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 900 هزار مسکن خالی 
در اختیار اشخاص حقوقی

سهم اشخاص حقوقی از 2/3 میلیون واحد مسکونی خالی 
چقدر است؟ این اشخاص حقوقی چه کسانی هستند؟

 تولیدی »مهربانی« 
با کم توانان پرتالش

گفت و گو با معلمی که همه کارکنان 
کارگاه تولیدی اش از افراد کم توان 

ذهنی  هستند

 پیشنهاد حذف »بند مسدود 
سازی  شبکه های اجتماعی 

خارجی« در طرح صیانت
9

 انتقاد شدید کاربران 
از عنابستانی

12

 چماق تهدید غرب
 در آستانه دور هشتم وین 
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غصه بیماری و شوک گرانی
 رنج 4 هزار و 600 بیمار ام اس در 

استان با گرانی داروهایشان

خراسان رضوی

هر خودرو چقدر گران شد و فاصله 
قیمت کارخانه و بازار کم می شود؟

 جزئیات افزایش 18 درصدی 
قیمت کارخانه ای خودرو

10

   صفحه ۱۰

 مالیات بر خانه های خالی 
چه شد؟! 

روز گذشته، معاون وزیر راه و شهرسازی آمار جدیدی 
از خانه های خالی و اخبار جدیدی...
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 جزئیات هولناک 
خانه وحشت

 ماجرای دخترانی که تا 3 سال 
در خانه شیطانی حبس بودند 

  صفحه های ۸و۴جسدی در نایلون و...

اطلسی و فخیم زاده در 
 نخستین سریال کرونایی

 و قهر رادو !
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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تبریک می گم به مسئوالن که بعد از دالر  •
و خوراکی و مسکن و ... خودرو را هم تا 50 
میلیون گران تر کردند. واقعا این همه زحمتی 
که می کشند جای تقدیر دارد! شما هم همین 

را تیتر درشت بنویسید.
 آه چقدر این  روزهــا دلم  برای  سیروسفر و  •

سیاحت      تنگ  شده!
 این قدر از بی ارزش شدن پول ترکیه در  •

روزنامه ها می گویید، پول کشور ما که بیشتر 
از پول ترکیه در شش ماه گذشته بی ارزش 

شده است!
ــن که  •  آقــای رئیس کــل بانک مــرکــزی، ای

می گویید ما کار نداریم دالر در بازار آزاد چند 
است، ولی ما عامه مردم کار داریم. از برنج و 
نخود و لوبیا گرفته تا خودرو را باید بر اساس 

دالر بازار آزاد تهیه کنیم!
 پیشاپیش ورود تیم پدیده را به لیگ دسته 2  •

به فدراسیون خراسان تبریک می گویم!
کسی نیست به روزنامه خراسان بگه کدوم  •

کارفرما عیدی رو تمام و کمال طبق قانون 
داده که میاد دو دو تا چهار تا می کنه؟ هر سال 
کارفرما یک پنجم عیدی رو اونم بعد عید می ده!

 در کوچه و خیابان می بینیم درپوش های  •
چدنی آب و فاضالب و سیم کابل درحد زیاد 
ــود! ایــن چــه چیزی را بــرای  ــده مــی ش دزدیـ
مسئوالن تداعی می کند؟ آقــای مسئول! 
آقای مدیر وآقایان! مقصر اصلی شما هستید 

که فقط حرف می زنید!
 لطفا گزارشی از روند پیشرفت خط 3 قطار  •

شهری مشهد تهیه کنید. به نظر می رسد از 
ابتدای شروع به کار شورا و شهردار جدید کار 
متوقف شده است. حتی ایستگاه الندشت و 
سالمت خط 2 هم پیشرفت محسوسی نداشته.

دادستان محترم مشهد آیا می دانید مصوبه  •
افزایش حقوق نگهبان های بانک مخصوصا 
بانک کشاورزی که مرداد تصویب شد هنوز 

اجرایی نشده؟ لطفا به داد ما برسید.
 نمی دونــم چرا سن 60 سال به باال رو در  •

روزنامه ها می نویسند پیرزن؟ این اصال درست 
نیست. در غرب سنین باال با نشاط تر هستند 
این جا بر عکسه. اون قدر می گن پیر شدی که 

جوان های مجرد هم می گن پیر شدیم! 
 خراسان عزیز که از عیدی کارگرهای گرامی  •

نوشتی، لطفا از عیدی کارمندها هم بنویس و 
بگو با آن چی می شه خرید؟

 عملکرد مسئوالن نیازی به تعریف و تمجید  •
نداره. وضعیت بورس، تورم، دالر، طال و دیگر 
شاخص های اقتصادی خودش نتیجه عملکرد 

رو به ما می گه!
 فردی که پیام دادی پفک گران شده، انصافا  •

این یکی رو که می شه نخوریم!
 ایــن همه اجناس در گمرک هــای کشور  •

هست که دارد بر اثر مرور زمان از بین می رود 

یا احتمال آتش سوزی یا خطرات دیگری هم 
متوجه این امــوال هست. دولــت باید هرچه 
سریع تر به فروش برساند. اگر روزی مالک آن 

پیدا شد، پولش را پرداخت کند.
 امــروز کارنامه سه ماه اول سال دخترم رو  •

که کالس دهم هست گرفتم. با این وضعیت 
تحصیل تعجب کردم که نمراتش از ۱۷ باالتر 
بود اما مدیرشون می گفت: این نمرات به درد 
نمی خوره باید تالش کنه. گفتم: خانم محترم! 
دخترم چشمانش که دیگه داره از بین می ره! 
از صبح زود تا ساعت ۱۱شب مشغول انجام 
تکالیفشه و از خوراک و استراحت هم افتاده. 
بابا کمی به فکر دانش آموز باشید. نکنه می 
خواین همین چند نفر درس خون رو هم از 

بین ببرید.
اگر صدها مطلب از این دولــت بنویسید و  •

تعریف و تمجید کنید، اگر صدها پیام ما را 
درباره گرانی ها و مشکالت مان چاپ نکنید 
و انتقادها را نبینید اما ... مردم همه چیز را 

می فهمند. ...
 خدا نکنه چیزی توی بازار داغ بشه! هنوز  •

چله نشده نخود، کشمش، آجیل و میوه ... 
گرون شدن و کاری هم به تورم و ستاد نرخ 
گذاری نداره. هر کی هر طور می خواد برای 
خودش بارش رو درجه بندی و قیمت گذاری 

کرده!
 شاید همسر شما زیباترین زن دنیا نباشه  •

اما جوری بهش عشق بورزید که انگار تنها زن 
زیبای دنیای شماست.

 مناطق کویری مرکز و جنوب شرق کشور  •
نیز همچون شبه جزیره عربستان و مناطق 
کویری شمال آفریقا دارای مقادیر عظیمی 
از آب های ژرف است. با استفاده از این آب 
ها که کیفیت بسیار مناسبی نیز دارد، مشکل 
کم آبی استان های یزد، اصفهان، سمنان، 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان قابل 

حل است.
 تبریک به معلمان و دانش آمــوزان! امروزه  •

به مدد فضای مجازی با بارش برف یا آلودگی 
و برودت هوا آموزش حضوری به آموزش غیر 
حضوری تبدیل می شود و دیگر از تعطیلی 

آموزش خبری نیست.
وقــتــی مــســئــوالن یــک بیمارستان بــرای  •

پاسخگویی به یک خبرنگار روزنامه رسمی 
)خــراســان( تا ایــن حد طفره بــرونــد، ایــن ها 

چگونه پاسخ مردم عادی را می دهند؟!
 طعم و مزه نان سنگک مثل گذشته نیست.  •

بعضی از نانوایی ها نان سنگک را پر حجم 
درست می کنند و کیلویی می فروشند.

ــرای  • در بیمه هـــای تــامــیــن اجــتــمــاعــی ب
سونوگرافی دوقلوها هیچ گزینه ای در برگه 
ثبت وجود نداره و باید آزاد انجام بشه! این چه 

مسخره بازیه؟!

رونمایی از طرح جامع ساختار و 
سازمان فرماندهی ناجا 

باقری با اشاره به تصویب طرح جامع ساختار و سازمان 
ناجا توسط فرماندهی کل قوا، گفت: این طرح مبدأ 

تحول و نقطه عطفی برای امنیت بیشتر در کشور است 

مراسمی  باحضور  در  گذشته  روز 
و  مسلح  نیروهای  کــل  ستاد  رئیس 
فرمانده نیروی انتظامی کشور از طرح 
جامع ساختار و سازمان فرماندهی 
ایــران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 
ــد. طرحی کــه بــا  تغییر  رونــمــایــی ش
ساختار ناجا و تبدیل آن به فرماندهی 
کــل  نــیــروی انــتــظــامــی جــمــهــوری 
ــد شد  ــواه ــی ایـــران بــاعــث خ ــالم اس
ایــن نهاد مهم نظامی کشور در رده 
سپاه و ارتش قرار بگیرد. به گزارش 
در  ــری  ــاق ب محمد  سرلشکر  ــا،  ــرن ای
ایــن مراسم ایــن طــرح را مبدأ تحول 
و نقطه عطفی بــرای امنیت بیشتر و 
خدمت به مردم دانست و اظهار کرد:» 
طرح جامع ساختار فرماندهی  کل 
ایــران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 
طی سال های طوالنی توسط ستاد 
کل نیروهای مسلح، ستاد انتظامی، 
در خصوص دستاوردها و مولفه های 
تحولی، پیامدها و بازخوردهای آن 
مــورد ارزیــابــی دقیق قــرار گرفت که 
در نهایت ایــن طــرح جامع تدوین و 
تقدیم فرماندهی معظم کل قوا مدظله 
العالی شد که معظم له با طرح تحولی 
و ارتقای ناجا موافقت کردند.« وی 
ــن کــه مــامــوریــت انتظامی  بــا بــیــان ای
چندجانبه  و  سنگین  متنوع،  کشور 
است، خاطرنشان کرد:» انتظارات از 
انتظامی کل کشور فوق العاده باالست 
و انتظامی کل کشور در مقایسه با سایر 
گستردگی  دارای  مسلح  نیروهای 
ــی، مــوضــوعــی، مــصــداقــی  ــوم ــه ــف م
و جغرافیایی اســت و در تمام شئون 
ــردم نقش و حضور دارد و  زنــدگــی م
این نقش، حضور و مسئولیت ملموس 
است.« رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
ــرای ایــن طرح  ــد با اج ــای ــه داد:»ب ادام
جامع شاهد تحول، پویایی، ورزیدگی، 
ــی و خــدمــت گــزاری  ــاداب چــابــکــی، ش

بیشتر به مردم و انسجام، هماهنگی 
با سایر ارکان نیروهای مسلح و بخش 
های گوناگون مدیریتی کشور باشیم. 
خوشبختانه این ظرفیت در فرماندهی 
انتظامی کل کشور و یکایک مدیران 
و کارکنان خدوم و توانمند انتظامی 
وجود دارد و به طور قطع شاهد جهش 

خواهیم بود.«

تحول ساختاری در ناجا برای توسعه 
امنیت و خدمات بیشتر

 همچنین در این مراسم سردار اشتری 
فرمانده نیروی انتظامی  با بیان این که 
تصویب طرح جامع ساختار و سازمان 
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران یک رخداد مهم در تاریخ انتظامی 
کشور است، خاطر نشان کرد: »طرح 
جامع ساختار و سازمان فرماندهی 
انتظامی جمهوری اســالمــی ایــران 
نقطه عطفی بــرای انتظامی کشور و 
بیانگر توسعه امنیت و خدمات دهی 
ــداد تحولی  ــت. ایــن رویـ ــردم اس بــه م
و ارتــقــای ساختاری گامی به سوی 
حرفه ای تر شدن، هوشمندی، چابک 
سازی پلیس، تربیت افسران حرفه ای 
ــه، تــوســعــه دیپلماسی  ــای ــش پ و دانـ
پلیسی و ... به منظور تقویت بیش از 
پیش نظم و امنیت در جامعه و توسعه 
خدمت به مردم است.«گفتنی است 
بر مبنای طرح جامع ساختار و سازمان 
فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران، پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
ناجا به دو مجموعه سازمان اطالعات و 
پلیس امنیت عمومی و دانشگاه علوم 
انتظامی امیـن به دو دانشگاه جــامع 
تحصیالت تکمیلی و دانشگاه تـربیت 
افسری و تربیت پلیس تبدیل شده و 
همچنین معاونت علوم، تحقیقات و 
فناوری و دفتر همکاری های مردمی و 

پلیس افتخاری ایجاد می شود.

سخنگوی دولت : 

در این دولت قرار نیست افراد اتوبوسی تعویض شوند 
ــت در  ــ ســخــنــگــوی دول
ــر  ــی گـــفـــت وگــــــوی اخ
ــود از  ــ ــی خ ــون ــزی ــوی ــل ت
مخالفت دولت با تغییر 
اتوبوسی مدیران سخن 
ــی از  ــ ــزارش ــ گـــفـــت، گ
موفقیت های دولت در 
فــروش نفت ارائــه داد و 
گریزی هم به مذاکرات 
ویــن زد.  علی بهادری 
ــی ســخــنــگــوی  ــرم ــه ج
دولت سیزدهم در بخش 
اظهاراتش،  از  دیگری 
اقداماتی را که موجب 
تورم و کسری بودجه می 

شود، خط قرمز دولت دانست و تاکید کرد که هدف اصلی  
سفرهای استانی رئیس جمهور،تکمیل پروژه های ناتمام 
است. در ادامه بخش های مهم اظهارات سخنگوی دولت 

سیزدهم را به گزارش فارس می خوانید:
* در این دولت قرار نیست افراد اتوبوسی تعویض شوند 
که ما این حرکت را در دوره های گذشته شاهد بودیم 
ولی در این دولــت شایسته گزینی است و هر فردی 
شایسته است در مسند خود باقی می ماند و اگر هم 
شایسته نیست تعویض می شود پس دولت قصد تعویض 
اتوبوسی در بدنه خود را ندارد، همچنین هیچ کارگزاری 
نمی تواند از کار فرار کند زیرا شخص رئیس جمهور خود 

پیگیر موضوع تا به نتیجه رسیدن آن هستند.
*در دولت سیزدهم فارغ از موفقیت در واکسیناسیون 
کسب  موفقیت هایی  نیز  نفت  ــروش  ف در  عمومی، 
کرده ایم و وزارت نفت هم اکنون می تواند بفروشد و پول 

آن را وارد کشور کند.
* دولت برای رفع تحریم ها حساس است اما اولویت 
نیست یعنی دغدغه اصلی دولت مذاکرات نیست و در 
مقابل اقداماتی در حال انجام است تا بتواند فشارهای 

تحریم ها را کاهش دهد.
* ذخایر کــاالهــای اساسی بعد از تحویل به دولت 
سیزدهم یک سوم بود و پیش بینی شده بود در ماه های 
آینده مردم دچار مشکل شوند و کشور بحران نان پیدا 
کند اما دولت همان تدبیری را که در تهیه واکسن انجام 

داد در تامین کاالهای اساسی هم انجام داده است.
* رویکرد آقای رئیسی این است که تصمیمات فردی را 
مدنظر قرار نمی دهند بلکه از تصمیمات جمعی نخبگان 
استفاده می کنند از این رو ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت هماهنگ هستند که ریاست آن بر عهده آقای 
رضایی است و شخص رئیس جمهور بر آن اشراف دارند.
*  در بحث قیمت گذاری خودرو شورای حمایت از تولید 
کنندگان دخیل است و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در آن یک نظر دارد، همچنین آقای رئیسی اصرار دارند که 
مردم را نباید غافلگیر کرد بلکه باید صبح جمعه را برای آن 
ها شیرین کرد نه تلخ، از این رو دولت در تصمیم گیری ها 

قائل به شرکت مردم در تصمیمات است.
* رئیس جمهور قائل به حضور بین مردم است و به وزیران 
هم توصیه می کنند که بین مردم باشند همچنین این 
سفرها در لحظه نیست بلکه از قبل استان ها بررسی 
می شوند و مشکالت احصا می شود، بعد سفر به آن استان 
ها انجام می شود و جالب این جاست که دولت پروژه 
جدیدی را افتتاح نمی کند بلکه پروژه های قبلی را تکمیل 
خواهد کرد و آقای رئیس جمهور هم تاکید دارند که همین 

پروژه های قبلی تکمیل شود برای دولت کافی است.
۱۴0۱ داشتن کسری بودجه  * خط قرمز بودجه 
است. هیچ گونه اقدامی که منجر به ایجاد تورم و کسری 
می شود، در بودجه راه داده نشده است و همزمان سعی 
کردیم از اقداماتی که به افزایش نقدینگی و تورم منجر 

می شود، ممانعت شود.

مالیات بر خانه های خالی 
چه شد؟! 

روز گذشته، معاون وزیــر راه و شهرسازی آمار 
جدیدی از خانه های خالی و اخبار جدیدی از 
ــرای قانون مالیات بر این خانه ها  وضعیت اج
مطرح کرد. به گفته محمودزاده، از مجموع 2.3 
میلیون واحد مسکونی خالی، 900 هزار واحد در 
اختیار اشخاص حقوقی است.اگرچه آمار 900 
هــزار واحــد مسکونی خالی متعلق به اشخاص 
حقوقی، آمار مهمی است و پیش از این نیز آماری 
از واحدهای مسکونی خالی متعلق به بانک ها 
منتشر شده بود، اما مشخص است که بخشی از 
این خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی 
دولتی و غیردولتی دیگری است که تجمیع این 
واحدها در دست چنین مجموعه هایی که به 
منزله احتکار مسکن است، موضوع تاسف باری 
است.این آمارها نشان می دهد که تا چه اندازه 

ضرورت برخورد با محتکران مسکن و استفاده از 
ابزار مالیات برای الزام آن ها به عرضه واحدهای 
مسکونی خالی ضروری است. با این حال نگاهی 
به گذشت یک سال از ابالغ قانون مصوب مجلس 
بــرای اجــرا نشان می دهد که این مصوبه مهم 
همچنان در پیچ و خم هماهنگی متولیان اجرای 
قانون گیر کرده است.شاید بسیاری از مخاطبان 
ندانند که مالیات بر واحدهای مسکونی خالی 
بــرای نخستین بــار در مــاده ۱69 مکرر قانون 
مالیات های مستقیم مصوب در سال 9۴ آمده بود 
اما وزیر وقت راه و شهرسازی در اجرای این قانون 
تعلل کرد و بهانه هایی نظیر عدم امکان جمع آوری 
اطالعات را مطرح می کرد. پس از آن در دوره وزیر 
سابق راه و شهرسازی اقدامات اولیه ای صورت 
گرفت اما با تغییر مجلس و تصمیم نمایندگان 
برای کارامدتر کردن قانون، مالیات بر واحدهای 
مسکونی خالی افزایش یافت و همزمان الزام به 
ثبت اطالعات مسکن در سامانه نیز پیش بینی شد 
تا قانون جدید بتواند اثرگذاری بیشتری بر عرضه 
واحدهای مسکونی خالی به بازار مسکن داشته 
باشد.با این حال به گفته محمودزاده، معاون 
وزیر راه و شهرسازی، پس از این که در آذر سال 
99 قانون مالیات بر خانه های خالی ابالغ شد و 
در نیمه فروردین ماه سایتی برای ثبت اطالعات 

سرپرست های خانوار ایجاد شد، زمان 2 ماهه 
برای ثبت نام و وارد کردن اطالعات بیش از 26 
میلیون خانوار در نظر گرفته شد که به گفته وی 
کافی نبودن این زمان در چند مرحله تمدید شد. 
همچنان مهلت برای ثبت اطالعات وجود دارد 
ولی اخبار رسیده حاکی از این است که استقبال 
مردم از ثبت اطالعات کم بوده است.این روند 
طوالنی و فرسایشی اجرا و البته اختالفاتی که 
شنیده می شود بین سازمان امور مالیاتی و وزارت 
راه و شهرسازی بر سر ارائه اطالعات وجود دارد، 
موجب شده است تا همچنان طی ماه های باقی 
مانده تا پایان سال چشم اندازی برای اجرای این 
قانون وجود نداشته باشد.سیر فرسایشی و کند 
اجرای قانونی نظیر مالیات خانه های خالی نشان 
ــدازه دستگاه بوروکراسی  می دهد که تا چه ان
برای تحقق اهداف اصالحی کند و دچار مشکل 
است. بسیاری از مردم مطلع نشده اند یا جدی 
نگرفته اند که اگر اطالعات سکونت خود اعم از 
مالکیت یا مستاجر بودن را وارد نکنند، از برخی 
خدمات عمومی مثل داشتن حساب بانکی محروم 
می شوند. بسیاری از مردم شاید هنوز در تبلیغات 
رسانه ای و اطالع رسانی های روزمره با این خبر 
که باید اطالعات سکونتی خود را در سامانه وارد 
کنند، مواجه نشده اند.این موضوع نشان می دهد 

که در سیر تصویب و اجرای قوانینی که به اقدامات 
بین دستگاهی و مشارکت مردمی نیاز داریم، 
سازوکارها به گونه ای پیش بینی نشده است 
که قابلیت اجرا داشته باشد. این واقعیت تلخی 
است که آن چه قانون می شود و به عنوان قانون 
باید معیار اداره کشور قرار گیرد دچار زنجیره  
نخواستن ها، نتوانستن ها و نشدنی ها می شود. 
حتما می توان قوانین دیگری را نیز به این فهرست 
اضافه کرد اما در هر صورت این مسئله که چرا 
قوانین به ویژه در موضوعاتی که مشارکت مردم 
را می طلبد چنین فاقد انگیزه های الزم برای 
مشارکت دادن مردم است، به نظر می رسد مسئله 
در طراحی قوانین و الزامات اجرایی آن است، 
جایی که قانون باید به مقررات اجرایی تبدیل 
شــود، یا از سوی دولتمردان عزم کافی وجود 
ندارد یا الزامات اثرگذاری برای اجرای قانون 
پیش بینی نمی شود.در هر صورت انتظار می رود 
دولت جدید که وزیر اقتصاد آن خود جزو طراحان 
اصلی قانون مالیات بر خانه های خالی بوده است، 
هرچه سریع تر در روند اجرای قانون تحرک الزم را 
ایجاد کند و به عنوان متولی امور مالیاتی کشور و 
حلقه نهایی اجرای قانون، ضمن آسیب شناسی 
دالیل اجرایی نشدن این قانون، موانع اجرای 

آن را رفع کند.
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تحلیل روز

سفر طحنون در اوج تحوالت منطقه ای 

 طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات در اولین 
سفر رسمی و علنی خود به تهران آمد. این سفر در 
فضای منطقه ای متفاوتی نسبت به چند سال پیش 
انجام شد و شاهد گفت و گوهای دو و چند جانبه  
و سطحی از همگرایی هستیم. این گفت و گوها 
میان دیگر طرف ها به نتایج سیاسی و اقتصادی 
روشنی رسیده اما با ایــران هنوز برایند خاصی 
نداشته و گفت و گوها با عربستان بدون پیشرفتی 
متوقف شده است. طحنون در حالی به ایران آمده 
ــان به قطر و محمد بن سلمان ولیعهد  که اردوغ
عربستان همزمان به آن جا رفته و در ابتکاری 
بی سابقه تــور منطقه ای به پنج کشور شــورای 
همکاری خلیج فارس راه انداخته است. ترکیه 
با مصر، عربستان و امــارات در حــال بازتعریف 
روابــط خود است و پیشرفت های خوبی داشته 
و به تازگی طحنون بن زایــد در سفری به آنکارا 
موافقت نامه های تجاری بسیار مهمی از جمله 
سرمایه گذاری 10 میلیار دالری را امضا کرده 
است. نکته عجیب این که همزمان با سفر طحنون 
به تهران، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی و به عبارتی 
دیگر حاکم فعلی امــارات طی تماسی تلفنی از 
اسحاق هرتزوگ برای سفر به امارات دعوت کرده 
است. حاال که امارات در چنین وضعیتی مقام عالی 
رتبه خود را به ایران می فرستد و دو طرف بر توسعه 
همه جانبه مناسبات تاکید می کنند، یک روی مهم 
آن، این است که ابوظبی در سایه واقعیت منطقه ای 
جدیدی حاضر به نوعی تعامل با تهران شده است 
و در آن سو، ایــران نیز پس از جهش قابل توجه و 
ــارات و اسرائیل به صرافت  مستمر در روابــط ام
تقویت همه جانبه روابط با ابوظبی افتاده است 
که این نشان می دهد این متغیر تحت تاثیر شرایط 
جدید منطقه، اهمیتی ثانوی پیدا کرده است. این 
در حالی است که اگر اهتمام جدی به همسایگان 
در دهه های پیشین در چارچوب سیاست منطقه ای 
اعتمادساز، متوازن و به تبع آن روابطی عمیق شکل 
می گرفت، چه بسا همین عمق روابط با قسمی 
بــازدارنــدگــی باعث شکل گیری واقعیت های 

ژئوپلیتیکی دیگری در مرزهای کشور می شد.

