قانونی به تماشای آن نشستند که سود
 ۹۰۰میلیون دالری را برای نتفلیکس به ارمغان
آورد .اوای ــل مــاه جــاری هــوانــگ دونــگ هیوک
سازنده سریال «بازی مرکب» از ساخت فصل دوم
این سریال خبر داد.

ادب و هنر
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«تنهاگریهکن»؛آخرینخواستهشهید13ساله ازمادرش
گفت وگویخراسانبا اکرماسالمی،نویسندهایکهاثرشدربارهمادرشهیدمحمدمعماریانموردتمجیدویژه رهبرانقالبقرارگرفت
مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

خیرمقدم چه خبر دوست کجا راه کدام
یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد

که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام

مهماین غزل
میزبان :سنایی غزنوی
عنوان :دولت عاشقی

تانقشخیالدوستباماست
ماراهمهعمرخودتماشاست
آنجاکهجمالدلبرآمد
وا...کهمیانخانهصحراست
وآنجاکهمراددلبرآمد
یکخاربهازهزارخرماست
گرچهنفسهوازمشکاست
ورچهسلبزمینزدیباست
هرچندشکوفهبردرختان
چوندولبدوستپرثریاست
هرچندمیانکوهالله
چوندیدهمیانرویحوراست
چوندولتعاشقیدرآمد
اینهاهمهازمیانهبرخاست
هرگزنشودبهوصلمغرور
هردیدهکهدرفراقبیناست
اکنونکهزباغزاغکمشد
بلبلزگلآشیانهآراست
برهرسرشاخعندلیبیاست
زینشکرکهزاغکمشدوکاست
فریادهمیکندکهباری
امروززمانهنوبتماست

موسیقی

موفقیت جهانی آهنگساز ایرانی

الهه آرانیان -یازدهمین پاسداشت ادبیات
جــهــاد و مقاومت بــه مناسبت هفتۀ کــتــاب و
کتابخوانی ،سیام آبان برگزار و در آن از تقریظ
رهبر معظم انقالب بر کتاب «تنها گریه کن»
رونمایی شد .این کتاب شامل روایــت زندگی
اشــرف س ــادات منتظری ،مــادر شهید محمد
معماریان ،به قلم اکرم اسالمی است و مقاطع
مختلفی از زندگی او را در دوران انقالب اسالمی
و جنگ تحمیلی دربرمیگیرد .شهید محمد
معماریان در سال ،1365در عملیات کربالی
 5به شهادت رسید؛درحالیکه تنها  13سال
داشت.رهبر انقالب ،کتاب «تنها گریه کن» را
کتابی شگفتیساز توصیف کردند و در وصفش
اینگونه نوشتند« :همهچیز در این کتاب عالی
است؛ روایت ،عالی؛ راوی ،عالی؛ نگارش ،عالی؛
سلیقۀ تدوین و گــردآوری ،عالی ،و شهید و نگاه
مرحمت ساالرشهیدان به او و مادرش درنهایت
علو و رفعت».جاذبهاینتوصیفمارابرآنداشت
که با نویسنده کتاب گفتوگویی داشته باشیم و
از وی درباره چگونگی تدوین اثر و ویژگیهای آن
بپرسیم .آنچه درپی میآید ،حاصل گفتوگوی
خراسان با اکرم اسالمی است.
ایــده کتاب از کجا شکل گرفت؟ با
خانم منتظری از قبل آشنایی داشتید؟

من آشنایی قبلی با خانم منتظری نداشتم.
ایشان را آقای کاجی ،مدیر انتشارات حماسه
یــاران به من معرفی کردند .ایده قبلتر کتاب
را اگــر بخواهم بگویم ،ایــن اســت که مجموعه
درنظر داشت چند جلد کتاب با عنوان «مادرانه»
درباره مادران شهدا منتشر کند که یکی از آنها
زندگی مادر شهید محمد معماریان بود .ابتدا
اطالعات اولیهای از این خانم به من دادنــد و
قرار شد برای تحقیق کار را به دست بگیرم .بعد
از خواندن پرونده ابتدایی ،متوجه سنگینی و
پرکاری پروژه شدم و حقیقتش از اینکه آن را
ِ
بپذیرم ،ترسیدم که شاید من نتوانم حق مطلب
را دربارۀ ایشان ادا کنم .اما به من توصیه کردند
با خانم منتظری مالقات کنم که در همان دیدار
اول ،آنقــدر شیفته شخصیت ایشان شدم که
دوست داشتم بیشتر ببینمشان و چه بهانهای
بهتر از نگارش کتاب؟ اینطور بود که جلسههای

مصاحبه شکل گرفت و هفتهای دو روز خدمت
ایشان میرسیدم .بعد اطالعات جمعبندی و
مصاحبههای تکمیلی انجام شد و یکسال و نیم
نگارش کتاب زمان برد.
روایــت شما از زندگی مــادر شهید
معماریان ،دربرگیرندۀ چه مقاطعی از زندگی
ایشان است؟

کتاب یک خط روایی دارد از زندگی مادر شهید
از کودکی و نقطه
پایانی کتاب در
دورهای گذاشته
مــــــیشــــــود کــه
شــهــادت محمد
اتفاقافتاد هاست؛
امــــا حــاجخــانــم
بــعــد از شــهــادت
مــحــمــد هــــم بــه
فعالیتشان ادامه
دادنــــد و چهبسا
انگیزهشان بیشتر شد .منزل ایشان االن هم
پایگاهی برای مردم است و هرکس نیاز به کمک
دارد ،به ایشان مراجعه میکند.

از ویــژگــیهــای شخصیت خانم
منتظری بگویید.

خانم منتظری مدیر و مدبر فــوقالــعــادهای

اســت؛ زن خــانـهدار و بــچـهداری که هیچوقت
از فعالیتهای اجتماعی دور نبوده است .در
زمان انقالب از مبارزان بوده و بین تهران و قم
رفت و آمد میکردهاست؛ در زمــان جنگ هم
منزلشان تبدیل به یک پایگاه مردمی میشود که
افراد زیادی میآمدند و کمک میکردند برای
فرستادن وسایل و موادغذایی به جبهه .خود
ایشان میگفتند گاهی منزل ما دو سه وعده
از جمعیت پــر و
خــالــی مـیشــد.
هــمــه ایــنهــا در
شــرایــطــی است
کــــه هــمــســرش
در جبهه است و
پسر نوجوانش
را بــه شجاعت و
شهامت تشویق
میکندوبهجبهه
میفرستد .این
مادرهابینشعمیقیداشتهاند؛چونپایاسالم
در میان بود ،من از بچهام گذشتم .این اتفاق
کمی نیست .درحالیکه عدهای پرهیز داشتند
که بچههایشان را به جبهه بفرستند و میگفتند
بچهام سرمایه و ذخیره زندگی من است .چنین
مــادرانــی به بینش و آگاهی رسیده بودند که

تصمیم درست را بگیرند.

وجه تسمیه کتاب چیست؟

جملۀ «تنها گریه کن» خواسته محمد از مادرش
است .شب آخر ،در مالقاتی که این مادر و فرزند
دارند ،محمد سفارشهایی به مادرش میکند
و میگوید« :فکر کنم این بار آخــری است که
همدیگر را میبینیم .اگــر من برنگشتم شما
حتم ًا ناراحت خواهی بــود .نمیخواهم مانع
گریهکردنت باشم .فقط اگر خواستی گریه کنی،
حتم ًا در خلوت و تنهایی باشد؛ مبادا دشمن
احساس کند شما ضعیف شدهای».
از ایــنکــه رهــبــر انـــقـــاب« ،تنها
گریهکن» را تحسین کردند و بر آن تقریظ
نوشتند ،چه حسی دارید؟

ایشان دربــاره این کتاب محبت داشتند .قلب ًا
میگویم خــودم را شایسته نظر لطف و توجه
ایشان نمیدانم .تمام آ نچه هست مربوط به
مادر شهید است که تما مقد در مقابل ایشان
میایستم و ادای احترام میکنم .خانم منتظری
بــه قــدری شخصیت شـــاداب ،مؤثر و پویایی
در انقالب و جنگ داشتهاند که تمام لطف و
مرحمتها متوجه ایشان است .ما همین که
شکر این نعمت را بهجا بیاوریم ،کار قابل توجهی
انجام دادهایم .لطف و نظر رهبری تمام ًا متوجه
مادر شهید است.

10نویسندهایکه ۴۰سالهنشدند!

درباره تعدادی از رماننویسهای مشهور جهان که زود فوت کردند
مــوســیــقــی مــتــن پــویــانــمــایــی «نــــوازنــــده» با
آهنگسازی صبا علیزاده ،برنده جایزه بهترین
آهنگسازی در جشنواره«  » Fimuciteاسپانیا
و جشنواره « »Tofuziگرجستان شد .به گزارش
موسیقی ما ،پویانمایی «نوازنده» به کارگردانی
رضا ریاحی ،با تکنیک « » Cut Outساخته شده
است .این اثر روایتی عاشقانه دارد و مربوط به
حوادثی است که در قرن سیزدهم میالدی اتفاق
میافتد و مصادف با دورانی است که مغولها به
ایران حمله میکنند« .نوازنده» روایت زندگی
یک نوازند ه کمانچه است و صبا علیزاده تمام
موسیقیهای آن را حول محور این ساز طراحی
کرده است .آهنگساز این اثر در طول دو سال
ساخت آن از ابتدا با گروه سازنده در ارتباط بوده
و ساخت موسیقی همزمان با ساخت پویانمایی
پیش رفته است« .نوازنده» پیش از این نیز ،در
جشنواره فیلم «ترایبکا» عنوان بهترین پویانمایی
کوتاه را به خود اختصاص داده بود.

غلط ننویسیم

احسنت /احسن

احسنت صیغه مفرد مخاطب ماضی از مصدر
احسان و به معنای «نیکو کردی» یا «نیکو گفتی» و
اصطالح ًا به معنای «آفرین» است .این واژه را نباید
با احسن که صفت تفضیلی و به معنای «نیکوتر» و
«زیباتر» است ،یکی دانست.

بیدق /بیرق

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کــرد .بیدق به
معنای «پیاده» و نیز «مهره پیاده در بازی شطرنج»
است ،اما بیرق نخست به معنای «پارچه رنگارنگی
که بر سر َع َلم میبندند» بوده و سپس به ِ
«ع َلم»
خود َ
اطالق شده است.

زادبوم

به معنای «زادگــاه» .این ترکیب به همین صورت
صحیح است .غالب ًا آن را به غلط با واو عطف و به
صورت «زاد و بوم» مینویسند و تلفظ میکنند.

زبان ًا

زبان واژه فارسی است و ترکیب آن با تنوین قیدساز
جایز نیست .به جای زبان ًا میتوان گفت« :زبانی»
یا «شفاهی».

برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم»
ابوالحسن نجفی

ترجمه :جواد نوائیان رودسری – در دنیای ادبیات کالسیک ،نویسندگان بزرگی حضور
داشتند که دوران زندگی پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند؛ اما برخی از آنها فرصت
پیدا نکردند که اتفاقات زیادی را در زندگی خود تجربه کنند؛ مرگ پیش از آنکه بتوانند

با رویدادهای بیشتری روبهرو شوند ،به دنیای آنها خاتمه داد .در ادامه به معرفی 10
نویسنده مشهور جهان خواهیم پرداخت که با وجود شهرتی که داشتند ،کمتر از 40
سال عمر کردند.
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استیونکرین 29 :سال

آنبرونته 29:سال

دنتون ولش  33:سال

ریموندرادیگه 20:سال

جانکندیتول 31:سال

استیون کرین
ادیـــــــبـــــــی ب ــا
اســـــتـــــعـــــداد
چندگانه بــود؛
هــــم داســـتـــان
مینوشت ،هم
شاعر بــود و در
زمینه نقاشی مهارتهایی داشت .او
در ســال 1871م در نیوجرسی
آمریکا بــه دنیا آمــد و از نوجوانی
نوشتن را آغــاز کــرد« .نشان سرخ
شجاعت» یکی از مشهورترین آثار
اوســـت کــه آن را در  23سالگی
نوشت .کرین دانشگاه را به دلیل
فعالیت در عرصه نویسندگی رها
کرد ،به آلمان رفت و در آنجا ،در 29
سالگی درگذشت .وی مجموعه شعر
معروفی به نام «ســواران سیاه» هم
دارد.

خــــالــــق آثـــــار
مــــانــــدگــــاری
مانند «اگنس
گــــــــــــــــری» و
«مـــســـتـــأجـــر
عــــــــمــــــــارت
وای ــل ــدف ــل» در
سال1820م،دریورکشایرانگلیس
به دنیا آمد .خانوادهاش نویسندگان
مشهوریبودند؛اصالنویسندگیدر
خون آنها بود .آن برونته خیلی زود
نــویــســنــدگــی را ب ــا اســتــفــاده از
استعدادی که داشت آغاز کرد ،اما
در جوانی به بیماری سل مبتال شد و
پیش از آ نکه بتواند آثار دیگری را
خلق کند در سال 1849م ،در 29
سالگی درگــذشــت .آن برونته در
عرصه شعر نیز توانایی بسیاری
داشت.

مــوریــس دنتون
ولـــش در ســال
در
1915
شانگهای چین
بـــه دنـــیـــا آمـــد؛
خانوادهاشاهل
بریتانیا بودند .او
عــاوه بر نویسندگی ،به نقاشی هم
عالقه فراوانی داشت و آثار مختلفی از
وی باقی ماندهاست .دنتون در سال
 ،1943در  28سالگی به شهرت
رسید؛ دو رمــان او به نامهای «لذت
جوانی» و «سفر برای عشق» بیش از
دیگرآثارششهرتیافتندونامشرابر
سرزبانهاانداختند.دنتونکهدرسال
 1935طی یک سانحه ،دچار آسیب
جسمی شدید شدهبود ،در 1948در
آمریکا درگذشت .او هنگام مرگ 33
سالداشت.

ریموند رادیگه
یـــــــکـــــــی از
اســتــعــدادهــای
سوخته جهان
ادبیات است .او
در سال 1903
درسنتمائوری
فرانسه به دنیا آمد و پیش از آنکه به
 17سالگی برسد ،تجربیات فراوانی
درنویسندگیداشتوموردتوجهژان
کوکتو ،نویسنده و نمایشنامهنویس
شهیر فرانسوی قرار گرفت .او در18
سالگی رمان معروف خود با عنوان
«دیو در تن» را منتشر کرد که در نوع
خــود یک شاهکار ادبــی بــود .با این
حال،ریموندحتیازجوانیعبورهم
نــکــرد .او در ســال  ،1923بــر اثر
بیماری حصبه جان خود را از دست
داد.

کندی تول از آن
نو یسند هها ی
نــاکــام اســت که
بعد از مرگشان
معروف شدند.
او در ســــال
1937م در
ایالت لوئیزیانای آمریکا به دنیا آمد.
وی خیلی زود کار نوشتن را آغاز کرد،
امــا هیچکس زیــر بــار چــاپ آثــار وی
نمیرفت .جان در کمال ناامیدی و در
 31ســالــگــی ،در ســــال 1968
خودکشیکرد!مادرشسالهابعداز
مــرگ وی بــه کــار گـــردآوری آثــارش
پرداخت و با هزینه خودش آ نها را
منتشر کرد؛ همین اقدام باعث شد که
کتاب «اتحادیه ابلهان» جان کندی
تــول ،برنده جایزه ادبــی پولیتزر در
سال  1981شود.

توماسچترتون 17:سال

آلنفورنیه 27:سال

سیلویاپالت 30:سال

امیلیبرونته 30:سال

آرتور رمبو  37:سال

آلن از آن دسته
نــویــســنــدگــان
مــیــه ـنپــرســت
فــرانــســوی بود
کــــه در ســـال
 ،1914اوایل
جــنــگ جهانی
اول ،در جبهه کشته شد .او در سال
1886م در شاپل دانژیون به دنیا
آمد .آلن فورنیه بیشتر در حوزه شعر
فعال بود ،اما کتاب رمان مشهور او،
با عنوان «مولن بزرگ» به عنوان یک
شاهکار ادبی در ادبیات فرانسه ،در
ســال 1913م ،یـکســال قبل از
مرگ آلن ،به بازار نشر راه یافت و با
استقبال گسترد های روب ـهرو شد.
فورنیه از نظر فکری تحت تأثیر
متفکرانی مانند موریس مترلینگ
بود.

ســیــلــویــا پــات
ن ــوی ــس ــن ــدهای
آمریکایی بود که
نخستینتجارب
یاش بــا
ادبـــــــــ 
بــــــیــــــمــــــاری
افــــســــردگــــی
پیشرفتهای که داشت ،آمیخته شد .او
در سال1932م در بوستون آمریکا به
دنیا آمد و خیلی زود به سرودن شعر رو
آورد .پالت قالب اشعارش را با همان
رویـــکـــرد نــاامــیــدی و افــســردگــی
مـ ـیس ــرود .او بــا وجـــود اســتــعــداد
فراوانش در نوشتن رمان ،تنها به خلق
رمان «حباب شیشهای» اکتفا کرد؛
اثری که ظاهر ًا برداشتی از زندگی
خود پالت بود .او در سال 1962م،
در لندن دست به خودکشی زد و به
زندگیاش خاتمه داد.

خواهر بزر گتر
آن بــرونــتــه که
تنها با شاهکار
ویــــــــــــــژهاش،
«بــلــنــدیهــای
بادگیر» شناخته
مــــیشــــود ،در
سال  1817در یورکشایر انگلیس به
دنــیــا آم ــد .او هــم مانند خــواهــرش
نویسندگی را از نوجوانی آغاز کرد و
خیلی زود کارش باال گرفت .امیلی
شاعر هم بود و برخی از اشعار او ،در
کنار سرود ههای خواهرانش ،آن و
شــارلــوت ،در یک مجموعه منتشر
شدهاست .امیلی در سال 1848م،
یکسال قبل از مرگ خواهرش آن
برونته ،به بیماری ذاتالریه مبتال شد
و در اوج شــهــرت ،در  30سالگی،
درگذشت.

آرتــــور رمــبــو در
ســال 1854م
در ش ــار لوی ــل
فرانسه بــه دنیا
آمد و از کودکی
به ســرودن شعر
پرداخت؛ آنقدر
که در دوران دبستان و دبیرستان
برنده جوایز متعدد ادبی شد .او یکی
از شاعران برجسته سبک سمبولیسم
در فــرانــســه اس ــت .رمــبــو در زمینه
داستا ننویسیهم تجاربی داشت.
وی با وجود روحیه لطیف شاعرانه،
تاجر برده هم بود و از این راه ثروت
زیادی به دست آورد! او در اواخر عمر
به بیماری روانی مبتال شد و حتی به
دزدی از کـــتـــا بفـــروشـــیهـــا
مـــیپـــرداخـــت .وی در 1891م
درگذشت.

احتما ًال چترتون
بـــــایـــــد
را
جــــوانتــــریــــن
ن ــوی ــس ــن ــدهای
بدانیم که پیش
از کــــســــب
تـــجـــربـــههـــای
جــدیــدتــر ،درگ ــذش ــت .او در سال
1752م در بریستول انگلیس به دنیا
آمد و کودکی سخت و پررنجی را پشت
سرگذاشت؛آنقدرکهبهخالفهمرو
آورد و در کار جعل سند تبحر داشت!
چترتون را احیاگر سبک گوتیک در
تاریخ ادبیات بریتانیا میدانند .او در
 16سالگی به یک بیماری ذهنی
مبتال شد؛ با این حال کار نوشتن را
متوقف نکرد و در ســال 1770م،
درحالی که به شهرت رسیده بود ،در
 17سالگی درگذشت.
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اهدای کتابخانه شخصی
شهید بهشتی به کتابخانه ملی

کتابخانه شخصی شهید آیتا...بهشتی برای
نگهداری دائمی ،حفاظت و صیانت ،به سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شد .به گزارش
هنرآنالین ،کتابخانه شهیدبهشتی شامل دوهزار
و  584نسخه کتاب فارسی و عربی ۳۱۵ ،نسخه
کتابالتینو ۱۱۵منبعغیرکتابی،مانندنشریه،
با پیگیر یهای اداره کل فراهمآوری سازمان
اسنادوکتابخانهملیایرانوهماهنگیباخانواده
دکتر بهشتی به کتابخانه ملی ایران منتقل شده
است .در میان مجموعه اهدایی کتابخانه شهید
بهشتی ،تعداد  ۵۶نسخه کتاب نفیس چاپ
سنگی بازیابی شد که ایــن منابع نفیس ،در
مخازن اهدای سازمان به صورت مجزا نگهداری
میشود .همچنین  ۲۲نسخه کتاب از میان این
منابع اهدایی با دستخط شهید آیتا...بهشتی
یادداشتنویسی و حاشیهنویسی شده است که
به صورت مجزا و به عنوان مجموعهای ویژه در
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نگهداری
میشود.