چهره روز 

بــن سلمان، ولیعهد و وزیــر دفــاع سعودی 
کشورهای  به  را  خــود  ای  منطقه  سفرهای 
عرب حاشیه خلیج فارس چند روزی است که 
کلید زده است. سفرهایی که با قراردادهای 
متنوع تجاری همراه اســت. اما آن چه توجه 
ها را به خــود جلب کــرده ایــن اســت که ملک 

سلمان، پادشاه پیر سعودی که بر مسند قدرت 
تکیه زده، کجاست و چه می کند؟ گزارش ها 
حاکی از آن است که ملک سلمان از اوت سال 
2020 و بیش از 480 روز در قصری واقع در 
بیابان شمال غربی این کشور است. بیابان 
هایی که حاال شهر پر زرق  و برق نئوم در حال 

ــت. به گــزارش بیزینس  گسترش در آن اس
اینسایدر، سلمان 8۵ ساله که در پی مرگ 
برادر ناتنی خود ملک عبدا... در سال 201۵ 
بر مسند قــدرت نشست، با شایعاتی دربــاره 
وضعیت سالمتی اش روبــه رو بــوده اســت. 
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعالم 
کرد ملک سلمان پس از عمل جراحی کیسه 
صفرا، در 12 اوت 2020 برای استراحت و 
آرامش به کاخ خود در »نئوم«، واقع در استان 
تبوک، منطقه ای تــازه توسعه یافته در کنار 
دریای سرخ، رفته است. در آن زمان عربستان 
سعودی به تازگی اوج شیوع کرونا را شاهد 
بود. ملک سلمان از آن زمان تاکنون در این 
شهر باقی مانده و جلسات کابینه را از طریق 
لینک ویدئویی اداره می کند. برنارد هیکل، 
کارشناس مسائل و سیاست های عربستان 
در دانشگاه پرینستون گفت: او در نئوم مانده 
چون در واقع این منطقه امن تر و دسترسی به 
او هم محدود است. آن ها بسیار محتاط هستند 
ــه دهد.  چــون می خواهند او به زندگی ادام
اگرچه ملک سلمان در قرنطینه به سر می برد 
اما بهترین خدمات پزشکی را که می توان با 
پول خریداری کــرد، در اختیار دارد. اوایل 
ژوئیه امسال )تیر 1400( نیز هیثم بن  طارق، 

سلطان عمان، در شهر نئوم با ملک سلمان، 
پــادشــاه عربستان دیـــدار و گفت وگو کــرد. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل 
هم یک شنبه شب 22 نوامبر 2020 )دوم 
آذر99( به همراه یوسی کوهن، رئیس سازمان 
ــرای یک جلسه ســری با محمد بن  موساد ب
سلمان، ولیعهد عربستان و مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا به شهر نئوم عربستان سعودی 
رفت. شهری که به نظر می رسد به پایتخت 
است.  شــده  تبدیل  عربستان  سیاسی  دوم 
برنارد هیکل درباره گمانه زنی های مربوط به 
این مسئله که ملک سلمان به زودی می میرد، 
ــاره این موضوع  گفت: همیشه شایعاتی درب
وجود دارد. بن سلمان، شاهزاده سعودی اما 
ترجیح می دهد تا زمانی که بتواند جنگ قدرت 
در داخل را حل کند و در خارج از زیر سایه قتل 
جمال خاشقچی بیرون بیاید، پدرش به حیات 
ــد. ولیعهد سعودی تاکنون  خــود ادامــه ده
بسیاری از عموزاده های خود را با مشت آهنین 
از قدرت کنار زده یا با اعمال زور آن ها را به 
حاشیه رانــده است. با این حال هنوز رقبای 
قدرتمندی در عربستان حضور دارند که مرگ 
ملک سلمان پیش از بسط قدرت پسرش می 

تواند همه برنامه ها را به هم بریزد. 

  صابر گل عنبری
international@khorasannews.com

اوالف شولتس صدراعظم جدید آلمان، برنامه های جدید خود را اعالم کرد 

خداحافظی با مرکل در بوندستاگ 

پوتین از بایدن برای گسترش نیافتن ناتو به شرق »تضمین« خواست  

»نورد استریم« اهرم فشار غرب به مسکو
استرالیا و بریتانیا به جمع تحریم کنندگان دیپلماتیک المپیک زمستانی پکن پیوستند

موج سواری روی سیاست های تحریمی

نمایندگان پارلمان آلمان، اوالف شولتس، وزیر 
پیشین دارایی در کابینه مرکل و عضو بلندپایه حزب 
سوسیال دموکرات آلمان را به عنوان صدراعظم 
جدید این کشور و جانشین آنگال مرکل انتخاب 
کردند. در جلسه دیروز پارلمان آلمان )بوندستاگ( 
بیشتر نمایندگان برای مدتی طوالنی آنگال مرکل 
۶۷ ساله را که 1۶ سال در کرسی صدراعظمی 
و درمجموع ۳1 سال در دنیای سیاست حضور 
ــن تقدیر و  ــد. پــس از ای ــردن داشـــت، تشویق ک
خداحافظی، طی یک رای گیری، از ۷۳۶ نماینده 
پارلمان، ۳9۵ نماینده به اوالف شولتس رای 
مثبت دادند، ۳0۳ نماینده رای منفی و شش تن 
رای ممتنع. به این ترتیب او رهبری دولت ائتالفی 
موسوم به »چــراغ راهنمایی« آلمان را بر عهده 
گرفت. »چراغ راهنمایی« برگرفته از رنگ های 
نمادین احزاب است. سوسیال دموکرات ها سرخ، 
سبزها سبز و دموکرات های آزاد زرد. در دولت 
جدید آلمان هشت نفر از وزیران زن و هشت تن از آن 
ها مرد هستند. هدایت بسیاری از وزارتخانه های 
کلیدی از جمله کشور، خارجه و دفــاع به زنان 
واگذار شده است. اوالف شولتس دیروز گفت که 
تقویت اتحادیه اروپا در سطح جهانی و اطمینان 
حاصل کردن از این که آلمان بخشی از این روند 
است، از اصلی ترین اولویت ها محسوب می شود. 
شولتس درخصوص اولین سفرش به خــارج از 
آلمان به عنوان صدراعظم جدید این کشور گفت 
که وی به این سنت اخیر و سفر به فرانسه افتخار 
می کند؛ سفری که به دنبال بازدید از بروکسل برای 

مالقات با رهبران اتحادیه اروپا انجام شد. آنگال 
مرکل، گرهارد شرودر، هلموت کوهل و هلموت 
اشمیت، صدراعظم های پیشین آلمان همگی پس 
از منصوب شدن به مقام صدراعظمی، به فرانسه 
سفر کردند. آلمان و فرانسه همچنین دو کشوری 
هستند که طی سه سال اخیر طرح تشکیل ارتش 
اروپایی را به عنوان جایگزینی برای پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( در قاره سبز، پیش می برند. عالوه بر 
این، به گزارش یورونیوز، قانونی کردن استفاده از 
ماری جوانا و افزایش حدود 2۵ درصدی حداقل 
حقوق، ازجمله برنامه های مورد توافق میان احزاب 
دولت ائتالفی است که وزن چپ میانه و سبزها 
را در این کابینه نشان می دهد. با این حال برنامه 
اصالح هزینه های عمومی از سال 202۳ به بعد 
و سیاست بودجه ای انقباضی حاکی از قدرت 
رویکرد مالی دموکرات های آزاد است. از طرفی، 
آنالنا بائربوک، عضو سبزهای آلمان و وزیر امور 
خارجه جدید دولت شولتس وعده تغییر سیاست 
آلمان در قبال چین و روسیه را داده است. از نگاه 
وی و هم حزبی های او در کمتر از یک دهه اخیر 
برلین در مقابل مسکو و پکن بسیار »ضعیف« رفتار 
کرده است که خانم بائربوک قصد دارد آن را تغییر 
دهد. دولت جدید آلمان در حالی چهارشنبه 
هشتم دسامبر در بوندستاگ سوگند یاد کرد که 
این کشور پیک موج چهارم کرونا را به تازگی رد 
کرده است. به نظر اولین اولویت دولت جدید 
یافتن راه حلی برای برون رفت از این موج همه 

گیری بیماری کووید-19 باشد.

سنای آمریکا با بسته تسلیحاتی ۶۵0 میلیون دالری به عربستان موافقت کرد

سر سناتورهای حامی حقوق بشر در برف 
سنای آمریکا با رد قطعنامه  ممنوعیت فروش 
تسلیحات نظامی به عربستان سعودی، راه 
را بــرای فــروش موشک های هــوا به هوای 
پرتابگر  سیستم های  میان ُبرد،  پیشرفته 
موشک و سایر تسلیحات نظامی به این کشور 
هموار کــرد. ایــن قطعنامه که از ســوی دو 
سناتور جمهوری خواه یعنی رند پل و مایک 
لی و نیز برنی سندرز، سناتور دموکرات ها 
ارائه شده بود، با ۶۷ رای در مقابل تنها ۳0 
رای موافق، رد شد. سناتور برنی سندرز 
تاکید داشت که فروش موشک های بیشتر 
به عربستان سعودی جز تشدید درگیری ها 
آتش   بــر  بیشتر  بنزین  ریختن  و  یمن  در 
درگیری ها در منطقه خاورمیانه که موجب 
قربانی شدن گسترده غیرنظامیان می شود، 
نتیجه دیگری نخواهد داشت. پیشتر »ایلهان 
نیز  آمریکا  کنگره  مسلمان  نماینده  عمر« 
گفته بود: »درحالی که عربستان سعودی 
به کشتار مــردم بی گناه، گرسنگی دادن 
به میلیون ها نفر در یمن، قتل و شکنجه 
ــرده داری مــدرن  مخالفان و حمایت از ب
ادامه می دهد، فروش سالح به این کشور 
اقدامی انسانی نیست. اگر واقعا به حقوق 
بشر در سیاست خارجی خود باور داریم، 
نباید ناقضان حقوق بشر را مسلح کنیم.« 
با این حال سناتورهای آمریکا سرخود را 
در برف کرده بودند تا حقیقت جنگ یمن 
را نبینند. بسته تسلیحاتی ایاالت متحده 

برای عربستان که با حمایت وزارت خارجه 
ــط خارجی مجلس سنا و  و در کمیته رواب
 280 شامل  شــده،  تصویب  نمایندگان 
موشک هوا به هــوای پیشرفته میان ُبرد و 
۵9۶ سیستم موشک انداز به همراه قطعات 
لجستیکی  خدمات  و  پشتیبانی  یدکی، 
آن هاست که از ســوی شرکت آمریکایی 
ــون)Raytheon( تــولــیــد مــی شــود.  ــ ــتـ ــ ریـ
پنتاگون پیشتر ارزش این بسته تسلیحاتی 
را ۶۵0 میلیون دالر اعالم کرده بود. دولت 
جو بایدن نیز روز سه شنبه مخالفت خود 
ــرده و تصویب  ــالم ک را با ایــن قطعنامه اع
آن را مانعی بر سر راه کمک به عربستان 
سعودی دانسته بود که با افزایش حمالت 
موشکی و پهپادی علیه غیرنظامیان خود 
مواجه شده است. جنگ یمن که سازمان 
ملل از آن به عنوان بدترین بحران انسانی 
در جهان یاد می کند، فروش تسلیحات به 
عربستان که رهبری ائتالف عربی را عهده 
دار است، زیر ذره بین برده است. روزنامه 
آمریکایی وال استریت ژورنال سه شنبه به 
نقل از مقامات آمریکایی و سعودی نوشته 
بود مهمات عربستان برای دفاع از خود در 
برابر حمالت پهپادی و موشکی انصارا... 
رو به اتمام است و عربستان از ایاالت متحده 
ــا برای  و متحدانش در خلیج فــارس و اروپ
تامین مجدد این مهمات درخواست کمک 

کرده است.

مرگ نخستین فرمانده کل ارتش هند

ــرال »بیپین  نیروی هوایی هند تایید کــرد ژن
راوات«، فرمانده ستاد مشترک کمیته نیروهای 
مسلح این کشور و همسرش در پی سقوط بالگرد 
جان باخته اند. از 14سرنشین این بالگرد فقط 
یک نفر در بیمارستان زنده است. نارندرا مودی، 
نخست وزیر، از مرگ این »میهن پرست واقعی« 
اظهار »تاسف عمیق« کرد. ژنرال راوات ۶۳ ساله 
بیش از 40سال در ارتش هند خدمت کرده بود. 
دو سال پیش مودی تصمیم گرفت فرماندهی 
کل ارتش را برای یکپارچه کردن فرماندهی سه 
نیروی زمینی و دریایی و هوایی ایجاد کند. او در 
آن سال ژنرال راوات را به عنوان اولین فرمانده 

کل ارتش در تاریخ هند برگزید.

مهمانی دردسرساز برای جانسون

با انتشار ویدئویی در خصوص ادعاهای مطرح شده 
درباره برگزاری مهمانی کریسمس سال گذشته 
در ساختمان شماره 10 داونینگ استریت، دفتر 
و اقامتگاه نخست وزیر، انتقاد از بوریس جانسون، 
نخست وزیر افزایش یافته است. پیشتر گزارش شده 
بود که روز 18 دسامبر سال 2020 و دو روز پس از 
آن که به علت افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در 
بریتانیا مقررات محدودیت تجمع از جمله برگزاری 
مهمانی های کریسمس و سال نو برقرار شده بود، 
کارکنان دفتر نخست وزیر بدون رعایت این مقررات 
در یک گردهمایی در خانه شماره 10 شرکت 
کردند. دفتر نخست وزیــر و جانسون برگزاری 
مهمانی و تخلف از مقررات را تکذیب کرده اند اما 
در ساعات گذشته، انتشار یک نوار ویدئویی توسط 
یک شبکه تلویزیونی بریتانیا تردیدهایی را درباره 
اظهارات نخست وزیر ایجاد کرده است. در این 
نوار آلگرا استراتون، یکی از سخنگویان مطبوعاتی 
ــری دیــده می شود که با  سابق دفتر نخست وزی
حضور چندتن از کارکنان این دفتر ظاهرا در تمرین 
یا نمایش یک مصاحبه طنزآمیز با رسانه ها شرکت 
دارد. او در پاسخ به سوالی در این باره که آیا مهمانی 
کریسمس برگزار شده، به طنز می گوید که خود او 
به خانه رفته بود و می افزاید که مهمانی در کار نبوده 
و گردهمایی کارکنان دفتر یک جلسه توجیهی 
بوده اما خود او و حاضران به خنده می افتند. این 
نشست خبری نمایشی چهار روز پس از »مهمانی« 
ادعایی برگزار شده است. کایر استارمر، رهبر حزب 
اپوزیسیون کارگر گفته است که این ویدئو نشان 
می دهد که »آن ها قوانین را زیر پا گذاشتند، مهمانی 

برگزار کردند و بعد به این موضوع خندیدند.«

بریتانیا 

»قشون کشی« بایدن برای نشست 

انفرادی با پوتین!

 در حالی که قرار بود نشست پوتین و بایدن نشستی 
»یک به یک« و دو نفره باشد، تصویری از سوی 
کاخ سفید منتشر شده که نشان می دهد چند تن 
از مقام های آمریکایی در زمان این گفت وگوی 
ویدئویی در کنار بایدن حضور داشته اند. تصویری 
از کاخ سفید پس از این تماس ویدئویی منتشر 
شد که نشان می دهد مترجمی به همراه »آنتونی 
بلینکن« وزیر امور خارجه،  »جیک سالیوان« مشاور 
امنیت ملی و »اریک گرین« مدیر ارشد شورای 
امنیت ملی در امور روسیه نیز در اتاق وضعیت کاخ 

سفید در کنار بایدن حضور داشته اند.

نمای روز

اوالف شولتس پس از رای اعتماد مجلس آلمان 
)بوندستاگ( در توئیتی نوشت: بله را گفتم.

توئیت روز 

پایان ساخت دیوار زیرزمینی در مرز غزه

رژیم صهیونیستی رسما اعالم کرد کار ساخت 
یک دیوار زیرزمینی مجهز به حسگر در مرز غزه 
را به اتمام رسانده است. این دیوار به ظاهر برای 
جلوگیری از نفوذ نیروهای مقاومت حماس 
و مبارزان فلسطینی به خاک رژیــم اسرائیل 
از طریق تونل  های زیرزمینی ساخته شده و 
اقدامی متقابل از سوی تل آویو بــرای تقویت 
در  خــود  کنترل  تحت  سرزمین های  امنیت 
مجاورت با نوار غزه محسوب می شود. نیروهای 
2014 در جریان  مقاومت فلسطینی ســال 
جنگ غزه بارها از طریق تونل های زیرزمینی 
به آن سوی منطقه محاصره شده نفوذ   و تلفاتی 
را به نیروهای اسرائیلی وارد کــرده بودند، 
مسئله ای که انتقادات زیادی را متوجه بنیامین 
فرماندهان  و  ــت  وق وزیــر  نخست  نتانیاهو، 
ارتش اسرائیل کرد. بنی گانتس، وزیر جنگ 
اسرائیل در مراسمی که به مناسبت رونمایی 
ــروژه برگزار شده بــود، طی سخنانی  از این پ
ــوار ۶۵ کیلومتر طــول دارد و  گفت: »ایــن دی
مجهز به صد ها دوربین، رادار و سنسو رهایی 
با حساسیت باالست که سبب می شود حائلی 
آهنین میان حماس و ساکنان جنوب اسرائیل 

تشکیل شود.«

قاب بین الملل

ملک سلمان بیش از 480 روز است که کاخ ریاض را به مقصد نئوم ترک کرده 
و بازنگشته است 

راز مراقبت بن سلمان از پادشاه

رای نمایندگان ضدواکسن پارلمان 
لتونی شمرده نمی شود!

پارلمان لتونی حق رای سه نماینده را به دلیل 
امتناع از دریافت واکسن کووید-19 به حالت 
تعلیق درآورد. براساس قوانین جدید در این 
کشور تنها قانون گذارانی که واکسینه شده یا از 
بیماری کرونا به تازگی بهبود یافته اند، می توانند در 
جلسات رای گیری پارلمان شرکت کنند. این قانون 
ماه گذشته توسط نمایندگان مجلس تصویب شد و 
از پانزدهم نوامبر گذشته به اجرا درآمد. آن دسته از 
نمایندگانی که به این قانون پایبند نبودند نیز حقوق 
آن ها به حالت تعلیق درآمد. این پارلمان نام و هویت 

نمایندگان ضدواکسن را فاش نکرده است.

خبر متفاوت

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در 
گفت و گو با جو بایدن، همتای آمریکایی خود 
پتانسیل نظامی رو به رشد ناتو در مرزهای 
کشورش با اوکراین را محکوم کرد و خواستار 
ارائه تضمین از سوی واشنگتن برای گسترش 
نیافتن ناتو به سمت شرق شد. کرملین در 
بیانیه خود که پس از گفت و گوی پوتین و 
بایدن منتشر شد، تاکید کرد که ارتش روسیه 
»تهدیدی برای هیچ کس نیست.« والدیمیر 
پوتین بنا به آن چه کرملین اعالم کرده در پاسخ 
به تهدیدهای آمریکا مبنی بر اعمال تحریم  در 
صورت عملیات نظامی علیه اوکراین گفته 
است که با توجه به »نوع رفتار ائتالف نظامی 
ناتو در منطقه نباید مسئولیت هر اتفاقی را به 
دوش روسیه انداخت.« کرملین همچنین 
اعالم کرد: »ناتو تالش های خطرناکی برای 
استفاده از خاک اوکراین و توسعه پتانسیل 
نظامی خود در مرزهای ما انجام می دهد، از 
این رو روسیه به طور جدی به دنبال دریافت 
تضمین های قانونی و حقوقی قابل اعتماد 
ــرای جلوگیری از گسترش ناتو به شرق  ب
است.« تماس تصویری از پیش برنامه ریزی 
شده روســای جمهوری آمریکا و روسیه در 
حالی انجام شد که هر دو آخرین بار ماه ژوئن 
در سوئیس با یکدیگر مالقات و در خصوص 

مسائل مختلف بحث و گفت و گو کرده بودند. 
مقامات آمریکایی طی روزهای گذشته بارها 
درباره هرگونه تجاوز نظامی از سوی روسیه 
در خاک اوکراین هشدار داده و تهدید کرده  
بودند که در صورت اقــدام به حمله نظامی 
این کشور را تحت بی سابقه ترین تحریم ها 
و مجازات های اقتصادی قرار خواهند داد. 
فرانس پرس سه شنبه شب ساعاتی پس از 
اتمام گفت و گوی ویدئویی بایدن و پوتین در 
گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی اعالم 
کرد که واشنگتن عــالوه بر وضع تحریم ها 
اقدامات محسوس دیگری چون ممانعت 
از انتقال گاز روسیه به اروپا برای جلوگیری 
از هرگونه تجاوز به خاک اوکراین را نیز مد 
نظر دارد. جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ملی آمریکا روز سه شنبه گفت واشنگتن در 
حال آماده کردن واکنشی قوی است که در 
صورت لزوم در هفته های آینده از آن استفاده 
می کند. به گفته سالیوان، واکنش آمریکا 
آن چیزی اســت که »غــرب دربــرابــر اشغال 
کریمه در سال 2014 از خود نشان نداد.« 
او همچنین تهدید کرد ایاالت متحده آماده 
استفاده از خط لوله گاز »نــورد استریم« به 
عنوان اهرم فشاری برای جلوگیری از حمله 

نظامی احتمالی روسیه به اوکراین است.

پس از آمریکا، حاال همپیمانان انگلیسی زبان وی نیز 
به پویش تحریم دیپلماتیک المپیک زمستانی 2022 
چین پیوسته اند. اسکات موریسون، نخست وزیر 
استرالیا دیروز اعالم کرد این کشور هیچ نماینده ای 
از دولت خود را به بازی های المپیک زمستانی پکن 
اعزام نخواهد کرد و به »تحریم دیپلماتیک« اعالم 
شده از سوی آمریکا خواهد پیوست. پس از آن، بوریس 
جانسون نخست وزیر بریتانیا در جلسه پرسش و پاسخ 
هفتگی در مجلس عوام این کشور گفته است که 
المپیک زمستانی پکن را همچون آمریکا، نیوزیلند 
و استرالیا تحریم دیپلماتیک می  کند. هنوز ساعتی 
از این اعالم تحریم دومینو وار نگذشته بود  که نیکوال 
بیر، نایب رئیس پارلمان اروپا از این هم فراتر رفت و 
تحریم کامل بازی های المپیک را درخواست کرد.   
المپیک زمستانی قرار است در ماه فوریه 2022 در 
چین برگزار شود. از میان کشورهای اعالم شده، 
موضع آمریکا، بریتانیا و استرالیا باعث خشم پکن 
شده است. پیش از این، تصمیم استرالیا برای تجهیز 
نیروی دریایی خود به زیردریایی های هسته ای 
به عنوان بخشی از یک پیمان دفاعی جدید با بریتانیا 
و ایاالت متحده که به عنوان تالشی برای مقابله با 
نفوذ چین در منطقه اقیانوس آرام تلقی می شود، 
خشم پکن را برانگیخته بود. در میان این تحریم ها، 
روسیه با حمایت از پکن، از واشنگتن به دلیل تحریم 
دیپلماتیک بازی های المپیک زمستانی انتقاد کرد. 

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در بیانیه ای 
گفت: »موضع ما این است که بازی های المپیک باید 
عاری از سیاست باشد.« لیو پنگیو، سخنگوی سفارت 
چین در واشنگتن پیشتر تصمیم سیاستمداران 
آمریکایی برای بایکوت بازی های پکن را تنها در 
راستای منافع سیاسی آن ها دانست که هیچ تاثیری 
بر موفقیت میزبانی بازی های زمستانی 2022 
نخواهد داشت. لیو پنگیو در یک پست توییتری نوشت 
که در واقع برای هیچ کس مهم نبوده که این افراد به 
پکن خواهند آمد یا نه. در همین حال »گلوبال تایمز« 
روزنامه تابلویدی تحت نظارت حزب کمونیست 
چین هم در واکنش به تصمیم آمریکایی ها در یک 
پست توییتری با لحنی طنزآمیز واکنش نشان داد 
و نوشت: »واقعیت این است که خیال چینی ها از 
شنیدن این تصمیم آمریکایی ها راحت شد... هر 
چه تعداد مسئوالن آمریکایی کمتر باشد، ویروس 
هم کمتر خواهد بود.« نیوزیلند یکی از کشورهایی 
که نمایندگان دیپلماتیک خود در سطح وزیران را 
به بازی های المپیک زمستانی پکن اعزام نمی کند، 
گفته است دلیل آن ها همراهی با سیاست آمریکا 
نیست بلکه طبق گفته مقامات این کشور به دلیل 
محدودیت های کرونایی است. تحریم دیپلماتیک 
تنها به معنای حضور نیافتن سیاستمداران در حاشیه 
این بازی هاست و ورزشکاران تمامی کشورهای ذکر 

شده در المپیک زمستانی حضور خواهند داشت. 