شاعر آمریکایی مخالف جنگ
درگذشت

رابرت بالی ،شاعر آمریکایی برنده جایزههای
متعدد ادبــی درگــذشــت .او از بنیا نگذاران
سازمان نویسندگان آمریکایی مخالف جنگ
ویتنام بود که به همین سبب ،هیچگاه به عنوان
شاعر نخست ایــاالت متحده ،انتخاب نشد .به
گزارش ایسنا ،بالی ،پیش از اینکه به یک شاعر و
مترجم برجسته تبدیل شود ،دو سال در دهه ۴۰
میالدی در نیروی دریایی آمریکا مشغول فعالیت
بود .این شاعر گفته بود« :یک روز وقتی داشتم
یکی از شعرهای ییتس را مطالعه میکردم به
این نتیجه رسیدم باقی عمرم را شعر بنویسم .به
این نتیجه رسیدم یک شعر میتواند فضای کافی
برای دربرگرفتن تاریخ  ،موسیقی ،روانشناسی،
عقاید مذهبی  ،حس و حال ،تفکرات پنهانی ،
شخصیتها و اتفاقات زندگی یک شخص را
داشته باشد» .این شاعر در دهه  ۷۰میالدی،
 ۱۱کتاب شعر ،مقاله و کتاب ترجمهشده منتشر
کــرد .او همچنین در دهه  ۸۰و  ۹۰میالدی،
 ۲۷کتاب را به نگارش درآورد که از جمله آنها
به «دوســت داشتن در دو کلمه » و «شعرهای
منتخب » میتوان اشاره کرد.

انتشار روایتهای فراق
«حمیدرضا شکارسری»

تازهترین مجموعه شعر حمیدرضا شکارسری با
نگاهی ویژه به مفهوم «مرگ نزدیکان» ،با عنوان
«ذکر نام نزدیک تو» منتشر شد .به گزارش ایبنا،
این مجموعه که  80شعر سپید کوتاه را از این
شاعر و منتقد ادبی معاصر دربرمیگیرد ،توسط
انتشارات آرادمان انتشار یافته است .شکارسری
هر  80شعر این دفتر را با یک عبارت مشترک
آغاز میکند« :تو را به خاک سپردیم و به خانه
برگشتیم»« .ذکر نام نزدیک تو» با طرح جلدی از
موژان محقق ،در  84صفحه و به بهای  33هزار
تومان راهی بازار کتاب شدهاست.

انتشار فراخوان شانزدهمین
جشنواره بینالمللی شعر فجر
آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه شانزدهمین
دوره جــشــنــواره بینالمللی شعر فــجــر16 ،
آذر ۱۴۰۰است .این رویداد ادبی ،آثار را در پنج
گروه شعر کالسیک ،شعر نو(قالبهای نیمایی
و سپید) ،شعر محاوره ،شعر کودک و نوجوان و
دربــاره شعر(پژوهشهای حوزه شعر) ارزیابی
میکند .به گزارش خبرآنالین ،شانزدهمین دوره
جشنواره بینالمللی شعر فجر ،با هدف «تعالی و
ارتقای شعر امروز» برگزار خواهد شد .این دوره از
جشنواره ،آثاری را که برای نخستینبار در سال
 ۱۳۹۹به زبان فارسی و با مجوز وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در داخل کشور منتشر شد ه باشد،
ارزیابی خواهد کرد.

حوادث
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استمداد پلیس برای شناسایی مخفیگاه قاتل مادرزن!
سجادپور -پلیس آگاهی خــراســان رضــوی از
شهروندان خواست چنان چه اطالعاتی درباره
مخفیگاه قاتل فراری تبعه خارجی دارند مراتب
را به نیروهای انتظامی اعالم کنند .به گزارش
خراسان ،این قاتل فراری که تصویر بدون پوشش
وی با دستور قضایی در روزنامه خراسان به چاپ

رسیده است ،بیست و دوم اردیبهشت سال ،95
با ضربات چاقو مادرزنش را در بولوار شهید قرنی
مشهد به قتل رساند و یکی دیگر از بستگانش را
نیز مجروح کــرد .این تبعه خارجی که با انگیزه
اختالفات خانوادگی دست به جنایتی هولناک
زده بود ،پس از وقوع این حادثه وحشتناک به محل

نامعلومیگریختوتحتتعقیبپلیسقرارگرفت.
گـــزارش خــراســان حاکی اســت ،بــررســی های
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان
رضوی نشان داد که حسین عابد (قاتل) که چند
ماه بیشتر از ازدواجش نمی گذشت ،با استفاده
از مشخصات مــادرش ،شناسنامه ایرانی تهیه

در امتداد تاریکی

کرده است .در همین حال پلیس برای شناسایی
مخفیگاه وی از شهروندان استمداد طلبید.
بــر ایــن اســـاس ،کسانی کــه از مــکــان اختفای
حسین عابد اطالع دارند یا او را شناسایی کرده
انــد ،بــا شــمــاره تــلــفــن 051- 21825267یا
 09357231094پلیس آگاهی تماس بگیرند.

ماجرای دزد کریستالی

قاتل فراری

پس از ۸سال تالش و ۶ابر تعویق،خانواده غزاله رضایت ندادند

گــروه حـــوادث -بــا وجــود همه تالشهای
انجام گرفته از سوی چهرههای مختلف ،اما
خانواده شکور طی سال های گذشته همواره
بر اجــرای حق قانونی خود تاکید داشتند و
حکم قصاص آرمــان عبدالعالی پس از شش
بــار تعویق ،سرانجام سحرگاه دیـــروز اجــرا
شد .به گــزارش میزان ،با تقاضای قصاص و
گذشت نکردن خانواده غزاله شکور ،حکم
قصاص آرمــان عبدالعالی که از سال  ۹۲در
زنــدان به سر میبرد ،صبح دیــروز چهارشنبه
 ۳آذر در زندان رجایی شهر تهران اجرا شد.
طی سالهای گذشته جلسات متعددی در
دادستانی تهران با حضور قضات و اعضای
کمیته صلح و ســـازش و همچنین فعاالن
و چهرههای فرهنگی و اجتماعی شاخص
برای گرفتن رضایت از خانواده غزاله شکور
بــرگــزار شــده بــود .با وجــود همه تالشهای
انجام گرفته از سوی چهرههای مختلف ،اما
خانواده شکور طی سال های گذشته همواره
بر اجــرای حق قانونی خــود تاکید داشتند.
از سه شنبه گذشته نیز تــاشهــای دوبــاره
دادستانی تهران ،کمیته صلح و سازش و برخی
از مقامات قضایی دیگر برای متقاعد کردن
خانواده شکور به منظور گذشت از اجرای حکم

 ۳نفر در شعله های آتش تصادف
زنده زنده سوختند
سه نفر در سانحه رانندگی در جاده اندیمشک
به دزفول جان باختند .به گزارش مهر ،سه شنبه
شب گذشته قبل دو خودروی پژو و سواری نامعلوم
در جاده اندیمشک به دزفول با هم تصادف کردند
و دچار آتش سوزی شدند .متأسفانه در این سانحه
رانندگی ،سه نفر درجا سوختند و جان خود را از
دست دادند .این حادثه یک مصدوم هم داشت که
به مرکز درمانی اعزام شد.

کوتاه از حوادث
* شبکه خبر  /ساعت  ۱:16بامداد دیروز زمین
لرزهای به بزرگی 5.1ریشتر حوالی منطقه مسجد
حضرتابوالفضلدرسیستانوبلوچستانرالرزاند.
اینزمینلرزهخسارتینداشتهاست.
* ایسنا /سردار الهی فرمانده انتظامی لرستان از
رهایی جوان  ۲۲ساله کوهدشتی که در پایتخت
ربــوده شــده بــود و در یکی از محلههای خرمآباد
نگهداریمیشد،پسازدوروزخبرداد.
* ایسنا /به گفته سرهنگ خورشاد رئیس پلیس
فتای مازندران ،حساب مادربزرگ به مبلغ 540
میلیونریالتوسطنوهاشخالیشد.
توکلی /سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه شمال
استانکرمانازبرخورددودستگاهپژو ۴۰۵درمحور
نرماشیر-ریگانخبردادوگفت:براثراینحادثه،دو
نفرجانباختندوسهتندیگرمجروحشدند.
*ایسنا /سرهنگ معظمی گودرزی رئیس پلیس
فتای پایتخت از دستگیری فردی خبر داد که برای
خانمیازبستگانخوددراینستاگرامصفحهجعلی
ایجادوتصاویرخصوصیویرامنتشرکردهبود.
*مهر/ملکیسخنگویسازمانآتشنشانیازوقوع
آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی شش طبقه
در خیابان مصطفی خمینی و نجات بیش از ۵۰نفر
ازساکنانآنطیبامداددیروزخبرداد.
توکلی /توفان شن و غلظت گرد و غبار ،مدارس
سه شهرستان شرقی ریگان ،فهرج و نرماشیر را
در استان کرمان به تعطیلی کشاند و راه ارتباطی
 ۱۴روستای ریگان را مسدود کرد.
*فارس /سرهنگپیامکاویانیرئیسپلیسامنیت
عمومی پایتخت از دستگیری شش نفر از اراذل و
اوباشی خبر داد که اقدام به عربدهکشی و قدرت
نماییباسالحسرددرمحلهعبدلآبادکردهبودند.
*مهر/ملکیسخنگویسازمانآتشنشانیتهران
از وقوع آتش سوزی در مجتمع تجاری قائم واقع در
تجریشطیبامداددیروزخبردادوگفت:درطبقات
باالیییکواحدصنفیرستورانبودکهچندنفریدر
آنحضورداشتند؛چندتنازافرادیکهدراینطبقه
بودندازساختمانخارجشده وآتشنشانانهمزمان
با خاموش کردن آتش حدود ۱۰نفر از افرادی را که
دراینبخشبودندبااستفادهازنردبانهیدرولیکی
ازساختمانخارجکردند.خوشبختانهمصدومیتو
تلفاتجانینداشتیموازسرایتآتشبهبخشهای
مجاوراینساختمانجلوگیریشد.

آرمانقصاصشد
به نتیجهای نرسید و اولــیــای دم بر اجــرای
حق قانونی و شرعی خــود اصــرار داشتند.
در جلسه فـــوق ،عـــاوه بــر ت ــاش افــــراد با

قصاصقاتل فرزندشان،شدتگرفته بود تا این
که بر اساس قانون هر دو خانواده برای اجرای
حکم به زندان رجایی شهر دعوت شدند.
▪آخرین تالش ها
برای جلب رضایت
پدرو مادر غزاله

ایــن تــاشهــا تــا جایی
ادامــه داشت که قاضی
م ــح ــم ــد شـــهـــریـــاری
ســرپــرســت دادســــرای
جــنــایــی از ســاعــت ۴
صبح به همراه تیمی از
قضات اجــرای احکام و
کمیته صلح و ســازش
کــه سابقه طــوالنــی در
رضــایــت گــیــری بــرای
پــرونــدههــای مختلف
قتل دارد وارد سالن
جــلــســات زنــــــدان رجـــایـــی شــهــر شــدنــد.
در ابتدای حضور قاضی شهریاری در این اتاق،
وی و دیگر اعضای کمیته صلح و سازش همه
تــاش خــود را بــرای کسب رضایت خانواده
شکور انجام دادنــد که ایــن تالشها بــاز هم

سابقه در گرفتن رضایت بــرای پروندههای
قصاص به خــانــواده عبدالعالی نیز فرصت
داده شد تا بــرای گرفتن رضایت با خانواده
شــکــور دیــــدار داشــتــه بــاشــنــد .در انتهای
جلسه قــاضــی شــهــریــاری یــک ب ــار دیــگــر از

نزاع خونین مسافران در محمودآابد
 2جوانکرجیپسازقتل 2جوانکرمانشاهیمتواریشدند
فرمانده انتظامی محمودآباد از درگیری
میانچندجوانمسافردراینشهرستان
و قتل دو جــوان کرمانشاهی خبر داد.
سرهنگحسینزادهدرگفتوگوباایرنا
زماندرگیریوقتلرانیمهشبسهشنبه
شب اعــام کرد و افــزود :درگیری بین
دو جوان کرجی و دو جوان کرمانشاهی
اتــفــاق افــتــاده بــود .وی افـــزود :در این
درگیری دو جوان کرمانشاهی که حدود
 30سال داشتند ،بر اثر جراحت ضربه
چاقو به قتل رسیدند .فرمانده انتظامی
محمودآباد ادامه داد :دو جوان کرجی
پس از قتل از صحنه مــتــواری شدند و

تالش برای شناسایی و دستگیری آن ها
ادامهدارد.
ســرهــنــگ حــســیــن زاده در خصوص
تبعات اجــاره دادن غیرمجاز خانه و ویال
به مسافران هشدار داد و از شهروندان
مازندرانی خواست برای دریافت مجوز از
ادارهمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایع
دستی اقدام کنند .وی افزود :شهروندان
بایدتوجهداشتهباشندکهبرایجلوگیری
از اتفاقاتی مانند آن چه در محمودآباد به
قتل دو جوان انجامید ،ویالهای خود را
به افــراد فاقد هویت و مــدارک شناسایی
واگذارنکنند.

خــانــواده شکور درخــواســت کــرد در فضایی
آرام و به دور از حضور افــراد بــرای سرنوشت
پرونده قتل دخترشان تصمیم گیری کنند.
پــیــش از اعــــزام آرم ــان
عــبــدالــعــالــی بــه سالن
اجرای حکم ،خدام حرم
مطهر امام رضــا(ع) نیز
با همراه داشتن پرچم
متبرک گنبد حضرت
امام رضا(ع) ،مالقاتی با
خانواده شکور داشتند،
اما تالشهای آنها نیز
بـــرای گرفتن رضایت
بی نتیجه ماند و آرمان
عــبــدالــعــالــی بــاوجــود
همه تالشهای انجام
گرفته در طــول هشت
سال گذشته ،به سمت
ســالــن اجـــــرای حکم
رفت و حکم قصاص در مورد او به اجرا در آمد.
پیشتر مادر غزاله شکور در مصاحبهای تاکید
کــرده بــود اگــر آرم ــان ،محل جسد دخترم را
بگوید او را میبخشم ،اما محتویات پرونده و
اقاریر آرمان حکایت از آن داشت که او پس از

▪ماجرای قتل غزاله چه بود؟

در ایــن پــرونــده ،پسری بــه نــام آرم ــان متهم
ب ــود  14اســفــنــد س ــال  ،92پــس از آن که
دختر موردعالقهاش غزاله را به خانهشان
دعــــوت کـــــرده ،او را بـــه قــتــل رســـانـــده و
جــســدش را داخـــل یــک چــمــدان چـــرخدار
گذاشته و در سطل زبــالــه انــداخــتــه اســت.
یــکــی از دالیــلــی کــه بــاعــث بــه وجـــود آمــدن
پیچیدگیهای قضایی در رونــد رسیدگی
به این پرونده شد ،پیدا نشدن اثری از جسد
غزاله در همه این سالها بود؛ مسئلهای که
حتی گاهی باعث بهوجود آمــدن ادعاهایی
دربـــاره زنــده بــودن ایــن دختر شــد ،امــا این
ادعاها هرگز ثابت نشد و آن چه پلیس و قضات
دادگ ــاه در جریان بررسیهای گسترده به
آن رسیدند ،شکی باقی نگذاشت که دختر
 19ساله توسط آرمــان به قتل رسیده است.
این همان حقیقتی بود که آرمان هم در جریان
محاکمهبهآناعترافکردوبهاینترتیببودکه
اوازسویقضاتدادگاهبهقصاصمحکومشدو
این حکم به تأیید دیوانعالی کشور نیز رسید.

ابند قاچاق مسلحانه اب  ۵۲۱کیلو شیشه و حشیش متالیش شد
توکلی /در عملیات منسجم پلیسی در دشت «ریگ
سفید» شهرستان شهربابک ،باندبزرگ قاچاق
مسلحانه مواد افیونی متالشی شد .به گزارش
خــراســان ،فرمانده انتظامی استان کرمان در
تشریح جزئیات این عملیات گفت :نیروهای پلیس
شهربابک با انجام اقدامات اطالعاتی از انتقال
مقادیری موادمخدر از مرزهای شرقی به استان
های مرکزی کشور باخبر شدند و بررسی موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند .سردار عبدالرضا
ناظری با اشاره به رصد مستمر فعالیت های این
باند ،افــزود :شب سه شنبه ،تیم های عملیاتی
پلیس شهرستان هــای شهربابک و سیرجان با
پشتیبانی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان
و تکاوران یگان  ۱۲۴قرارگاه ابــوذر با مشاهده
دو خــودروی پژو پارس متعلق به قاچاقچیان در

گروگان ۱۰سالهدرکمتراز ۳ساعتازچنگآدمربایانآزادشد

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت:
گروگان  ۱۰ساله با تالش کارآگاهان پلیس
آگاهیاستاندرشهرستانخاشدرکمترازسه
ساعتازچنگالآدمربایانآزادشد.سرداراحمد
طاهریدرگفتوگوبامهرافزود:درپیدریافت
گزارشیمبنیبرربایشکودک ۱۰سالهتوسط
افــراد ناشناس در شهرستان خــاش ،بررسی

قتل غزاله شکور ،جسد وی را داخل سطل زباله
انداخته است.

موضوع به صــورت ویــژه در دستور کــار پلیس
آگاهیاستانوشهرستانخاشقرارگرفت .وی
ادامهداد:دربررسیهایاولیهپلیسازشاهدان
عینی در محل حادثه مشخص شد ،فرد ربوده
شده در یکی از خیابانهای اطراف شهرستان
خاشبودهکهسرنشینانیکدستگاهپژو۴۰۵
او را با تهدید سالح ربــوده و به سرعت از محل

متواری شده اند .فرمانده انتظامی سیستان و
بلوچستان گفت:باتوجهبهحساسیتموضوع،
کارآگاهان پلیس آگاهی تالش گسترده ای را
برای رهاسازی فرد ربوده شده آغاز کردند که با
انجام اقدامات تخصصی سرنخهایی از هویت
متهمانومحلنگهداریگروگاندرحاشیهشهر
خاش به دست آمد .وی اضافه کرد :در نهایت

 7کیلومتری شهربابک در دشت «ریــگ سفید»
به آن ها دستور ایست دادنــد ،اما آنان به محض
مشاهده ماموران به سمت آن ها شلیک کردند.
وی ادامه داد :در این درگیری مسلحانه با آتش
پرحجم نیروهای پلیس ،سرنشینان خودروی اول
زمین گیر شدند و سرنشینان خودروی دوم نیز با
رها کردن خودرو و تیر اندازی به سمت ماموران
از محل درگیری گریختند   .فرمانده انتظامی
استان کرمان گفت :در این عملیات ضمن توقیف
خودروها ،دو نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند و
 ۲۹۷کیلوگرم حشیش و  ۲۲۴کیلوگرم شیشه
کشف شد .سردار ناظری با اشاره به این که تالش
برای دستگیری دیگر متهمان متواری ادامه دارد،
افزود :گروه های عملیاتی پلیس به صورت زمینی و
هوایی در حال پاک سازی منطقه هستند.
مأموران در یک عملیات ضربتی به محل اعزام
شدند و در کمتر از سه ساعت فرد ربوده شده را
آزادکردند.سردارطاهریبااشارهبهاینکهآدم
ربایانقبلازحضورمأمورانازمحلمتواریشده
بودند،ادامهداد:بابررسیانجامشده،مشخص
شدعللوانگیزهمتهماناینپروندهبرایربایش
ایننوجواناختالفاتمالیباپدرویبودهاست
که در این زمینه اقدامات تخصصی پلیس برای
دستگیریافرادشناساییشدهادامهدارد.