 »  سینا «  به 
اندونزی رفت

روبات جراحی ایرانی »سینا« به اندونزی تحویل داده 

شد؛ از اولین روبات جراح ایرانی چه می دانید؟

حدود 3 ماه پس از امضای قــرارداد صــادرات روبات 
جراحی از راه دور سینا به اندونزی، توانمندی های 
فناورانه شرکت  های دانش بنیان ایرانی به بازارهای 
جهانی رسید و دیروز اولین روبات جراحی ایرانی به نام 
»سینا« به اندونزی تحویل شد. آن طور که مشرق از قول 
یک کاربر در توئیتر نوشته، قرار است طی یک سال، 
۸۰ جراح اندونزیایی کار با روبات جراحی از راه دور را 
آموزش ببینند و موفقیت در این پروژه می تواند شرایط 
را برای صادرات سایر تجهیزات پزشکی و بهره مندی 
از بازار بزرگ اندونزی فراهم کند. تابستان امسال، 
قرارداد راه اندازی مشترک 2 مرکز آموزش مهارت های 
جراحی روباتیک از راه دور بین ایران و اندونزی امضا 
شد و دیروز اولین روبات پزشکی ایرانی به این کشور 
تحویل داده شد تا در جراحی های شان از این روبات 

کمک بگیرند.

دانستنی هایی شگفت انگیز از روبات سینا	 
شاید بپرسید که روبات جراحی سینا چه کار می کند 
و اصال چه اهمیتی دارد؟ جراحی حداقل تهاجمی 
در حفره شکمی با استفاده از روبات های کنترل از راه 
دور یکی از جدیدترین افتخاراتی است که محققان 
و دانشمندان کشورمان به آن دست پیدا کرده اند، 
این فناوری تا سال 2۰۰۴ تحت انحصار یک شرکت 
آمریکایی بود و بیش از ۷ هزار بیمارستان در جهان 
به روبات های جراحی از راه دور این شرکت آمریکایی 
مجهز بودند. ایــران از ۱۸ سال گذشته تحقیقات 
خود را در این زمینه آغاز کرد و در نهایت در اوایل 
تابستان امسال اولین جراحی از راه دور توسط روبات 
ایرانی به نام سینا روی یک حیوان صورت گرفت. این 
عمل جراحی در دو بیمارستان سینا و امام خمینی 
)ره( انجام شد، به طوری که بیمار در بیمارستان امام 
خمینی )ره( تحت عمل جراحی با روبات قرار گرفت 
و کنترل کننده روبات در فاصله ۷ کیلومتری با بیمار 
در بیمارستان سینا قرار داشت. روبات ایرانی سینا 
3 برتری مهم و بزرگ نسبت به نمونه آمریکایی اش 
دارد، مثال تجهیزات این جراحی به تخت جراحی 
متصل هستند و این امکان را برای   جراحی با دقت 
بیشتر به وجــود مــی آورد. از ویژگی های دیگر این 
روبات می توان به کارایی روبات جراحی ایرانی نسبت 
به مشابه آمریکایی که از ابعاد کوچک تری برخوردار 
است، اشاره کرد زیرا این موضوع بازدهی جراحی را 
باالتر و ضد عفونی کردن ابزار بعد از هر عمل جراحی 
را راحت تر خواهد کرد. ویژگی بعدی هم ارزان بودن 
این روبات است که مشتریان را به سمت خود جذب 
می کند. آن طور که یکی از محققان تیم روبات جراحی 
سینا به باشگاه خبرنگاران گفته عالوه بر قیمت تمام 
شده محصول، هزینه نگهداری و سرویس های ساالنه 
روبات ایرانی یک پنجم کمتر از نمونه آمریکایی است. 

# هشتگ پنج شنبه  ۱۸   آذر  ۴۱۴۰۰
۴ جمادی االول  ۱۴۴3.شماره  2۰۸22

درس معلم کالس یک نفره و نابودی تک درخت ساحل درک

 

  2.8     M   views 

درس معلم کالس یک نفره

تصویری از یک معلم که در فضای باز مشغول تدریس 
به یک دانش آموز است در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد. ماجرا از این قرار است که رضا رضایی، 
معلم فداکار ایالمی  با موتور مسافت ۴٠ کیلومتری را 
به منطقه عشایری »قدح« طی می کند و خودش را به 
تنها دانش آموزش می رساند تا به او درس بیاموزد. 
به گفته خبرنگار روزنامه ایران ،این معلم درباره دلیل 
این کارش گفته: »شاید همین دانش آموز در آینده 
یکی از زنان موفق کشور باشد؛ نباید این فرصت از 
او گرفته شود.« کاربران زیادی به این حرکت معلم 
ایالمی واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »جمله 
ای ای که این معلم گفت خودش یک درس بزرگه.« 
کاربر دیگری نوشت: »با همین آدم هاست که می شه 

یک کشور رو ساخت و آینده اون رو تضمین کرد.«
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تک درختی که نابود شد

روز گذشته ویدئویی از نابود کردن عمدی تک درخت 
نخل در ساحل روستای »درک« چابهار منتشر شد که با 
واکنش های زیادی همراه بود. متاسفانه دو شب پیش 
فرد یا افرادی به قصد خشک شدن تک درخت ساحل 
درک پای این درخت گازوئیل ریختند. گازوئیل و دیگر 
فراورده های نفتی معموال باعث مرگ سریع درختان 
می شود. ساحل درک در پهنه سواحل مکران قرار دارد 
و محل تالقی کویر با دریاست به همین دلیل یک چشم 
انداز فوق العاده زیبا ایجاد کرده است. معموال این ساحل 
زیبا با منظره تک درخت نخل که توسط ماسه ها احاطه شده 
و در فاصله نسبتا نزدیکی از دریا قرار دارد، شناخته 
می شود. ساحل درک یکی از اهداف گردشگران شهر 
چابهار است که توانسته بسیاری از تور های تفریحی- 
گردشگری را نیز به خود جلب کند. کاربری نوشت: 
»واقعا مجازات متناسب با جرِم کسی که پای تک درخت 

نخل ساحل درک گازوئیل ریخته چی می تونه باشه؟«
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کاهش هزینه های تلگرام با یک خالقیت

حتما برای شما هم پیش آمده که تلگرام را روی یک 
دستگاه دیگر هم نصب کرده باشید و برای دریافت رمز 
خواستید که رمز برای شما پیامک شود اما بد نیست 
بدانید که حدود یک  چهارم از هزینه های تلگرام مربوط 
به ارسال پیامک ورود به حساب است. به همین دلیل 
تلگرام روش جدیدی برای ورود کاربر در نظر گرفته 
است تا از اتالف هزینه در این قسمت جلوگیری کند. در 
این روش جدید، تلگرام به شما یک تک زنگ می زند و 5 
رقم آخر شماره ای که با شما تماس گرفته شده می شود 
همان رمز ورود شما به تلگرام. کاربران به این ترفند 
تلگرام برای کاهش هزینه ها واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »یعنی این مدیران تلگرام به خوبی 
نشون دادن که می شه با کمی خالقیت و ایده هزینه های 

زیادی رو کاهش داد، اونم بدون کم کردن خدمات.« 
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حقابه دریاچه ارومیه سهم کشاورزی و صنعت شد!

کسی نمی داند در توفانی که چند روز پیش حوزه دریاچه 
ارومیه را درنوردید چقدر نمک وجود داشت اما به روایت  
های مردمی، بخشی از ریزگردهایی که نفس شهروندان 
آزادشهر، شبستر، دشت تبریز و... را گرفت، طعم نمک 
داشــت. در همین زمینه، زهــرا کشور خبرنگار فعال 
محیط زیست در این باره به نقل از رئیس مرکز مدیریت 
هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه نوشته: »حقابه 
دریاچه ارومیه سهم کشاورزی و صنعت شد و وزارت نیرو 
برخالف قانون، سهم کشاورزی و صنعت را به دریاچه 
ارومیه ترجیح داده است. سهم این بخش برای دریاچه 
بیش از ۹٠٠میلیون متر مکعب است که باید توسط وزارت 
نیرو پرداخت می شد.« کاربری نوشت: »من موندم نقش 
معاونت محیط زیست توی کشور چیه و واقعا از عواقب 
مشکالت زیست محیطی چه زمانی قراره آگاه بشیم اگر 

دریاچه نباشد، کشاورزی و صنعت هم نخواهد ماند.«
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دلجویی گوسفندان از سگ گله

یکی از تصاویر تاثیرگذار که در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی به سرعت بازنشر شد مربوط به دلجویی 
گوسفندان از یک سگ زخمی است. برخی رسانه ها 
درباره این تصویر از قول چوپان گله مدعی شده اند 
که ماجرا به این شکل بوده که در ترکیه یک گرگ به گله 
حمله می کند که با مقاومت سگ روبه رو می شود و در 
این مبارزه سگ بر گرگ غلبه پیدا می کند اما در کشاکش 
این مبارزه زخمی می شود. بعد از این اتفاق گوسفندان 
به دور سگ جمع می شوند و با ساییدن آرام سرشان به 
سر سگ از او دلجویی و تشکر می کنند که این صحنه ها 
توسط چوپان ثبت می شود. کاربری نوشت: »واقعا توی 
دنیای حیوانات احساسات خیلی پر رنگه و چقدر دیدن 

این صحنه ها می تونه به ما درس بده.«

 

  3.4     M   views 

دستور تخریب هتل مسی و ویالی رونالدو

در روزهای اخیر دستور تخریب هتل ۴ ستاره، ٢۶ میلیون 
پوندی لیونل مسی در شهر بارسلون به دلیل ساخت غیر 
قانونی توسط دادگاه صادر شد که بازتاب زیادی در رسانه 
ها داشت. حدود یک ماه پیش هم ویدئوی تخریب بخشی 
از عمارت »کریستیانو رونالدو« در حومه شهر لیسبون 
کشور پرتغال که به دستور مقامات اجرایی به دلیل تخلف 
در ساخت و ساز انجام شده بود  بازتاب زیادی در فضای 
مجازی پیدا کرد. نکته جالب این بود که این دو ستاره 
معروف فوتبال جهان به حکم دادگاه تمکین کردند این در 
حالی است که در کشور ما در برخی موارد شاهد مقاومت 
در برابر اجرای حکم دادگاه هستیم. یکی از این موارد که 
توسط کاربران از آن یاد شده بود مربوط به تخریب ویالی 
شبنم نعمت زاده بود که با اما و اگرهایی همراه بود و با 
تاخیر انجام شد. کاربری نوشت: »یه عده  چون یکی از 
اقوامشون کاره ای شده فکر می کنن می تونن راحت تخلف 

کنن و از دیگران برابرترهستن.« 

جنایت در خانه سید خندان	 
اعتراف مرد سالخورده 
ــل یـــک دخــتــر  ــت بـــه ق
16ســـالـــه، در حالی 
که چند روز قبل دختر 
جوان در خانه او زندانی 
شده بود خبر از اتفاقات 
تلخ در خانه این مرد سالخورده در منطقه سید خندان می داد. 
ماجرای ناپدید شدن شیما، به روز 26مرداد سال 98برمی گردد. 
او پس از آن که به بهانه خرید بدلیجات از خانه فرار کرد، ناپدید شد 
و دیگر به خانه برنگشت. از روزی که شیما گم شد پدرش یک روز هم 
آرام و قرار نداشت و هرجایی را که گمان می کرد ممکن است دخترش 
در آن جا باشد، زیر پا گذاشته بود. تا این که از طریق دوربین های 
مداربسته تصاویر سوار شدن او داخل یک پژو پارس سفید رنگ را پیدا 
کرد. بهلول 62 ساله دستگیر شد و به گزارش همشهری، از داخل 
خانه او چندین جفت کفش دخترانه و چندین تار مو کشف شد اما او 
از سرنوشت شیما اظهار بی اطالعی می کرد و دلیل محکمی درباره 
دست داشتن او در مفقود شدن شیما وجود نداشت به همین دلیل او 
پس از چند روز آزاد شد. تا این که بهلول دوباره برای توضیحات چند 
روزی بازداشت می شود که در همین زمان در حالی که وی در زندان 
بود مردم در تماس با پلیس از زندانی شدن یک دختر در خانه بهلول 
خبر دادند که با کمک پلیس نجات پیدا کرد. این مرد سالخورده بعد 
از این اتفاق در اعترافات تکان دهنده ای گفت که شیما را 45 روز 
در خانه اش زندانی کرده و به او مواد می داده و همان جا هم به قتل 

رسانده و جسدش را در حیاط خانه دفن کرده است!

جنایت در خیابان گاندی	 
بــرای آن ها که صفحه 
ــوادث روزنامه   ها را  ح
نام  دنــبــال می   کنند، 
خیابان گاندی عجین 
شده با تراژدی شاهرخ 
و سمیه است؛ جنایت 
هولناکی که این دختر و پسر 16ساله، دوازدهم دی    ماه سال ۷5 در 
خانه شماره 19 رقم زدند و تا مدت   ها افکار عمومی را در شوک فرو 
بردند. بعدازظهر آن روز، زمان برای شاهرخ و سمیه مفهوم دیگری 
داشت. آن ها یک سال قبل تر در یکی از پارک   های تهران همدیگر را 
دیده ، عاشق شده و قرار ازدواج گذاشته بودند اما وقتی اصرارشان 
برای ازدواج به نتیجه نرسیده بود، نقشه جنایت را کشیده بودند؛ 
نقشه کشیده بودند که تنها مانع میان شان یعنی خانواده سمیه را از 
بین ببرند و حاال و در بعدازظهر یک روز سرد زمستانی، زمان اجرای 
نقشه   شان فرا رسیده  بود. عقربه   های ساعت، 4:2۰ بعدازظهر را 
نشان می   داد که مادر سمیه، دست دختر کوچکش را گرفت و سوار 
ماشین شد تا راهی آرایشگاه شود. هنگام رفتن او همه    چیز آرام بود، 
پسربچه 8 ساله   اش به نام محمد و دختر 1۳ساله   اش به نام سپیده 
در خانه در حال درس  خواندن بودند و دختر بزرگ خانواده یعنی 
سمیه در اتاقش در طبقه دوم سرگرم تماشای فیلم. اما چه    کسی 
می   دانست که این آرامش پیش از توفان است؟ فردای آن روز بود که 
روزنامه   ها خبر از جنایت هولناک خیابان گاندی را دادند و نوشتند 
که شاهرخ و سمیه که نقشه کشتن همه اعضای خانواده سمیه را 
داشتند، برادر و خواهر کوچک او را به قتل رساندند و مادرش را با 
چاقو زخمی کردند اما در نهایت توسط پلیس دستگیر شدند. خبر 
این جنایت هولناک نه مردم پایتخت که همه کشور را در شوک فرو 
برد. یک سوی ماجرا، دختر و پسری نوجوان اما عاشق و دل باخته 
بودند و آن سو، جنایتی باورنکردنی و قساوتی نابخشودنی و همین 
تعارض بزرگ بود که این پرونده را به جنجالی   ترین پرونده سال بدل 
کرد و سواالتی را مقابل افکار عمومی قرار داد که پاسخ آن ها را فقط 
شاهرخ و سمیه می   دانستند؛ پاسخ   هایی که حدود یک ماه پس از 
جنایت، زمانی که شاهرخ و سمیه در دادگاه، پای میز محاکمه قرار 

گرفتند، می  توانست رازگشای این جنایت باشد.

طناب دار در خانه وحشت خیابان انقالب	 
ســارق  دو  دستگیری 
در طرح »رعد 12« در 
خرداد سال 9۷ هم راز 
یکی دیگر از خانه های 
وحشت را برمال کرد. 
مهدی که خانه اش به 
خانه وحشت تبدیل شده بود با دانشجویان و جویندگان کار که از 
شهرستان به تهران آمده بودند، آشنا می شد و آن ها را به خانه وحشت 
در خیابان انقالب می برد. خانه ای که در آن طناب داری بافته و 
آویخته بود. طعمه هایش را یکی  یکی به خانه اش می برد. کافی بود 
که فقط طناب دار را نشان دهد.  بعد از آن بود که قربانیانش از ترس 
جانشان هر چه پول و طال داشتند، به او و همدستش می دادند. 
مهدی و بهنام با انداختن طناب دار، دور گردن طعمه هایشان نقشه 
زورگیری  های سریالی خود را در خانه شان اجرا می کردند. آن ها 
با پرسه زدن در خیابان های مرکز شهر، کسانی را که برای کار یا 
تحصیل از شهرستان به تهران آمده بودند ، شناسایی می کردند و 
پس از طرح دوستی، آن ها را به خانه شان می کشاندند و طال، پول و 
لوازم قیمتی آن ها را با  زور و تهدید می گرفتند. این دو سارق پیش از 

این هم چندین بار دستگیر شده بودند.

خانه های وحشت در دیگر کشورها	 
در سراسر دنیا خانه هایی وجود دارند که قتل و جنایت های 
مخوف در آن ها رخ داده و این جنایت ها به حدی بوده که مردم 
برای فراموشی آن اقدام به تخریب آن خانه ها کرده اند با این 

حال هنوز از خاطر مردم محلی پاک نشده است.
خانه فرد و رز  |  فرد و رز وست به عنوان یکی از بدترین زوج های 
قاتل سریالی در تاریخ ثبت خواهند شد. آن ها در خیابان 25 
کرامول، گلوستر سیتی، انگلستان زندگی می کردند. این زوج 
شرور بین سال های 19۷1 تا 198۷ حداقل 1۰ زن جوان را 
با کمک یکدیگر به قتل رساندند. سپس قربانیان را تکه تکه و در 
انبار یا باغ دفن می کردند. این دو حتی فرزندان خود را تهدید 
می کردند که آن ها را می کشند. پس از دستگیری توسط پلیس  
به حبس ابد محکوم شدند. دو دهه پس از این جنایات، شورای 
شهر گلوستر »خانه وحشت« را خریداری و آن را خراب و  به یک 

معبر عمومی تبدیل کرد. 
میرا هندلی و خانه ایان بردی | از نظر بسیاری مایرا هندلی و 
ایان بردی چهره واقعی شیطان هستند. در اوایل تا اواسط دهه 
196۰، آن ها پنج کودک بین 1۰تا 1۷ ساله را کشتند. اجساد 
سه نفر از قربانیان در گور های سدلوورث مور کشف شد، اما این 
زوج هرگز فاش نکردند که اجساد دیگر قربانیان را کجا دفن 
کردند. هندلی در سال 2۰۰2 و بردی در سال 2۰1۷ در پشت 
میله ها درگذشتند و اطالعات مربوط به قتل ها را تا پایان عمرشان 
فاش نکردند.  خانه ای که قاتالن  در آن زندگی می کردند و مکانی 
که محققان جسد آخرین قربانی را پیدا کردند، یکی بود و پس از 
دستگیری  آن ها تا سال ها خالی ماند. هیچ کس نمی خواست در 
ملکی زندگی کند که در آن دو تن از بزرگ ترین هیوال های انگلیس 
شبانه با آرامش می خوابیدند. این ملک در سال 198۷ تخریب 

شد و از آن زمان  این زمین همچنان خالی مانده است.

کابوس خانه های وحشت
بررسی پرونده چندخانه ای که به دلیل جنایات هولناکی که در آن ها رخ 

داده به خانه وحشت شهرت پیدا کرده اند
رعیت نواز-  در سراسر جهان خانه هایی وجود دارد که اگر در و دیوارش زبان باز کنند صدای فریاد وحشتی که در آن خانه 
ها حکمفرما بوده گوش فلک را کر خواهد کرد. خانه هایی که در آن ها جنایاتی وحشتناک رخ داده و در و دیوار آن خانه ها 
بهترین شاهدان آن جنایت ها هستند. جنایت هایی که پیش از این مشابه شان را در سریال ها و فیلم های خارجی مثل 
فیلم »اتاق« و سریال »میر از ایست  تاون « دیده بودیم. در روزهای گذشته هم یکی از همین خانه های وحشت در تهران 
کشف شد که مشروح آن را می توانید در صفحه حوادث امروز روزنامه بخوانید. اما در این گزارش سعی کرده ایم از چند 

خانه ای که به دلیل جنایات هولناکی که در آن ها رخ داده و  به خانه وحشت شهرت پیدا کرده اند، بنویسیم.

چرا نسل جدید به فضای مجازی پناه برده اند؟

 Y ــران، در دنیا بــه نسل   نسل دهــه هــای 6۰ و ۷۰ ایـ
معروف اند و ظاهرا اولین نسلی هستند که به پدرها و 
مادرهایشان آموزش می دهند. این نسل، در دنیای رایانه 
ها، اینترنت، رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات 
بــزرگ شده اند و هرکدام نسبتی با این فضاها دارنــد. 
این نسل به فضای مجازی پناه برده اند که این مسئله 
از مشاهده های روزمره و دنبال کردن فعالیت هایشان 
در فضاهای مجازی پیداست. چه می شود که نسل ها، 
خلقیات متفاوتی دارند و چرا جوان ترها این چنین در شبکه 
های مجازی غرق هستند؟جواب این سوال البته چندان 
سخت نیست. مقصود فراستخواه، جامعه شناس و استاد 
دانشگاه، درباره نسل ها در ایران مطالعه و پژوهش کرده 
است. او معتقد است، ناکارآمدی دستگاه معناساز در شکل 

گیری روحیات نسل جوان، تاثیر داشته است.

زندگی در فضای مجازی	 
قدیم ترها، یعنی زمان پدرها و مادرهای ما و البته پدربزرگ 
ها و مادربزرگ ها، یک نوع زندگی وجود داشت. درواقع 
شاید بتوان گفت یک زندگی تعریف شده وجود داشت. 
در دنیای امروز، جوانانی که به آن ها نسل دهه 6۰ و ۷۰ 
می گوییم و حتی جوان ترین ها که نسل دهه 8۰ هستند، 
زندگی جداگانه ای را هم تجربه می کنند و آن هم زندگی در 
فضای مجازی است. اینترنت برای نسل دهه 6۰ یک پدیده 
بود و برای دهه های ۷۰ و 8۰ بخشی از زندگی روزمره. 
برای کسی که متولد دهه 6۰ است، رایانه و اینترنت در 

زمــان  خودش یک کشف بود، یک دریافت تازه از جهان، 
یک »یافتم، یافتم!« بود. برای نسل دهه ۷۰، نه. نسل دهه 
۷۰ از وقتی اطرافشان را شناختند، رایانه و اینترنت وجود 
داشت. همان طور که کاسه و استکان و وسایل معمولی 
خانه هست. هم اکنون بــرای این نسل و نسل دهه 8۰، 
اینستاگرام، فیس بوک، توئیتر و همه این شبکه ها تکراری 
است. خیلی از جوان هایی که اسم هفتادی یا دهه هشتادی 
رویشان گذاشته ایم، انگار شبانه روزی در شبکه های مجازی 
زندگی می کنند. دنیا را به شکل الیک و فالوئر می بینند و این 
دنیا اتفاقا فضای ارزشی آن هاست. وقتی جوان ها در دنیای 
واقعی چیزی نمی بینند، پناه می برند به دنیای درونی و 

روحی و دنیایی از معانی.

این پناه دادن چه اشکالی دارد؟	 
مشکالت از همین جا شروع می شود. نوع بدخیم پناه بردن 
می شود اعتیاد. اعتیاد گاهی به مواد مخدر است، گاهی به 
شبکه های مجازی و گاهی گروه های دوستی پرمخاطره. 
وقتی ما دنیا را برایشان تنگ می کنیم، آن ها سراسیمه 
می روند به سمت دنیای خودشان. در تمام امورشان ریسک 
وجود دارد و این اوضاع را خطرناک می کند. تصور کنید 
اگر انرژی زندگی در جوان ها را به سمت ساختن و هنر و 
فرهنگ و علم و فعالیت های اجتماعی سرازیر می کردیم، چه 
می شد. ترس ها و دلهره ها در این نسل چه به دلیل مشکالت 
اجتماعی و چه مشکالت جهانی، در رفتار و سبک زندگی 

شان و در درکشان از آینده خودشان تاثیر می گذارد.

نسل هزاره	 
نسل Y یا نسل هزاره که در دنیا متولدان 1۰81 تا 2۰۰۰ 
هستند؛ بچه های عصر رایانه های PC، اینترنت، تلویزیون 
های ماهواره ای، مطرح شدن دهکده جهانی، وبالگ ها 
و ویکی ها و دایرة المعارف هایی هستند که به دست مردم 
نوشته می شوند. کودکان به پدر و مادرها کار با رایانه را یاد 
می دهند و شکل خانواده عوض شده است.  متولدان 6۰ 
تا 69، نسلی هستند که تقریبا جنگ، هزینه ها، حماسه ها و 
سختی هایش را دیده اند. بعد از آن، اقتصاد کوپنی و اقتصاد 
پساکوپنی را دیدند. اوقات فراغت برایشان اهمیت پیدا 
کرد،  اما  نسل دهه ۷۰   نسلی  با تجربه کم سیاسی و تجربه 
زیاد ارتباطی است و دنیا را از طریق اینترنت تجربه می کند. 
دهه هشتادی ها را از قلم نیندازیم. آن ها شاید بیشتر از همه با 
اینترنت و شبکه های مجازی پیوند داشته باشند. نسل آن ها 

نسل بچه های دیجیتالی است.