شش سال قبل با یکی از هموطنانم در مشهد
دوست شدم و با او معاشرت کردم اما «یاراحمد»
که به مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشت مرا هم به
مصرف مواد مخدر ترغیب کرد تا این که مجبور
شدیم برای تامین هزینه های اعتیاد دست به
سرقت و زورگیری بزنیم و...
سارق 22ساله تبعه خارجی که هنگام دستبرد به
یک ساختمان در حال احداث در مشهد دستگیر
شدهاست،بابیاناینکههمدستمازمحلسرقت
گریخت دربــاره سرگذشت خــود به کارشناس
اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خــان مشهد
گفت :پدر و مادرم سال ها قبل برای کسب درآمد
بیشتروزندگیبهترازافغانستانبهایرانمهاجرت
کردند و من هم در منطقه گلشهر مشهد به دنیا
آمــدم اما به خاطر این که پــدرم مــردی بی سواد
بود ،شغلی بهتر از کارگری پیدا نکرد و با دیگر
هموطنانش به امور ساختمانی مشغول شد .با
وجود این ،پدرم درآمد خوبی نداشت و زندگی ما
به سختی می گذشت اما مادرم که او نیز بی سواد
است از اوضاع زندگی اش راضی بود و به درآمد
پدرم قناعت می کرد ولی من که به سن نوجوانی
رسیدهبودموبههیچوجهنمیتوانستماینشرایط
را تحمل کنم ،هشت کالس بیشتر درس نخواندم
و تصمیم گرفتم وارد بازار کار شوم ،اما در آن سن و
سال کار مناسبی پیدا نکردم و به نوجوانی بیکار
تبدیل شدم که اوقاتم را به بطالت می گذراندم .در
همینروزهابایکیازهموطنانمدرمنطقهگلشهر
دوست شدم .آن زمان تازه وارد  16سالگی شده
بودم که به پیشنهاد یاراحمد برای اولین بار مواد
مخدر صنعتی استفاده کردم .دوستم که معتاد
بود هر روز مرا به مصرف شیشه و کریستال ترغیب
می کرد و من هم که از بیکاری حوصله ام سر رفته
بود در کنار بساط او به استعمال مواد مخدر می
پرداختم .خالصه خیلی زود معتاد شدم و نمی
توانستم هزینه های اعتیادم را تامین کنم .این بود
کهچندبارتصمیمگرفتیمبرایدرآمدزاییبیشتر
به کشورهای عربی برویم ولی هیچ کجا را بهتر از
ایراننیافتیمبههمیندلیلبهپیشنهادیاراحمدبه
سرقتوزورگیریرویآوردیمتامخارجاعتیادمان
راتامینکنیم.چندبارسرقتهایمختلفیانجام
دادیم و با فروش لوازم سرقتی روزگارمان را می
گذراندیم تا این که ساختمانی نیمه کاره در بولوار
میرزاکوچکخانراشناساییکردیمتادرفرصت
مناسب به آن جا دستبرد بزنیم اما روزی که وارد
ساختمانشدیمومقدارزیادیلوازممانندگوشی
های تلفن ،ابزار بنایی و آچار آالت را درون کوله
پشتی ریختیم ،ناگهان نگهبان ساختمان متوجه
شد و یاراحمد لوازم سرقتی را انداخت و درحالی
کهمنبانگهباندرگیرشدهبودمازمحلگریخت.
بعد از آن هم نگهبان ساختمان با پلیس تماس
گرفت و نیروهای انتظامی مرا به کالنتری انتقال
دادند .حاال هم که برای اولین بار دستگیر شده
ام از کرده خودم پشیمانم و. ...گزارش خراسان
حاکی است ،تحقیقات ماموران تجسس با دستور
سرهنگ عبدی (رئیس کالنتری میرزاکوچک
خان)برایدستگیریمتهمفراریوکشفسرقت
های احتمالی دیگر آنان ادامه دارد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسان رضوی

اجتماعی

پنج شنبه  4آذر۱۴۰۰
 ۱۹ربیع الثانی .۱۴۴۳شماره ۲۰۸۱۰

یک توئيت

تنفسهوایآلوده ازجیب خالی

گزیده

افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا
در آستانه هشدار

کالن شهرها روزهای آلوده تری را در پیش رو دارند و قانون هوای پاک هم دردی از آن ها
دوانکردهاست.سازمانمحیطزیستامیدواراستپیشبینیاعتباربرایبرنامهها
دربودجه 1401وقانونبرنامههفتمتوسعهبهدادمردماینشهرهابرسد

دیلیمیلدیروزدرخبرینوشت:بوریس
جانسوننخستوزیرانگلیس،دیروزدر
تماشای یک تئاتر برای چندمین نوبت
در محیط های عمومی بدون ماسک بر
صورت حاضر شد و قوانین بهداشتی را
زیرپاگذاشت.اوروزهایقبلنیزبهدلیل
نداشتن ماسک در محیط های عمومی
مورد انتقاد رسانه های انگلیسی قرار
گرفتهبود.

یک عکس
فــاز یک ودو مطالعات بالینی  ۱۲تا ۱۸
ســال واکسن برکت با تزریق واکسن به
 ۶کودک آغاز شد

مصطفی عبدالهی – آنطـــور کــه سازمان
محیط زیست اعــام کــرده ،امسال برنامهای
تدوین و به مجلس و دولت ارائه شده که یکبار
برای همیشه ،آلودگی هوای کالنشهرها را
تعیینتکلیف کند و اجازه ندهد نفس شهرها
بیشازاینتنگشود.

▪هفتهآلودهبرای  7شهر

دیــروز هم ســازمــان هواشناسی اطالعیهای
صادر کرد و هشدار داد که در طول هفته آینده،
شهرهای تهران ،مشهد ،اراک ،کرج ،اصفهان،
ارومیهوتبریزدروضعیتهشدارزردقراردارندو
باافزایشغلطتآالیندههاوکاهشکیفیتهوا
مواجهخواهندبود.

رسانه های جهان

اســـپـــوتـــنـــیـــک:
کــارمــنــدان گوگل
قــــرار اســـت از 10
ژانـــــویـــــه(20دی)
به مــدت سه روز در
هفته به کار حضوری بازگردند .هفته
قبل دولــت ایــاالت متحده اعالم کرد
شرکتهایی که بیش از  100کارمند
دارند ،باید اطمینان حاصل کنند که
هر یک از کارمندانشان یا به طور کامل
واکسینه شدهاند یا آزمایششان منفی
است .در پاسخ به این رویکرد ،گوگل از
بیشاز150هزارکارمندخودخواسته
است تا وضعیت واکسیناسیون خود را
تا ابتدای دسامبر(10آذر) در پرتال
شرکت بارگذاری کنند .در عین حال
600کــارمــنــد گــوگــل نــام ـهای علیه
واکسن را امضا کردهاند.
شینهوا :به گفته
 He Qinghuaاز
مــقــامــات بهداشت
ملیچینتوالییابی
ژنـــــــوم ویــــروســــی
کووید 19نشان داد که همه سویههای
جدید در این کشور از نوع بسیار عفونی
دلتا هستند و شهرهایی که بهتازگی
تحت تأثیر تجدید حیات این ویروس
قرارگرفتهاند،فوریبرایمهارگسترش
ویــروس اقــدام کــردهانــد .جدیدترین
شیوعویروسکرونادراینکشورعمدت ًا
از پروازی نشأت میگیرد که از روسیه
حرکتکردودرنانجینگ،مرکزاستان
جیانگسودرشرقچینفرودآمد.

آنــاتــولــی :رئــیــس
هـــیـــئـــت مــــدیــــره
«»Re-Pie Portfolio
در ارتــــــبــــــاط بــا
ســرمــای ـ هگــذاری در
استارتاپها (کارآفرینی نوپا) در ترکیه
اظهار کرد :اگر میزان سرمایهگذاری
در استارتاپها طی سالها به طور
تصاعدی افزایش یابد ،در سال2022
به  4میلیارد دالر و در سال  2023به
 10میلیارد دالر خواهد رسید .او گفته
است:حمایتمالیوفنیازاستارتاپها
و کارآفرینان بسیار مهم و ارزشمند
است ،زیرا برای اینکه ترکیه در دوره
آینده مزیت رقابتی ایجاد کند ،باید با
رویکردی جامع حمایت شوند .تنها به
این شکل می توان محیط پیشرفت را
ایجادکرد.

▪ترددخودروهاوموتورسیکلتهای
آالینده

البتهسهمخودروهاوموتورسیکلتهایآالینده
در آلودگی را هم نمیتوان نادیده گرفت .ناصر
امانی عضو شورای اسالمی شهر تهران گفته:
چهار میلیون موتورسوار در سطح شهر ۹۰
درصدآلودگیهوایپایتختراایجادمیکنند.
ایــن را بگذارید کنار تــردد ه ــزاران خــودروی
فرسوده و دیزلی شخصی و عمومی که آنها هم
درایجاداینآلودگیشریکهستند.

▪تهران،مشهد،اصفهانو...

از ابتدای امسال تاکنون ،شهر تهران  ۵۳روز
هوای ناسالم برای گروههای حساس و  ۲روز
آلــوده برای همه افــراد داشته است .در مشهد
هم طی این مدت فقط هوای  7روز پاک بوده
و  53روز ناسالم برای گروههای خاص و  3روز
هوای ناسالم برای تمامی گروهها داشتهایم .در
اصفهان نیز 6روز سال 1400برای همه مردم
این شهر ناسالم بوده و در  86روز هم ،این شهر
هوای مناسبی برای نفس کشیدن گروههای
حساس نداشته است .دیگر کالنشهرها هم
اوضاع بهتری از این نداشتهاند تا در یک اتفاق
کامال تکراری و قابل پیشبینی ،باز هم شاهد
نفستنگی کالنشهرهایمان باشیم و هوای
سالمراازمردماینشهرهادریغکنیم.

▪تکراربرنامههایتکراری

عادت کردیم که هر سال همین روزها ،شاهد
جلسات کــارگــروه کاهش آلــودگــی هــوا در
کال نشهرها باشیم تــا آ نهــا هــم یکسری
بــرنــامـههــای تــکــراری را مــصــوب و اجــرایــی
کنند :زوج و فــردکــردن ت ــردد خــودروهــا،
جریمه خودروهای آالینده ،منع تردد شبانه
کامیو نها ،پایش وی ــژه ،شناسایی منابع
آالینده ،... ،و در شرایط بحرانی هم ،تعطیلی
تمام شهر.

▪پیشنهادهایارائهشدهبهدولت

▪سهممازوتچقدراست؟

اگــرچــه بسیاری از کــارشــنــاســان معتقدند
مازوتسوزشدننیروگاههایکشوردرافزایش
میزان آلودگی هوا تاثیر داشته اما «کرامت
ویسکرمی» مدیرعامل شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی هم معتقد است« :از ابتدای
سال  ۱۴۰۰تاکنون تنها  ۱۰درصد از مصرف
سوخت نیروگاهی سوخت مایع بوده که از این
میان سهم استان تهران از نفت کــوره ،صفر

احتماال بــرای امسال هم دیگر نمیتوان به
مدیریت آلودگی هوا امید داشت و باید باز هم
چشم به آسمان داشــت تا شاید بــارش باران
نفس کالنشهرها را تازه کند .اما آنطور که
سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده،
سناریوهایکاهشآلودگیهوایکالنشهرها
به دولــت و مجلس ارســال شــده تا در تدوین
بودجه  1401و برنامه هفتم توسعه مدنظر
قرار بگیرد .بر این اساس سناریوهای کاهش
آلودگیهوادردوسطحملیواستانیتهیهشده
کهباتامیناعتباراتبرنامههایپیشبینیشده
و هماهنگی بینبخشی ،کیفیت هــوای
کالنشهرها بهبود خواهد یافت.

بوده است» .او تاکید کرده :طی  8ماه گذشته
از ســال ،حــدود  ۹۰درصــد سوخت تحویلی
به نیروگاهها گاز طبیعی و تنها  ۱۰درصد آن
سوخت مایع شامل گازوئیل و نفت کوره بوده
اســت» .البته از آنســو ،مالک شریعتینیاسر
عضوکمیسیونانرژیمجلس گفته«:متاسفانه
استفادهازمازوتدرآلودگیهوایشهرهاتاثیر
مخرب دارد و عالوه بر آن تاثیر منفی اقتصادی
هم دارد».

کارشناسسازمانمحیطزیستدرگفتوگوباخراساناعالمکرد:

درخواست پیشبینی اعتبار در بودجه  1401و برنامه هفتم توسعه
«داریوش گل علیزاده» ،معاون کیفیت هوای مرکز هوا و تغییر اقلیم
سازمان حفاظت محیط زیست ،در گفتوگو با خراسان درباره برنامه
تدوین و ارائه شده به مجلس و دولت میگوید« :چارچوب اصلی این
برنامه مبتنی بر قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن است و در
آن اقداماتی همچون از ردهخارجکردن خودروها و موتورهای فرسوده،
نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ،توسعه بهکارگیری
موتورسیکلتهایبرقی،اجرایطرحهایترافیکیمانند ،LEZتجهیز
صنایع و نیروگاهها به سیستمهای کاهنده آلودگی ،بهبود کیفیت
سوخت ،ارتقای استاندارد آالیندگی خودروها و موتورسیکلتها و
همچنین معاینه فنی موتورخانهها دیده شده است».
از او درباره تفاوت این برنامهها با برنامهها و قوانین موجود در حوزه

اثربخشی ۹۵درصدی «پاستوکووک»
در پیشگیری ازکرونای شدید

کاهش آلودگی هوا میپرسم و او پاسخ میدهد:
«مهمترین تفاوت آن ،درخــواســت پیشبینی
مستقیم اعتبارات است ،به این دلیل که تاکنون
ما قوانین و آییننامههای متعددی بــرای کاهش آلــودگــی هوای
کالنشهرها داشتهایم اما اعتبارات آن پیشبینی نشده بود و بعضا
منوط به درآمدزایی از محل خود طرحها بود اما حاال ما از دولت و مجلس
درخواست کردهایم اعتبارات این برنامهها در الیحه بودجه  1401و
الیحه برنامه هفتم توسعه دیده شود» .وی تصریح میکند « :یکی دیگر
از نکات مهم این برنامهها ،جلوگیری از افزایش آالیندههای جدید است
تاهمزمانباکنترلومدیریتشرایطموجود،اجازهندهیممنابعآالینده
جدید مانند برخی پروژهها ،به فضای کالنشهرها افزوده شود».

رشد ۲۳درصدی ازدواج و۱۶درصدی
طالقطی ۳ماه

مطابقباآمارمنتشرشدهازسویمرکزآمارایران،
درحالی  ۱۵۸هزار و  ۹۹۲رویداد ازدواج و ۴۱
هزار و ۷۵۷رویداد طالق در بهار ۱۴۰۰به ثبت
رسیده است که این آمار در قیاس با آمار مشابه
خوددربهار ۹۹ازرشد ۲۳/۶درصدی«ازدواج»
و ۱۶/۴درصــــدی «طــاق» خبر میدهد   .بر
اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران
طی سال  ۹۹تعداد  ۵۵۷هزار و  ۶۴۹رویداد
ازدواج و ۱۸۴هزار و ۶۵۴رویداد طالق رخ داده

است .از آمار ازدواج و طالق سال گذشته ،تعداد
 ۱۲۸هزار و  ۶۲۱رویــداد ازدواج و  ۳۵هزار و
 ۸۶۹رویداد طالق مربوط به بهار  ۹۹است .در
اینبینآمارازدواجوطالقبهارامسالدرمقایسه
باهمینآماردربهارسالگذشته(بهار)۹۹نشان
میدهد که در بهار امسال آمار ازدواج با رشد
۲۳/۶درصدیبه ۱۵۸هزارو ۹۹۲رویدادوآمار
طالق با رشد۱۶/۴درصدی به ۴۱هزار و۷۵۷
رویدادرسیدهاست.

تعداد ازدواج و طالق ثبت شده و نسبت طالق
شرح

رئیس انستیتو پاستور ای ــران بــا بیان این
کــه نتایج تحلیل و آنــالــیــز نهایی مطالعه
واکسن پاستوکووک ،فراتر از چیزی بود که
میتوانستیم پیشبینی کنیم ،گفت :این
واکسن توانسته از ابتال به کرونای عالمتدار
 ۶۷درصد و از ابتال به فرم شدید بیماری بیش
از  ۹۵درصد پیشگیری کند .دکتر علیرضا
بیگلری   دربــاره آخرین نتایج ارزیــابــی فاز
سوم مطالعه بالینی واکسن پاستوکووک،
به ایسناگفت :انستیتو پاستور ایران باتوجه
به سابقهای که دارد ،سعی کرد که در دوران
کووید هم دو خدمت بــزرگ را انجام دهد؛
یکی ایــن که تشخیص آزمایشگاهی را راه
انداخت و دوم این که واکسنی را که شایسته
یک صد سال اعتماد مــردم اســت ،به کشور
تقدیم کرد .وی افزود :بسیاری از واکسنهای
معتبر کووید  ۱۹در دنیا حاصل همکاری دو
یا چند کشور است .انستیتو پاستور ایران هم
باتوجه به سابقه دو دهه همکاری که با کوبا
داشته است ،واکسنی را با انستیتو فینالی
کوبا تولید کرد که کارآزمایی آن هم در کوبا
و هم در ایران انجام شد .بیگلری با بیان این
که نتایج کارآزمایی فاز سوم واکسن در ایران
که از اردیبهشت ماه در هشت کشور روی
 ۲۴هزار نفر آغاز شده بود ،در هفته جاری
تحلیل نهایی شد و مطالعه به پایان رسید،
گفت :نتایج تحلیل و آنالیز نهایی مطالعه
واکسن پاستوکووک ،فراتر از چیزی بود که
میتوانستیم پیشبینی کنیم و نشان داد که
واکسن تقریبا در نزدیک به  ۱۰۰درصد افراد

توانسته آنتیبادی خنثیکننده ویــروس را
تولید کند که این موضوع خبر بسیار خوبی
بود و در کمتر واکسنی از دنیا میتوان این
نتیجه را مشاهده کرد .وی گفت :همچنین
واکسن پاستوکووک توانسته در بیش از ۹۵
درصد موارد از بیماری شدید و بستری شدن
پیشگیریکندکهاینهمفراترازچیزیبودکه
قبال فکر میکردیم .زیرا واکسن مانند کمربند
ایمنیدررانندگیکارمیکند.کمربندایمنی
جلوی تصادف را نمیگیرد ،اما اگر تصادف رخ
داد ،شدت ضایعه را کم میکند .همین که این
واکسن توانست در بیش از  ۹۵درصد موارد از
فرم شدید بیماری پیشگیری کند ،خبر بسیار
خوبی است.

ازدواج (رویداد)

طالق (رویداد)

میزان طالق متاهلین(درصد)

سال 1396

610756

180637

8.4

سال 1397

554281

177459

8.1
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176900

8.1
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557649

184654

8.5
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8.2
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41757

-
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رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت ،از افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در
کشور خبر داد و گفت :ثابت شده است که اگر این
بیماری و کووید 19همزمان در کسی رخ دهد،
بیماری شدیدتر و مرگبارتری خواهد شد .دکتر
محمدمهدی گویا درباره وضعیت شیوع آنفلوآنزا
در کشور ،گفت :مــوارد آنفلوآنزا در کشور در
حال افزایش است و تاکنون بیش از  ۲۰۰مورد
ثبتشده با تایید آزمایشگاهی به ما گــزارش
شــده اســت .وی اف ــزود :البته در زمینه مــوارد
آنفلوآنزا هنوز به حد آستانه هشدار نرسیدهایم،
اما به نظر میآید که به زودی به این حد آستانه
میرسیم .راههای پیشگیری از آنفلوآنزا کامال
مشابه پیشگیری از کووید ۱۹است .گویا تاکید
کرد :ما از همراهی این دو بیماری یعنی آنفلوآنزا
و کووید ۱۹نگرانی داریم .ثابت شده که اگر این
دو بیماری همزمان در کسی رخ دهد ،بیماری
شدیدتر و مرگبارتری خواهد شد .وی گفت:
اکنون آنفلوآنزای فصلی نوع  H3N2شایع است
و توصیه ما این است که موارد پیشگیرانه مانند
شستن مــداوم دســت ،حفظ فاصله فیزیکی،
استفاده از ماسک و ...رعایت شود.

آیا هند کرونا را شکست داد؟
مسئوالن بهداشتی هند بهتازگی خبر دادهاند که
این کشور ،کمترین میزان ابتال به کووید ۱۹-را
در  ۵۴۳روز گذشته ثبت کرده است .رویترز در
گزارشی دراینباره آورده است :کشور هند روز
گذشته 7هــزار و  ۵۷۹مــورد ابتالی جدید به
ویروس کرونا را گزارش کرده که به گفته مسئوالن
بهداشتی ،کمترین میزان در یک ســال و نیم
گذشته است و احتمال داده میشود که کاهش
تعداد مبتالیان به کــوویــد۱۹در ایــن کشور به
دلیل واکسیناسیون و آنتیبادیهای ناشی
از ابتالی قبلی باشد .هند یکی از کشورهایی
بود که از شیوع کرونا به شدت آسیب دید و حاال
توانسته است کمترین میزان ابتال به کرونا را
ثبت کند و این درحالیاست که در هفتههای
اخــیــر در ای ــن کــشــور۱/۳۵مــیــلــیــارد نفری،
جشنوارههای بزرگی برگزار شده است .یک مدیر
سابق موسسه ملی اپیدمیولوژی در این کشور
نیز میگوید :حتی پس از این مراسم ،افزایش
شدیدی را در تعداد مبتالیان به کووید ۱۹شاهد
نبودیم و به نظر میرسد به دالیــل مختلفی که
الزم است بررسی شود ،اکنون در شرایط امنی
قــرار گــرفــتـهایــم .گــزارشهــا حاکی اســت ۸۱
درصــد از  ۹۴۴میلیون بــزرگســال ایــن کشور
حداقل یک دوز واکسن زده و  ۴۳درصد دو دوز
واکسن را تزریق کردهاند .در این کشور در عین
حال واکسیناسیون بــرای افــراد زیــر  ۱۸سال
هنوز آغاز نشده است .به گزارش ایندیپندنت،
هند تاکنون بیش از ۳۴/۵میلیون مورد ابتال
به کووید ۱۹گزارش داده است که آن را پس از
ایاالت متحده در رتبه دوم قرار میدهد .اگرچه
گفته میشود تعداد فوتیها در هند بسیار بیشتر
از آمار رسمی است.

فوت  ۵۵۲نفر بر اثر برقگرفتگی
از ابتدای سال
در هفتماهه نخست امسال  ۴۹۷نفر مــرد و
 ۵۵نفر زن به دلیل برقگرفتگی فوت کردند.
سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد که در این مدت
بیشترینآمارتلفاتبرقگرفتگیدرتیرماهبا۱۰۵
فوتی و کمترین آمار با  ۴۶فوتی در فروردین ثبت
شده است .بر اساس این گزارش در هفتماهه
امسال استانهای تهران با  ،۸۳خوزستان با
 ،۴۷خراسان رضوی و فارس با  ۳۷بیشترین و
استانهایکهگیلویهوبویراحمدبادو،ایالمباسه،
زنجان و خراسان جنوبی با  ۵فوتی کمترین آمار
تلفات را داشتهاند .این آمار در استان چهارمحال
وبختیارینیزصفرگزارششدهاست.

اقتصاد

10
اخبار

تب  29هزار تومانی دالر
نرخ دالر که در روزهای اخیر تحت تاثیر خبرهای
برجام و مذاکرات هسته ای قرار گرفته و روندی
صعودی را در کانال  28هزار تومان طی کرده
است ،دیروز به طور خاص از مرز حساس  29هزار
تومان گذشت تا رکورد جدیدی را به ثبت رسانده
باشد .به گــزارش خراسان ،نرخ دالر در ادامه
روند صعودی روزهای اخیر خود ،دیروز کانال
 28هزار تومان را ترک کرد و وارد کانال  29هزار
تومان شد .رقمی که پیشتر و در مهر و آبان امسال
به آن رسیده و ارقامی تا  31هزار تومان را نیز ثبت
کرده بود .بر این اساس ،دالر تا دیروز بعدازظهر
در بــازار آزاد ،رشدی بیش از  570تومان پیدا
کرد و  29هزار و  135تومان قیمت خورد .پایگاه
خبری اقتصادنیوز در این زمینه ،حساسیت بازار
به خبرهای مذاکرات برجامی (در  8آذر) و سفر
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای به
ایران را از جمله عوامل موثر بر قیمت و نوسان دالر
اعالم کرده است و به نظر می رسد این مسئله در
روزهای آینده نیز بر روند بازار اثرگذار خواهد بود.

بحرین به پرداخت  ۲۰۰میلیون
یورو غرامت به بانک ملی
و صادرات محکوم شد
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت
حقوقی ریاست جمهوری گفت :دیوان داوری
بینالمللی ضمن رد دفاعیات بحرین ،این
کشور را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و
آن دولــت را به پرداخت بیش از  ۲۰۰میلیون
یورو غرامت به بانکهای ملی و صادرات محکوم
کرد.توکل حبیب زاده در گفت وگو با ایرنا افزود:
در یک داوری بینالمللی تحت نظارت دیوان
دایمی داوری الهه ،بانک های ملی و صادرات بر
مبنای موافقت نامه دو جانبه تشویق و حمایت از
سرمایهگذاری بین دولت ایران و دولت بحرین،
دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس
از رسیدگیهای مفصل به محکومیت این دولت
منجر شد.حبیب زاده خاطرنشان کرد :جلسات
استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و
سرانجام هیئت داوران به اتفاق آرا ،پس از حدود
پنج سال رسیدگی ،به موجب رای صادر شده
در تاریخ  ۱۸آبان  ،۱۴۰۰بر مبنای غیرقانونی
بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری
بانکهای ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر
در بحرین ،دولت بحرین را ناقض تعهدات خود
به موجب حقوق بینالملل و معاهده دوجانبه
سرمایهگذاری اعالم کرد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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هر گرم زعفران پوشال

354/000
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 3برنامه بورس برای حمایت از سهامداران خرد

شاخص
آبان ماه طالیی برای طال

رئیس سازمان بورس از برنامه های بیمه کردن سهام شرکت های بزرگ ،ثبات تصمیمات درخصوص صنایع بورسی و ارتقای شفافیت خبر داد
اوضاع و احوال بورس این روزها چندان مساعد
نیست .یک دلیل مستقیم آن هم به روی گردانی
سهامداران حقیقی و خرد از بازار بر می گردد.
در این زمینه ،رئیس سازمان بورس از سه برنامه
ایــن ســازمــان بــرای بازگشت اعتماد به بــازار
شامل برطرف کــردن چالش های شفافیت،
پیگیری ثبات سیاست های دولت که بر بازار
اثر می گذارد مانند نرخ خوراک پتروشیمی ها
و همچنین پیگیری انتشار اوراق تبعی توسط
شرکت های بزرگ خبر داده است .در مورد آخر،
این اوراق به نوعی بیمه برای قیمت باالتر سهام
به شمار می رود.به گزارش ایسنا ،مجید عشقی
درباره اقدامات سازمان بورس برای برگرداندن
اعتماد سهامداران خرد به بــازار گفت :ثبات
در بازار باعث بازگشت اعتماد سرمایهگذاران
عــمــده و خــرد م ـیشــود .شفافیت اطــاعــات
مالی و اطالعات منتشر شده شرکتها توسط
سازمان پیگیری میشود .اگر اطالعاتی که
روی کدال منتشر میشود و اطالعاتی که در
اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد ،شفاف
باشد ،سرمایهگذار میتواند اعتماد کند .منظور

از اطالعات شفاف ،این است که صور تهای
مالی شرکتها که در کدال منتشر میشود،
مبهم و متناقض نباشد .هم اکنون در چند
صنعت از جمله صنعت بــانــکــداری ،تناقض
وجود دارد .اگر این مشکل حل شود ،اطالعات
مالی شفاف می شود و در نتیجه اعتماد سرمایه
گــذاران به بــازار برمیگردد.رئیس سازمان
بورس با تاکید بر این که بی اعتمادی به بازار
سرمایه فقط منشأ درونی نــدارد ،گفت :برای

مثال ،موضوع قراردادهای بلندمدت و تأمین
خوراک صنایع ،بسیار مهم است .تأکید سازمان
بورس این است که روابط مالی به صورت بلند
مدت مشخص شود تا یک شرکت پتروشیمی
یا پاالیشگاهی بداند نحوه محاسبه خوراک تا
 ۱۰سال آینده به چه صورت خواهد بود؟ اگر
تکلیف ایــن موضوعات به صــورت بلند مدت
مشخص باشد ،سرمایهگذار نیز تکلیف خود را
میداند .در این خصوص سیاستی که سازمان

بورس دنبال کرد و خوشبختانه سیاستگذاران
دولتی از جمله وزیر اقتصاد ،معاون اول رئیس
جمهور و رئیس جمهور روی آن تأکید دارند
این است که بتوانیم ثبات را در سیاستها به
نحوی اعالم کنیم که سهامداران و شرکتها
تکلیف خــود را بدانند و قــادر باشند در بلند
مدت برنامهریزی کنند .رویکرد کلی دولت
حــذف قیمت گــذاری دستوری است.رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه از راهکار
مستقیم تــر بــرای حمایت ســهــامــداران خرد
سخن گفت و اظهار کــرد :سازمان بــورس در
ادامــه حمایت از سهامداران خــرد از طریق
انتشار اوراق اختیار تبعی ،از دیگر شرکتها،
به خصوص شرکتهای بزرگ که تاکنون اوراق
اختیار تبعی را منتشر نکرده اند ،خواسته است،
در سررسیدها و قیمت های متنوع تر این اوراق
را منتشر کنند .به زبان ساده ،این اوراق ،بیمه
سهام شده و به سهامدار این اطمینان را می دهد
که قیمت سهم در یک بازه زمانی مشخص به
قیمت خاصی خواهد رسید .یعنی سهم ارزنده
است و رشد متعادل خواهد داشت.

تصویب سریع تر مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار
معاون وزیر اقتصاد از پیشنهاد تهاتر رشد درآمد کارکنان دولت با زمین خبر داد

نشست خبری معاون سیاست گذاری وزارت
اقتصاد در نشست خبری اخیر خــود کــه با
موضوعتبییننقشهراهرشدغیرتورمیتشکیل
شد ،حاوی دو نکته قابل توجه بود .اول عزم
دولت برای تصویب مالیات بر مجموع درآمد و
دوم راهکار جدیدی برای رشد جبران خدمات
کارکنان دولت با ابزاری غیر از حقوق!
بهگزارشمهر،سبحانیاندرخصوصمحوراول
یعنی مالیات بر مجموع درآمد گفت :افزایش
پایههای مالیاتی یکی از مهمترین راهکارهای
ما در این حوزه است .برای مثال درخصوص
مالیات بر مجموع درآمد جلسات متعددی در
این وزارتخانه برگزار شده البته این موضوع
مربوط به امسال نیست و از دولــت گذشته
همچنان معطل مانده اســت امــا ما به دنبال
تصویب هر چه سریعتر آن هستیم .وی ادامه

داد :با اجرایی شدن تصویب مالیات بر مجموع
درآم ــد ،مـیتــوان شاهد افــزایــش درآمــدهــای
مالیات و افزایش عدالت مالیاتی در کشور
بــود البته بــرای افــزایــش پایههای مالیاتی،
اقدامات دیگری همچون اصالح نظام مالیاتی
ازممیزمحوربهسیستممحوروهمچنینسامان
دهی معافیتهای مالیاتی را نیز پیگیری می
کنیم.به گزارش خراسان ،پیشتر و  10آبان نیز
وزیر اقتصاد از تالش برای ارائه الیحه مالیات
بر مجموع درآمد به دولت خبر داده بود .در هر
حال در شرایطی پیگیری این پایه مالیاتی در
دولت سیزدهم به جریان افتاده که پیاده سازی
این پایه مالیاتی می تواند تحولی اساسی در
نظام مالیاتی کشور ایجاد کند .بررسی های
مرکز پژوهش های مجلس در قالب گزارش
 17509نشان می دهد نظام کنونی مالیاتی

کشورمبتنیبررویکردمنسوخقرن 19میالدی
در انگلستان است .نظامی که در آن به جای
مالیات ستانی از مجموع درآمــد ،بر مالیات
ستانی از منبع تکیه شده و در عین حال ،امکان
فرار یا اجتناب مالیاتی به میزان قابل توجهی
افزایش می یابد .به عنوان مثال ،هم اکنون و
با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی ،ممکن
استیکمودیمالیاتیازچندینمنبعمشمول
معافیتشودبهرغماینکهعایدیویازمجموع
این منابع درآمدی به حدی باشد که وی را در
زمره افراد با درآمد باالی مشمول مالیات قرار
دهــد .بر ایــن اســاس ،پیش بینی می شــود به
کارگیری این رویکرد مالیاتی ،ضریب جینی به
عنوان یک شاخص مهم نابرابری را حدود 35
درصد بهبود بخشد .این پایه مالیاتی همچنین
با شفاف سازی وضعیت درآمدی افراد ،زمینه را

برای هدفمندی واقعی یارانه ها فراهم خواهد
ساخت.معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد در
بخش دیگری از سخنان خود ،از پیشنهادهای
جدیدمطرحشدهبرایافزایشحقوقودستمزد
کارکنان دولت خبر داد و گفت :یکی از مسائل
جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان
دولتاستچراکهماازیکسوحقوقکارمندان
را افزایش میدهیم و از سوی دیگر ،تورم ناشی
از این افزایش حقوق به تمام مردم کشور وارد
میشود.دراینزمینهطرحهایجایگزینیارائه
شده است .برای مثال وزارت اقتصاد پیشنهاد
کرده است که مازاد افزایش حقوق کارمندان
صــرف خرید زمین به اســم همان کارمندان
شود .سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری
استخدامیبهعنوانمتولیاناصلیاینموضوع
در حال پیگیری آن هستند.

بررسی بازارهای مقصد سرمایه گذاری نشان
می دهد که در آبان ماه ،بازار طال با  8درصد
رشد،گویسبقتراازدیگر بازارهاربود.خوش
اقبالی در حالی روی به این بازار آورد که در این
ماه نرخ ارز از حدود  27هزار و  600به 28
هزار و  300تومان و نرخ اونس جهانی از حدود
 1792به  1845دالر افزایش یافت .پس از
طال،نیزسرمایهگذاراندرسکهوارزبابیشترین
بازدهیازمیانبازارهایمنتخبمواجهشدند.
از سوی دیگر در ماه گذشته بازارهای مسکن و
بورس با رشد منفی مواجه شدند.
(منابع :فارس ،خراسان)

بازار خبر

واردات فقط  ۱۲درصد کاالی
اساسی با ارز نیمایی!
ایسنا  -اگرچه هنوز تکلیف حــذف ارز ۴۲۰۰
مشخص نیست اما در آستانه تصمیمگیری در این
زمینه ،سهم واردات اقالم اساسی با ارز ترجیحی تا
چند برابر ارز نیمایی سنگینتر است ،به طوری که
فقط  ۲۰درصد ارزش دالری و حدود  ۱۲درصد
حجم واردات این کاالها در نیما تامین ارز میشود.

ورود نخستین استارتآپ به بورس
ایسنا  -وزیر ارتباطات با اعالم خبر عملی شدن
وعده ورود استارتآپها به بازار سرمایه تأکید کرد
کهدرآستانهصدمینروزاستقراردولتنامنخستین
استارتآپ ایرانی بر تابلوی فرابورس نقش خواهد
بست .بر اساس این گزارش با پیگیریهای وزیران
ارتباطات و فناوری اطالعات ،اقتصاد و دارایــی،
معاون علمی و فــنــاوری رئیسجمهور و ریاست
سازمان بورس ،سرانجام استارتآپ تپسی مجوز
ورود به بازار سرمایه را دریافت کرد.

ارزانی گوجه فرنگی یک ماه دیگر
مهر  -رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی
با بیان این که قیمت گوجه فرنگی یک ماه دیگر به
تعادل می رسد،اظهار کرد :صادرات محصوالت از
جملهسیبزمینیبایدمدیریتشود.ویافزود:ما
در تولید سیب زمینی مشکلی نداریم و تنها مسئله
صادرات بیش از اندازه آن است ،متأسفانه برنامه
درستی برای صادرات محصوالت نداریم و میزان
آن به درستی پیش بینی نمیشود برای همین در
تنظیم بازار داخل به مشکل میخوریم.
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تازه های مطبوعات
••کیهان -این روزنامه در گزارشی که تیتر یک
کرده ،نوشته است :تغییر ریل سیاست گذاری
اقتصادی در دولت سیزدهم اولین نشانههای
خود را با کاهش تورم ساالنه در دو ماه اخیر نشان
داده و مردم را به ادامــه این روند و بهبود ثبات
اقتصادی امیدوار کرده است.
••جــمــهــوری اســـامـــی –ایـــــن روزنـــامـــه
نوشت:منابع مطلع آموزش و پرورش میگویند
حامیان گزینه سوم وزارت آمــوزش و پرورش
در تالش برای کسب رأی اعتماد برای وی به
نمایندگان استانها در مجلس وعده دادهاند
در صورتی که رأی اعتماد بدهند ،انتصاب
مــدیــران کــل استا نها بــا نظر آن هــا صــورت
خواهد گرفت.
••وطن امروز-این روزنامه نوشت:نفتالی بنت
گفت :در یک دهه گذشته ایرانیها در حالی که
با امنیت در تهران نشسته بودند اسرائیل را با
موشک محاصره کردند؛آن ها ما را از راه دور آزار
میدهند و به ما آسیب میزنند.
••اعتماد-این روزنامه نوشت:مهمترین عامل
افزایش خط فقر در ســال  ۹۹تــورم بــاال در دو
بخش خوراکیها و مسکن بوده است .این آمار
به احتمال زیاد در سال  ۱۴۰۰افزایش داشته،
زیرا عامل تشدیدکننده فقر در سال  ،۹۹در سال
 ۱۴۰۰نیز تداوم داشته است .در چنین شرایطی
آزادسازی قیمتها در یک اقتصاد سیاستزده و
اغلب دولتی نه تنها به شکوفایی اقتصادی منجر
نمیشود ،بلکه فقر را گسترش میدهد.