بهترین رویکرد جامعه در مقابل این تغییرات چیست؟	 
نوجوان ها و جوان ها یا در خانه اند یا می روند مدرسه و 
دانشگاه. در خانه با انواع مشکالت مواجه اند و در مدرسه 
و دانشگاه هم زیر پایشان خالی است. چشم انداز روشنی 
ندارند. در چنین شرایطی چیزی که نیاز دارند یک جای 
سوم است. سیستم آموزشی با نیازهای واقعی بیگانه است. 
الگوهای پادگانی و تربیتی ایدئولوژیک در آموزش و درس 
هایی که با زندگی واقعی بیگانه است و بچه هایی که عزت 
نفس شان برای تقلیل همه چیز به کسب نمره از درس های 
خسته کننده و تکراری سرکوب می شود. این جاست که 

جای سوم اهمیت دارد. جایی برای خلق معانی تازه.
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آفساید

نامه پرسپولیس به صدا و سیما 
درباره حق پخش

باشگاه  ســرپــرســت  ــدری،  ــ ص سیدمجید 
بهره مندی  مــوضــوع  ــاره  ــ درب پرسپولیس 
باشگاه ها از حق پخش تلویزیونی، نامه ای را 
به پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، 
ارسال کرد.در این نامه با اشاره به مشکالت 
و هزینه های روزافـــزون باشگاه ها از رئیس 
سازمان صدا و سیما خواسته شد، برای تامین 
بخشی از حقوق فوتبال به موضوع حق پخش و 
مسائل مرتبط با آن ورود کند تا راهکاری برای 

انتفاع باشگاه ها از این محل اندیشیده شود.

طارمی و جهانبخش نامزد 
بهترین لژیونر آسیا

بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا 
)AFC( مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش 
نامزد بهترین لژیونر هفته قاره کهن در فوتبال 
اروپا شدند.در چارچوب هفته پانزدهم لیگ 
هلند تیم فوتبال فاینورد به مصاف فورتونا 
سیتارد رفت و به برتری پرگل ۵ بر صفر رسید. 
در این مسابقه علیرضا جهانبخش در دقیقه 
۳۰ وارد زمین شد و توانست در دقیقه ۸۹ با 
یک ضربه سر عالی دروازه حریف را باز کند.
طارمی هم که در دیدار مقابل پورتیموننزه 
یک پاس گل داد و دقت پاس ۸۶ درصدی را 
به ثبت رسانید جزو بازیکنان برتر هفته آسیا 

نام گرفت.

 اسکوچیچ و دستیارانش 
از ایران رفتند

ــای باقی مانده  با فرا رسیدن آخرین روزه
ــان اســکــوچــیــچ و  ــ از ســـال ۲۰۲۱، دراگـ
دستیارانش طی روزهــای گذشته ایــران را 
ترک کردند و راهی کشورهای مختلف شدند 
تا کریسمس را در کنار خانواده های خود 
سپری کنند.تیم ملی فوتبال ایران کمتر از دو 
ماه بعد یعنی در هفتم و دوازدهم بهمن در دو 
دیدار رسمی مقابل عراق و امارات به میدان 
خواهد رفت. در صورتی که تیم ملی بتواند 
در یکی از این دو بازی به پیروزی دست یابد، 
صعود زودهنگامی را به جام جهانی تجربه 

خواهد کرد.

یکگامتاتقابلدیدنیبرانکووکیروش!
رقابت های جام ملت های عرب به دور حذفی رسیده است و دو تیم ملی عمان 
و مصر توانستند به دور حذفی راه یابند. در این مرحله ،بازی ها از روز جمعه 

شروع می شود و تیم ملی عمان در اولین دیدار باید برابر تونس قرار 
گیرد. در صورتی که عمان در این دیدار برنده شود و به مرحله بعد 
برسد و در دیدار دیگر این مرحله ،مصر بتواند اردن را شکست دهد، 

شاهد تقابل دو سرمربی پیشین تیم ملی ایران در جام ملت های 
عرب خواهیم بود. برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کی روش که یک 

دوگانگی بزرگ را در فوتبال ایران ایجاد و هر دو دوران موفق 
و خوبی را در فوتبال ایران سپری کردند حاال یک گام تا دیدار 
برابر هم فاصله دارند. دیداری که می تواند جذابیت های زیادی 

داشته باشد. این دو مربی زمانی که برانکو هدایت پرسپولیس را بر 
عهده داشت و کی روش سرمربی ایران بود بارها با یکدیگر چالش داشتند.

سرمربی استقالل قول دربی جذاب تری را داد

مجیدی: بنیادی فر شهامت گرفتن پنالتی را نداشت
فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقالل در نشست خبری پیش از دیدار پیکان و 

استقالل صحبت هایی داشت که گزیده آن را می خوانید.
   تفکرات ما هجومی است و جنبه احتیاط در دستور کار ما نیست. می توانید آمار بگیرید 
استقالل در این ۸ هفته چند فرصت ایجاد کرده است. ما در بازی با نفت ۸ فرصت گلزنی 
داشتیم و چطور می شود تفکر ما دفاعی باشد؟ در ۸ بازی گذشته با سیستم ۳-۵-۲ 
بازی کردیم و فقط در یکی دو بازی با سیستم ۲-4-4 به میدان رفتیم که آن هم بر اساس 
تیم مقابل بوده است. دستور کار ما همیشه تهاجمی است. به جز بازی با نفت آبادان در 
بقیه بازی ها کیفیت نداشتیم ولی با وجود این می شد در همان بازی ها برنده شویم.من 

امیدوارم در بازی با پیکان بدشانسی های ما تمام شود و برنده شویم.
   من به تک تک بازیکنانم ایمان دارم. تیمی که ۸ هفته نباخته 
و فقط ۲ گل آن هم روی ضربات ایستگاهی خــورده تیم 
باکیفیتی است. من تمام تالشم را می کنم این تیم را به 

شرایط ایده آل و تیمی که مد نظرم هست، برسانم.
   آقای بنیادی فر قبال هم برای ما داوری کرده و در 
کنفرانس قبل از دربی هم گفتم او داور خوبی است. او در 
آن لحظه فقط شهامت گرفتن پنالتی را نداشت. اگر این اتفاق 
در دقیقه ۳۰ یا ۵۰ می افتاد او حتما پنالتی می گرفت. من به 
هیچ عنوان نمی گویم داور باعث نتایج استقالل است و این 

صحبت را قبول ندارم.
   نظم و انضباط مهم ترین مسئله در تیم من است. فرزاد برادرم 
چندی پیش ۱۵ دقیقه به تمرین دیر آمد ولی ۱۰ روز نگذاشتم به 

تمرین بیاید و ۲۰ درصد قراردادش را هم جریمه شد.
   برد پرسپولیس خیلی می توانست به ما کمک کند. در بازی 
های حساس موقعیت کم پیش می آید و تیمی برنده می شود که 
از فرصت ها استفاده کند. دربی بازی باکیفیتی نبود. البته هم 
برای ما و هم پرسپولیس موقعیت گل وجود داشت ولی قول می 
دهم هواداران دو تیم در دربی برگشت بازی جذاب تری را 

مشاهده خواهند کرد.

خبر

بازیکن خاطی استقالل در آستانه بخشش!

بابک مرادی هافبک استقالل طی هفته های گذشته از 
حضور در تمرینات این تیم محروم بود. این بازیکن پس 
از اتفاقاتی که در حاشیه یکی از تمرینات آبی ها پیش از 
دیدار با گل گهر رخ داد، توسط مجیدی از تیم کنار گذاشته 
شد.حاال فرهاد مجیدی در نشست خبری پیش از دیدار 
با پیکان، درباره تعیین تکلیف مرادی سخن گفت. وی در 
پاسخ به این سوال که تیم اش چند نفر مصدوم دارد و تکلیف 
بابک مرادی چه شد؟ گفت: تنها غایب ما آقای وریا غفوری 
است که به علت مصدومیت حضور نــدارد. بابک مرادی 
از بازیکنان خوب استقالل است و خودم شخصا ایشان را 
دوست دارم ولی نظم و انضباط تیمی اولین چیزی است 
که من در استقالل می خواهم. بابک مرادی بازیکن بسیار 
خوب و بااخالقی است ولی باید بداند در چارچوب تیم کار 
کند. پس از صحبتی که با آقای آجورلو داشتم، او به کمیته 
انضباطی می رود و به تمرینات اضافه می شود. او باید بداند 

در چه تیم بزرگی بازی می کند.

انتقاد تند علی دایی از دربی تهران
سرخابی ها به تساوی بدون گل رضایت دادند.علی دایی 
معتقد است دربی پایتخت هیچ چیز نداشت. او با تاکید روی 
این جمله توضیح می دهد: »این دربی هیچی نداشت! به 
نظرم هر دو تیم برای نباختن به زمین آمده بودند تا شاهد 
یکی از ضعیف ترین دربی های تاریخ مسابقات استقالل و 
پرسپولیس باشیم. تیم ها نه ریسکی کردند و نه موقعیت خاص 
و هیجان انگیزی دیدیم.«او درباره رضایت یحیی و فرهاد از 
تساوی می گوید: »هر دو دوست نداشتند ببازند و نباختند! 
شاید به شرایط فعلی تیم خودشان در جدول و مسائل دیگر 
بیشتر توجه کردند و تصمیم گرفتند ریسک نکنند. درمجموع 

دربی قشنگی نبود و کیفیت پایینی داشت.«

اخبار

سوژه

پرونده و دردرس جدید در انتظار پرسپولیس

رادوشوویچ به حالت قهر از ایران رفت!
گروه ورزش/بوژیداررادوشوویچ دروازه بان کروات پرسپولیس، ایران را به مقصد 
کرواسی ترک کرد و به نظر می رسد این سفر بی بازگشت خواهد بود و به منزله 
پایان همکاری او با سرخ هاست. رادوشوویچ که پیش از این هم یک بار تا قطع 
همکاری با پرسپولیس پیش رفته بود اما درنهایت با وساطت و درخواست یحیی 
گل محمدی به تهران بازگشت و در شروع فصل جدید به سرخ ها اضافه شد به 
خاطر پرداخت نشدن مطالباتش دوباره تهران را ترک کرد. او هنگام خروج از 
ایران گفت:»مدیران باشگاه مغز من را خسته و عصبی ام کردند. من همیشه 
برای پرسپولیس با تمام توان بازی کردم و همیشه هواداران را دوست داشتم. 
حتی همین ۵۰ هزار یورو هم با تاخیر یک روزه به من پرداخت شد. همچنین یک 
توافق نامه به من پیشنهاد دادند که قبول کنم ایران را ترک نخواهم کرد چرا که از 
این موضوع نگران هستند. مشکل آن ها این است که نمی خواهند به قدری به من 
پول بدهند که به صورت قانونی نتوانم قراردادم را فسخ کنم. « این صحبت های 
رادوشوویچ بوی شکایت می دهد و به نظر می رسد به زودی یک پرونده جدید دیگر 
علیه پرسپولیس در کمیته انضباطی فیفا باز خواهد شد. پرسپولیسی ها پیش از 
دربی ۱۵ درصد از مطالبات بازیکنان را پرداخت کردند اما به رادو پولی ندادند و 
با چند روز تاخیر ۵۰ هزار یورو پرداخت شد. درباره طلب رادوشوویچ از پرسپولیس 
مبالغ مختلفی مطرح می شود که از ۲۰۰ هزار یورو تا رقم درشت یک میلیون و 
۳۵۰ هزار یورو برای قرارداد سه ساله اش متغیر است. گفته می شود رقم قرارداد 
رادو با پرسپولیس برای سه فصل رقمی حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار یورو است 
که در دوران مدیریت محمد حسن انصاری فرد و بعد از جدایی قطعی علیرضا 
بیرانوند از باشگاه پرسپولیس به امضا رسید. قرارداد رادو با پرسپولیس قبل از 
تمدید ،سالی ۱۹۰ هزار یورو بود که بعد از تمدید، سال اول ۳۰۰ هزار یورو، سال 
دوم 4۵۰ هزار یورو و سال سوم ۶۰۰ هزار یوروست که با یک حساب سرانگشتی 

به رقم حیرت انگیز یک میلیون و ۳۵۰ هزار یورو 
خواهد رسید! اگر این اعداد و ارقام درست باشد 

پرسپولیس با دردسر بزرگی مواجه خواهد شد 
به خصوص که هنوز پرونده شکایت گابریل 
کالدرون سرمربی آرژانتینی و سابق سرخ 

ها و دستیارانش بسته نشده و پنجره نقل و 
انتقاالت این باشگاه بسته است. در 

صورت شکایت رادوشوویچ 
ها،  ســرخ  محکومیت  و 

ــد  ــای ــس ب ــی ــول ــپ ــرس پ
سنگینی  غــرامــت 

بــان  دروازه  بـــه 
 کـــــــــــــــروات و 

ــره اش  ــ ــی ــ ذخ
بپردازد.

اگرچه شرایط در لیگ یک فرانسه برای لیونل مسی 
چندان مساعد نیست و او تا این جای فصل تنها یک 
بار موفق به گلزنی شده، اما شرایط در لیگ قهرمانان 
به کلی متفاوت بوده و ستاره آرژانتینی در اروپا همان 
لیونل مسی همیشگی است. البته به نظر می رسد 
هدف اصلی پاری سن ژرمن از جذب لیونل مسی 
نیز موفقیت در اروپا بوده و این تیم یکی از بهترین 
بازیکنان تاریخ لیگ قهرمانان را هم به خدمت 
گرفته است.او در دیدار مقابل کلوب بروژ یک بار 
دیگر موفق به گلزنی شد. پاس دقیق کیلیان امباپه 
در پشت محوطه به این بازیکن رسید و او با ضربه 

ای محکم و دقیق به گوشه دروازه، گل سوم تیم اش 
در نیمه اول را وارد دروازه حریف کرد. کلوب بروژ 
جدیدترین قربانی این ستاره گلزنی است. لیونل 
مسی در نیمه دوم از روی نقطه پنالتی باز هم موفق 
به گلزنی شد و شب درخشان خود را تکمیل کرد. 
حاال لیونل مسی به رکــورد دیگری از کریستیانو 
رونالدو دست یافته و در مقابل ۳۸ تیم مختلف در 
لیگ قهرمانان موفق به گلزنی شده است. همچنین 
لیونل مسی به رکورد ۱۶ گل زده از بیرون محوطه 
جریمه در سال ۲۰۲۱ دست یافت و مهم تر از همه 
با زدن 7۵۸ گل، از رکورد تاریخی 7۵7 بار گلزنی 

متعلق به پله، ستاره افسانه ای فوتبال برزیل نیز 
گذشت.البته کریستیانو رونالدو چند روز قبل از 
رکورد افسانه ای ۸۰۰ گل نیز عبور کرد تا با زدن 
۸۰۱ گل، همچنان در صدر جدول گلزنان فعال 
دنیای فوتبال قرار داشته باشد. جوزپ بیکان، ستاره 
فقید اهل چکسلواکی با زدن ۸۰۵ گل در رده اول 
قرار دارد؛ رونالدو که به طورقطع به زودی از او عبور 
می کند و احتماال رسیدن لیونل مسی به بیکان نیز 
باالست.همچنین لیونل مسی در سه بازی اول در 
دیدارهای خانگی پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان 

این فصل توانسته دروازه حریفان را باز کند.

گروه ورزش/هفته نهم رقابت های لیگ برتر امروز با برگزاری ۳ بازی آغاز می شود 
و فردا نیز با برگزاری ۵ بازی دیگر، پرونده این هفته از رقابت ها بسته خواهد شد.در 
اولین بازی امروز، پیکان و استقالل در ورزشگاه دستگردی به مصاف هم می روند.
استقالل با پنجمین تساوی متوالی به بازی امروز رسیده و از دست دادن ۱۰ امتیاز در 
۵ بازی اخیر باعث شده تا رفته رفته فرهاد مجیدی واضح تر از قبل صدای انتقادات را 
بشنود.البته استقالل با صدر جدول فقط ۲ امتیاز فاصله دارد و فرهاد به خوبی می داند 
که برای جبران امتیازات از دست رفته فرصت خواهد داشت.البته استقالل تا پایان نیم 
فصل بازی های سختی خواهد داشت و برد مقابل پیکان می تواند استارت خوبی برای 
طی کردن این مسیر سخت باشد. بازگشت حسین حسینی و محمد دانشگر به ترکیب 
 استقالل و حضور رضا آذری در ترکیب، تغییراتی بود که فرهاد مجیدی در ترکیب 

 تیم اش برای دربی ۹7 به انجام رسانده بود و حاال سرمربی 
آبی ها نسبت به مصاف با پرسپولیس، تغییراتی را در ترکیب 
تیم اش ایجاد خواهد کرد که بخشی از این تغییرات، 
اجباری و بخشی هم تاکتیکی خواهد بود.محمدحسین 

مرادمند با اخطاری که در دربی پایتخت دریافت کرد، 4 
اخطاره شد و دیدار با پیکان را از دست داد.در چنین شرایطی، 

تغییر در خط دفاع محرز است و احتماال مجیدی به سیستم 
۳ دفاعه بازمی گردد و از عارف آقاسی به عنوان جانشین 

مرادمند در ترکیب استقالل استفاده می کند.با توجه 
به مصدومیت وریا غفوری و کمبود مدافع 

استفاده از سیستم 4 دفاعه خیلی محتمل 
به نظر نمی رسد.دیگر تغییر آبی ها احتماال 

در خط حمله خواهد بود و شاید بعد از نمایش 
های ضعیف ژستد، این بازیکن به نیمکت تبعید 

شود و جای خود را به یکی از دیگر مهاجم های 
استقالل بدهد.امین قاسمی نژاد، ارسالن 

مطهری، محمدرضا آزادی، آرمان رمضانی 
و حتی امیر علی صادقی می توانند گزینه 

های جانشینی برای مهاجم خارجی آبی 
ها باشند.

***
در دیگر بازی امــروز، پرسپولیس 
ــاه  ــگ از ســاعــت ۱۸ در ورزش
آزادی میزبان هوادار است. این 
مسابقه اولین دیدار رسمی ۲ تیم 
به حساب می آید.هوادار که از عنایتی 

روی نیمکت بهره می برد بازیکنان نسبتا شناخته شده ای در ترکیب خود دارد.داریوش 
شجاعین،روح ا... باقری و معین عباسیان بازیکنان باتجربه ای در لیگ برتر هستند 
اما در بازی های گذشته هوادار مشخص شده که در قالب تیمی، آن ها تیم باتجربه ای 
نیستند و همین مسئله هم باعث شده هوادار را در قعر جدول ببینیم.در سوی مقابل 
،پرسپولیس تا این جای فصل ،عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته باوجود شرایط 
نامطلوب روحی حاصل از شکست مقابل الهالل و تغییرات متعدد در فهرست بازیکنان، 
خود را در میان مدعیان قهرمانی قرار دهد و تنها یک امتیاز با صدر جدول فاصله داشته 
باشد. پرسپولیس تنها یک امتیاز تا متوسط قهرمانی فاصله دارد و به نوعی با پیروزی 
مقابل هوادار، به استاندارد قهرمانی خواهد رسید.به طورمسلم بازی با هوادار یکی 
از بازی های آسان پرسپولیس در ادامه نیم فصل است و یحیی و شاگردانش دوست 
ندارند مقابل این تیم، فرصت برد را از دست بدهند؛بردی که در صورت توقف 
سپاهان می تواند سرخ ها را برای اولین بار در این فصل حداقل 

برای یک روز به صدر جدول برساند.
***

در دیگر بازی های حساس این هفته، سپاهان امروز مهمان 
صنعت نفت است.سپاهانی ها برای جبران شکست مقابل گل 
گهر پا به این بازی می گذارند و مسلما نفتی های آبادان امروز 
در نصف جهان روز سختی خواهند داشت.فردا نیز پدیده در 
خانه میزبان گل گهر است.پدیده تا پایان هفته هشتم ،بردی 
را تجربه نکرده است و با ۲ امتیاز در قعر جدول قرار دارد.شاید 
فردا در صورت ادامه این روند شاهد تغییراتی در کادر فنی 
و حتی مدیریت نماینده مشهد باشیم.فردا آلومینیوم هم در 
اراک میزبان فجر خواهد بود و شاگردان خطیبی در صورت برد 

می توانند همچنان صدرنشین غیرمنتظره لیگ باقی بمانند.

مربی تیم فوتبال استقالل به دلیل اظهاراتش بعد از دربی 
به کمیته انضباطی احضار خواهد شد.بعد از پایان دیدار 
تیم های استقالل و پرسپولیس، صالح مصطفوی به شدت 
به قضاوت موعود بنیادی فر تاخت و از وی انتقاد کرد.مربی 
تیم استقالل با بیان این جمله که در چهار بازی هشت امتیاز 
از تیم ما گرفته اند و هرچقدر هم حرف می زنیم هیچ اتفاقی 

نمی افتد،هفته بعد بدتر می شود، این مسخره بازی ها را 
جمع کنید، میکسدزون ورزشگاه آزادی را ترک کرد.حاال 
کمیته انضباطی تصمیم دارد مربی تیم استقالل را طی 
روزهای آینده دعوت کند و درخصوص اظهارات وی توضیح 
بخواهد. قرار است گزارش دربی و تخلفات صورت گرفته 

درباره دو تیم به دست کمیته انضباطی ارسال شود.

طارمیضعیفترینبازیکنپورتومقابلاتلتیکو
تیم فوتبال پورتوی پرتغال در آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
)گروه B( به مصاف اتلتیکوی مادرید اسپانیا رفت که این بازی با نتیجه ۳ بر یک 
به سود اتلتیکو به پایان رسید.با این نتیجه، اتلتیکو به همراه لیورپول به مرحله 
بعدی لیگ قهرمانان اروپا راه یافت و پورتو از گردونه این مسابقات حذف شد 
تا شانس خود را در یک سطح پایین تر و در مسابقات لیگ اروپا امتحان کند.
سایت »گل پوینت« در گزارشی به ارزیابی عملکرد بازیکنان دو تیم پرداخت 
و »دی پائول« هافبک تیم اتلتیکو را با نمره ۸.۸ )از ۱۰( به عنوان بهترین 
بازیکن زمین انتخاب کرد.در این گزارش، به مهدی طارمی که ۸۲ 
دقیقه در زمین حضور داشت، نمره 4.7 اختصاص یافته است تا 
مهاجم ایرانی پورتو ضعیف ترین بازیکن تیم اش در این مسابقه لقب 
بگیرد.طارمی در بازی با اتلتیکو دو موقعیت خوب گلزنی داشت که آن 

ها را از دست داد و برای هشتمین هفته متوالی پایش به گلزنی باز نشد.

مجیدیبهقاسمینژادفرصتمیدهد؟
استقالل پس از جدایی دو مهره کلیدی خود به نام های مهدی قایدی و شیخ 
دیاباته، دست روی رودی ژستد، کوین یامگا و امین قاسمی نژاد گذاشت و 
محمدرضا آزادی در کنار امیرحسین حسین زاده را نیز به عنوان عناصر تهاجمی 
جذب کردند.با این حال، به جز حسین زاده عملکرد دیگران رضایت بخش نبوده 
است.قاسمی نژاد که در این تابستان با انتقالی پر سر و صدا راهی استقالل شد، 
همچنان به دنبال یک فرصت و اعتماد از سوی کادر فنی برای نشان دادن 
توانایی هایش است. او تاکنون 7 بار برای آبی های پایتخت به میدان رفته که 
در ۳ دیدار برابر فجرسپاسی، نساجی و گل گهر از ابتدا به میدان رفته است.

حاال ضعف استقالل در خط حمله ممکن است سبب شود تا این بازیکن یک بار 
دیگر در پیشانی خط حمله برای آبی های پایتخت به میدان برود. در صورتی که 
قاسمی نژاد برابر پیکان، فرصت حضور در میدان را به دست آورد، با نهایت توان 
،تالشش را به کار می گیرد تا ثابت کند جای او روی نیمکت ذخیره ها  نیست.

مصاحبه جنجالی 
کار دست مربی 
استقالل داد

 شب تاریخی لیونل مسی 
هم رکورد پله، هم رونالدو!

آقای لیگ قهرمانان!

استقاللبهپیکانرسید،پرسپولیسبههوادار
آغاز هفته نهم لیگ برتر بعد از یک دربی خسته کننده

بازی های هفته نهم لیگ برتر
امروز: 

پیکان-استقالل؛ساعت ۱۶:۰۰
سپاهان-صنعت نفت آبادان؛ساعت ۱۶:۰۰
پرسپولیس  -هوادار؛ساعت ۱۸:۰۰

فردا: 
نفت  مسجدسلیمان-ذوب آهن؛۱۵:۰۰
پدیده مشهد-گل گهرسیرجان؛۱۵:۰۰
آلومینیوم اراک-فجر سپاسی؛۱۵:۰۰
مس رفسنجان-تراکتور؛۱۵:۰۰ 
فوالد-نساجی مازندران ؛۱۸:۰۰
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 مائده کاشیان  

ــی ســریــال  ــق ــی ــوف بــهــرنــگ ت
کارگردانی  را  »بی همگان« 
خواهد کرد. به گزارش فارس، 
این سریال خانوادگی ماجرای 
 40 را در  ــوان  ازدواج دو جـ
قسمت روایت می کند. توفیقی 

آخرین بار سریال »افرا« را روی آنتن داشت.

مهران رجبی با انتشار پستی از 
بهبود وضعیت محمد کاسبی 
خبر داد. او در این پست نوشته 
کاسبی در یک سال گذشته به 
جراحی  قلبی،  مشکل  دلیل 
کمر و آب آوردن ریـــه اش، روزهـــای سختی را 

گذرانده است.