انعکاس
••فردا نیوز نوشت :غضنفرآبادی در واکنش
به اظهارات اخیر برخی اصال حطلبان مبنی بر
این که رئیسی باید گزارش عملکرد  ۱۰۰روزه
دولت را ارائه دهدگفت:رئیسی وعده  ۱۰۰روزه
نداده است و فرد دیگری بود که با این وعده رأی
جمع کرد.آقایان در دولت سابق زیرساختهای
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی روابط
خارجی کشور را نابود کردند و ممکن است
سا لها زمان ببرد که این مشکالت حل شود و
اقتصاد ما روی ریل اصلی خودش قرار گیرد.
••دیــده بان ایــران نوشت :یک منبع نزدیک
به دفتر آیـتا ...سیستانی در واکنش به برخی
شایعات مطرح شده در شبکههای اجتماعی
درباره وضعیت سالمتی آیتا ...سیستانی گفت
که ایشان در سالمتی کامل به سر میبرند و
شایعات مطرح شده بی پایه و اساس است.
••فــردا نیوز نوشت  :شریعتی ،رئیس هیئت
تحقیق و تفحص از حقوق نجومی مجلس گفت:
مجموع دریافتی (اعــم از حقوق پایه ،مزایا،
دریافتی هــای مستمر و غیر مستمر ،پــاداش،
کارت هدیه و )...کارکنان دولت حتی وزیران
و نمایندگان مجلس ،نباید بیش از  ۳۵میلیون
تومان باشد .هیچ کس قائل به تساوی در حقوق
و دستمزد نیست ولی تبعیض ها مردم را آزار می
دهــد .سقف دریافتی پزشکان ماهانه باید زیر
 ۱۰۰میلیون تومان باشد.
••جــهــان نــیــوز مــدعــی شــد  :رقـــم قطعی
محکومیت ایــران مربوط به بخش اول پرونده
کرسنت (8/5سال) 2/4میلیارد دالر است و
طبق شنیدهها در صورت نهایی شدن رای دادگاه
دربــاره بخش دوم این قــرارداد ( 16/5سال)،
رقم محکومیت ایران در این بخش حداقل 10
میلیارد دالر خواهد بود.گفتنی است از سال،۹۱
پرونده آقای زنگنه در موضوع کرسنت با صدور
کیفرخواستی به جریان افتاده و چندین بار هم
تاکنون احضار شده است و طبق شنیدهها آخرین
احضار زنگنه ،در تاریخ ۱۵آبان امسال بوده که از
حضور در دادگاه استنکاف کرده است.
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گروسی در گفت و گو با پرس تی وی مذاکراتش در تهران را «بسیار سازنده» توصیف کرد اما در وین بار دیگر ضمن تکرار ادعاهای
خود ،مذاکراتش در ایران را «بی نتیجه» خواند!
هادی محمدی – در حالی که رافائل گروسی
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در
گفت وگو با پرس تی وی در تهران مذاکراتش
با مقامات ایرانی را «بسیار سازنده» توصیف
کــرده بود  ،در وین و در سخنرانی افتتاحیه
نشست شــورای حکام آژانــس که با تمرکز بر
پرونده ایــران برگزار می شد بار دیگر ضمن
تکرار ادعاهای خود ،مذاکراتش با تهران را «بی
نتیجه» خواند  .این بازی سیاسی که مدیرکل
در ماه های اخیر راه انداخته ،پیش از این هم با
انتقاد شدید ایران و انتقاد ضمنی کشورهای
موثر در آژانــس روبه رو شده بود  .با این حال
بهروزکمالوندیسخنگویسازمانانرژیاتمی
کشورمان نگاه خوش بینانه تری به مدیرکل
آژانــس داشته و بر همین مبنا در گفت وگو
با فارس اظهار کرد که ایــران و آژانــس درباره
چگونگی پیگیری موضوعات مورد عالقه به
توافقات کلی رسیدند و توافق کردند که به
رایــزنـیهــای خــود بــرای تکمیل چــارچــوب و
جزئیات تــداوم همکاریها ادامــه دهند.وی
همچنین فضایگفتوگوها را سازنده ارزیابی
کرد  .تنها چهار روز تا آغاز دور جدید مذاکرات
در وین باقی مانده و به نظر می رسد باید منتظر
اتفاقات جدید در همین چند روز باشیم.اما
آن چه روز گذشته از سوی گروسی در نشست
شورای حکام بیان شد ،با تحلیل کمالوندی
از مذاکرات تهران تفاوت داشــت  .مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز گذشته
به ایران سفر کرده بود ،در جلسه شورای حکام
آژانس گفت که به رغم تمام تالشهایم ،این
مذاکرات و رایزنیهای گسترده برای پرداختن
به مسائل باقیمانده پادمانی ایران که جزئیات
آن در این دو گزارش آمده است  ،بینتیجه ماند.
همچنین در بیانیهای که آژانــس بینالمللی
انـــرژی اتــمــی منتشر ک ــرده و در برگیرنده

اظهارات مدیرکل آژانس در نشست شورای
حکام است ،آمده است :تا 23فوریه ،۲۰۲۱
آژانــس اجــرای تعهدات هستهای ایــران تحت
برجام را راستیآزمایی کرده و بر آنها نظارت
داشته است .اگرچه ،از آن تاریخ به بعد ،این
فعالیتها در نتیجه تصمیم ایران برای متوقف
کــردن اج ــرای تعهدات هستهایاش تحت
برجام ،از جمله پروتکل الحاقی به طور جدی
تضعیف شدهاند.گروسی افزود :از این گذشته،
برخالف توافقی که میان آژانــس و ایــران در
 ۱۲سپتامبر  ۲۰۲۱انجام شــد ،دسترسی
نداشتن به سایت کرج به معنای این بوده که
احیای دیدهبانی و نظارت در تمام تاسیسات و
محلهایمرتبطبابرجامنمیتواندکاملانجام
شود .این موضوع به طور جدی بر توان آژانس
در تداوم وقوف بر [فعالیتها در] این سایت که
تا حد زیادی برای بازگشت به برجام ضروری
دانسته شده ،اثر میگذارد.مدیرکل آژانس در
ادامه خطاب به رئیس جلسه بیان کرد :وجود

باهنر :نیروهای انقالبی وعده های
غیرممکنندهند

اینکهبگوییمهمهتحریمهابرداشتهشودتامامسئلههستهایراحل
کنیم،نتیجهاینمیدهد
محمدرضا باهنر ،سیاستمدار نا مآشنای
اصـــولـــگـــرا ،دبــیــرکــل جــامــعــه اســامــی
مهندسان و عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام است .باهنر در مقام سیاستمداری
کهنهکار،ضمن دفاع از کارهای انجام شده
ازسوی همه دولتها در مقام کلیت نظام،
تکتک آن ها را هم دارای اشکال می داند.
او هجمه بــه دول ـتهــا را موجب باالرفتن
مطالبات مردم دانست و در باره دیدارهای
رو در روی مقامات دولت سیزدهم با مردم
هم تأکید کرد که نباید بهگونهای رفتار کنند
که مطالبات بیشتر شود و باید تالش کنند
مطالبات مردم را تعدیل کنند .باهنر دلیل
مسکوت گذاشتن بررسی  FATFدر مجمع
تشخیص را هم انتظار اعضا بــرای اعالم
موضع دولــت سید ابراهیم رئیسی اعالم
کرد.به گزارش همشهری آنالین گزیده ای
از گفت وگو با وی را بخوانید:
*دولــــت و دولــتــمــردان هــمــه وق ــت شــان
صرف مسائل روزمــره نشود .البته رفتن به
استانها ،سر زدن به اقشار و صنوف مختلف
و مالقا تهای مردمی یک سرمایه بزرگ

بقا مختص ذات مقدس اوست

حیف از تو پدر که شدی همنشین خاک
زیرا که جایگاه تو بر دیدگان ماست

عمرت به نیک نامی و مهر و وفا گذشت
یادت همیشه بر دل و بر روح و جان ماست


با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت پدر عزیزمان
مرحوم مغفور شادروان

حاج محمد فیض

«رئیس اسبق دادگاه تجدیدنظر و معاون قضایی دادگستری کل استان خراسان»

را به اطالع کلیه اقوام و آشنایان می رسانیم.
مراسم تشییع و خاکسپاری آن مرحوم روز پنج شنبه 1400.9.4ساعت 12ظهر
در آرامگاه خواجه اباصلت برگزار می شود.ضمنا مراسمسوم در روز شنبه  1400.9.6بعدازظهر
از ساعت  14الی  15:30واقع در بولوار خیام «مسجد قبا» برگزار می شود.
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.
«ضمنا مجلس زنانه همزمان در همین مکان برگزار می گردد».

خانواده مرحوم

اجتماعی است و حتما باید حفظ و احیا شود.
در دولت گذشته این تحرکات کمتر بود و این
ها ،کارهای بسیار خوبی است که دولت،
رئیس دولت و وزرا شروع کردهاند« .اگر ،ولی
و اما»ی چنین برنامههایی این است که صرفا
به دیدار با مردم بسنده نشود .یعنی فقط فکر
نکنیم که با رفتن به میان مردم و وعده دادن
مشکالت حل میشود.
*اعتراضاتی که در اصفهان وجــود دارد و
هنوز هم ادامه دارد ،مطالبه به حق مردم بوده
و هست .این مطالبات را هم درکوتا همدت
نمیتوان جــواب داد .ممکن اســت برخی
مسکنها را بتوان تجویز کرد ،اما این ها هم
نیاز به را هحــل کوتا همدت دارد ،هم میان
مــدت و هم بلندمدت .بعضی از مسئوالن
میروند و به مردم میگویند که ما مشکل
زایندهرود را ظرف دوماه آینده حل میکنیم!
خب عذر میخواهم ،این مشکل در ۳۰سال
حل نشده ،ظرف دوماه چگونه میتوان آن
را حل کــرد؟! شاید در دوماه بتوان اوضاع
را آرام کرد و تسکین داد اما راهحل ریشهای
دوماهه نداریم!
*در هفت،هشت ماه پایانی دولت گذشته
متأسفانه نیروهای انقالبی و اصولگرا و...
هجمه زیادی به دولت گذشته وارد میکردند
و وعده میدادند که اگر دولت عوض شود،
همه مشکالت حل میشود .خب ،این وعده
غیرممکنی بــود؛ چنا نکه االن هم برخی
شروع کردهاند و مثال سه،چهار ماه اول دولت
آقای رئیسی را با چهارماه آخر دولت آقای
روحانی مقایسه میکنند و میگویند که
سرعت افزایش قیمتها بیشتر شده است
و مانند این ها.
*این که ما بگوییم همه تحریمها باید برداشته
شود تا ما مسائل هستهای را حل کنیم ،فکر
نمیکنم به نتیجه برسد ،اما میتوانیم روی
حرکت گام به گام تفاهم کنیم و یک قدم آن
ها جلو بیایند و یک قدم هم ما .البته مشخص
هم هست که اول آن ها بودند که قطع ارتباط
کردند و یک طرفه زدند زیر میز .اما االن برای
برقرارکردن مجدد این ارتباط میتوان قدم
به قدم پیش رفت تا برسیم به همان تفاهم
نهایی برجام.

ذرات اورانیوم دارای منشأ انسانی در سه محل
در ایران که به آژانس اعالم نشدهاند  ،همچنین
وجــود ذرات تغییریافته ایزوتوپی در یکی از
ایــن محلها ،به وضــوح نشان میدهد مواد
هستهای یا تجهیزات آلوده به مواد هستهای در
این محلها وجود داشته است .من همچنین
نگران دفعاتی هستم که بازرسان آژانــس در
تاسیسات هستهای ایــران توسط ماموران
امنیتیموردبازرسیهایبدنیقرارمیگیرند.
من درخواستم از ایران را برای انجام اقداماتی
فــوری در راستای اصــاح این وضعیت تکرار
میکنم.این سخنان و گــزارش ارائــه شده از
سوی گروسی در حالی روز گذشته منتشر شد
که وی ساعاتی قبل از ترک تهران در گفت وگو
با پرس تی وی  ،شبکه انگلیسی زبان ایران ،
در پاسخ به این که دیدارهایش در ایران چطور
بودند ،گفت :بسیار سازنده بودند .برخی
مسائل مهمی وجود دارد که باید در سطح فنی
دربارهشانصحبتکنیمومشغولآنهابودیم.

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
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37010
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▪بازگشت گروسی با دست خالی؟

او در پــاســخ بــه ای ــن کــه آژانــــس چــه کــاری
مــیتــوانــد بــــرای مــمــانــعــت از درز یافتن
اطالعات محرمانهاش انجام دهــد ،گفت:
آژانس از تمام اطالعاتی که دریافت میکند
محافظت میکند .اگر افــراد این اطالعات
را درز میدهند  ،آژانس هیچ ظرفیتی برای
کنترل آن ندارد.خبرنگار پرس تیوی مطرح
کرد با توجه به این که شاهد هستیم وقتی
ایران گزارشهای محرمانه ای از تاسیسات
هــســت ـهای یــا دانــشــمــنــدانــش [ب ــه آژانـــس]
میدهد ،حمالت سایبری و دیگر حمالت از
جمله ترور [در ایران] رخ میدهند ،آیا نباید
تضمینی وجود داشته باشد که وقتی آژانس
خواستار این اطالعات از ایران است ،از این
اطالعات حفاظت خواهد شد؟ گروسی در
پاسخ به او گفت :همیشه از اطالعات حفاظت
میشود ،همیشه.او در پاسخ به این که آیا فکر
نمیکند آژانس گاهی مواضعی سیاسی در
قبال ایــران اتخاذ کرده است  ،گفت :مطلقا
نه.همزمان،احمد زید آبادی فعال سیاسی
اصالح طلب در متنی کوتاه با عنوان«بازگشت
گروسی با دست خالی» نوشت:رافائل گروسی
دبیرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی با
دست خالی تهران را ترک کرده است .این
اتفاق در آستانۀ مذاکرات وین ،نشانۀ خوبی
نیست .در واقع ،عدم توافق با آژانس دو تأثیر
فوری در پی دارد؛ نخست ،باال رفتن قیمت
ارزهــای خارجی و به تبع آن ،افزایش بهای
انواع کاالها در بازار و دوم ،همگرایی فزایندۀ
آمریکا و اروپا و چین و روسیه و اجماع نظر آنان
برای تشدید فشار علیه جمهوری اسالمی در
شورای حکام و بر سر میز مذاکره.در حقیقت،
توافق کشوری در موقعیت ایــران با آژانس
ِ
گریزناپذیر است .این توافق اگر پیش از آغاز
مــذاکــرات ویــن صــورت گیرد ،فضای حاکم
بر مذاکرات را مثبت میکند و اگر به عنوان
اهرمی بــرای امتیازگیری ایــران به صورت
بخشی از دستور مــذاکــرات ویــن درآی ــد ،به
نظرم بیشتر سبب طوالنی شدن مذاکرات و
پیچیدگی روزافزون آن خواهد شد.

تهران-ابوظبی؛ درآستانه فصلی نو؟

علیباقریدرسفربهاماراتبا«انورقرقاش»مشاوردیپلماتیک
رئیساماراتدیدارکرد
امــاراتـیهــا به تازگی بــرای افــزایــش سطح
همکار یها و روابط با ایران فعال شد هاند.
پــس از صحبتهای مــشــاور رئیس دولــت
امــــارات کــه از بــرداشــتــن گــامهــایــی بــرای
کاهش تنش با ایــران خبر داد ،حــال گفته
شده که مشاور امنیت ملی امارات نیز هفته
آینده مهمان تهران خواهد بــود .در سایه
تحوالت منطقهای از جمله حرکت تهران
به سمت ازسرگیری مذاکرات هستهای و
همچنین خأل ناشی از خروج ناگهانی آمریکا
از افغانستان ،ابوظبی نیز منافع استراتژیک
خــود را در تــنـشزدایــی در رواب ــط بــا ایــران
میبیند.اما این همه ماجرا نیست .دیروز خبر
رسید که «علی باقری کنی» معاون سیاسی
وزیر خارجه کشورمان نیز با سفر به امارات
با «انــور محمد قرقاش» مشاور دیپلماتیک
رئیس امارات عربی متحده دیدار کرده است.
انور قرقاش را یکی از تندروترین چهرههای
امـــاراتـــی مــیدانــنــد کــه ســرســخـتتــریــن
مواضع را علیه ایران داشته است  .قرقاش
به عنوان مشاور دیپلماتیک رئیس دولت
امارات شناخته میشود.بر اساس گزارش
خبرگزاری رسمی امارات (وام) ،این دیدار
دیروز با حضور «خلیفه شاهین المرر» وزیر
مشاور اماراتی برگزار شده است .نکته جالب
آن که مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات
به صراحت به تأثیر تحوالت منطقهای بر
تنشزدایی با ایران اشاره کرده و گفته بود
در صورت تنشزدایی کل منطقه تاوان آن را
خواهد داد و ما امیدواریم که در طول زمان
بتوانیم اعتماد بیشتری ایجاد کنیم.الوقت
نوشت :اگرچه تمایل به تنشزدایی گامی مهم
در کاهش اختالفات میان دو کشور میتواند
بــردارد اما به طور حتم پیشبرد تنشزدایی
نیازمند حداقلی از بسترسازی اســت .بی
تردید تمایل به حفظ و گسترش همکاریهای
اقــتــصــادی از مهم تــریــن اولــوی ـتهــای دو
کشور برای روی آوردن به دیپلماسی برای
کاهش اختالفات است .از طرف دیگر تغییر
رویــه کشورهای ش ــورای همکاری نسبت
به متحدان منطقهای جمهوری اسالمی
ایران در محور مقاومت شامل دولت سوریه و
شیعیان عراق -اگرچه تاکنون با انگیزههای
مداخلهجویانه برای تأثیرگذاری روابط این
کشورها با تهران نیز همراه بوده است -اما
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همچنان مورد استقبال ایران است .دالرهای
نفتی شیخ نشینان خلیج فــارس همانند
امارات در سال های گذشته در خدمت توسعه
تروریسم و بیثباتی و جنگ در این کشورها
بوده است که باید چنین سیاستهایی مورد
بازنگری قــرار گیرد .امــا موضوع مهم تر و
کلیدی در تعیین روند تنشزدایی به مسئله
عــادی ســازی روابــط با رژیــم صهیونیستی
بازمیگردد که مقامات جمهوری اسالمی
در یــک ســال گذشته خطوط قرمز روشــن
و غیرقابل تسامحی را در ایــن بــاره اعالم
کردهاند .این که تا چه اندازه مقامات اماراتی
به ویژه محمد بن زاید ،در زمین سیاستهای
تفرقهافکنانه و خطرناک صهیونیستها برای
امنیت خلیج فارس و روابط همسایگی ایران
و امارات بازی کنند یا با درک چنین خطری
رفتار واقع بینانه و مسئولیتپذیرانه را در پیش
گیرند ،موضوعی است که جدیت ابوظبی
برای تنشزدایی را محک میزند.نور نیوز نیز
نوشت :سفر اخیر «تزیپی لیونی» به ابوظبی،
رزمایش مشترک آمریکا ،رژیم صهیونیستی،
بحرین و امــارات در دریــای ســرخ ،برگزاری
نمایشگاه دفاعی اخیر امــارات که با حضور
مقامات تلآویو برگزار شد و اخبار متعددی
که در بــاره سفر محرمانه وزیــر جنگ رژیم
صهیونیستی به ابوظبی منتشر شده است
نمونههایی روشن از این ماجرا و مصداق های
روشنی برای وجود ابهام در سیاست خارجی
امــارات به ویژه درمواجهه با ایــران است .بر
این اساس به نظر میرسد اگر امارات واقعا به
دنبال برقراری روابط متناسب با ایران است
باید برای ابهام زدایی در رفتارهای دوگانه
خود اقدام کند و مالحظات سیاسی ،امنیتی و
اعتقادی مد نظر ایران را در گفتار و عمل مورد
توجه قرار دهد.