لیال حاتمی فــردا ساعت 13 
فیلم »شیدا« اثر کمال تبریزی 
را از شبکه نمایش روی آنتن 
دارد. این فیلم سال 77 ساخته 
شده و بازیگرانی مانند پارسا 

پیروزفر، بهزاد فراهانی و محمدرضا شریفی نیا 
در آن حضور داشته اند.

سینا حجازی قطعه ای به نام 
»پرنده« را ویــژه تیتراژ پایانی 
رئالیتی شوی »جوکر« خوانده 
ــه زودی  اســـت. ایـــن قطعه ب
منتشر می شود. این مسابقه به 

کارگردانی احسان علیخانی و حامد میرفتاحی 
شنبه ها در فیلیمو منتشر می شود.

آرمــیــن رحــیــمــیــان در فیلم 
»کابل پالک 10« ساخته نوید 
محمودی بازی کرده است. او 
که با نقش »عبدالمالک ریگی« 
شناخته می شود، در این فیلم 

با الناز شاکردوست، پدرام شریفی و شیدا خلیق 
همبازی شده است.

چهره ها و خبر ها

فیلم  لطیفی  محمدحسین 
»مرد نقره ای« را برای جمعی 
از مسئوالن نمایش داد. رئیس 
ــرژی اتمی،  سابق ســازمــان ان
رئیس نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشگاه ها و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی، 
از حاضران این اکران خصوصی بودند. این فیلم 

هنوز فرصت اکران عمومی را پیدا نکرده است.

به  ــال«  ــی »ل فیلم  ــی  ــره ف بیتا 
کارگردانی داریوش مهرجویی 
نابینا  ــان  ــب ــاط ــخ م ویــــژه  را 
ــرد. ایــن فیلم از  توضیح دار ک
مهم ترین آثار مهرجویی است 

که سال 75 ساخته شده و لیال حاتمی و علی 
مصفا بازیگران اصلی آن هستند.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

سینمای جهان

 حضور ستارگان پرشمار 
در »به باال نگاه نکن«

  )Don't Look Up( »فیلم سینمایی »به باال نگاه نکن
از پرستاره ترین فیلم های 2021 سینمای جهان 
است که به زودی به نمایش درخواهد آمد. این 
فیلم به کارگردانی آدام مک کی ساخته شده که با 
فیلم هایی چون »رکود بزرگ« محصول 2015 و 
»معاون رئیس جمهور« محصول 2017 شناخته 
می شود. او برای نگارش و کارگردانی هر دو اثر، 
نامزد اسکار شد و برای فیلم نامه »رکود بزرگ«، 

این جایزه را برد.
ماجرای جدیدترین فیلم او با عنوان »به باال نگاه 
نکن«، دربــاره دو فضانورد سطح پایین است 
که می خواهند دربــاره برخورد یک جرم عظیم 
آسمانی با کره زمین به جهانیان هشدار بدهند 
که تهدیدی برای ساکنان زمین است. این فیلم 
در ژانر کمدی و علمی-تخیلی ساخته شده است.
لئوناردو دی کاپریو و جنیفر الرنــس در نقش 
آن دو فضانورد، بازی می کنند و در کنار آن ها، 
ستاره هایی چون مریل استریپ، کیت بالنشت، 
تیموتی شاالمه، جونا هیل و آریانا گرانده نیز 
حضور دارند. تایلر پری، راب مورگان، ران پرلمن 
و مارک رایلنس نیز دیگر بازیگران شناخته شده 
»به باال نگاه نکن« هستند که عمال این فیلم را به 
پرستاره ترین محصول 2021 هالیوود تبدیل 

کرده اند.

اگرچه منتقدان هنوز درباره »به باال نگاه نکن« 
کامنتی منتشر نکرده اند اما حضور این تعداد از 
ستاره های شاخص سینمای آمریکا و همچنین 
نوید  مک کی،  آدام  کارگردانی  و  نویسندگی 
یک اثر باکیفیت را می دهد که مورد استقبال 
مخاطبان قــرار خواهد گرفت و شاید در فصل 

جوایز سینمایی نیز درخشان ظاهر شود.
فیلم »به باال نگاه نکن« محصول سامانه پخش 
آنالین نتفلیکس، از دیروز نمایش محدود خود را 
در سینماها آغاز کرده و قرار است 3 دی به صورت 

اینترنتی منتشر شود.

گفت و گوی خراسان با السا فیروزآذر، بازیگر سینما و نمایش خانگی

گاهیازدیدنقش،بهزندگیامنگاهمیکنم
از کاراکتر متفاوتم در سریال »جزیره« خیلی خوشم آمد

از کودکی به سینما عالقه مند بوده و به واسطه 
خاله اش تهمینه میالنی، در هفت سالگی  با فیلم 
»افسانه آه« وارد سینما شده است. السا فیروزآذر 
بعدها در دیگر فیلم های این کارگردان نیز نقش 
آفرینی کرد و بیش از هرچیز با آثار میالنی شناخته 
می شود. او که دانــش آموخته رشته معماری و 
ادبیات نمایشی است، تجربه ساخت مستند و فیلم 
کوتاه و داستانی را در کارنامه دارد.   به بهانه بازی 
او در سریال نمایش خانگی »جزیره«، با این بازیگر 

گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

می گویند بازیگری مثل شهربازی است و 	 
آواز دهل شنیدن از دور خوش است. شما برای 
بازیگر شدن، چه سختی هایی را متحمل شدید؟
دقیقا حق با شماست. افرادی که در اینستاگرام 
برایم پیام می گــذارنــد، فکر می کنند داشتن 
استعداد، عشق به کار و اعتماد به نفس سبب می 
شود بازیگر و معروف شوند، در صورتی که این گونه 
نیست و مثل همه کارهاست، شاید هم سخت تر 
چون متقاضی آن زیاد است و در عوض نقش های 

خوب و حتی اصواًل نقش، کم است.

چقدر بــرای حفظ خود و به روز شدن اهل 	 
فضای مجازی، مطالعه، دیدن فیلم و سریال 

و... هستید؟
هم اینک به دلیل شیوع کرونا اینستاگرام سبب 
شده بازیگرها و خیلی از مشاغل به توانایی های 
خود و ایجاد ارتباط با مردم بپردازند. خودم خیلی 
اهل اینستاگرام نبودم ولی حاال می فهمم که 
اندکی از اقتصاد و ارتباط و ماندگار شدن را مدیون 

مردم هستم پس برای داشتن این ویژگی و امتیاز 
باید ارتباط ایجاد کنی و شاید از دو سال پیش 
خودت فاصله بگیری. به نظر من هر چه باهوش تر 
باشی، اتفاق بهتری برایت می افتد و به ابتکار هایی 

در زمینه ارتباط با آدم ها می رسی.

با توجه به این که ورودتان به حرفه بازیگری با 	 
خاله تان تهمینه میالنی شکل گرفته، چقدر در 
انتخاب های تان گزیده کار هستید و چه مالک 

هایی برای انتخاب دارید؟
خیلی خوشحالم که با خانم میالنی کار کردم و این 
فرصت را داشتم و شاید همین خیلی روی من تاثیر 
گذاشت و در کار سخت گیرتر شده ام. خیلی دقت و 
تالش می کنم که نقش ها را به خوبی انتخاب کنم.

آن چیزی که در پس ذهن تان است و دل تان 	 
می خواهد کاری برای آن انجام دهید، چیست؟

نویسندگی خیلی برایم اهمیت دارد و هم اکنون در 
حال پردازش فیلم نامه ای هستم به نام »دیلیت« که 
چند سال است ذهنم را درگیر کرده و سعی کردم 
زمان زیادی را برای نگارش آن بگذارم و امیدوارم 

نتیجه اش را ببینم.

نظر کلی تان درباره شهرت چیست؟	 
شهرت یعنی شهره خاص و عام شدن و می تواند 
خوب یا بد باشد، اولش جذاب است ولی بعد از 
مشهور شدن داستان های جداگانه ای پیش می آید.

نهایت راه بازیگری برای شماکجاست؟	 
بازیگری مسیری است که دوست دارم آن را ادامه 
دهم و تجربه این سال ها به من نشان داده که با 
بیشتر شدن سنم عالقه ام به تولیدکردن بیشتر 
شده است و دوست دارم هم در بخش تولید باشم 
و هم بازیگری، یعنی هم نگارش که عالم دیگری 

دارد و تخیلی و زیر بناست و هم ساختارسازی که 
کارگردانی است.

به این نکته فکر کرده اید که به عنوان یک 	 
ستاره بخشی از محدودیت ها به شما تحمیل 

می شود؟
فکر نمی کنم برای من چنین چیزی رخ داده 
باشد که مخاطب به یک نقش خاصم عادت کرده 

باشد. خدا را شکر این اتفاق نیفتاده است.

کدام یک از نقش هایی را که ایفا کرده اید، به 	 
شخصیت خودتان نزدیک تر می دانید و کدام 

را بیشتر دوست دارید؟
سعی کرده ام نقش هایی را بازی کنم که با آن ها 
ارتباط برقرار کرده ام و همه شان را دوست داشتم 
و هنگام بازی قطعًا درگیر آن نقش بوده ام و اکنون 
سریال »جزیره« مطرح است و به هر حال نقش 
آن در رفتارم تاثیر می گذارد، گاهی از دید او می 
بینم و مرز بین کاراکترهای داستان را با خودم و 

زندگی ام قاطی می کنم.

ماندگارترین اثری که در ذهن شما جاودانه 	 
شده، چیست؟

 شاهکارترین فیلم »اینسپشن« است که به نظرم 
مغزی آن را نوشته که برتر از تماشاچی و باهوش 

تر است و این مرا جذب می کند.

در پایان از تجربه بازی در سریال »جزیره« 	 
بگویید.

برایم تجربه جالبی بود و وقتی به من پیشنهاد 
داده شد، از نقش »ماهک« خیلی خوشم آمد. 
به نظرم متفاوت بود و من او را می شناختم. 
ــدوارم  ــی تاکنون نتیجه خــوبــی داشــتــه و ام

نتیجه اش بهتر شود.

 مریم ضیغمی 

سریال »مــوج اول« به کارگردانی امیرسجاد 
حسینی از دوشنبه شب روی آنتن شبکه3 رفته و 
ماجرای شیوع کرونا در ایران و مبارزه کادر درمان 
با آن را روایت کرده است. روایتی که البته ایرادها 
و اشکاالتی در آن دیده می شود. این مجموعه 
ابتدا با نام »اپیدمی« جلوی دوربین رفت اما نام 
سریال در آستانه پخش به دلیل پاسداشت زبان 
فارسی به »موج اول« تغییر کرد، عنوانی که از 
لحاظ معنایی با »اپیدمی« متفاوت است. به بهانه 
آغاز پخش این مجموعه، در ادامه نکات جالبی 

درباره سریال و گروه بازیگران آن می خوانید.

اولین راوی کرونا در تلویزیون	 
می توان گفت »موج اول« اولین سریال تلویزیون 
اســت که به مسئله شیوع کرونا و تبعات آن 
پرداخته است. البته پیش از »موج اول«، مجموعه 
»فرشتگان بی بال« که تابستان امسال از شبکه5 
پخش شد و از آن استقبال چندانی نشد نیز تالش 
کادر درمان در دوران شیوع کرونا را به تصویر 
کشیده بــود، قصه اصلی این مجموعه دربــاره 
جوانی بود که برای فروش خانه پدری اش از اروپا 
به ایران آمده بود اما شیوع کرونا در ایران باعث 
شد سفرش طوالنی شود و ماجراهایی برای او 
اتفاق بیفتد. سریال در کنار قصه مربوط به این 
کاراکتر، به زندگی خانواده »حاج فتاح« دوست 
قدیمی پدر او می پرداخت. دختر حاج فتاح 
پزشک بود و در بیمارستان کار می کرد بنابراین 
مخاطب همسو با قصه اصلی شاهد رخ دادن 
اتفاقاتی در بیمارستان و شیوع کرونا بود، در 

حالی که تمرکز قصه »موج اول« به طور کامل بر 
کرونا و حواشی مربوط به آن است.

اولین تجربه فخیم زاده در نقش پزشک	 
یکی از نکات جالب درباره گروه بازیگران »موج 
اول«، تجربه جدید مهدی فخیم زاده در یک نقش 
متفاوت است. او در این سریال برای اولین بار در 
نقش یک شخصیت پزشک ظاهر شده که تجربه 
تازه ای در کارنامه اش است. مهدی فخیم زاده 
نقش دکتری خوش نام به اسم »احمد جهان« را 
ایفا کرده که متخصص بیماری های عفونی است 
اما مدتی است که از طبابت دور شده و مشغول 
کار در مزرعه خودش است. این بازیگر آخرین بار 
نوروز 96 با سریال کمدی »علی البدل« ساخته 
سیروس مقدم در تلویزیون حضور داشت و اکنون 
پس از چهار سال غیبت در تلویزیون، با سریال 
»موج اول« بازگشته است. او چند روز پیش با 
انتشار تصویری از خودش، نوشت: »این قیافه به 
پزشک  می خوره؟ نمی دونم، باید ببینید. من تا 

حاال هرچی بازی کردم، اکثرا دزد، قاچاقچی، 
قاتل و بیمار روانی بوده. من برای اولین بار نقش 
یک پزشک  را بازی می کنم  که از این نظر برام 

جالب بود.«

بازیگر نقش شهید ستاری در تلویزیون	 
ــاره ترکیب بازیگران  از دیگر نکات جالب درب
»موج اول«، حضور محسن قصابیان در سریال 
است. این کارگردان و بازیگر هم اکنون فیلم 
»منصور« را روی پــرده سینما دارد و با نقش 
شهید »منصور ستاری« در مرکز توجهات است. 
محسن قصابیان در »مــوج اول« نقش یکی از 
شخصیت های اصلی به نام »ابراهیم« را ایفا کرده 
که فردی بانفوذ و با مسئوالن در ارتباط است. 
هرچند که این دو شخصیت با یکدیگر متفاوت 
هستند اما »ابراهیم« هم کاراکتر مثبتی است که 
در دوران شیوع کرونا تالش می کند دکتر »احمد 
جهان« را برای تاسیس بیمارستان صحرایی 
متقاعد کند تا مردم با اوج گرفتن کرونا برای 

درمان با مشکل مواجه نشوند. تالش خالصانه 
او برای کمک به مردم و مبارزه با بیماری با وجود 
سختی ها چندان از تصویری که از شخصیت او در 

»منصور« سراغ داریم، دور نیست.

سرنوشت واقعی سیامک اطلسی در سریال	 
نکته تلخ و غم انگیز دربــاره »موج اول«، حضور 
زنده یاد سیامک اطلسی در سریال است که 
یکی از قربانیان مسئله سریال یعنی کروناست. 
این بازیگر پیش کسوت در سریال نقش یک 
دکتر را برعهده دارد و در قصه نیز بر اثر بیماری 
فوت می کند. اتفاقی که پیش از تماشای آن در 
سریال، در واقعیت رخ داد. مرحوم اطلسی هنگام 
بازی در این سریال به بیماری کووید-19 مبتال 
شد و چهارم مهر او را بر اثر این بیماری از دست 
دادیم. علی سلیمانی که او نیز بر اثر این بیماری 
درگذشت، قرار بود در »موج اول« بازی کند اما 
پیش از کلید خوردن سریال، دار فانی را وداع 

گفت و نقشش به اصغر نقی زاده سپرده شد.

اولین سریال کریمی خضرا	 
مجموعه »مــوج اول« در خانه تولیدات جوان 
صداوسیما تولید شده است که مسعود کریمی 
ــروه فیلم و سریال  خضرا سرپرست جدید گ
شبکه3 ، تا خرداد، قائم مقام آن بود. با توجه به این 
که تولید »موج اول« با نام قبلی »اپیدمی«، از اواخر 
مرداد آغاز شده، می توان این سریال را دستپخت 
زمانی دانست که کریمی خضرا جزو مدیران خانه 
تولیدات جوان بود. او حاال به عنوان نخستین 
سریالی که از زمان آغاز دوران سرپرستی در گروه 
فیلم و سریال شبکه3 روی آنتن برده، دست روی 
»موج اول« گذاشته است. باید دید آیا کیفیت این 

مجموعه، مخاطبان را راضی خواهد کرد یا نه.

درباره مجموعه »موج اول« که این شب ها از شبکه ۳ پخش می شود

سرنوشت سیامک اطلسی و طبابت مهدی فخیم زاده در نخستین سریال کرونایی

جیمز باند بعدی زن نیست

باربارا براکلی بار دیگر تاکید کرد که جیمز باند 
بعدی زن نیست و قطعا یک مرد بریتانیایی است.

به گزارش صبا، باربارا براکلی تهیه کننده فیلم های 
»جیمز باند« درباره بازیگر بعدی نقش جیمز باند، 
این موضوع را با تاکید اعالم کرد که جیمز باند بعدی 
زن نیست و قطعا یک مرد بریتانیایی است. براکلی 
در این باره به هالیوود ریپورتر گفت: »فکر می کنم 
جیمز باند بعدی یک مرد خواهد بود زیرا گمان 
نمی کنم یک زن باید این نقش را بازی کند. من 
معتقدم برای زنان باید کاراکتر و شخصیت ساخت، 
نه این که آن ها نقش های مردان را بازی کنند.« این 
تهیه کننده افزود: »فکر نمی کنم نقش های عالی 
به اندازه کافی برای زن ها وجود داشته باشد، برای 
من اما بسیار مهم است که برای زنان فیلم هایی 

درباره خودشان بسازیم.«

»شانگ چی« دنباله دارد

خبر های جدید از دنیای سینمایی مارول حاکی 
از آن است که دنباله فیلم »شانگ چی« ساخته 

می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دنباله فیلم 
»شانگ چی و افسانه ده حلقه« در راه است و دستین 
دانیل کرتون برای کارگردانی و نویسندگی آن 
بازمی گردد. او همچنین در حال ساخت یک سریال 
مارول برای پلتفرم دیزنی پالس است. کرتون یک 
قــرارداد کلی چند ساله انحصاری با استودیوی 
مارول و پلتفرم اینترنتی هولو امضا کرده است. 
قرارداد جدید به کرتون اجازه می دهد تا پروژه های 
تلویزیونی را برای استودیوی مارول در دیزنی پالس 
و Onyx Collective که متعلق به شرکت هولو 

است، توسعه دهد و در آن ها پخش کند.
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رودسری – با وجود انجام پژوهش های متعدد 
طــی ســال هــای اخــیــر، شناخت مــا از ساختار 
اجتماعی و هژمونی قــدرت در آمریکا بسیار 
محدود است. این موضوع تنها طی چند دهه 
اخیر موردتوجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفته 
 است و در برخی از دانشگاه های کشور، مانند 
دانشگاه تهران، ذیل عنوان مطالعات جهان 
ــدون تعارف،  ــال، ب بررسی مــی شــود. با ایــن ح
آن چه نخبگان و اهل پژوهش ما درباره جامعه 
آن  یک دهم  می شناسند،  و  می دانند  آمریکا 
چیزی نیست که نخبگان آن هــا از ما و جامعه 
ما می دانند و دربـــاره اش تحقیق می کنند و 
حرف می زنند. برای انجام این مهم و رسیدن 
ــراز مناسبی از شناخت، بــاال بــردن سطح  به ت
اطالع از درون جامعه ای که حاکمان آن در حال 
حاضر مهم ترین دشمن منافع مردم ایــران در 
سطح جهان محسوب می شوند، ضروری است. 
در ایــن زمینه، به منابع مطالعاتی دســت اول 
ــم؛ منابعی که بتوانند  و قابل استناد نیاز داری
ــرده، فـــارغ از زرق و بــرق هــای  ــی پ تصویری ب
مبهوت کننده و تاحدممکن مستند و واقعی در 
اختیار ما بگذارند. کتاب »طبقه حاکم: خاستگاه 
ویلکرسون،  ایــزابــل  نوشته  مــا«  ناکامی های 
روزنامه نگار، پژوهشگر و نخستین زن نویسنده 
سیاه پوستی که برنده جایزه ادبی پولیتزر در 
سال 1994 شد، یکی از آن منابع قابل اعتنا و 
مهم برای بررسی ساختار و هژمونی قدرت در 
جامعه آمریکا و شناخت ریشه های وقایعی است 
که در یک دهه اخیر و درپی به قدرت رسیدن 
دونالد ترامپ در ایاالت متحده به وقوع پیوست. 
سیاه پوست  برتر  روزنامه نگار  که  ویلکرسون 
آمریکا در سال 1994 و برنده نشان ملی علوم 

انسانی ایاالت متحده در سال 2015 میالدی 
ــرای کــارهــای تحقیقاتی ایــن کتاب،  ــت، ب اس
15ســال وقت صرف کــرده و به منابع مختلف 
داخلی و خارجی رجوع داشته است. کتاب او 
یک دورنمای جذاب و قابل درک از تاریخ 400 
ساله آمریکا و شکل گرفتن ساختارهای قدرت، 
حفظ سامانه های بهره کشی از طبقات فرودست 
و به  ویژه سیاه پوستان و سرخ پوستان و تداوم آن تا 
قرن 21، با وجود حضور رنگین پوستان در بدنه 
دولت آمریکا و رسیدن به مقام ریاست جمهوری، 
مقابل دیدگان بیننده قرار می دهد. ویلکرسون 
در کتاب خود، به صراحت نظام حاکم بر آمریکا را 
با نظام کاستی و طبقاتی موجود در هند مقایسه 
می کند و معتقد است همان نظام طبقاتی که در 
آن دراویدی های هند نجس شمرده می شوند، در 

آمریکا نیز به گونه ای مشابه گریبان سیاه پوستان 
ــژادی دیگر را در وضعیت های  و اقلیت های ن
گوناگون می گیرد؛ آن ها در این ساختار گرفتار 
یک رژیم تبعیض نژادی بسیار سازمان دهی شده 
هستند که گاه بروز و حضور آن را حس نمی کنند 
و با برخی از نمادهای آن بسان یک پدیده ُعرفی 

و نظم حاکم بر جامعه روبه رو می شوند. 

صراحت نویسنده	 
ویلکرسون در بخشی از این کتاب می نویسد: 
»آمریکا دارای یک اسکلت پنهان و یک نظام 
طبقاتی بنیادین است. حیات و ممات و زیست 
ایــن نظام طبقاتی متکی  به  به شدت  بنا  ایــن 
است و با کوچک ترین آثار لرزش در این نظام 
طبقاتی، تمام روبنا و الیه های این سازه به لرزه 
می افتد. طبقه، زیرساخت همه خط کشی ها بین 
انسان ها در ایاالت متحده است. طبقه معماری 
سلسله مراتب انسان ها در جامعه آمریکاست ... 
کارکرد این نظام، تثبیت برتری مفروض یک 
گروه بر گروه دیگر است که برای همیشه فرومایه 
فرض شده و همچنان نیز فرومایه فرض خواهند 
شد.« کتاب »طبقه حاکم: خاستگاه ناکامی های 
ما«، تحقیق و نوشته ایزابل ویلکرسون، به تازگی 
توسط پیام درخشانفرد ترجمه و از سوی نشر 
معارف به زیور طبع آراسته شده است. مترجم در 
برگرداندن اثر به زبان فارسی، از سبک ترجمه 
مفهومی بهره برده و از همین رو، توانسته است 
گام مهمی برای انتقال مفاهیم مندرج در پنج 
بخش و 15 فصل کتاب به خوانندگان بردارد. 
»طبقه حاکم: خاستگاه ناکامی های ما« در 248 
صفحه و با بهای 55 هــزار تومان در دسترس 

عالقه مندان قرار دارد.

زینب)س(، چگونه زینب)س( شد؟
 گفت وگو با حجت االسالم محمدجواد نظافت درباره ویژگی های اخالقی و تربیتی در سیره دختر بزرگوار امیرمؤمنان)ع( 

که می تواند الگویی مؤثر برای نسل امروز و به ویژه بانوان باشد
حضرت  والدت   - حالجیان   / نوائیان 
مناسبت  های  دیگر  مانند  ــب)س(،  ــن زی
مربوط به خاندان رسالت)ع(، فرصتی بسیار 
مغتنم برای بازآموزی معارف و آموزه های 
دینی اســت؛ آن بانوی بــزرگــوار، در قامت 
ــرای همه بشریت  یک الگوی تمام عیار ب
و به ویژه بانوان، صاحب کرامات بسیار و 
فضایل پرشماری اســت که نمی توان در 
این مجال مختصر، حتی گوشه ای از آن ها 
را واگویه کــرد. در آستانه سالروز والدت 
در  زینب کبری)س(،  حضرت  باسعادت 
گفت وگویی با حجت االسالم والمسلمین 
محمدجواد نظافت، استاد حــوزه و معلم 
اخالق، از وی خواستیم تا از آن چه می توان 
به عنوان توشه ای اخالقی و تربیتی از سیره 
متعالی حضرت زینب)س(، به ویژه برای 
نسل جوان، ارائه کرد، گزیده ای را در اختیار 
مخاطبان معزز روزنامه خراسان قرار دهد. 
آن چه در ادامه می آید، مشروح سخنان مدیر 
مدارس علمیه حضرت مهدی)عج( درباره 

موضوعی است که به آن اشاره کردیم.   

یک نکته حائز اهمیت	 
در ابتدای سخن باید به موضوعی اشاره 
کنم کــه مــربــوط بــه بحث مــا نیست و آن 
این که برگزاری مراسم بزرگداشت والدت 
بزرگان دین و اهل بیت)ع(، افزون بر ثواب و 
جایگاهی که در تفکر دینی ما دارد، در ترویج 
یک الگوی پاک و متعالی و برای گسترش 
فرهنگ صحیح اسالمی بسیار پراهمیت 
است. ما معمواًل به صورت سنتی، ایام عزا را 
بیشتر موردتوجه قرار می دهیم و این باعث 
می شود که برخی، به ویژه جوانان و نسل 
جدید، فکر کنند که دین اسالم، فقط دین غم 
است، دین گریه است و شادی و نشاط در آن 
راه ندارد؛ در حالی که اصاًل این طور نیست. 
به همین دلیل، باید این والدت ها را با جدیت 

بیشتری برگزار کنیم.

بستر تربیتی را بشناسیم	 
اما برگردیم به بحث دربــاره سیره حضرت 
زینب)س(. این بانوی بزرگوار، دست پرورده 
ــرا)س( و امــیــرمــؤمــنــان)ع(  ــ حــضــرت زهـ
اســـت؛ در خــانــواده خــوبــی رشــد کــرده. 
توجه داشته باشید که بستر تربیتی، یعنی 
خانواده ای که طفل در آن پرورش می یابد، 
شخصیت  شکل گیری  در  مهمی  نقش 
و آینده او دارد. افــزون بر والدین، در این 
خانواده، برادرانی مانند حسنین)ع( و از 
آن مهم تر، وجود مقدس رسول خدا)ص( 
حضرت  شخصیت  شکل گیری  در  ــم،  ه
زینب)س( نقش دارنــد. این روند تربیتی، 
از وجــود گرامی آن بانوی بزرگوار، چنان 
شخصیتی ساخت که اگر بخواهیم بعد از 
حضرت فاطمه)س(، الگویی را برای بانوان 
مسلمان توصیف کنیم، به سراغ حضرت 
زینب)س( می رویم. در برخی روایات، وجود 
ایشان نزدیک به عصمت معرفی شده است؛ 
ــاره عمه بزرگوارشان  امــام سجاد)ع( درب
فرموده اند: »أنِت بحمدا... عالمة غیر معلمة، 
الهی،  فضل  به  شما  مفهمة«؛  غیر  فهمة 
بانوی عالمی هستید که از کسی چیزی 
نیاموخته است و فهمیده ای هستید که کسی 
به او چیزی را تفهیم نکرده است. این روایت 
نشان می دهد که حضرت زینب)س(، علم 
لدنی داشته  و پروردگار مستقیمًا به قلب 
مبارک ایشان، برخی از معارف الهی را 

افاضه می فرموده است.

زیبایی در منظر زینب)س(	 
حضرت زینب)س( مــادر شهید بود و رنج 
بسیاری را در راه خــدا تحمل فرمود؛ غم 
شهادت عزیزانش را دید، گرسنگی و تشنگی 
فرزندان برادر را در آن سفر پرمحنت مشاهده 
کرد و رنج اسیری را به جان خرید. اما با این 
همه، تزلزلی در روحیه اش مشاهده نشد؛ 
حتی وقتی ابن زیاد، در کوفه خواست بر زخم 

حضرت زینب)س( نمک بپاشد و اتفاقات 
روی داده را بالیی معرفی کرد که بر سر وی 
و خاندان رسالت آمده است، دختر بزرگوار 
امیرمؤمنان)ع( بدون کوچک ترین تردیدی 
فرمود که جز زیبایی ندیده است. همین 
یک جمله، یعنی جمله مبارک »ما رأیُت ااّل 
جمیاًل«، کافی است تا بتوانیم به عظمت و 
بزرگی روح حضرت زینب)س( پی ببریم. اگر 
در مقام تبیین این جمله باشیم، باید بگوییم 
که زیبایی دو نوع است؛ یک زیبایی جسمانی 
و ظاهری و دیگری زیبایی روحانی و معنوی 
که البته زیبایی جسمانی و ظاهری گذراست 
و زیبایی روحانی و معنوی همیشه پایدار و 
جاودانه است. عاشورا و هر آن چه از بالها و 
سختی ها بر خاندان رسالت می رود، عامل 
و باعث جمال روح است؛ کسی که هدف 
متعالی دارد و مقصدش رسیدن به قرب 
الهی است، می تواند زیبایی هایی را ببیند 

که دیدن آن ها برای دیگران ممکن نیست. 
امیرمؤمنان)ع( در نهج البالغه می فرماید 
که در راه خدا، هیچ دردی را حس نمی کند 
و آن چه را که خرج می شود، غرامت و ضرر 
نمی داند. در جای دیگری می فرماید که ما 
به این دنیا آمده ایم تا روح خودمان را ورزیده 
کنیم، آمده ایم از نظر اخالقی ورزیده شویم 
و این محنت ها و غم ها، نقش مهمی در این 
مسئله دارد. از شهید آوینی جمله زیبایی نقل 
شده است که می گوید اگر مقصد پرواز باشد، 

قفس ویران بهتر است.

نقش یک مربی خوب	 
برگردیم به بحث خودمان، این که حضرت 
زینب)س( چگونه به این مقامات رسید؟ 
ــادر و پدر  ــردم که م نقش مهم را عــرض ک
برعهده دارند؛ اگر انسانی بخواهد درست 
تربیت شود، اول باید مربی خوب داشته باشد 

و بعد از آن، نیاز به فضای تربیتی مناسب و 
همنشین خوب هم دارد. حضرت زینب)س( 
در خانه ای زندگی می کند که از همه نظر، 
زمینه یک تربیت صحیح در آن فراهم است. 
او در خانه ای رشد می کند که در آن فضایل 
اخالقی، در اعال درجه وجود دارد؛ مادرش، 
فاطمه زهرا)س( وقتی به نماز شب می ایستد 
و با خدا راز و نیاز می کند، مؤمنین و مؤمنات 
را بر خــود مقدم مـــی دارد؛ فرهنگ عالی 
اسالم و آن چه پیامبرخدا)ص( به مؤمنان 
آموزش می دهد، به صورت عینی در وجود 
ــرا)س( متبلور است و  مقدس حضرت زه
حضرت زینب)س( آن را می بیند. اگر قرار 
است فرزندانی تربیت کنیم که الگوی حیات 
زینبی در آن ها پیاده شود، باید فضای تربیتی 
و بستر مناسب را هم برای آن ها ایجاد کنیم؛ 
این الگو، یک الگوی ایده آل است. الگویی 
که در آن بانویی پرورش می یابد که می تواند 

این چنین استوار در مقابل دشمن ایستادگی 
کند، ترس به دل راه ندهد و پاسدار حریم 

والیت و امامت باشد.

ویژگی مهم، اما فراموش شده	 
نکته دیگری که در سیره حضرت زینب)س( 
حائز اهمیت و توجه است، صراحت سخن 
و استفاده تمام عیار آن بانوی بزرگوار از 
بیان غّراء و تأثیرگذار است؛ این در همان 
حالی است که حضرت زینب)س( ستون 
حیا و عفت و رعایت آمــوزه هــای اسالمی 
محسوب می شود؛ یعنی که این دو ویژگی، 
تزاحمی با یکدیگر ندارند. تربیت دختران ما 
باید به گونه ای باشد که هم حیا و عفت را در 
بهترین حالت آن رعایت کنند و هم زبان گویا 
و حق طلبی داشته باشند. متأسفانه ما در 
میان بانوان متدین و اهل عبادت، افرادی را 
که چنین باشند و بتوانند از بیان خودشان در 
راه ترویج معارف دینی به نحو احسن استفاده 
کنند، زیاد نداریم و به نظرم الزم است که به 

این مسئله، توجه ویژه داشته باشیم.

الگوی ازدواج زینبی	 
ــادر نمونه و  حــضــرت زیــنــب)س( یــک مـ
الگوست؛ مادر شهید است. او فرزندانی 
را تربیت کرده که در میدان مبارزه، حق 
را از باطل بازمی شناسند؛ فرزندانی که 
حاضرند در راه اسالم، جان خودشان را فدا 
کنند. حضرت زینب)س( یک همسر نمونه 
هم هست؛ یک الگوی خوب برای دختران 
جوانی که می خواهند ازدواج کنند. آن 
حضرت، عــبــدا... بن جعفر را به عنوان 
همسر برمی گزیند و به خواستگاری او پاسخ 
مثبت می دهد؛ چرا؟ چون عبدا... مردی 
است شهره به سخاوت و صبوری. حضرت 
زینب)س( برای ازدواج با وی، شرط مادی 
نمی گذارد؛ فقط از عــبــدا... می خواهد 
که اجازه دهد هر روز برادرش حسین)ع( 

را ببیند و اگر او قصد سفر کرد، همراه او 
بــرود. این که در ازدواج معیارهای مادی 
نداشته باشیم، کلید حل مشکالت امروزی 
نسل جوان است. چرا باید امر ازدواج آن ها 
به دلیل توجه بیش از حد به مقوله های 
مــادی و مالی، این قدر به تأخیر بیفتد؟ 
این نکته ای است که باید حتمًا به آن توجه 
ویژه داشته باشیم. در کنار همه مباحثی 
که مطرح کردم، حضرت زینب)س( اهل 
عبادت است؛ او حتی نماز شب خود را در 
شام غریبان ترک نمی کند. آن حضرت 
چنان در عبادات خود به خدا نزدیک است 
ــرادرش، حضرت اباعبدا...)ع( از او  که ب
می خواهد که در نماز شب، دعا در حق 
برادر را فراموش نکند و همین ایمان راسخ 
به خداوند است که به حضرت زینب)س( 
توانایی پایداری، مقاومت و ایثار را درحد 

اعالی آن می بخشد.
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»طبقه حاکم«؛ نگاهی متفاوت به نظام طبقاتی در ایاالت متحده
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او پاسخ مثبت می دهد؛ چرا؟ 
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شهره به سخاوت و صبوری



مرد شیطان صفت  که اب کمک خواهرش دخرتان فراری را به خانه وحشت یم کشاند ییک  از آن ها را ۳ سال و دیگری را ۸ ماه در کمد حبس کرده بود

حوادث پنج شنبه  18   آذر  81400
4 جمادی االول  144۳.شماره  20822

در امتداد تاریکی

ی
هر

ش
هم

ها :
س 

عک

جزئیات هولناک خانه وحشت 

مرگ در مه؛ سرنوشت تلخ ۲ دانش آموز کرمانشاهی 
مه صبحگاهی تنها چند ساعت پس از به وجد آوردن 
دانش آموزان بخش ماهیدشت کرمانشاه، جان ۲ 
نفر از آنان را در مسیر مدرسه گرفت و ۱۶ نفر دیگر را 
راهی بیمارستان کرد. به گزارش ایرنا،  مینی بوسی 
که صبح دیروز تعدادی از دانش آموزان دختر مقطع 
متوسطه اول ساکن روستاهای بخش ماهیدشت 
را برای رساندن به مدرسه سوار کرده بود، به دلیل 
مه آلود بودن جاده در محور هلشی به ماهیدشت 
از پشت با خــودروی سنگینی برخورد کرد که این 

حادثه به جان باختن ۲ نفر از دانش آموزان انجامید 
و ۱۶ دانش آموز دیگر را راهی بیمارستان طالقانی 
شهر کرمانشاه کــرد.  به گفته مدیر کل آمــوزش و 
پرورش کرمانشاه این کودکان متعلق به چند روستا 
هستند که هر روز توسط یک مینی بــوس جمع 
و به مدرسه ای در ماهیدشت منتقل می شدند. 
مجید یزدان پناه  افزود: قطعا ضایعه فوت ۲ نفر از 
دانش آموزان قابل جبران نیست اما هر آن چه در 
توان داریم برای درمان کودکان آسیب دیده به کار 

می گیریم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه نیز گفت:بر اساس برآوردهای 
اولیه توسط کادر درمان هیچ کدام از 
۱۶ دانش آموز مصدوم نیاز به اقدامات 
ــان نداشتند و به نظر  اضــطــراری درم

می رسد که با مشکل جدی روبه رو نشوند. با این حال 
باید منتظر نتایج آزمایش ها بود. محمودرضا مرادی 
افزود:  سه نفر از دانش آموزان روانه اتاق عمل شدند، 
۹ نفر در اورژانس تحت مداوا قرار گرفتند و ۶ نفر نیز 

از بیمارستان ترخیص شدند.  همچنین به دنبال این 
حادثه وزیر آموزش و پرورش پیام تسلیتی صادر کرد 
و دستگاه قضایی دستور رسیدگی فوری به حادثه و  

عوامل دخیل در آن را داد.

گروه حوادث/ یکی از ترسناک ترین جنایت های 
سال با طرح رعد پلیس فاش شد و قاتل دختر فراری 
پرده از اقدامات شیطانی اش برداشت. ماجرای 
هولناک سرنوشت دختران جوان در خانه وحشت 
که بیشتر شبیه فیلم های هالیوودی اســت! به 
گزارش خراسان، دو روز پیش بود که رسانه ها از 
کشف جسدی نایلون پیچ شده و ۲ دختر حبس 
شده در خانه ای در یکی از مناطق مرکزی تهران 
خبر دادند. حاال اما جزئیات بیشتری از این ماجرا 
مشخص شده است. رئیس پلیس تهران دیروز در 
حاشیه مرحله ۵۱ طرح رعد، درباره بازداشت یک 
قاتل که دو   زن  را در یک منزل محبوس کرده و یک 
دختر را به قتل رسانده بود، گفت: برادر و خواهری 
را در این پرونده بازداشت کردیم، در مرحله نخست 
با ظن این که این افراد دختران را اغفال می کنند، 
به موضوع وارد شدیم و مأموران پس از ورود به 
منزل متوجه صحت موضوع شدند و دیدند خواهر 
پس از اغفال دختران، آن ها را به منزل خودشان 
می برد و سپس اموال آن ها را سرقت می کردند. به 
گزارش مهر، سردار حسین رحیمی با بیان این که 
برادر، دختران را مورد تعرض قرار می داد، افزود: 
این متهمان در یک مورد یکی از دختران را به قتل 
رسانده بودند و جسد وی مدت ها در این منزل بود. 
همچنین یک دختر خانم را به صورت عریان در یک 
کمد محبوس کرده بودند و به نظر می رسد موارد 
دیگری در این پرونده درباره اغفال دختران وجود 

داشته باشد.

کشف خانه وحشت توسط پلیس	 
همچنین به گزارش رکنا و همشهری، ساعت ۶ 
عصر دوشنبه ۱۵ آذر ماه ماموران کالنتری ۱۱۲ 
ابوسعید در راستای اجرای طرح رعد پلیس با توجه 
به این که اطالعاتی از پاتوقی مرموز درخیابان 
خرمشهر محله کمیل به دست آورده بودند، عملیات 
بررسی از این پاتوق را با هماهنگی مقام قضایی به 
اجرا گذاشتند. ماموران کالنتری وقتی پای در 
این پاتوق مرموز گذاشتند با مرد میان سالی که 
در خانه حضور داشت ،روبه رو شدند و سپس به 
بازرسی خانه پرداختند که با جسد یک دختر جوان 
که داخل ۲۱ کیسه زباله بسته بندی شده بود، 
مواجه  شدند و در ادامه با یک دختر ۲0 ساله که 
داخل کمد دیواری و یک دختر ۲۱ ساله که در اتاق 
زندانی شده بودند، روبه رو شدند. همین کافی بود 
تا بازپرس وهابی از شعبه ۲ دادسرای امور جنایی 
تهران همراه تیمی از کارآگاهان اداره ۱0 پلیس 
آگاهی تهران بــرای تحقیق پای در صحنه جرم 
بگذارند. ۲ دختر جوان که یکی از آن ها 3 سال 
و دیگری 8 ماه قبل، پس از فرار از خانه شان، در 
چنگال مرد شیطان صفت که سعید نام دارد گرفتار 
شدند. ۲ دختر جــوان که از مرد شیطان صفت 
می ترسیدند، ادعا کردند که سعید وقتی متوجه 
فرار یکی از دختران محبوس از خانه می شود، او را 

در جلوی خانه گرفته و پس از انتقال به داخل خانه 
به قتل رسانده و ما را هم تهدید می کرد  که اگر به 
فکر فرار باشیم ما را هم خواهد کشت. دختران 
ادعا کردند که در این مدت تنها نان خشک و آب 
غذای آن ها بوده و از ترس جرئت اعتراض یا فرار 

نداشته اند. 

اعتراف به قتل از سوی مرد نگهبان	 
مرد میان سال که نگهبان جسد و ۲ دختر فراری 
بود در همان تحقیقات ابتدایی گفت: بــرادرم 
با همدستی خواهرمان دختر جــوان را به قتل 
رسانده است. کارآگاهان که احتمال می دادند 
سعید برای سرکشی به خانه بــاز می گــردد در 
کمین وی نشستند و خودروهای پلیس از صحنه 
جرم دور شد تا این که ساعت 8 شب عامل این 
جنایت به محل جرم بازگشت و تیم جنایی پلیس 
آگاهی تهران در عملیاتی غافلگیرانه سعید را قبل 
از این که از ماجرای حضور پلیس و فاش شدن قتل 
هولناک با خبر شود، دستگیر کردند. تجسس های 
پلیسی ادامه داشت و کارآگاهان ساعت ۲0:30 
در عملیاتی دیگر خواهر قاتل را در مخفیگاهش 
در همان منطقه دستگیر کردند. کارآگاهان در 
تحقیقات میدانی و بازجویی از متهم پی بردند 
که سعید سال ۹3 در یک پرونده جنایی به اتهام 
قتل غیرعمد یک زن بازداشت و به پرداخت دیه 
محکوم شده است و پس از آزادی به صورت اقساط 
دیه زن جوان را پرداخت می کند. سعید در پایانه 
مسافربری جنوب برای مسافرخانه ها و هتل ها، 

کرده  می  پیدا  مسافر 
و زمانی که با دختران 
فراری روبه رو می شد با 
این بهانه که به دختران 
مجرد اتاق نمی دهند، 
با چرب زبانی آن ها را 
برای نیت شوم خود به 
مخفیگاهش در خیابان 
خرمشهر کشانده است. 
دختر جوان که به قتل 
رسیده روز جنایت که 
4 ماه قبل بوده تصمیم 
به فرار گرفته که عامل 
جنایت با اطالع از نیت 

دختر جوان و زمانی که خواهرش نیز در این پاتوق 
شیطانی حضور داشته با پیچ گوشتی، دختر جوان 
را به قتل می رساند و برای این که راز این جنایت 
پنهان بماند جسد را در خانه و داخل کیسه های 

زباله نگهداری می کند.

 احتمال سریالی بودن قتل دختران فراری	 
با توجه به این که چندی قبل و در ماه های گذشته 
از  یکی  و  کاشانی  خیابان  در  دخــتــر   ۲ جسد 
خیابان های نزدیک محل زندگی سعید پیدا شده 

است، احتمال می رود که این دختران نیز به دست 
این جوان شیطان صفت به قتل رسیده اند و او یک 
قاتل سریالی باشد. بنا بر این گــزارش، بازپرس 
ــرای امور جنایی تهران  وهابی از شعبه ۲ دادس
دستور داد تا متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار 
کارآگاهان اداره ۱0 پلیس آگاهی تهران قرار گیرد 
و تجسس های پلیسی در این پرونده جنایی ادامه 
دارد.هر چند سعید در اولین اعترافاتش قتل این 
دختر را تکذیب کرده و مدعی است او به دست 

دیگر دختران حاضر در خانه به قتل رسیده است.

ناگفته های همسایه ها از خانه وحشت  	 
آن طور که همسایه ها می گویند رفت وآمدهای 
زیادی به خانه سعید می شد. یکی دیگر از آن ها 
می گوید: »گاهی صداهایی که از خانه سعید بیرون 
می آمد زیاد بود و به نظر می رسید  جز خودش و 
خواهرش چند نفر دیگر هم در آن جا هستند. 
یک  مرتبه حتی من صــدای زنی همراه با دختر 
خردسالش را شنیدم. سعید با مادر بچه دعوایش 
شده بود و کتک  کاری می کردند. زن فریاد می زد 
و کمک می خواست. من با پلیس تماس گرفتم و 
خبر دادم اما هیچ کس نیامد.«آن طور که او می گوید 
حتی یک مرتبه اتفاق عجیب و غریبی در آن جا 
افتاده است.  او می گوید: »یک  بار صدای افتادن 
چیزی در حیاط را شنیدیم و همه همسایه ها جمع 
شدیم. دختری با سر و وضع نامناسب از پنجره خانه 
سعید آویزان شده و خودش را به حیاط انداخته 
بود. او شرایط جسمی و روحی خوبی نداشت و 

می گفت سعید او را چندین روز در خانه اش زندانی 
کرده اما دیگر طاقت نیاورده و تصمیم گرفته برای 
نجات خودش از پنجره بیرون بپرد.« این حادثه اما 
مدتی قبل هم اتفاق افتاده بود. یکی از همسایه های 
قدیمی که سال ها ست در آن کوچه زندگی می کند 
هم حادثه مشابهی را به یاد دارد. او می گوید: »چند 
سال قبل هم دختری جوان از پنجره اتاق خانه 
سعید از یک چادر آویزان شد و وقتی به حیاط خانه 

رسید، با عجله از آن جا فرار کرد.«

4  ماه بی خبر از یک جسد	 
آن طور که برآوردهای اولیه متخصصان پزشکی 
قانونی نشان می دهد، دســت  کم 4 مــاه از قتل 
دختری که جسدش در خانه وحشت کشف شده، 
می گذرد امــا چطور در ایــن مــدت هیچ  کــدام از 
همسایه ها متوجه وجود این جنازه و بوی تعفن 
آن نشدند؟ یکی از آن ها می گوید: »نمی دانم 
رفت وآمدها به خانه او چه زمانی انجام می شد که ما 
هیچ کس را نمی دیدیم. ما فقط صداهایی را که از 
خانه بیرون می آمد، می شنیدیم. وقتی فهمیدیم که 
پلیس در خانه سعید جنازه کشف کرده، خودمان 
هم شوکه شدیم. چون تا آن زمان هیچ بویی در 
ساختمان نمی آمد. آن طور که شنیدیم، او جسد 

را در چندین الیه پالستیک پیچیده بود تا هیچ 
بویی خارج نشود. درباره ۲ دختری که در آن جا 
زندانی شده بودند هم ما هیچ صدایی از آن ها 
نشنیدیم. فقط وقتی مأموران آن ها را پیدا کردند 
دیدم که خیلی بی حال بودند. به  قدری که حتی 
نمی توانستند راه بروند و همسایه ها مقداری غذا به 
۲دختر بینوا دادند تا بتوانند خودشان را تا ماشین 
پلیس برسانند.« تحقیقات اولیه از ۲دختری که در 
خانه سعید زندانی شده بودند، نشان می دهد که 
او برای فریب آن ها خودش را مأمور پلیس معرفی 

می  کرده است.

ناگفته های 2 دختر فراری از خانه وحشت	 
که  می گفت  هــا  آن  از  یکی 
ســاکــن شــهــری در اطـــراف 
تهران بوده و دیگری در یکی 
زندگی  پایتخت  مناطق  از 
می کرده است. یکی از آن ها 
ــه با  ــه دلــیــل اخــتــالفــاتــی ک ب
خانواده اش داشته حدود 8 
ماه قبل از خانه پــدرش فرار 
کرده و از همان زمان در خانه 
سعید زندانی شده و در کمد 
ــده اســت.  نــگــهــداری مــی ش
دیگری نیز حدود 3 سال قبل 
از خانه فرار کرده بود و او هم 
در ایــن مــدت در خانه سعید 
زندانی بود و اجازه خروج نداشت. این دختران 
می گفتند که سعید آن ها را شکنجه می داده و به آن 
ها تجاوز می کرده است. دختری که در کمد زندانی 
بود به ماموران گفت: به دلیل اختالفاتی که با پدرم 
داشتم، او مرا از خانه بیرون انداخت. من هم شب ها 
در پارک می خوابیدم تا این که یک روز در حوالی 
میدان راه آهن و در نزدیکی یک مسافرخانه با سعید 
آشنا شدم. او مدعی شد، سرهنگ نیروی انتظامی 
است و وقتی دید از خانه فراری شدم و جایی برای 
زندگی ندارم مرا به خانه اش دعوت کرد. وی ادامه 
داد: پیشنهاد او را پذیرفتم غافل از سرنوشتی که 
در کمینم بود. مرد جوان مرا به خانه اش آورد و در 
این 8 ماه در کمد زندانی بودم و هر از گاهی سعید 
اجازه می داد از کمد خارج شوم. حتی مجبور بودم 
در کمد غذا بخورم و فقط برای رفتن به سرویس 
بهداشتی از کمد خارج می شدم. وی گفت: سعید با 
خواهرش زندگی می کرد و روزی که مرا به خانه اش 
آورد به جز من دختران فراری دیگری هم این جا 
حضور داشتند. من فکر می کردم قرار است سعید 
به من پناه بدهد غافل از این که او بیمار روانی بود 
و آزارم می داد. در این مدت هر وقت عصبانی می 
شد مرا مورد ضرب و جرح قرار می داد و با تهدید به 
من تجاوز می کرد. دختر جوان درباره جزئیات قتل 

دختری که جسدش داخل اتاق خواب پیدا شده 
بود، نیز گفت: این دختر حدود 4 ماه قبل توسط 
سعید و خواهرش به قتل رسید. حدود ۲۵ روز بود 
که سعید او را به خانه آورده بود و آن طور که متوجه 
شدم با او هم مثل من در حوالی میدان راه آهن 
آشنا شده و چون آن دختر جایی نداشته، سعید وی 
را به خانه اش دعوت کرده بود. او ۲۵روز در این جا 
زندانی بود تا این که 4ماه پیش تصمیم گرفت فرار 
کند. من همه این وقایع را زمانی که داخل کمد 
زندانی بودم شنیدم و صحنه قتل را ندیدم. آن روز 
دختر زندانی می گفت قصد رفتن دارد اما سعید 
مانع شده و اجازه رفتن به او نداده است . بر سر این 
مسئله با یکدیگر درگیر شدند، دختر جوان فریاد 
می کشید و می گفت در را باز کن اما سعید او را هل 
می داد و به این طرف و آن طرف پرت می کرد. بعد 
از ترس این که همسایه ها متوجه ماجرا شوند، از 
خواهرش خواست تا پیچ گوشتی به او بدهد. فکر 
می کنم بعد از آن خواهرش به او پیچ گوشتی داد 
و سعید هم با آن  ضربه ای به دختر جوان زد و او را 
به قتل رساند. چون پس از آن دیگر صدایی از آن 
دختر نشنیدم. پس از جنایت هم دور جسد او نایلون 
پیچیدند و کنار اتاق گذاشتند. آن طور که متوجه 
شدم سعید و خواهرش می ترسیدند جسد را به 
بیرون از خانه منتقل کنند مبادا همسایه ها متوجه 
شوند. به همین دلیل هر ازگاهی سعید با خودش 
نایلونی می آورد و دور جسد می پیچید و پنجره ها را 

باز می گذاشت تا متعفن نشود.