چهره ها
رئیسی:بایدبهحقوقنجومیخاتمهدادهشود
مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق
چند ده میلیونی را ندارند

رئیس جمهور با اشــاره به قابل تحمل نبودن
پرداخت های نامتعارف در دولت و شرکت های
دولتی ،از سازمان اداری و استخدامی کشور
خــواســت قبل از نهایی شــدن بــودجــه ۱۴۰۱
برای تدوین یک نظام پرداخت عادالنه حقوق و
دستمزد اقدام کند.آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی
صبح دیروز در جلسه هیئت دولت ضمن گرامی
داشت هفته بسیج و تشکر از خدمات بسیجیان
به همه بخش های کشور گفت :بسیج در مسکن
سازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی اقدامات
خوبی انجام داده است و می تواند برای همه بخش
ها گره گشا باشد.رئیس جمهور با اشاره به فعالیت
بسیج در طرح غربالگری شهید سلیمانی اظهار
کرد :نقش بسیج بسیار اثرگذار است و بسیجیان
نیروهای مخلص و کارامد هستند و استفاده از این
ظرفیت می تواند کارها را دقیق تر و سریع کند.
امروز بسیجی بودن و داشتن روحیه بسیجی از
شاخص های مهم تحرک و پویایی در دولت است.
آیت ا ...رئیسی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و
موفقیت دولت در تامین واکسن و واکسیناسیون
عمومی بیان کرد :پس ازموضوع کرونا مسئله
اصلی دولــت معیشت مــردم اســت ،وزیــران نیز
اقدامات انجام شده خود در این زمینه را برای
مردم تبیین کنند.رئیسی در باره مشکالت آب
در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری
گفت :باید مصوباتی که در این باره انجام شده،
پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود .مسئله تامین
آب شــرب و کــشــاورزی مــردم مهم است.رئیس
جمهور ضمن تشکر از سرپرست وزارت آموزش
و پرورش برای برگزاری کالس های مدارس به
صورت حضوری ،بیان کرد :والدین دانش آموزان
هم از برگزاری توام کالس ها به صورت حضوری
و غیر حضوری راضی هستند.آیت ا ...رئیسی
با اشــاره به موضوع حقو ق غیر متعارف تصریح
کرد :حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای
تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی
مشخص و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت
شود .مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق
چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید
خاتمه داده شود.رئیس جمهور تاکید کرد :شاید
طبققانوندستگاههاییاجازهتعیینحقوقبرای
شرکتها یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در
این زمینه نیز اقداماتی انجام شود .پرداخت های
نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی
قابل تحمل نیست.رئیسی با تاکید بر اهمیت یک
صداییدردولتگفت:سند
تحول دولت در  ۳۷مسئله
اصلیکشورتدوینشدهکه
بهزودیاعالمخواهد
شد/.پایگاهاطالع
رســانــی ریاست
جمهوری

روایترئیسعدلیهازگزارشتخلفیکقاضی
بازداشتشده
اژه ای:باید جلوی لغزش را از مبدا بگیریم

رئیسقوهقضاییهبابیاناینکهصبحدیروزگزارشی
از تخلف یک قاضی بازداشت شده را مورد مطالعه
قرارداده،افزود:بعدازخواندناینگزارشبالفاصله
با رئیس دادگستری و رئیس مجتمع قضایی و
بازپرس این پرونده تماس گرفتم و آنها را به دفترم
دعوتکردمتاعلللغزشرابررسیوآسیبشناسی
کنیم که چه انگیزه و عواملی باعث لغزش شده یا
امکانپیشگیریوجودداشتهاستیاخیر.رئیسقوه
قضاییهتاکیدکرد:بایدجلویلغزشراازمبدأگرفت
نهآنکهاجازهدهیمافرادسقوطکنندوبعدبرایشان
ابرازتأسفکنیم.رئیسقوهقضاییهبهموضوعنقص
پروندهها در دادگاههای تجدید نظر نیز اشاره کرد
و با تأکید بر لزوم تدبیر برای تسریع در رسیدگی
به پروندهها ،گفت :نباید اجازه داد یک پرونده یک
سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود نقص داشته
و تازه بخواهیم آن را عودت دهیم .رئیس دستگاه
قضا با بیان این که قضات باید وضعیت زندانیان را
به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند
تا کسانی که امکان استفاده از ارفاق های قانونی
همچونآزادیمشروطومرخصیرا دارند،بیدلیل
درزنداننمانندوتاجاییکهامکانداردحکمزندان
وحبسدادهنشود،درعینحالگفت:بهطورمثال
اگرکسیبه ۱۰سالحبسمحکومشده،چرابهطور
ناگهانی مدت حبس او به یک سال تبدیل میشود؛
البته گاهی یک رأی نقض
م ـیشــود کــه تکلیف آن
مشخصاست،ولیباید
همه جهات حکم
مستندومستدل
باشد/.میزان
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«حسین ایجادی» که با تندیس «مهران مدیری» ،خواننده معروف موسیقی ایران را غافلگیر
کرد و خبرساز شد ،از نحوه ساخت این مجسمه ،درآمد ،ظرافت های شغلش و  ...میگوید
مصطفی میرجانیان | روزنامهنگار

عکس ها  :میثم دهقانی

«ســام همایون شجریان به مجسمه مهران
مدیری!» .حتما شما هم فیلمی از لحظه دیدار
پرونده
همایون شجریان با مجسمه مهران مدیری را
دیدهاید که در چند روز اخیر در شبکههای
اجتماعی خبرساز شده است .جایی که خواننده معروف موسیقی
و پسر استاد آواز ایران ،وقتی مجسمه مهران مدیری را میبیند این
تندیس آنقدر شبیه چهره واقعی بازیگر سینما و تلویزیون است
که همایون به نشانه احترام ،دستش را روی سینه میگذارد و با او
احوالپرسیمیکند!خوانندهموسیقیوقتیمیفهمدکهاینچهره
یک تندیس است ،شوکه میشود ،جلوتر میرود و دستی روی سر
وصورتمهرانمدیریمیکشدتاباورششود!میدانیدچهکسی
چنینمجسمهبزرگیراساختهوچطوراینتندیساینقدربهچهره
واقعیمجریبرنامهدورهمیشبیهاست؟هرچنددراینویدئونامی
ازسازندهمجسمهنیامدهامابعدازکمیبررسیمتوجهشدیمکهاین
تندیس،ساختهدستیکهنرمندمشهدیاستکهتاحاالکسیاو
راکشفنکردهاست.درپروندهامروز«زندگیسالم»سراغحسین
ایجادی ،سازنده همین تندیس رفتیم و درباره ماجرا و حاشیههای
شوکهشدنهمایونشجریانازتندیسمدیری،نحوهساختچنین
مجسمهعجیبوکاروزندگیاشپرسیدیم.

فرار از دام شیادان
در جمعه سیاه!
آخرین جمعه ماه نوامبر ،برخی فروشگاه های آنالین داخلی
هم تخفیفهای سنگین و استثنایی روی کاالهای شان ارائه
میدهند ،چه کنیم سرمان کاله نرود؟
نجات شکوندی

ن وخطا یاد گرفتم
ساخت تندیس را با آزمو 

 ۳روش برای ساخت تندیسها وجود دارد

حسین ایجادی ،متولد ۱۳۶۰است و خودش را اینطور معرفی میکند« :سال 81در رشته گریم آموزش دیدم و از سال87
وارد گریم حرفهای شدم .به تهران رفتم و در کنار استاد جاللالدین معیریان ،چهره ماندگار طراح گریم و چهرهپردازی کار
کردم.سال 92بهمشهدبرگشتموآموزشگاهیتاسیسکردموازآنجاییکهگریمدرسینمایمشهدخیلیفعالنیستمن
از حرفهام برای ساخت اعضای مصنوعی استفاده کردم که در سینما به عنوان سر و دست بریده استفاده میشود .همزمان
تالش کردم تا از هنرم برای کسانی که دچار قطع عضو هستند هم استفاده کنم تا اینکه 4سال پیش اولین شرکت تولیدی
اعضایمصنوعیباوضوحباالرادرکشورتاسیسکردم.مندراینشرکتعالوهبراعضایمصنوعیعالقهداشتمکهتندیس
ن که آموزش ببینم به صورت آزمون و خطا ساخت آن را یاد گرفتم و در سال  96توانستم اولین
و سردیس هم بسازم .بدون ای 
سردیس «هایپررئال» یا «بسیار واقعی» را بسازم».

این تندیسها چطور ساخته میشود ،چه موادی در آن به کار رفته و . ...این هنرمند توضیح
میدهد« :ساخت این مجسمهها به سه روش قابل اجراست .یک روش برای مجسمه کسانی
است که در دنیا نیستند یا خودشان از ساخت چهرهشان خبر ندارند .ما به عکسهایی از همه
جهاتصورتوبدناینافرادنیازداریمکهقالببدنیآنهارابسازیمورنگآمیزیوکاشتمو
و...راانجامبدهیم.یکروشدیگربرایاشخاصیاستکهوجوددارندوماصورتآنهاراقالب
میگیریم و تمام چهره شخص را
کپیمیکنیم.بهشکلیکهحتی
اگر روی صورت ،خال یا خشکی
لب هم وجود داشته باشد روی
تندیسحکمیشود.ماکسانی
را داشتهایم که مادربزرگ یا
پدربزرگشان را آوردند و
قالب گرفتیم و االن آنها
در قید حیات نیستند اما
سشانحتیبابافتبدنیشانوجودداردوماتوانستیمچهرهشانراماندگارکنیم.
تندی 
تاحاالچندینعروسودامادهمپیشماآمدهاندومابافتواقعیصورتشانراگرفتیمو
چهرهواقعیزمانازدواجشانراساختیمتاروزازدواجشانهمیشهیادشانبماند.یک
روشاسکنهموجودداردکهنیازیبهعملیاتقالبگیرینداردوماازبافتبدنی
آدمهااسکنمیگیریموبادستگاهمشخصیپوستآنهاساختهمیشود.آناتومی
سهایدقیقپرینتگرفتهوحتیبافتبینی،گردنوگوشتندیسهادقیقاشبیه
بدنیبامقیا 
بافتبدنیفردمدنظرساختهمیشود».

تندیس «مدیری» چند سال پیش ساخته شده است
«ایجادی» درباره ماجرای ساخت تندیس «مدیری» میگوید:
«شرکتی در مشهد فعالیت میکند که ساخت مجسمههای
کوچکسهبعدیرابرعهدهدارد.ماسال 96کهسردیساستاد
کمالعلوی،هنرمندخراسانیرابهسفارشادارهارشادمشهد
کار کردیم یکی از کارمندان آن شرکت ،دانشجو و هنرجوی
من بود و از همکاران ما دعــوت کرد تا در خصوص ساخت
سردیسهایی با سایز بزرگ همکاری کنیم .ما آن زمان فقط
آموزشگاه مجسم ه سازی داشتیم و از آنها دعوت کردیم که
جایمابیایند.وقتیکارمندانآنشرکتبهآموزشگاهآمدند،
مدیرعاملشانبهمجسمهاستادرضاکمالعلوینزدیکشد
وگفتکهمادنبالچنینتندیسهاییهستیمومیخواهیمکه
چنین کارهایی بسازیم اما پرینتهای سه بعدی فقط در ابعاد

کوچک میتواند کمکمان کند و نمیتوانیم جزئیات باالی
چهره را روی مجسمهها پیاده کنیم .خالصه قرار بر این شد
که ایشان موزهای درست کنند و ما مجسمههای افراد مشهور
و بزرگ را طراحی کنیم .این همکاری شکل گرفت و ما چند
مجسمهراهمساختیم.مثالمجسمهاستیوجابزراساختیمکه
دربرنامه«حاالخورشید»تصویرآنپخششدامابهدلیلاینکه
تبلیغنشودناممارانیاوردند.بعدهمهنرپیشههایایرانیمثل
مهران مدیری ،رضا عطاران  ،فاطمه معتمدآریا و آل پاچینو را
ساختیم و قرار بر این شد که مجسمه ساالر عقیلی را بسازیم.
گروه خوبی شکل گرفته بود .ما  5چهره مطرح را ساختیم که
رونمایینشدهاند.مجسمهمهرانمدیریهمبهسفارشهمان
شرکتساختهشد».

روزی که همایون شجریان غافلگیر شد
برایمان جالب بود که بدانیم همایون شجریان در کجا و چطوری با
تندیسمهرانمدیریروبهرووغافلگیرشدهاست.اینهنرمندمشهدی
میگوید«:فیلمتندیسمهرانمدیریوغافلگیرشدنهمایونشجریان
به بیشتر از یک سال پیش برمی گردد .آن زمان ،استاد شجریان در قید
حیاتبودولیحالخوبینداشت.احمدعلیشجریان،برادرایشانکه
تهایخیریهفعالیتمیکند
ازاستادانودوستانماستبایکیازشرک 
کمکهایخیریههنرمندان،تندیسهایسایزکوچکشان

کهدرمقابل
رابهآنهاهدیهمیدهد.اینتیمخیریهازاحمدعلیشجریانخواستکه
کاری کنند تا بتوانند چهره استاد محمد رضا شجریان را بسازند .استاد
احمدعلی شجریان با همایون تماس گرفت و او به مشهد آمد تا فضای
کارمان را ببیند .زمانی که همایون و احمدعلی شجریان وارد شرکت
شدند ،مجسمههای کوچک را دیدند و از آن جا وارد اتاق مجسمههای
هایپررئالشدندکهفقطمجسمهآقایمدیریرویصندلینشستهبود.
همایون شجریان فکر میکند که آقای مدیری در اتاق نشسته است و
با او سالم و احوالپرسی میکند! در نهایت هم حال استاد شجریان
وخیمترمیشودومجسمهاوساختهنمیشود.فقطهمینفیلمازآن
روزبهیادگارمیماندکهبهتازگیدرشبکههایاجتماعیپربازدیدشدهاست».میپرسمانتشاراینفیلمحاشیهیاواکنشی
نداشتهاست؟اومیگوید«:اینتندیسهنوزرسم ًارونمایینشدهاستومسئولیتشباشرکتمشهدیاستکهآنراسفارش
دادهبود.آنهاچندبارپیگیریکردندوپرسیدندکهچهکسیفیلمراپخشکردهاستولیهیچکدامماننمیدانیم.منآنروز
حتیخودمآنجانبودم.منهمناراحتبودمکهدراینفیلمهیچنامیازسازندهنیامدهاست.چوندرتمام ایرانفقط
سهنفرچنینمجسم ههاییمیسازندکهدونفردرتهرانهستندومنهمدرمشهدفعالیتمیکنم».

قیمت این تندیسها حدود  100میلیون است
از این هنرمند مشهدی میپرسم که تندیس مهران مدیری چقدر هزینه داشته است؟ میگوید:
«من فقط میتوانم هزینه مواد مصرفی این تندیس را بگویم .چون شاید بعضی از شرکت ها
بخواهندچنینمجسمههاییراسفارشبدهندیابفروشندومننمیتوانمجزئیاتهزینهآن
رابگویم.قیمتفروشاینتندیسهادرحدود 100میلیونتومان استکهموادمصرفی
آنحدود 35تا 40میلیونتومانهزینهدارد.موادمصرفیبرایساختقالبیاتزریقمواد
سیلیکونیاست.چوناینسیلیکونهاعمربسیارطوالنیداردومواداولیهآنفقطدردو
یاسهکشورساختهمیشود.بقیهموادساختتندیسهاوحتیقالبهااماباموادداخلی
است.چشمتندیسازجنسآکریلاستودندانهاوموهاو...همدرداخلوجوددارد».

درساختاعضایمصنوعیباآلمانرقابتمیکنیم
حسین ایجادی در قسمت دیگری از صحبتهایش میگوید« :در مقایسه با هنرمندان
تهرانیکمترموردتوجههستم».اوادامهمیدهد«:مادرمشهدموزهمجسمهنداریمومشهد
نجاییکهدرکشور
درمجسم هسازیضعفهاییداردولیدرساختاعضایمصنوعیازآ 
تنهاشرکتیهستیمکهکارمانبسیارطبیعیبهنظرمیرسدوحتیباکشورهاییمثلآلمان
رقابتمیکنیمعقبماندگینداریم.درفروشاعضایمصنوعیدرتمامکشورنمایندهداریم
وخوشبختانهمشهدقطبگردشگریاستوتعدادزیادیمشتریخارجیداریم.شرکتما
یکشرکتکوچکاستویکشرکتتولیدینیازمندیکسریاستانداردهاست.مثالما
توانستیمعالوهبراستانداردهایخودمان،استانداردهایکشورسوئیسرابهدستبیاوریم
وفعالباعراقوترکیهکارمیکنیمودرآیندهبهبقیهکشورهاصادراتخواهیمداشت.فعالیت
مابهشکلانبوهنیستوفعالدرمرحلهگسترشهستیم.البراتوارماباهمکاریهفتنفراداره
میشودوبهزودیچندیننفردیگربهمااضافهمیشوندوتادوماهآیندهبه 20نفرمیرسیم».

میتوانیم بخش زیادی از مشکالت معلوالن
را رفع کنیم
البته«ایجادی»شکایتهاودغدغههاییهمدارد«:مادرحوزهتولیدتجهیزات
پزشکی کار میکنیم اما همه اینها فعالیت هنری اســت .همانطور که
مجسمه های هایپررئال به شدت طبیعی هستند و حتی اثر انگشت دارند،
اعضایمصنوعیهایپررئالهمباجزئیاتبسیارکوچک،کارمیشوند.وقتیاز
شرکتماکهاعضایمصنوعیمیسازدصحبتمیشودهمهفکرمیکنند
یکشرکتصنعتیهستیمدرحالیکهشرکتمایکشرکت
هنری است و ما دنبال پروتزهای زیبایی هستیم .وقتی
کسی دستش قطع میشود ما میتوانیم دستش را با
جزئیاتکاملوحتیباجریانخونمصنوعیوناخنو
موهایطبیعیبسازیموشخصازنظرروحیوروانیبه
حالتاولیهبرمیگردد.بااینحال،شرکتمادرحال
گسترشاستاماحمایتمالینداریموفقطبهصورت
معنویازماحمایتمیکنندیعنیگاهیمسئوالنبه
شرکتمیآیند،خداقوتیمیگویندومیروند.حتی
تاحاالکارمانرسانهاینشدهودرشهرخودمانهنوز
مارانمیشناسند.اگرمسئوالنبیایندساختاعضای
مصنوعی حتی از تندیس ها و سردیس ها جذابیت
بیشتریداردچونبخشزیادیازمشکالتمعلوالنرارفعمیکند».

ک فرایدی یا همان جمع ه سیاه
فردا یعنی آخرین جمعه ماه نوامبر میالدی ،بل 
است که معموال به عنوان اولین روز خرید برای کریسمس به حساب میآید .این
آیین که از سال  1952در آمریکای شمالی آغاز شده ،این روز را تبدیل به یکی از
شلوغترینروزهایخریددرسالکردهاست.دراینروز،فروشگاههاوبرندهای
مختلف سعی میکنند با تکنیکهای بازاریابی و استفاده از ترفند تخفیف به
شلوغشدناینروزوالبتهفروشبیشترشاندامنبزنندبهطوریکهجدیدترین
آمار منتشر شده در سال ،۲۰۱۸نشان میداد که به طور رسمی ۱۲۹کشور در
مراسم بلکفرایدی شرکت میکنند که با پیوستن ایران و ۲۹کشور دیگر این
آمار به  ۱۵۹کشور در جهان رسیده است .در این بین ،رئیس پلیس فتای غرب
استانتهرانهمدربارهبرخیکالهبرداریهایمرتبطباحراج«جمعهسیاه»در
کشورمانهشداردادهوگفته«:هرسالهبعدازحراججمعهسیاه(بلکفرایدی)
ل توجهی از مردم به خاطر کالهبرداریهای صورت گرفته
شاهد شکایات قاب 
در خریدهای آنالین این حراج بیسابقه هستیم» (منبع خبر :مهر) .سودجویی
عدهای از این آشفته بازار که با شروع اپیدمی کرونا ،جنبههای خرید آنالین آن
ی سالم
بیشتر از قبل هم شده؛ ما را بر آن داشت تا در مینی پرونده امروز زندگ 
به نکاتی برای مورد کالهبرداری قرار نگرفتن و ضرر
مالی در این جمعه سیاه،
اشــــــاره داشــتــه
باشیم.

فهرست خرید تهیه کنید
صرف نظر از خرید حضوری یا آنالین ،خرید کردن بدون داشتن یک فهرست مناسب
یکی از بدترین کارهایی است که میتوان انجام داد .نداشتن چک لیست نیازهای
شما برای خرید ،از یک طرف و تبلیغات فروشندهها از طرف دیگر  ،شما را همواره به
خریدن اقالمی که نیاز ندارید سوق میدهد .پس اگر میخواهید پول کمتری خرج
کنید در اولین فرصت فهرست اقالم مورد نیازتان را تهیه کنید.
قیمتها را بررسی کنید
چ وقت در هیچ خریدی عجله نکنید.
عجله همواره شما را به بیراهه میکشاند پس هی 
حتی اگر با تخفیف های عجیب و غریب بلک فرایدی روبهرو شدید؛ در اولین قدم
قیمتها راچک کنید .به خصوص اگر غیر حضوری خرید میکنید میتوانید به
راحتی و در عرض چند دقیقه قیمت های سایتهای مختلف را بررسی و بهترین
پیشنهاد را انتخاب کنید .همواره یادتان باشد خرید نکردن بهتر از گران خریدن
است.
قوانین بازگرداندن کاال را بررسی کنید
متاسفانه در این ایام بسیاری از فروشگاهها دست به تغییراتی در مهلت بازگرداندن
کاال ،قوانین بازگشت یا گارانتی اجناس خود میزنند .پس بهتر است در هنگام خرید
یک بار دیگر قوانین بازگرداندن و خدمات پس از فروش فروشگاه را بررسی کنید تا با
محدودیتی در بازگشت کاال یا خدمات پس از فروش مواجه نشوید.
از پرداخت بیعانه یا تمام مبلغ پیش از تحویل جنس خودداری کنید
باشروعکرونا،بازارفروشمحصوالتدرفضایمجازیماننداینستاگرامبیشتررونق
گرفته است .این بازار عالوه بر کمک به اقتصاد خانوادهها در فروش محصوالت خود،
فضای مناسبی برای تقلب و سودجویی نیز به وجود آورده است .اما بهتر است برای
خرید حتما فروشنده را بشناسید و از سابقه او در این حوزه باخبر باشید و از پرداخت
هرگونه وجه به صورت بیعانه یا پیش از دریافت کاال خودداری کنید.
ی نماد» هر فروشگاه اینترنتی را کنترل کنید
«ا 
مهمترین اصل در خریدهای اینترنتی ،انجام خرید از فروشگاههای دارای مجوز
و تایید شده است .بهترین شیوه برای شناسایی فروشگاههای دارای مجوز خرید،
کنترل نشان «ای نماد» است .این نشان حتما باید در سایتها درج شده باشد به
طوری که هنگام خرید ،خریدار بتواند با کلیک روی این نشان ،آدرس درج شده در
لینک مذکور را با آدرس اصلی سایت تطبیق دهد و مشخصات فروشنده را بررسی
کند.
به درگاه بانکی توجه کنید
هرچند همیشه توصیه میشود از سایت های معروف ،فروشگاههای آنالین دارای
اینماد،قدمتداروخوشنامخریدکنیداماتوجهبهایننکاتبهتنهاییکافینیست.
پلیس فتا هم همیشه ،فارغ از نوع فروشگاه به دقت در هنگام واریز وجه خرید توصیه
کردهتادرگاهاصلیخریدآنهافیشینگنباشد.درضمندرصفحهدرگاههایاصلی
بانکها حتما باید نماد و آدرس سایت  shaparak.irدرج شده باشد.
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ات رو بدون ،تقویت
استعداد ویژ ه
کن.

چالش های عکاسی در نورکم

سامیه نظری،کارشناس گل وگیاه از زیروبم حرفه اش میگوید
نسترن رضوی| روزنامه نگار
من کیام و چطور وارد این

حرفه شدم؟

(ویژه نوجوانان)

مرغ مگسخوار و گل

چیست؟

کار کردن در فضای گلخانه و نگهداری از گلها و
گیاهانبرایمنشیرینیمداوماستامابههرحال
هرکاری چالشهای مخصوصبهخودش را دارد.
همانطــور کــه گفتــم در کار مــا صبــوری یکی از
مهمترین ویژگیهایی است که باید داشتهباشیم

چه آیندهای پیشروی یک کارشناس

گلوگیاه است؟

یــک کــارشــنــاس گــل و گــیــاه بــایــد چه

علم وافسانهدربارهخسوفچه میگویند؟

ویژگیها و مهارتهایی داشتهباشد؟

صبــوری ،نظــم ،دقــت و ظرافــت در کار از
ویژگیهــای مهــم یــک کارشــناس گلوگیاه
است .عالوهبر این ،شــناختن دقیق گیاهان و
یادگیری نحوه نگهــداری از آنها بســیار مهم
اســت .گل و گیاه موجودات زندهای هستند و
هرکدامشان نیاز بهتوجه و مراقبت 24ساعته
دارند .برای مثال در فصل زمستان باید روزی
چند مرتبه دمــای گلخانــه را بررســی کنیم تا
گیاهان مشکلی ازنظر سرمایشی و گرمایشی
نداشتهباشند.

مروری بر افسانه های قدیمی درباره ماه گرفتگی به بهانه طوالنی ترین خسوف قرن
چندروز پیش طوالنیترین خسوف قرن رخ داد .زمین از میان ماه و خورشید عبور کرد ،سایهاش را بر ماه انداخت و 97درصد

از آن را پنهان کرد .این خسوف ناقص که ماه طی آن ظاهری سرخرنگ پیدا کرد3 ،ساعتو28دقیقهو23ثانیه طول کشید و از

همه ماهگرفتگیهای بین سالهای  2001تا االن و همه خسوفهایی که تا سال  2100رخ خواهدداد ،طوالنیتر بود اما چرا این
پدیده در ایران مشاهده نشد؟ طوالنیترین ماهگرفتگی قرن تنها در مکانهایی دیدهشد که ماه
در آنها باالی افق قرار دارد .بههمین دلیل ساکنان آمریکای شمالی ،کانادا و مکزیک توانستند

این رویداد را بهطور کامل مشاهده کنند و ما شانس دیدن آن را نداشتیم.

زیرا گاهی بهثمر رسیدن گیاهان بلندقامت برای
ارائه به بازار یک تا دوســال طول میکشــد و نباید
توقع داشت که ســر یک ماه رشــد کنند .ازطرفی
ضرورت مراقبت دایمی از گیاهان باعث میشود
که شــغل ما تعطیلی نداشتهباشــد و اینجاســت
که همراهــی خانواده خیلــی مهم میشــود .اگر
شــخصی چنیــن شــرایطی را نداشتهباشــد ،کار
برایش سختتر خواهدشد.

فعالیت در حوزه گلوگیاه بهویژه در سالهای
اخیر توجیــه اقتصادی خوبی دارد،بهشــرطی
که با اطالعــات کافی و عالقهمنــدی وارد بازار
کار شــوید .به نظر مــن هیچوقت برای شــروع
کار موردعالقهتــان دیر نیســت .زمانی که من
فعالیتم را شروع کردم ،خیلیها میگفتند دیر
شده و نتیجه نمیگیری اما من باانرژی کارم را
شروع کردم و با پشتکار ادامه دادم .همانطور
که اشاره کردم شش ماه تا یک سال اول در این
حرفه بایــد صبور باشــید ،گاهی ممکن اســت
بعضی از گیاهانتان تلف شــوند امــا درنهایت
بعد از یک دوره کوتاه بهنتایج خوبی میرسید.

بدانیم
دلیل سرخرنگ شدن ماه

هنگام خسوف

ما امروز از دلیل علمی خسوف
باخبریــم و میدانیــم ماهگرفتگی کامــل زمانــی رخ میدهد که
زمین بهطور کامــل بر ماه ســایه بیندازد .در طــول ماهگرفتگی،
قمر زمین چهرهای ســرخرنگ به خود میگیرد که دلیلش وجود
اکسیژن و نیتروژن در جو زمین است.
ایــن دو گاز طــول موجهــای کوتاهتــر مانند نــور آبــی و بنفش را
پراکنده میکننــد ،بنابرایــن رنگهایی با طول مــوج باالتر مثل
زرد ،نارنجی و قرمز بیشتر باقی میمانند .به این ترتیب زمانی که
ماه در ســایه زمین قرار میگیرد ،نمایی سرخرنگ پیدا میکند.
خب این توضیحات علمی ،قدمت زیادی ندارند .تا قبل از اینکه
منجمان آســمان باالی ســر ما را بشناســند و بشناســانند ،بشــر
دربرابر پدیدههای نجومی شگفتزده و هراسان میشد و سعی
میکــرد با ســاختن افســانهها ،اتفاقــات طبیعی جهــان را برای
خودش قابل درک کند.

جگوار خشمگین در آسمان

ماهگرفتگــی در تمــدن اینکاهــا اتفاقی ترســناک بــود .آنهــا که از
اکســیژن و نیتروژن خبر نداشتند ،رنگ ســرخ ماه را به حمله جگوار
ربطمیدادند.افسانهمشهوراینکاهادرتوضیحماهگرفتگیمیگوید
جگواری به ماه حملــه میکنــد و آن را میخورد .رنــگ قرمز ماه هم
درواقعخونآناست.اینکاهامیترسیدندکهجگوارپسازحملهبه
ماه به زمین هم حمله کند و انسانها را بخورد .پس برای پیشگیری
از این اتفــاق ،نیزههایشــان را رو به مــاه میگرفتند و ســروصدا راه
میانداختندتاجگوارگرسنهرابترسانند.آنهاحتیسگهایشان
راکتکمیزدندتاازدردزوزهبکشندوصدایشانبهآسمانبرسد.
حمله حیوانات گرسنه

قبیله «هوپاهــا» ،ســاکنان بومی شــمال کالیفرنیا اعتقاد داشــتند
خسوف ،خشم ســاکنان آســمان نســبت به ماه اســت .آنها تصور
میکردند ماه  20همســر و تعداد زیادی حیوان خانگی شامل شیر
کوهیومارداردکهوقتیغذایکافیبرایحیواناتخانگیاشتهیه

نمیکند ،به او حمله میبرند و زخمــی و خونآلودش میکنند .این
بلبشو(سرخرنگشدنماه/خسوف)وقتیتماممیشودکههمسران
ماه برای حفاظت از او وارد عمل شوند .آنها خون ماه را میشویند و
از او پرستاری میکنند تا حالش خوب شود .اهالی جنوب کالیفرنیا
توضیحدیگریبرایماهگرفتگیداشتند.آنهامعتقدبودندخسوف
نشانهایاستازبیمارشدنماهوهمهاعضایقبیلهوظیفهدارندبرای
برگرداندنسالمتیماه،نیایشکنندودعابخوانند.
منابع :ایسنا ،خبرآنالین

کالس زبان

در دام
کتاب های زرد
روان شناسی نیفتیم!
انسیه برزویی| روانشناس بالینی
در کتابفروشــیها ،اپلیکیشــنهای کتابخوانــی و فضای

مجازی ،کتابهای «روانشناســی» مخاطبان زیادی دارند اما بسیاری از
آنها معیارهای الزم را برای قرارگیری در دسته «روانشناسی» ندارند .این

کتابها با عناوینی بســیار امیدبخش ،به ما نوید تغییــر و تحول فوری در
زندگی روانی ،اجتماعی ،مالی و ارتباطی میدهند و با دستگذاشتن بر

آرزوهــا ،ترجیحــات و ترسهــای مــا و سادهســازی غیرمنطقــی مفاهیم

روانشــناختی ،ما را ب ه امید دســتیابی فوری به اهــداف بزرگمان ب ه دام

Shout (/ʃaʊt/)  

درنهایت ما را با سرخوردگی مواجه میکنند .همچنین با ایجاد دیدگاهی

غیرمنطقیدربارهعلمروانشناسی،جایگاهروانشناسواهمیتمراجعه

فاطمه قاسمی | مترجم

ایــن جــا بــا هــم زبــان تمرین
می کنیم  .به مــا بگوییدیــاد گرفتن چه
چیزهایــی در زبان انگلیســی بــرای تان
سخت است تا راه آســان تر کردنش را با
هم پیدا کنیم .

بهزیستی روانی ما نمیکنند ،بلکه با ایجاد باورها و انتظارات غیرمنطقی،

مثال:

There's no need to shout , I
can hear you.

ترجمه :نیازی به فریاد زدن

نیست ،صدایت را می شنوم.

به روانشناس را بهطور ضمنی زیرسؤال میبرند :وقتی با یک کتاب قرار

مثال:

What are you two whispering

?about over there

ترجمه :شما دوتا آنجا درباره چی پچپچ
میکنید؟

است زندگیام متحول شود ،چرا به مشاور و روانشناس مراجعه کنم؟ با

توجه به اینکه این موضوع در بلندمدت برای عموم مردم و جامعه تبعات
بســیاری دارد ،ضــروری اســت در انتخــاب کتابهــای روانشناســی،

حواسمان به نکات زیر باشد.

 ۱عنوان کتاب| اگرچه برخــی از کتابهای علمی روانشناســی هم
سعی میکنند برای جلب توجه مخاطب از عناوین جذاب استفاده کنند اما
این موضوع درباره کتابهای زرد بیشتر صدق میکند .عناوین کتابهای
زردمعموالازوجودیکرمزورازبرایتحولزندگیخبرمیدهند،برتغییرات
بزرگ و فوری تأکید میکنند ،از واژگانی بسیار امیدبخش و مطمئن استفاده
میکنند و عمدتا بهجای بهبود ویژگیهای درونروانی ،تحول اوضاع زندگی
بیرونی همچون کسب ثروت و عشــق را نوید میدهند .بهتر است کتابهای
دارای این نوع عناوین ،با دقت بیشتری بررسی شوند.
 ۲نویسنده کتاب|بیشترکتابهایزرد،ترجمههستندومتأسفانهاین
باور غلط در ذهن ما وجود دارد که وقتی نویســنده یک کتاب ،فردی خارجی

همیشــه یکی از چالشهای پیش روی عکاسان است .برای حل این

مســئله ،درک «مثلث نوردهی» و نحوه اســتفاده از آن بســیار مهم
است .توجه داشتهباشید وقتی در شرایط نور کم عکاسی میکنید،

تفاوت بین تاریکترین و روشنترین قســمتهای سوژه کم است.

پس اولویت دادن به هر بخشی از مثلث نوردهی مستلزم اتخاذ یک
تصمیم مناسب از سوی شماست مثال در بعضی مواقع باید بین تاری

(ســرعت شــاتر کمتر) و نویز (ایزوی باالتر) انتخاب کنیــد ،یا با کم

کردن عدد عمق میدان ( )Fبا چالش فوکوس روی سوژه دستوپنجه

نرم کنید .دوربین شما ســه راه دارد برای کنترل میزان نوری که به

سنسورش میرسد اما درنهایت انتخاب با شماست .این سه راه را با
هم مرور میکنیم.

1

تغییر ایزو

همواره توصیه میشود که با کمترین میزان ایزو عکاسی کنید اما
هنگام عکاســی در نور کم ،معموال اولین واکنش این است که ایزو را باالتر
ببرید اما این کار به تصویر نویز اضافه میکند .توجه داشتهباشید نویز بهتر
از تاریکی و تار بودن عکس شماست زیرا نویز را میتوانید بهراحتی بهوسیله
ابزارهای ویرایش ازبین ببرید .یادتان باشد که میزان ایزو در هر دوربین با
توجه به کیفیت و نوع برند آن متغیر است.

2

سرعت شاتر

طبیعتا هرچه سرعت شاتر کمتر باشد ،نور بیشتری وارد سنسور
دوربین میشــود .خب بهاندازه کافی ساده بهنظر میرســد که با کاهش
سرعت شــاتر ،نور بیشــتری از محیط بگیرید اما با این کار احتمال لرزش
دست و درنتیجه تار شدن عکستان را باال میبرید .هرچند این عامل بسته
به تــوان و امکانات شماســت اما یک قانــون کلی هنگام در دســت گرفتن
دوربین این است که سرعت شــاتر را از  1/125ثانیه کمتر نکنید ،بهویژه
هنگامی که یک سهپایه مناسب دردسترس ندارید.

3

دیافراگم

تغییــر دیافراگم یکی دیگــر از تنظیماتی اســت کــه میتوانید در
عکاسی در نور کم ،انجام دهید .دیافراگم بازتر در لنز شما اجازه عبور نور
بیشتری را میدهد .بهخاطر داشتهباشید که هنگام تنظیم دیافراگم ،عمق

میدان عکس خود را تغییر می دهید و اگر سبک خاصی دارید که باید به آن
پایبند باشید ،تغییر دیافراگم میتواند این موضوع را خراب کند.
پیشنهادهای بیشتر برای عکاسی در تاریکی

عالوه بر راههای گفتهشــده که هرکدام مزایا و ایرادهــای خودش را دارد،
روشهای دیگری برای عکس گرفتن در تاریکی وجــود دارد .برای مثال
نکتهای که اغلب نادیده گرفته میشــود ،افزودن فلش اســت .نور شــدید
ایجادشده توسط فلش سبک خاصی را ایجاد میکند و بسیاری از عکاسان
در فضایی که سوژه دور از لنز نیست ،از آن استفاده میکنند .ذخیره عکس
با فرمــت  rawهم یکی دیگــر از نکات کاربردی اســت .ایــن فرمت حاوی
اطالعات بیشتر و حجم باالتری اســت و فضای بیشتری را اشغال میکند
اما دست شما را در ویرایش عکسها در رایانه باز میگذارد .در هفته آینده
بهمرور این سبک عکاسی در موبایل خواهیمپرداخت.

سفرنامه

 ۳پیش گفتار و مقدمه| در ابتدای هرکتاب ،نویسنده مواردی همچون
سیررسیدنخودبهایدهنوشتنکتاب،سوابقخوددرراستایموضوعکتاب،
مبانی علمی موجــود در ارتباط با موضــوع و دالیل اهمیــت مطالعه کتاب را
توضیح میدهد .اگر این توضیحات مبتنیبر دالیلی شهودی هستند –مثل؛
به من الهام شد ،ناگهان به ذهنم رسید ،در رویا دیدم ،خاطرهای به یادم آمد -و
بهجایاصطالحاتوعناوینعلمیبرمفاهیمکلی،مبهم،بسیارسادهوبدون
اشارهبهنظریات،مدلهایانظریهپردازانحیطهروانشناسیاستوارهستند،
احتماال پای کتاب زرد درمیان است.
 ۴محتوای کتاب| بسیاری از کتابهای زرد مبتنی بر خاطرات ،تجارب
و باورهای شــخصی نویســنده هســتند .ایــن کتابهــا از هرگونه اشــاره به
پژوهشها ،مقاالت و مطالعات علمی و آزمایشگاهی و نظریات روانشناختی
خالی هستند .نویسندگان این کتابها با استناد به تجارب خود ،مخاطبان
سخنرانیهایشــان ،نزدیــکان ،همکاران و حتــی عموم مــردم و بدون ذکر
هیچگونــه شــواهد علمــی معتبــر ،ســعی در اثبــات ایدههــای خــود دارند.
راهکارهای ذهنی و آزموننشــده را پیشــنهاد میدهند و با ارائــه انبوهی از
وعدهها و امیدها ،درنهایت شما را در دستیابی به یک دستورالعمل اجرایی و
امکانپذیر ناکام میگذارند .اگر هیچکــدام از گامهای قبل را طی نکردید و
درجریان مطالعه کتاب با این موارد مواجه شدید ،بهتر است درباره خواندن
ادامه آن کتاب تجدید نظر کنید.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

آثار شما

روزها در مدرسه
سارینا شریفی | 14ساله

از موقعی که به این خانه آمدهام ،جز بدرفتاری
چیز دیگری ندیدم .سه ماه است برای تدریس
به این خانه مسخره آمدهام .تازه از نیمه دوم آذر
گذشته اســت و نزدیک دی هســتیم ،هنوز راه
درازی تا پایان سال تحصیلی درپیش است .در
این روستایی که موقت در آن زندگی میکنم،
معلم دیگری جز من نیست .اصال برای همین
من تازهمعلم خواســتند که بــه اینجا بیایم.
از ِ
بچهها دل بــه درس نمیدهند ،اهالی روســتا
هم زود جــوش میآورنــد و مــن را مقصر درس
نخواندن بچهها میدانند .با اینکه خودشــان
گفتند معلم قبلی شغل بهتری پیدا کردهاست
و چون بچههــا درس نمیخواندنــد ،کارش را
ول کرده و رفتهاســت .روزهــای اول عصبانی

بــودم کــه همــه تقصیرهــا را گــردن مــن
میانداختند امــا حاال دیگر فرقــی ندارد
که مشــکل از کجاســت ،باید حلش کنیــم .امروز
با بچهها صحبــت میکنم .بهشــان میگویم اگر
به درس گــوش بدهند ،در وقت بیــکاری به آنها
گیتار زدن یاد خواهمداد .میدانم که به موسیقی
عالقه دارند ولی شــرایط کالس رفتن برایشان
مهیا نیست .صبح زودتر بیدار میشوم .گیتارم را
کوک میکنم و به کالس میروم .چندتا از بچهها
با بیحوصلگی کالس را ترک میکنند ولی به یک
ربع نکشــیده ،برمیگردند .از این بــه بعد هر روز
درس و موسیقی را کنار هم داریم .سال دیگر هم
در جشنواره موسیقی مدارس شرکت میکنیم .از
االن میدانم که بچههای من رتبه اول را میآورند.