زندگی کنار جنازه	 
بعد از تحقیق از دختری که در کمد زندانی شده 
بود، نوبت به دختر دیگر رسید که به گفته خودش 
3 سال در خانه سعید زندانی بود. او گفت: من 
در نزدیکی مسافرخانه با سعید آشنا شدم و فکر 
می کردم که آن مرد  قرار است به من پناه بدهد اما 
او در خانه اش زندانی ام کرده بود و اجازه خروج 
نمی داد. هم خودش از من بیگاری می کشید و هم 
خواهرش. من هم جرئت نمی کردم از ترس چیزی 
بگویم. البته بیرون از این جا هم کسی را نداشتم و 
خانواده ام مرا طرد کرده بودند. وی ادامه داد: در 
مدت 3 سالی که در خانه سعید زندانی شده بودم، 
دو سه دختر دیگر را هم دیدم که یکی از آن ها بعد 
از مدتی از پنجره فرار کرد و دو نفر دیگر هم ظاهرا 
خانواده هایشان ردشان را زده بودند و برای همین 
رفتند. دربــاره مقتول هم چیز زیادی نمی دانم. 
هنوز یک ماه نشده بود که به خانه سعید آمده 
بود که در درگیری به دست او به قتل رسید. این 
دختر می خواست برود اما سعید به او اجازه نداد 
و با همدستی خواهرش او را به قتل رساندند. من 
حدود 4 ماه با جسد آن دختر زندگی می کردم تا 

این که ماموران وارد خانه شدند.

دزدان سابقه دار زیر آتش صبحگاهی پلیس
سجادپور/ دزدان سابقه داری که برای فرار از 
چنگ قانون به وحشت آفرینی در خیابان های 
ــدف شلیک های  مشهد ادامـــه مــی دادنـــد ه
صبحگاهی پلیس قرار گرفتند و یکی از آنان 
مجروح شد . به گزارش اختصاصی خراسان، 
ماموران کالنتری آبکوه مشهد هنگام گشت زنی 
بامدادی در حوزه استحفاظی به سرنشینان  یک 

دستگاه پراید هاچ بک مشکوک شدند که در 
خیابان رسالت 3۵ در حال تردد بود. استعالم 
غیرمحسوس شماره پالک پراید مشخص کرد 
که خـــودروی مذکور سرقتی اســت بنابراین 
نیروهای انتظامی بی درنگ وارد عمل شدند و به 
راننده آن فرمان ایست دادند اما راننده برای فرار 
از چنگ قانون پدال گاز را فشرد و به تیراندازی 

هوایی نیروهای گشت نیز توجهی نکرد. بدین 
ترتیب عملیات تعقیب و گریز آغــاز شد تا این 
ــواران با موانع سنگی در خیابان  که پراید س
شهید فرامرز عباسی برخورد کردند. در حالی 
که یکی از متهمان تحت تعقیب در این حادثه 
مجروح شده بود دو همدست دیگر وی خودرو 
را رها کردند و با پای پیاده به سمت بولوار جانباز 

گریختند. در این هنگام نیروهای انتظامی بعد از 
شلیک های هوایی و دادن اخطارهای قانونی به 
ناچار پای یکی از دزدان فراری را هدف گرفتند و 
در تیراندازی صبحگاهی او را مجروح کردند. در 
همین حال همدست دیگر وی نیز در محاصره 

پلیس قرار گرفت و تسلیم قانون شد. 
ــدور  ــا ص ــت، ب ــان حــاکــی اسـ ــراس گـــزارش خ
دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ حسین 
دهقان پور )فرمانده انتظامی مشهد( سارقان 
انتقال  درمــانــی  مرکز  به  بالفاصله  مجروح 

یافتند و مورد مداوا قرار گرفتند. در بازرسی 
ــودروی پراید نیز تعداد ۵ حلقه رینگ و  از خ
الستیک ، باتری، جک، ابزار آالت و کیف حاوی 
اسناد و مــدارک و کارت های بانکی سرقتی 
کشف شد و این گونه بررسی های دقیق درباره 
اعضای این باند ادامه یافت. ادامه تحقیقات 
بیانگر آن بود که سه سارق 3۵،3۲ و3۹ ساله 
از دزدان سابقه دار هستند که سوابق متعدد 
کیفری دارند . بررسی های پلیس از صبح روز 

گذشته در این باره آغاز شده است.

دختران جوان محبوس در خانه  وحشتسعید 

نمایی از خانه وحشت ۵0 متری

بازیچه هوس

زمانی فهمیدم فریب یک زن طماع را خورده ام 
که دیگر خیلی دیر شده بود تا جایی که آرزوی 
ازدواج و زندگی مشترک با آن زن جــوان در 
دلم ماند و از سوی دیگر نیز همسرم مرا از خود 
راند و محبتش را از من دریغ کرد چرا که ... به 
گــزارش خراسان ، این ها بخشی از اظهارات 
مرد 4۵ ساله ای است که برای اعالم شکایت 
از یک زن جــوان وارد کالنتری سجاد مشهد 
شده بود. این مرد که ادعا می کرد زن غریبه 
ای او را فریب داده و اموالش را به سرقت برده 
است، درباره این ماجرای تاسف بار به مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری گفت : تابستان 
سال گذشته بود که با "شیما" در محل کارم 
آشنا شدم . او برای انجام کاری وارد اداره شد 
اما ماسک بهداشتی به همراه نداشت آن روز من 
چند عدد ماسک در اختیار او گذاشتم و کمک 
کردم تا کارهای اداری اش زودتر انجام شود و 
بعد از این ماجرا بود که روابط نادرستی بین ما 
شکل گرفت . تعامالت هر روزه ما درحالی ادامه 
یافت که مسائل اخالقی و شرعی را نادیده گرفته 
بودم . شیما مدعی بود به خاطر اختالفات شدید 
و نداشتن تفاهم اخالقی از شوهرش طالق 
گرفته است به همین دلیل ارتباطات تلفنی و 
دیدارهای حضوری ما هر روز بیشتر می شد 
تا جایی که برای آغاز زندگی مشترک با شیما 
لحظه شماری می کردم، همسرم و فرزندانم 
را از یاد برده بودم و به چیزی جز ازدواج با شیما 
نمی اندیشیدم . در این میان همسرم متوجه 
ماجرا شد و مشاجره ای طوالنی بین ما شکل 
گرفت . اما همسرم خوب می دانست که من 
دل باخته شیما شدم و فریاد و گریه هایش هیچ 
تاثیری نخواهد داشت. او به ناچار و در حالی که 
اشک می ریخت این ارتباط هوس آلود را پذیرفت 
و سکوت کرد تا سرپناه خود و فرزندانش را از 
دست ندهد ولی دیگر از عاطفه و محبت های 
سال های گذشته خبری نبود و او به یک زندگی 
خالی از مهر و عطوفت ادامه می داد از سوی دیگر 
من سرخوش از لذت های زودگذر دنیوی بودم 
و اوقات خوشم را با شیما می گذراندم چرا که 
آغاز زندگی مشترک با شیما به رویایی دلنشین 
برایم تبدیل شده بود . بیشتر اوقات را در خارج از 
منزل مشغول خرید لوازم گران قیمت بودیم تا 
زودتر ازدواج کنیم . یخچال، مبل، ماشین لباس 
شویی و... از جمله خریدهایی بود که انجام می 
دادم . اما یک روز شیما با ترفندی خاص مرا به 
بــازار طالفروشان کشاند و درخواست کرد تا 
برایش سرویس کامل طال بخرم . وقتی دیدم 
هزینه سرویسی که او درخواست می کند مبلغ  
هنگفتی است به او گفتم بهتر است اول عقد 
کنیم و بعد طال بخریم ولی ناگهان شیما از کوره 
در رفت و در همان مرکز خرید شروع به سر و 
صدا و توهین کرد . گیج شده بودم و منظورش 
را از این رفتار نادرست نمی فهمیدم . شیما با 
همان حالت عصبانیت سوار خودرو شد تا او را 
به منزلشان برسانم. وقتی آن جا رسیدیم من 
هم عصبانی شدم و به مشاجره با او پرداختم در 
همین هنگام برادر شیما از راه رسید و ماجرا 
را جویا شد. شیما هم با پررویی تمام مرا مردی 
مزاحم خواند که مدتی اســت برایش ایجاد 
مزاحمت می کنم و دست از سرش بر نمی دارم 
. برادر شیما هم با شنیدن این حرف ها یقه مرا 
گرفت و به دیوار کوبید او تا جایی که می خوردم 
کتکم زد و سپس گفت اگر یک بار دیگر مزاحم 
خواهرم بشوی شوهرش را سراغت می فرستم. 
با شنیدن این جمله دردهایم را فراموش  کردم 
و در جا خشکم زد. شیما با همسرش اختالف 
داشت اما هنوز طالق نگرفته بود. او با این ترفند 
مرا بازیچه خودش قرار داده و همه دارایی ام را 
باال کشیده بود. خالصه به کالنتری آمدم تا از 
او و برادرش شکایت کنم.حاال هم در حالی که 
نتوانستم به آرزوی ازدواج با شیما برسم او برایم 
تمام شد اما از سوی دیگر همسر مهربانم را از 
دست داده ام و او هم فقط مرا مردی هوسران می 

شناسد که عاطفه و انسانیت را از یاد برده ام و...
ــزارش خــراســان حاکی اســـت، بــه دستور   گـ
سرهنگ بیژن خنجری )رئیس کالنتری سجاد( 
پرونده این مرد جوان توسط مشاوران زبده دایره 
مددکاری اجتماعی کالنتری مــورد بررسی 
قضایی و کنکاش هــای روان شناختی قرار 

گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی 

اختصاصی خراسان



۹اجتماعی

گزیده یک توئيت

رسانه های جهان 

فوربس: همه گيری 
ــد19 در سال  ــووی ک
مــيــادی   2022
ــان به  ــن ــچ ــم نـــيـــز ه
شکل های مختلف بر 
زندگی ما تأثير خواهد گذاشت. این بدان 
معناست که ما همچنان شاهد تسریع 
دیجيتالی شدن و مجازی سازی تجارت و 
جامعه خواهيم بود. برای بسياری از افراد 
و سازمان ها، مهم ترین درس در حدود 
دوسال گذشته دوره کرونا این بوده است 
که اگر انگيزه وجود داشته باشد، اجرای 
آن قدرها  تحول آفرین  واقعًا  تغييرات 
هم که تصور می شد، دشـــوار نيست. 
سيستم های هوشمند به طور فزاینده ای 
با توانمندشدن از هوش مصنوعی، روز به 
روز در حال گسترش هستند. خودروهای 
هوشمند از الگوریتم های تشخيص چهره 
برای تشخيص این که آیا ما به جاده توجه 
می کنيم یا خير، استفاده می کنند و در 
صورت خستگی به ما هشدار می دهند. 
گوشی های هوشمند از الگوریتم های 
هوش مصنوعی برای انجام همه چيز از 
حفظ کيفيت تماس تا گرفتن عکس های 
بهتر استفاده می کنند و البته مملو از 
برنامه هایی هستند که از هوش مصنوعی 
برای کمک به ما در انجام تقریبًا هر کاری 
بهره  می برند. حتی توالت های هوشمند 
که  تــوالــت هــایــی  هستند؛  راه  در  نيز 
می توانند با استفاده از بينایی دیجيتال 
برای تجزیه و تحليل نمونه های مدفوع، 
به تشخيص مشکات گوارشی کمک 
کنند. درواقع سال 2022، سال سرعت 
و رشــد فناوری های هوشمند و هوش 

مصنوعی است.

ت  ما مقا یورونیوز:
گذشته  روز  کوبایی 
استفاده اضــطــراری 
از واکــســن »سوبرانا 
پاس« برای کودکان 
باالی دو سال را که از بيماری کووید-19 
بهبود یافته اند، تایيد کردند. نهاد نظارت 
دارویی این کشور در بيانيه ای گفت که 
تزریق »سوبرانا پاس« برای کودکانی 
که دوماه یا بيشتر از ابتای آن ها به کرونا 
گذشته اســت، تایيد می شود. در این 
بيانيه گفته شده است که این واکسن 
قابل استفاده برای کودکان دوسال به 
باال پس از بهبود از بيماری کووید-19 
است. واکسيناسيون کودکان 2 تا 1۸ 
ساله در مــاه سپتامبر با واکسن های 
ــاز شــده است.  سوبرانا 02 و آبــداال آغ
نمونه ایرانی واکسن سوبرانا 02 که با 
نام »پاستوکووک« شناخته می شود، در 
سبد واکسيناسيون ایران برای تزریق به 

کودکان و بزرگ ساالن قرار دارد.

ــا  ــس پـــرس:بـ ــرانـ فـ
وجــود این که بيش از 
75 درصد از جمعيت 
ــه  ــال س  12 بــــــاالی 
فرانسه کامًا واکسينه 
شده اند، اما موج پنجم کووید19 در ميان 
واکسينه نشده ها  همه نقاط این کشور را 
فراگرفته و هيچ گوشه ای را دست نخورده 
باقی نگذاشته است. طبق اعام مقامات 
بهداشتی فرانسه، موارد ابتا در کودکان 
نيز بيشتر از هميشه است و سریع ترین 
افزایش را در بين کودکان دارد. این کشور 
روزانــه به طــور متوسط   32هــزار مورد 
تایيدشده جدید را مشاهده می کند که 
در مقایسه با دو هفته قبل، 10هزار مورد 

افزایش یافته است.

 اجرای نمایشی قانون تعرفه پرستاری
 پس از 14 سال معطلی!

معاون پرستاری وزیر بهداشت در گفت و گو با خراسان می گوید احتماال با توافق مجلس و سازمان برنامه و بودجه، قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری از زمستان 1400 اجرایی می شود اما دبیر کل خانه پرستار معتقد است این یک اجرای نمایشی است   

مصطفی عبدالهی- آن طور که معاون پرستاری 
وزیر به خراسان می گوید، احتماال هفته آینده 
وزارت بهداشت، ســازمــان برنامه و بــودجــه و 
کميسيون بهداشت و درمان مجلس، بر سر نحوه 
تامين منابع مالی قانون تعرفه گذاری پرستاری به 
توافق نهایی دست خواهند یافت و این قانون بعد 
از 14 سال معطلی، از ابتدای زمستان 1400 
اجرایی می شود؛ اما دبيرکل خانه پرستار در 
گفت وگو با ما نسبت به صوری بودن اجرای این 

قانون ابراز نگرانی می کند.

وضعیت پرستاران ما       
حدود 200 هزار نفر نيروی کادر پرستاری کشور 
سال هاست دو مطالبه دارنــد که تاکنون مورد 
توجه جدی قرار نگرفته است. مهم ترین آن، قانون 
تعرفه گذاری است که در سال 13۸6 مصوب 
ــرای آن تحولی مهم بــرای پرستاران  شده و اج
خواهد بود؛ و دومين مطالبه، استانداردشدن 
سرانه پرستار نسبت به تخت های بيمارستانی 

است.

تاکید رهبر انقالب بر پیگیری مطالبه        
پرستاران

اهميت این موضوع، تا حدی است که رهبرانقاب 
هم سال گذشته در سخنرانی شان به مناسبت روز 

پرستار به آن اشاره کردند:
ــای الزم االجـــــــرا که  ــارهـ ــد یــکــی از کـ ــای * ش
ــد عبارت باشد از اجــرای  ــزارش دادن به بنده گ
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که این 
قانون مّدت ها قبل تصویب شده و آن طور که برای 
من گفته می شود، این قانون به سود پرستارهاست 
و بــرای آن هــا مفيد است لکن اجــرا نشده؛ یک 

قانونی است بایستی اجرا بشود.
*  از جمله کارهای خيلی خوب، استخدام پرستار 
است. من البّته این را شاید در سه چهار سال پيش 
یک وقتی به مسئولين محترم گفتم که باید حدود 
سی هزار پرستار را استخدام کنيد؛ مشکاتی 
داشتند و ُمتعّذر شدند به آن مشکات و نشد؛ اخيرًا 
خب یک اقداماتی انجام گرفته. این را باید به شّدت 

و با جّدّیت دنبال کنند؛

ابــالغ آیین نامه در آخرین روزهــای دولت        
دوازدهم

ششم مردادماه 1400 و در جلسه ماقبل آخر 
دولت دوازدهم بود که معاون اول رئيس جمهور، 
آیين نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری را اباغ کرد؛ اقدامی که برخی، انجام 

دیرهنگام آن را، شانه  خالی  کردن دولت قبل از 
مسئوليت تعریف و تامين منابع مالی آن ارزیابی 
کردند. اما به هر حال، این که این قانون بعد از 
14 سال، یک گام به اجرا نزدیک تر شد، خبری 
اميدبخش بـــود، هرچندکه پــرســتــاران هنوز 

نگرانی هایی از روند اجرای آن دارند.

دبیر کل خانه پرستار: تعداد پرستاران،        
نصف تعداد استاندارد است

»محمد شریفی مقدم« دبيرکل 
با  خانه پرستار در گفت وگو 
ــه مــشــکــات  ــ خــــراســــان ب
همکارانش اشــاره می کند و 
درد دل هــای آن هــا را با ما در 

ميان می گذارد:
* هم اکنون 140 هزار کادر پرستاری در بخش 
دولتی و 60 هزار نفر در بخش غير دولتی داریم 

که به نسبت جمعيت، بسيار کم است.
* طبق استاندارد، باید به ازای هر هزار نفر، سه 
پرستار داشته باشيم اما فعا 1.5 پرستار داریم 
و تعداد پرستاران ما دو برابر شود، تازه به حداقل 

استاندارد می رسيم.
* از نظر نسبت تخت به پرستار، باید به ازای هر 
تخت تقریبا دو پرستار داشته باشيم در حالی 
که این گونه نيست و طی یک دهه اخير با وجود 
افزایش 35 هزار تخت بيمارستانی، حتی با نسبت 
یک پرستار به یک تخت هم جذب نيرو نشده است.

100 هزار پرستار بیکاِر آماده جذب داریم       
ــه بـــه آمـــارهـــایـــی از جــمــلــه تــعــداد  ــوج * بـــا ت
ــی و مــيــزان  ــاه ــگ ــش ــان دان ــي ــص ــح ــت ــارغ ال ف

ثبت نام کنندگان در آزمون استخدامی، هم اکنون 
حدود 100 هزار پرستار بيکار آماده به خدمت 
داریم. از طرفی هم به همين ميزان، نياز به جذب 
وجود دارد؛ اما برخی تمایل دارند ظاهر ماجرا 
به گونه ای باشد که شغل پرستاری کــم ارزش و 
دارای فارغ التحصيل بيکار دیده شود. با همين 
توجيه، در عين بی اخاقی و ظلم، پرستاران را با 

قراردادهای ۸9 روزه به کار می گيرند.
* هــرســال حــدود 5 هــزار پرستار بازنشسته 
می شوند، تعدادی از آن ها مهاجرت می کنند، 
ــده ای به دليل سختی کــار شغلشان را کنار  ع
می گذارند و ... . با این حال طی یک دهه اخير 
فقط حدود 20 هزار پرستار جذب و جایگزین 

شده اند.
* در برنامه ششم توسعه به صراحت قيد شده که 
اعتبار اجرای قانون تعرفه گذاری باید از محل 
منابع بودجه عمومی دولت تامين شود، اما طبق 
اطاعی که داریم در بودجه سال آینده هم این 

موضوع دیده نشده است.
* ســازمــان برنامه و بودجه به صراحت اعام 
کرده نمی تواند برای اجرای این قانون بودجه 
پيش بينی کند اما گویا قرار است با اقداماتی مثل 
کم و زیادکردن کارانه ها، به صورت صوری آن را 
اجرایی کنند تا صرفا به مسئوالن کشور گزارش 

دهند که این قانون اجرا شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت: امیدوارم        
از ابتدای زمستان اجرایی شود

اما آن طور که معاون پرستاری وزیر بهداشت دولت 
سيزدهم می گوید، طی دوماه اخير چندین جلسه 
برگزار شده و با توافقی که احتماال در جلسه هفته 

آینده حاصل خواهد شد، می توان به اجرای این 
قانون از ابتدای زمستان 1400 اميدوار بود. 

اختالف نظر درباره محل تامین منابع        
»عباس عبادی« در گفت وگو با 
خراسان می گوید: طی دو ماه 
با  مشترک  جلسه  ســه  اخير 
ــان برنامه و  ــازم مجلس و س
بــودجــه داشــتــه ایــم کــه محل 

تامين منابع مالی اجرای قانون تعرفه گذاری را 
مشخص کنيم. وی تصریح می کند: در این باره 
اختاف نظرهایی وجود دارد اما ما معتقدیم همه 
چيز شفاف است و اميدوارم در جلسه هفته آینده، 

به توافق نهایی برسيم.

کارانه پرستاران 2 تا 3 برابر خواهد شد       
نگرانی پرستاران از صوری بودن اجــرای این 
قانون را با عبادی در ميان می گذارم و او پاسخ 
می دهد: بخشی از مزیت اجرایی شــدن این 
ــادی خواهد بــود و ممکن اســت این  قــانــون، م
افزایش در ابتدا خيلی زیاد نباشد؛ اما کارانه 
پرستاران عزیز، که البته ميزان قابل توجهی 
نيست و از این بابت شرمنده شان هستيم، دو 
تا سه برابر خواهد شد و به مرور افزایش خواهد 
یافت. وی ادامه می دهد: اما مزیت مهم اجرایی 
شدن این قانون، ایجاد استقال و هویت شغلی 
برای پرستاران است که از این پس، خدماتشان 
به نام دیگر اعضای کادر درمان نوشته نشود و 
نيازی نباشد که حقوق آن ها را از دیگر بخش های 

وزارتخانه پيگيری کنيم.

با عقب ماندگی در سرانه پرستار مواجهیم       
معاون پرستاری وزارت بهداشت دربــاره تعداد 
پرستاران هم می گوید: طبق استاندارد باید برای 
هر تخت بيمارستانی 1.۸ پرستار داشته باشيم که 
آمار فعلی ما حدود 0.۸7 پرستار به ازای هر تخت 
است و با عقب ماندگی هایی مواجهيم، البته این 
مشکل در سایر بخش های نظام سامت هم وجود 
دارد که باید برای جبران آن برنامه ریزی کرد. 
عبادی در پایان می گوید: من خودم هم پرستار 
هستم و می دانم که همکارانمان با چه مشکات 
و سختی هایی مواجه اند، شرمنده شان هستيم و 
برای حل مشکاتشان تاش می کنيم، می دانم 
که همکارانمان در حال تحمل درد این مشکات 
هستند اما درخواستم این است که کمی صبوری 
کنند و مطمئن باشند روزهای خوبی پيش رویمان 

خواهد بود.