بگونگو

ممنون بابت استوری های بارونی!
دانیال دایی داووداینا | طنزپرداز

است،پسحتمامتخصصاستوکارشراخوببلداست!ممکناستهرگز
بهذهنماننرسیدهباشدکهبسیاریازنویسندگانکتابهایزرد،هیچگونه
تحصیالتدانشگاهیدررشتهروانشناسیندارند.البتهممکناستبرخی
از آنها روانشــناس باشــند یا یکی از مقاطع تحصیلی خــود را در این زمینه
گذراندهباشند اما از فضای علمی روانشناسی فاصله گرفته و به تألیف این
نوع کتابها پرداختهباشند .بنابراین بهترین راه این است که با جستوجوی
نام نویسنده کتاب ،سوابق تحصیلی ،سایر کتابهای تألیفی و به ویژه جایگاه
علمی فعلی او (مثال استاد دانشگاه ،روان درمانگر در مراکز رسمی و معتبر)
را بررسی کنید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
و2
3

که نور به هر دلیل بهاندازه کافی وجود ندارد ،همواره سخت بوده و

جوانه ،جوانه ،جوانه! دیوانه شدم ،همه
بهم میگن اینقدر لباس و کتونی با مارک
فیک نخر .خب عقلم میرسه فیک نخرم،
پولمنمیرسهاصلبخرم!
همچین ســه بار گفتی جوانه فکر کردم چی
شده حاال .عیب نداره به فیک خریدنت ادامه بده.
کاراوناییناجورهکهپولشونمیرسهاصلبخرن
اماعقلشوننمیرسهوباپولاصلفیکمیخرن.

منبعeligasht :

متضاد

داد زدن

)Whisper (/ˈwɪspər/
نجوا کردن /پچپچ کردن    

میاندازند .متأســفانه ایــن کتابهــا نهتنها کمکــی به بهبــود زندگی و

عکاسی نزدیک غروب یا گرگومیش هوا ،فضای داخلی یا هرجایی

منبعexpertphotography.com :

اطالعات عمومی

ســامیه نظری هستم ،متولد ســال  1363در
آمل .من در شهری زندگی میکردم که بسیار
سرســبز و حاصلخیز بــود .بزرگ شــدن در آن
شرایط آب وهوایی و مأنوس بودن با گلوگیاه
در انتخاب کارم بیتأثیر نبود .از آنجاییکه به
کســب تجربههای جدید عالقه دارم ،ابتدا در
رشــتههای گرافیک و علوم ارتباطات مشغول
به تحصیــل و فعالیت شــدم .پــس از مدتی به
پیشــنهاد یکی از دوســتانم بهســراغ عالقه
دوران کودکی خــود یعنــی گلوگیاه رفتم
و ایــن عالقه هــرروز جدی و جدیتر شــد تا
اینکه به حرفه اصلی من تبدیل شد.

شــیــریــنـیهــا و ســخــتـیهــای ایـــن شغل

شما چطور میتوانید همکار من شوید؟

در این حرفه میتوانید بــه روشهای مختلفی
فعالیــت کنید؛ بــرای مثــال بهعنــوان ناظر در
گلخانهها مشــغول بهکار شــوید ،گلفروشــی
بزنیــد ،گلخانــه تأســیس کنیــد و خودتــان
تولیدکننده باشید یا به افرادی که از گل و گیاه
نگهداری میکنند ،مشاوره دهید .تحصیل در
رشتههایمرتبطمانندکشاورزی،باغبانیو...
میتواند در مباحث تئوری کمکتان کند اما تا
کارنکنیدوتجربهاینداشتهباشید،نمیتوانید
موفق شوید .پیشنهاد میکنم درکنار تحصیل
وارد بازار کار شوید و حتی اگر توانایی احداث
گلخانه یا گلفروشی ندارید ،تا مدتی برای
دیگران کار کنید.

نجات شکوندی | عکاس
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شما گفتین :جوانهعزیز! چرا
طوالنیترینخسوف جهاندر
ایران مشاهدهنشد؟

نگاتیو

کارشناسگل وگیاه باید صبور و باحوصله باشد

بدون شرح

پیاده روی در اقیانوس
غواصی در اعماق آب و کشف و تماشای دنیای اقیانوسها ازنزدیک برای
خیلیها امکانپذیر نیســت .بــرای همین آکواریــوم جذابــی در «مانیل»
فیلیپین در ســال  2008افتتاح شــد تا دنیای خارقالعاده اقیانوسها را
برای عالقهمندان ،آنهم بدون نیاز به تجهیزات غواصی به تصویر بکشد.
در این آکواریوم بــزرگ۱۴ ،هزار موجــود دریایی زندگــی میکنند که از
این تعداد  ۲۷۷گونه ،بومی جنوبشــرقی آســیا هســتند .ایــن آکواریوم
۳هزارمترمکعبی که از آب خلیج مانیل پر شدهاســت تــا برای زندگی این
موجوداتمناسبباشد،هفتبخشبافضاهاییمتفاوتدارد؛گردشگران
در بخش «آگوس» با ماهیهای بزرگ روبهرو میشوند .در قسمت «باهورا»
میتواننــد مرجانهای نادر و رقص دســته ماهیهای رنگارنگ را تماشــا
کنند .در ســالن کمنور و نســبتا تاریک «الئوت» با نهنگها چشمدرچشم
میشــوند و بخشــی از آن هم مختص عروسهای دریایی اســت که کمتر

کسی در حالت عادی شانس دیدنشان را دارد .یکی از هیجانانگیزترین
بخشهای ایــن آکواریوم ،پیــادهروی در تونلی 25متری اســت که در دل
آکواریوم اجرا شــده تا بازدیدکنندگان بهراحتی شنای موجودات دریایی
را ازنزدیک و درســت باالی سرشــان ببیننــد .در بخش مرکــزی آکواریوم
رســتورانی درنظر گرفته شــده که عالوهبر ســرو غذاهای خاص چینی-
فیلیپینی ،محل مناســبی برای نشستن و استراحت اســت .در این پارک
گردشگران بدون سفر به قطب جنوب ،پنگوئنها را هم ازنزدیک میبینند.
شیوه نگهداری و پرورش پنگوئنها در پارک مانیل تاحدی موفق بودهاست
که در سال ۲۰۱۷حدود ۱۳بچه پنگوئن بهدنیا آمدند .در این پارک بخش
قورباغهها ،حشرات ،عنکبوتها و کرمها هم وجود دارد .تماشای حرکات
هماهنگ فوارههای ۴۰متری بههمراه نورهای رنگارنگ و موسیقی یکی
دیگر از جذابیتهای این پارک است.

خستگی خواب از تنم بره بیرون .واقعا فکر کردی
 3میامبریمکوه؟
جوانه جون میدونی دلم از چی میسوزه؟

از اعتماد .مامانم گفت« :من قبل اینکه مامانت
باشم دوستت هستم» ،منم تو تله افتادم و تو

عالم رفاقت خیلی چیزها رو بهش گفتم و شد

اونچهنبایدمیشد.

عه چهجالب! حاال میدونی من دلم از چی
میسوزه؟ازچیزهایداغ،مثلشیرکاکائو،گاهی
همفرنیوآشرشته.

جوانه من چقدر بدبختم .یک پرتره از
خودم کشیدم و به بابام نشون دادم؛ گفت
آفرینچهاورانگوتانخوبیکشیدی.
خودتروناراحتنکن؛خیلیهاقدرهنررو
نمیدونن،یکیشخودت.یعنیچیساحتهنر
روبانقاشیهاتخدشهدارمیکنی؟

دزدگیر گذاشتی ،وقتی  4صبح ماشینت ونگ

چکسنمیفهمهتوسرماچی
جوانه،چراهی 

بیار پایین ،یا بیا ببین یهوقت گربهها ضبطت رو

پشــت آدم با اینکه دیده میشــه هیچکس
نمیفهمهکجاشمیخارهوهرچیآدرسمیدی
باز بغلــش رو میخارونــن ،اونوقت توقــع داری
بفهمنتوسرتچیمیگذره؟       

همســایه گرامی اینا! رعایت کن ،نوجوانان
عزیزکالسشوندارهحضوریمیشهدیگهتا12
ظهرنمیخوابن،بایدصبحبرنکالسطفلکیها  .

میگذره؟چراهیچکسمارودرکنمیکنه؟

میخواستم از تریبون عزیز جوانه به

همسایهمون بگم اگه از ترس دزد روی ماشینت
میزنه هی نگو گربه اســت .یا حساسیتش رو
نبردهباشن.

جوانه مگه استوری گذاشتن از برف و

جوانه یک برنامه بچین صبح ساعت 3

بارون چه عیبی داره که بعضیها مسخرهاش

اولاینکهساعت 3صبحنیستاصلشبه!
بعد بهجای کلمه «سیتی» بگین شهر و درنهایت
ایــنرو بدونین کــه من  4صبــح میخوابــم11 ،
ظهر بیدار میشم ،تا 12روی مبل ولو میشم که

هیچعیبینداره،تازهخیلیهمخوبه.ممنون
که از پشت پنجره استوری بارونی میذارین ،آخه
پنجره ما یا یانگوم رو پخــش میکنه ،یا بازی مس
رفسنجانوگلگهرسیرجان.

بریم کوه ،بعدش املت آتیشی و صفاسیتی.

میکنن؟

مسیریابی
مسیریابی

سودوکو

تست هوش

قانون :ارقــام  1تا  9را در خانههای خالی بنویســید طوری
که در هر سطر ،در هر ستون و در هر مربع 3در 3هیچ رقمی
تکراری نباشد.
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اعداد را طو ری در جدول قرار دهید که
از تمام اعداد استفاده و تمام ستونها
هم پر شود.
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تست هوش:
گزینه شماره  3را نمیتوان با تا زدن شکل باز شده ،ایجاد کرد.
مسیریابی:

7

3

اطالعات عمومی .1 :آمریکا  80 .2درصد
چالش ذهن:
 .1میانمار .2کلمبیا .3روسیه یا سوریه .4مغولستان .5آرژانتین .6تانزانیا
بازی با کلمات:
ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید ما
در این جا فقط به تعدادی از آنها اشاره کرده ایم.
چهار حرفی :نقره ،قرآن ،نامه ،قمار ،رمان و.. .
پنج حرفی :مناره ،منقار ،نقاره ،مهران و.. .
شش حرفی :قهرمان

نمونه:

معمایتصویری:

وقتیخواهرهامیگن«تادودقیقهدیگهحاضر
میشیم»وباجناقهادمدرمنتظرمیایستن!

وقتیکهجلویهمکاراتحرفازپولداریتمیزنیبعد
میبینیطلبکارتکنارتنشستن.

جدول متوسط | 8100

عمودی.1:رودگر-ســاز ترکمنــان .2راز-از حــروف
یونانی-قانــون مغولــی .3دختــر لر-اولیــن پادشــاه
سلوکیان-فرمان خودرو .4مراقبت-آسیب-اهل سنت
.5واحد  28گرمى-رشــته کوهی در مغولستان .6شهر
نیروگاه شــمال -غول برف ها-نهنگ آذری .7سیارکى
درکهکشانما-میزگردبهزبانانگلیسی-ازقدیمیترین
ارزهای جهان  .8حساســیت-واحداندازهگیری کمان
دایــره.9از درنــدگان جنگل-خدای باســتان-کامیون
ارتشی.10وفای بی انتها-پایتخت کشور باهاما -همراه
آشــغال .11گردشدســتهجمعی-جور-زبان فارســی
امروزه .12خط
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افقی .1:دگرآزاری -مضیقه .2کرگدن-مرز-سیاره بهرام .3از هوا گرفتن-یارانه-
همراه شلوار .4چپ-کهن سال .5داروی جوانی-قاچ نشــده .6ذره بنیادین–صنم
.7کاربر -وقت و زمان معین .8دریای عرب-رگ اصلی بدن .9از نمایشهای فردی

هوش منطقی:

وقتی یک زوج عاشق منتظرن وام ازدواج بگیرن تا برن
سرخونهوزندگیشون!

جوابها

سالم،روزشمابخیر.دوبارهبایک
مسابقه چی شده در خدمت شما
هستیم .برای امروز یک عکس از
 2اسکلت براتون در نظر گرفتیم
که شما باید برای آن یک جمله یا
دیالوگطنزبنویسیدوتاساعت
 24دوشــنبه برای ما بفرستید.
لطفا در ابتــدای هر پیامــک ،نام
ســتون «چــی شــده؟» و در آخــر
پیامکهمنامونامخانوادگیتون
رو حتما بنویســید .بامزهترین و
خالقانهترینجملههایفرستاده
شده،روزچهارشنبهبهاسمخود
نویسندهها چاپ میشه .شماره
پیامــک  2000999هــم آمــاده
دریافتپیامهایشماست.

عددیاب:

در انتظار وام ازدواج!

8

4

5

4

9

3 5 6 2 4 7

برای شــما تعدادی از حروف را نوشتهایم که
باید بر اســاس مربعهای خالی در هر ســطر
کلماتیباهمانتعدادحروفرابنویسید.

افقی.1:رباط -کشور صنعتی آسیایی  .2لنگه-از گلها  .3نظریه–قند نیشکر -اکبر گردشــگری نطنــز اصفهــان  .9یــار رامین-عضــو رونده
واصغر آســمانی  .4باز –روشــنایی  .5تــراز نامه-اســتخوان پــا از زانو تا لگــن  .6زهرابه .10عالمــت مفعولی-نــام دیگــر مخــزن اکســیژن-بله
میکروبها-ورقه هویت .7شکاف-اختراعی از ساموئل مورس  .8نوعی کبوتر-دهکده روسی .11سرجوخه نیروی دریایی -واحد سنجش طول
انگلیسی.12ازشاخههایروانشناسی-اکسیدطبیعی
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چی شده؟

9 2 3 5 1

ملت عزیز ایــران لطف ًا به این موارد قبل از انتشــار اســتوری
دقت فرمایید:
* آقایون گرامی ،بعد از سه ماه رفتین آرایشگاه ،خب مبارکه
امااینکهازلحظ هلحظهاشعکسمیگیریندلیلندارهها.
 20تومن پــول اصالح دادین ایــن قدر مانور تجمــل نداره.
همونم نمیرفتی بعد از سه ماه ندید بدید!
*اینجورینیستپردهاتاقشمابابادتکونبخورهپردهاتاق
ما پیتزا بخوره .اینقدر از تکون خوردن پرده ذوق زده نشین   .
* مامان و بابای ما هم گوشــی دارن و به مــا پیامک میدن،
یعنی چی تا بهتون پیامک میدن دختــرم زود برگرد خونه
یا پسرم سرراهت نون بخر؛ با کپشن قربون مهربونیهات و
دغدغههات،پیامکشونرواستوریمیکنین!االنباباتون
نگران نون خونه است یا شما؟
* خواننده مورد عالقهتون آهنگ جدید داده ،شما ُپزش رو
میدین و میگین «سلطان دمت؟ ســتوووون!» تازه ستون
یک واو بیشتر نداره.
*یککارگردانتودانمارکفوتکردهشماتوایراناستوری
میذاری به خانوادهاش تسلیت میگی؟ اسکل مون کردی؟
استوری شما رو ته تهش زن دایی و نوهخاله عمه تون میبینه
نه خانواده متوفی.

بازی با کلمات

2

انتشار اطالعیه ستاد
مبارزه با استوریهای خز و خیل

2 6 4

طنزپرداز

7 6 5 2 4 9

اینطورکی

مهدیس دایی داووداینا

3

میکنی ،خودش سه چهار تا چای میطلبه.

8

بیاره وگرنــه اون حجــم از کالری که بــرای ریختنش صرف

4 5 9

چای خــوردن در صورتــی خوبه کــه یکی بــرات بریزه

3

کشیده زدم تو گوش بغل دستیم .خالصه دعوا شد دیگه!

8

راوی گفت گروه مافیا بیدار شه ،رئیس مافیا یکی رو بزنه.

3
4 1

2

اولین باری که مافیــا بازی کردم رئیس مافیا شــدم.

در تصویــری کــه
پیــش رو داریــد از
همه وســایل  2عدد
مشــابه وجود دارد به
جزیکوسیلهکهباید
آن را پیــدا کنید .بــه
جزئیــات توجه کنید
و از همه مهمتر لذت
ببرید!
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رو اخالقمون کار کنیم.

2

8

50

حلجداولومعماها
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بگرد و پیدا کن

7

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

6

9

1

نزدیک میشیم.
ما معمولیا چون خوشگل نیستیم مجبوریم همهاش

معمای تصویری

4

2

کم کم داریم به لحظات چرا از اول ترم درس نخوندم

2

9

1
6

3

4

1

تاپخند

 .1کدام کشــور بــرای اولین بــار از بمب اتمی
استفادهکرد؟
ب)آمریکا
الف)شوروی
د)ژاپن
ج)آلمان 		

 .2چند درصد از پوست انسان از آب تشکیل
شدهاست؟
ب) 45درصد
الف) 20درصد
د) 75درصد
ج) 80درصد

درهریکازشمارههایتصویرزیر،نامیککشور
را نوشته ایم که شــما باید با جا به جایی حروف به
کاررفته نامآنکشورراپیداکنید.

7

8

3

حیاتوحشبهطبقهممتولکشوراست
یک متمول :باور کنین وضعیتشون تو کاخ ما صدبرابر
بهتر از باغوحشه!

اطالعات عمومی
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7

1
3
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3 9

4

چالش ذهن

2
4

9

مقام محیطزیست :ابغوحشها ییک از مبادی فروش

416 - 756 - 218
532- 264- 459-

7236 - 6859
7429 - 2893 -

64315 - 39824
92351- 42573-

428391 - 356247
765249- 143965-

اعداد  1تا  5را طوری قرار دهید تا مجموع هر
سطروستونباعدددادهشدهبرابرشود.
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30

دﻗﻴﻘﻪ

4 2 5 7 3

پخشصحنهسیگارکشیدنهواداران
قطعا اونی که سیگار میکشیده ،تو ورزشگاه بوده!

سه رقمی:

چهار رقمی:

پنج رقمی:

شش رقمی:

3

9

ﻣﺘﻮﺳﻂ

1 4 3 9 6 5

حمایت اینســتاگرایم جواد خیــاابین از میثایق برای

8

3
1

8
6

4

6

ابهرن:مشکالت،دستوریحلمنیشود
مسئول  :1اما کالس داره!
مســئول  :2میتوان میــم اولــش را برداشــت و تبدیل
کرد به شکالت!
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تیترخند
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عددیاب

هوش منطقی
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یکی از ســرگرمی های معروف و تاریخی ،بازی مســیریابی مارپیچ اســت که برای تقویت
هوش و تمرکز مفید است.

اگراینمکعببازشدهرا مجددتابزنیم،کدام
یکازگزینهها،بهوجودنمیآید؟
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طنز و سرگرمی
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زندگیسالم
پنجشنبه
 4آذر ۱۴۰۰
شماره 2030

در فوتبال -باب روز .10تکــرار حرف-تحریم-لنگه
.11بیابان-مادر لر-فرمــان توقف .12زمین لرزه-
کاتالوگ
عمودی.1:دیــه -بیماری درد مفاصــل .2طایفه-
جــام قهرمانی-شــنای ســینه .3نفــس -ضدعفونی
شــده -واحد دارو  .4گل نومیدی -نوعی کبوتر-یار
کلنــگ .5هــوش-آب عــرب .6زندان-ویــزا  .7از
ماههای ســال فرنگی-پدال .8مســاوی -از خدایان
بابلی.9پارچه مالیدنی-به معنای الغر-توان.10سر
بی مو-آونگ -شادمان شدن .11خوبی-زه-بخشی
از زمان  .12نخست سازی-از هنرهای نمایشی
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