 رتبه ۹2 ایران در خروج نخبگان 

دبير شورای عالی انقاب فرهنگی گفت: رتبه ما در 
خروج نخبگان 92 است، البته همه کسانی هم که از 
کشور خارج می شوند، نخبه نيستند.حجت االسام 
والمسلمين دکتر عاملی دراین باره یــادآور شد: 
البته ظرفيت جذب نخبگان درحال فراهم شدن 
است و ما نخبگان زیادی داشته ایم که بعد از چند 
سال بازگشته اند و در داخل کشور مشغول فعاليت 
هستند، ما باید قدردان نخبگانی که داخل کشور 
مانده اند، باشيم و ظرفيت های حمایتی را برای 
آن ها نيز افزایش دهيم. همچنين درمورد خروج 
نخبگان اغراق می شود؛ رتبه ما در خروج نخبگان 
92 است. البته همه کسانی هم که از کشور خارج 
می شوند، نخبه نيستند. عاملی همچنين درباره 
موضوع افزایش ظرفيت پزشکی هم گفت: در 
جلسه هفته آینده شورای عالی انقاب فرهنگی، 
جمع بندی را که ستاد نقشه جامع علمی کشور از 
افزایش ظرفيت پذیرش دانشجوی پزشکی تهيه 

کرده است، ارائه خواهيم داد.  

مرگ زودرس 4هزار تهرانی 
به دلیل آلودگی هوا

زیست  محيط  و  ســامــت  کميسيون  رئــيــس 
شورای شهر تهران با تشریح عوامل مؤثر در ایجاد 
آلودگی هوای تهران گفت: اگر برای خودروها 
و موتورسيکلت های فرسوده کــاری نکنيم، به 
وضعيت بحرانی در آلودگی هوا می رسيم؛ ساالنه 
4هزار مرگ زودرس به دليل آلودگی هوا در تهران 
داریــم.  مهدی پيرهادی اظهار کرد: حدود 65 
درصد آلودگی هوا ناشی از منابع متحرک و باقی 
آن ناشی از منابع ثابت است؛ البته هر پنج سال 
یک بار در این باره پایش جدیدی صورت می گيرد 
که فکر می کنم باید با فاصله زمانی کمتری این 
کار انجام شود. پيرهادی با اشاره به سهم منابع 
ثابت در ایجاد آلودگی هوا  گفت: فرودگاه 0.2 
درصد، راه آهن 0.2، پایانه های اتوبوس حدود 2 
درصد، مصارف سوخت خانگی و تجاری حدود 
2.5 درصد، نيروگاه ها 12 درصد، پاالیشگاه 4.5 
درصد و صنایع درحدود 1۸ درصد در آلودگی هوا 

نقش دارند. 

تشکیل3۹37 پرونده قصور پزشکی 
طی 7 ماه

مدیرکل امور کميسيون های پزشکی قانونی با 
بيان این که بررسی پرونده های قصور پزشکی 
در سازمان پزشکی قانونی 5 درصد رشد داشته 
ــت، گفت: در 7 ماهه نخست ســال 1400  اس
ــزار و 919  ــدود 6 ه در نوبت های مختلف، ح
پرونده داشتيم.  بابک سلحشور با اشــاره به آمار 
پرونده هایی که در هفت ماهه ابتدایی امسال 
در بخش کميسيون های قصور احتمالی کادر 
درمان بررسی شده است، ادامه داد: در 7 ماهه 
نخست سال 1400، در نوبت اول سه هزار و 937 
پرونده  مورد بررسی قرار گرفته که در مقایسه با 7 
ماهه نخست سال 1399 که تعداد پرونده های 
بررسی شده در نوبت اول سه هزار و 749 پرونده 
بود، 5 درصد رشد داشته است. همچنين در این 
مدت از 3937 پرونده 220۸ پرونده تبرئه شده و 
برای  1729 پرونده قصور تعيين شده است. یعنی 
در 7 ماهه ابتدای سال، برای 47 درصد پرونده ها  

قصور تعيين شده  و 53 درصد تبرئه شده اند.
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پیشنهاد حذف »بند مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی« در نسخه جدید طرح صیانت
رئيس کميسيون مشترک طرح صيانت از فضای 
مجازی، از پيشنهاد حذف »بند مسدودسازی 
شبکه های اجتماعی خارجی« در نسخه جدید 

این طرح خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا تقی پور دیروز چهارشنبه 
در نشست خبری خود ضمن ارائه توضيحاتی 
درباره روند مطرح شدن طرح صيانت، تشکيل 
ــد بررسی طــرح، از  کميسيون مشترک و رون

تغييراتی قابل توجه در این طرح خبر داد.
تقی پور در این نشست به این نکات اشاره کرد:

-اگر این طرح قرار بود در صحن مجلس بررسی 
شود، امروز باید همان نسخه اوليه 26 تيرماه را به 
رأی می گذاشتيم؛ چراکه به همه کميسيون های 
فرعی رفته و نظرات گرفته شده بود؛ لذا این از 
قابليت های اصل ۸5 است که توانستيم بهتر 

نظرات را جمع آوری و دسته بندی کنيم.
- در فضای نسبتا تخصصی کميسيون، جلسات 
آن پخش زنده می شود و این هم قابليتی است 
که در مجلس ایجاد شده و اميدواریم به دیگر 

کميسيون ها هم تسری یابد.
- در دهمين جلسه کميسيون ویژه پيشنهاد 

نمایندگان بــرای ارجــاع مجدد طرح به مرکز 
پژوهش ها و اعمال نظرات وزارت ارتباطات و 
مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسيد تا از 

این طریق حداکثر تعامل و وفاق صورت گيرد.
- در جو روانــی ایجادشده عليه مجلس غير از 
شفافيت و تاکيد بر پخش زنــده جلسات کار 

دیگری از دستمان برنمی آمد.
- در این جا ما یک جمع بندی از نظرات اعضا 
داریم و نسخه ای را در تاریخ 10 آذر به اتفاق 
از اعضای کميسيون جمع بندی  تــعــدادی 
کردیم که البته یک نسخه رسمی نيست اما 
به عنوان پيشنهاد در مرکز پژوهش ها بررسی 

خواهد شد.
- در نسخه جدید این طرح، پيشنهاد حذف بند 
مربوط به مسدودسازی شبکه های اجتماعی 
خارجی را ارائه دادیم. این یکی از محورهایی 
ــرد؛ البته ما  بــود که چالش زیــادی ایجاد ک
برداشت مان این بود که بيشتر سوء برداشت 
است و بارها هم اعضای کميسيون و هم بنده 
و شخص رئيس مجلس در این رابطه صحبت 
کردیم که مقصود ما از این طرح فيلترینگ 

نيست با این حال با توجه به ميزان حساسيتی 
که روی این مسئله وجود دارد، پيشنهاد حذف 

بند مربوط به مسدودسازی را مطرح کردیم.
- پيشنهاد شفاف سازی خدمات پایه کاربردی 
را در آخرین نسخه داده ایم؛ این در حالی است 
که ليستی از این خدمات وجود دارد و این ليست 

طبق نظر شــورای عالی فضای مجازی تغيير 
پيدا کند.

- پيشتر مسدودسازی برخی خدمات پرکاربرد 
در داخل کشور مانند صفحه گوگل را  در نسخه 
قدیم  پيشنهاد داده بودند که در نسخه جدید این 

پيشنهاد حذف شده است.

سی ان ان دیروز در گزارشی نوشت: 
بــررســی هــای جدید نشان مــی دهد 
که همه گیری ویــروس کرونا، شکاف 
اقتصادی میان فقیر و غنی را در سراسر 
جهان بیشتر کرده است. در شرایطی 
که میلیون ها نفر در فقر فرو رفتند، اما 

ثروت میلیاردرها افزایش یافت. 
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نبض بازار

بازار خبر

 شاخص گزارش خبری

نرخ رشد 5.9 درصدی اقتصاد 
ایران در 6 ماهه 1۴00 

مرکز آمار ایران تازه ترین نتایج حساب های 
ملی را اعالم کرد که بر اساس آن، محصول 
ناخالص داخلی ایــران به قیمت های ثابت 
ــال 90 در شــش ماهه امــســال بــه 366  س
هزار میلیارد تومان با نفت و 313.6 هزار 
میلیارد تومان بدون نفت رسیده است. بر 
این اساس، نرخ رشد اقتصاد ایران در مدت 
یاد شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
5.9 درصد با احتساب نفت و  4.1  درصد 
بدون نفت برآورد می شود. در شش ماه اول 
امسال نسبت به ســال گذشته، نــرخ رشد 
سرمایه گذاری در کشور 5.4 درصد بوده که 
در این میان، سرمایه گذاری در ماشین آالت 
با افزایش 3.8 درصــدی و سرمایه گذاری 
در ساختمان با افزایش 7.1 درصدی روبه 
رو شده است. جزئیات نرخ رشد بخش های 

مختلف در نمودار آمده است. 

توزیع هوشمند لبنیات تنظیم 
بازاری آغاز شد

مهر – مدیر عامل ســازمــان تــعــاون روستایی 
گفت: عرضه لبنیات تنظیم بازاری با حدود 15 
درصــد تخفیف زیر قیمت مصوب ستاد تنظیم 
بازار، توسط سامانه هوشمند اینترنتی آغاز شد. 
اسماعیل قادری فر گفت: در سامانه، در گزینه 
اقالم تنظیم بازار قطعا قیمت های مصوب 25 قلم 
ستاد تنظیم بازار  به صورت روزانه در پایگاه اطالع 
رسانی وزارت جهاد کشاورزی منتشر می شود 
و دیگر اقــالم نیز تقریبا قیمت های میانگین و 

متوسط مغازه های سطح شهر است.

سرگردانی 5 کیلو طال در گمرک

ایسنا - ورود نامحدود طال به ایران در حالی ظاهر 
خوشایندی دارد که در عمل شاید کسی را که با 
خود طال به ایران می آورد پشیمان کند. نمونه آن 
روایتی از یک ایرانی است که در بازگشت به ایران 
سرمایه خود را در قالب پنج کیلو شمش آورده اما 
با موانع متفاوتی مواجه شده است به طوری که 
به دلیل ترخیص نشدن،  در یک ماه گذشته برای 
او هزینه 200 میلیونی انبارداری گمرک ثبت 
شده و در نهایت راهکار پیشنهادی، ورود از طریق 
واسطه هایی بوده است که سهم 10 تا 15 درصدی 

یعنی نزدیک به یک میلیارد تومان می خواهند!

 یارانه پنهان گاز یک مشترک
 در ماه 50 میلیون تومان! 

فارس - بررسی قبض گاز یک مشترک خانگی 
نشان می دهد که مصرف گاز ماهیانه وی، 33 
برابر میانگین مصرف یک خانوار در کشور بوده 
و به اندازه 50 میلیون تومان نیز یارانه پنهان گاز 
دریافت کرده است. طبق این قبض گاز، میزان 
مصرف گاز این مشترک در اسفند سال گذشته 
بیش از 20 هزار متر مکعب بوده و قبض گاز وی 

نیز 11.3 میلیون تومان محاسبه شده است.

 ایران خودرو و سایپا دیروز قیمت پایه ای محصوالت خود را با 
افزایش حدود 18 درصــدی، اعالم کردند. در این خصوص 
ــازان تعهد داده انـــد که  ــودروس وزیــر صمت با بیان ایــن که خ
عرضه هفتگی خودرو داشته باشند که می تواند بازار را آرام 
کند،اظهار کرد: از سال آینده قطعًا قرعه کشی نخواهیم داشت 
و با برنامه ریزی صورت گرفته، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار 
کاهش خواهد یافت.به گزارش خبرگزاری فارس، سرانجام با 
گذشت یک ماه از اعالم واگذاری تعیین خودرو به ستاد تنظیم 
بازار، دیروز ایران خودرو و سایپا قیمت های جدید را با حدود 
18 درصد افزایش، اعالم کردند. البته این قیمت ها، به صورت 
پایه بوده و به آن هزینه هایی نظیر شماره گذاری، بیمه و مالیات 
اضافه می شود. بر این اساس، قیمت های قبلی و کنونی و درصد 
افزایش قیمت برای هر خــودرو به شرح جدول است. )منبع 

قیمت بازار بر اساس گزارش ایران جیب(
با توجه به داده های جدول فوق، مالحظه می شود که به رغم 
افزایش قیمت ها، فاصله قیمت بازار با کارخانه در برخی موارد 
به بیش از دو برابر نیز می رسد. از سوی دیگر دو خودروساز بزرگ 
کشور همزمان با اعالم قیمت های جدید از طرح های جدید 

فروش فوق العاده و پیش فروش خودرو خبر دادند.

فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش می یابد	 
ــزارش خــراســان ،بــه نظر می رســد اگرچه طبق اظهارات  به گ
ــن افــزایــش قیمت زیــان صنعت  ــودرو، ای مسئوالن صنعت خـ
خودروسازی را که هم اینک به حدود 70 هزار میلیارد تومان 
رسیده، پوشش نمی دهد، اما می تواند در کاستن فاصله قیمت 
بازار و کارخانه خودروها موثر باشد. وزیر صمت نیز در اظهاراتی 
به این مورد اشاره کرده است. به گزارش ایرنا، »سید رضا فاطمی 
امین« در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت 
های جدید خودرو، گفت: خودروسازان تعهد داده اند که عرضه 
هفتگی خودرو داشته باشند که می تواند بازار را آرام کند. وی 
افزود: تصمیم ستاد تنظیم بازار برای نزدیک کردن قیمت تمام 
شده خودرو به قیمت واقعی تمام شده بود تا بر روی قیمت های 
بــازار هم موثر باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: 
کسانی که از قبل ثبت نام کرده اند با قیمت روز خودرو را تحویل می 
گیرند. وی  تصریح کرد: از سال آینده قطعا قرعه کشی نخواهیم 

داشت و با برنامه ریزی صورت گرفته، فاصله میان قیمت کارخانه 
و بازار کاهش خواهد یافت. به گفته وی، اصالح نشدن قیمت ها 
طی 9 ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودروسازی 
شده بود و هم اینک نیز صنعت خــودرو در وضعیت مطلوبی به 
لحاظ بدهی ها و زیان انباشته قرار ندارد. در این خصوص یکی از 

راهکارها اصالح قیمت گذاری بود که این روند در ستاد تنظیم بازار 
انجام شد. با این حال ستاد تنظیم بازار با برخی افزایش قیمت های 
پیشنهادی خودروسازان نیز مخالفت کرد. در نهایت تصمیم بر این 
شد که قیمت گذاری بر اساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی 

افزایش شش ماهه بر مبنای تورم اعمال شود. 

جزئیات افزایش 18درصدی قیمت کارخانه ای خودرو 
وزیر صمت از عرضه هفتگی خودروسازان و حذف قرعه کشی از سال آینده خبر داد

 دستور رئیسی برای برخورد 
با عوامل مداخله گر بازار ارز 

ــازار آزاد، بــدون تغییر  روز گذشته قیمت ارز ب
خاص باز هم در کانال 30 هزار تومان باقی ماند. 
قیمت دالر در بازار متشکل ارزی نیز 27540 
تومان بود که تغییر خاصی نسبت به روز قبل 
نداشت. در همین حال رئیس جمهور از دستگاه 
های مسئول خواست تا در مواجهه با مداخالت 
سودجویانه در بازار به وظایف خود عمل کنند.

به گزارش ایسنا، آیت  ا... سید ابراهیم رئیسی 
سه شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
ــاره به مشخص شــدن دخالت ها و  دولــت با اش
دسیسه های سودجویانه برای برهم زدن ثبات 
ــازار ارز، تصریح کــرد: دستگاه های مسئول  ب
همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی 
دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات  کننده بازار 
ارز، با جدیت به مسئولیت های خــود در این 
زمینه عمل کنند. رئیس جمهور انسجام و اقدام 
هماهنگ نهادهای مسئول را در مدیریت و سامان 
دهی بازار ارز ضروری دانست.بر اساس گزارش 
بانک مرکزی در این جلسه، درآمد ارزی کشور در 
هشت ماه گذشته هم در بخش فروش نفت و هم 
صــادرات غیرنفتی به انــدازه تمام سال گذشته 
بوده و رکوردهای جدیدی در این زمینه ثبت شده 

است و نگرانی وجود ندارد. 

مالیات 10 درصدی برای فعاالن بازار ارز	 
در همین حال سازمان امور مالیاتی با یادآوری 
قانون مالیات های مستقیم، اعالم کرد: بر اساس 
این قانون، خرید و فروش ارز مشمول مالیات 
بوده و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به 
ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. 
به گزارش فارس به نقل از سازمان امور مالیاتی 
کشور، به اطالع همه خریداران و فروشندگان 
ارز می رساند طبق قانون مالیات های مستقیم، 
خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و همه 
اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و 
پرداخت مالیات تعیین شده هستند.سازمان امور 
مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات  ماده 
اعالم  با  مستقیم،  هــای  مالیات  قانون   163
بانک  مرکزی درخصوص برقراری مالیات علی 
الحساب به میزان 10 درصد از فروش ارز آن ها 
اقدام می کند. اشخاص مذکور مکلف هستند با 
مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی 
www.tax.gov.ir برای ثبت نام اقدام کنند. 
البته شایان ذکر است که خریداران عادی ارز از 
صرافی ها و افرادی که ارز سهمیه مسافر و دیگر 
مصارف ارزی را دریافت می کنند، مشمول این 

مالیات نیستند.

درخواست جدید بانک مرکزی از صرافی ها	 
بانک مرکزی در مکاتبه ای با رئیس شورای عالی 
کانون صرافان ایــران خواستار اعالم نیازهای 
جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پس 
از بازدید روز گذشته علی صالح آبادی، رئیس  کل 
بانک مرکزی، از صرافی ها در میدان فردوسی 
تهران و تاکید بر آمادگی بانک مرکزی برای 
رفع مشکالت احتمالی مرتبط با فــروش ارز و 
تامین نیازهای ارزی مــردم، بانک مرکزی در 
مکاتبه ای مراتب را به رئیس شورای عالی کانون 
صرافان ایــران اعالم کرد. در این مکاتبه آمده 
اســت: پیرو اطالعیه مــورخ 06 /09 /1400 
و در راســتــای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان 
ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ 
نظرات شرکت های صرافی درخصوص مسائل و 
مشکالت احتمالی مرتبط با فرایند فروش ارز در 
سرفصل های مصارف خدماتی اعالمی، مراتب 
به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست 
متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون برای این 
بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات 

مقتضی صورت گیرد. 

 نوع خودرو
بهای کارخانه 

قدیم
بهای کارخانه 

جدید
درصد 
افزایش

قیمت بازار
حاشیه سود 

بازار هر خودرو

ایران 
خودرو

TU3 206 108.7 272 18 130.3 110.5پژو 
XU7 98.4 286 18 144.2 122.2پژو پارس 
TU5 129.3 344 18 150.0 127.1پژو پارس 

 127.6 341 18 149.8 127.0پژو پارس دوگانه
XU7 109.3 266 18 127.1 107.7پژو 405 گازسوز 

EF7 134.9 337 18 143.4 121.6سمند گازسوز 
EF7 100.4 273 18 136.2 115.4سمند بنزینی 

XU7 87.6 255 18 136.0 115.2سمند 
 42.7 302 18 211.6 179.3سورن پالس

TU5 44.8 270 18 186.5 158.0رانا پالس 
 52.9 306 18 200.2 169.6رانا پالس TU5P پانوراما

 97.1 352 18 178.6 151.4دنا
 99.3 395 18 198.2 168.0دنا پالس

 52.5 453 18 297.1 251.8دنا پالس توربو
 41.7 494 1 348.7 345.2دنا پالس توربو اتوماتیک

 207i158.7 187.3 18 356 90.1 هاچ بک فرمان برقی
 207i153.7 181.4 18 349 92.4 هاچ بک

سایپا

 73.8 178 18 102.4 86.8تیبا صندوق دار
 68.5 183 18 108.6 92.1تیبا 2 )هاچ بک(

 78.1 190 18 106.7 90.4ساینا دستی
S 37.8 202 18 146.6 124.2ساینا 

 34.5 195 18 145.0 122.9کوییک دستی
S 26.5 202 18 159.7 135.3کوییک 

 11.5 270 18 242.2 205.2کوییک اتوماتیک پالس
 12.2 341 18 303.9 257.5شاهین

 29.1 170 18 131.7 111.6وانت151

900 هزارمسکن خالی دراختیاراشخاص حقوقی 
سهم اشخاص حقوقی از 2.3 میلیون واحد مسکونی خالی مشخص شد، اشخاص حقوقی شامل چه دستگاه هایی هستند؟ 

ــاون مسکن و ســاخــتــمــان وزارت راه و  ــع م
شهرسازی گفت: تاکنون درمجموع حدود 
دو میلیون و 300 هزار واحد خانه خالی به 
سازمان مالیاتی معرفی شده که از این میزان 
حدود 900 هزار خانه خالی متعلق به اشخاص 
حقوقی اســت. طبق آخرین آمــار سرشماری 
نفوس و مسکن ســال 95، چیزی حــدود دو 
میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از 
سکنه در کشور وجــود دارد. آمــاری که البته 
حدود  پنج سال از زمان انتشار آن می گذرد. در 
آن سال تهران با حدود 490 هزار واحد خالی 
به تنهایی یک پنجم تعداد خانه های خالی 
در سراسر کشور را به خــود اختصاص داده 
بود. در عین حال پیشتر جام جم در گزارشی 
تعداد کل خانه های خالی در کشور را در سال 
99  حــدود  چهار میلیون واحــد تخمین زده 
بود .پیشتر وزیر سابق راه نیاز ساالنه کشور 
به مسکن تا 1405 را حدود 900 هزار واحد 
مسکونی اعالم کرده بود.محمودزاده  معاون 
وزیر راه در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر این 
که در آذر 99 قانون مالیات بر خانه های خالی 
ابالغ شد،اظهار کرد: تاکنون درمجموع حدود 
دو میلیون و 300 هزار واحد خانه خالی به 
سازمان مالیاتی معرفی شده است.وی با تاکید 
بر این که برای آغاز دریافت مالیات از خانه های 

وجــود  مشکلی  ــی  ــال خ
نــدارد و مستندات آن ها 
ــده اســـت، بیان  ــه ش ارائـ
کرد:  به واسطه برخورد 
جدی با مالکان واحدهای 
خالی برخی از آن ها به 
فروش رسیده و مستاجر 
در آن ها ساکن است اما 
تعداد آن ها دایم در حال 
تغییر است.محمودزاده 

با اشــاره به این که روستاهای کمتر از 100 
خانوار و شهرهای زیر 100 هزار خانوار هدف 
قانون مالیات بر خانه های خالی نیستند اما 
باید اطالعات آن ها در سامانه امالک و اسکان 
ثبت شود، ادامه داد: افرادی که توانایی ثبت 
اطالعات خود را ندارند می توانند به  دفاتر 
اطالعات  ثبت  با  کنند.  مراجعه  پیشخوان 
خانوارها در سامانه امالک و اسکان و ایجاد 
این بانک اطالعاتی بزرگ دیگر نیاز نیست که با 
صرف اعتبارات بسیار زیاد هر پنج سال یک بار 

سرشماری نفوس و مسکن انجام شود.
به گــزارش خراسان، محمودزاده به این که 
اشخاص حقوقی مالک خانه های خالی چه 
کسانی هستند،اشاره ای نکرد اما پیش از این 
وی آمارهایی از خانه های خالی در اختیار 

ــه کــرده و گفته بــود: یک بانک  بانک ها ارائ
ــد مسکونی  ــزار واح خصوصی به تنهایی ه
خالی دارد.همچنین سال گذشته، احسان 
خاندوزی، وزیر فعلی اقتصاد که در آن زمان 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
بــود، گفته بــود: هشت بانک حداقل 500 
ــد. یعنی برخی ممکن  واحــد مسکونی دارن
است 700، 800 و حتی هزار واحد داشته 
باشند.به این ترتیب می توان نتیجه گرفت 
که بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی 
خالی متعلق به اشخاص حقوقی مربوط به 
بانک هاست و شاید الــزام بانک ها به اعالم 
واحدهای مسکونی متعلق به خود در صورت 
های مالی ساالنه، کمک موثری به شفافیت 

در این زمینه کند.

ثبات قیمت گوشت قرمز 
بردبار- بازار گوشت قرمز در بین بازارهای 
مربوط به کاالهای اساسی به نظر می رسد 
توانسته است همچنان ثبات قدم داشته 
باشد و با وجــود شایعاتی مربوط به حذف 
ارز 4200 تومانی که البته فوریت الیحه 
پیشنهادی آن در مجلس رای نیاورد و عمال 
به سال آینده موکول شده ، قیمت گوشت 
ــادی طی چند ماه اخیر  قرمز نوسانات زی
نداشته است، در ادامه قیمت های موجود 
در یکی از فروشگاه های بزرگ زنجیره ای 
پایتخت را می بینید: )قیمت ها بر اساس هر 

کیلوگرم است(
ران گوسفندی ، 141 هزار تومان

سردست گوسفندی، 140 هزار تومان
ماهیچه گوسفندی، 173 هزار تومان

راسته گوسفندی ، 134 هزار تومان
ــدی، ــن ــف ــوس ــوان گ ــخـ ــتـ  راســـتـــه بـــی اسـ

 220 هزار تومان
گردن گوسفندی، 133 هزار تومان

ران شترمرغ ، 205 هزار تومان
راسته گوساله، 175 هزار تومان

ران بوقلمون ، 72هزار و 500 تومان
سینه بوقلمون، 71هزار و 500 تومان

بلدرچین ، 130 هزار تومان
 چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله ،

 140 هزار تومان
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تازه های مطبوعات

انعکاس

آرمــان ملی- حسن هانى تحليل گر مسائل  •
خاورميانه در گفت و گو با اين روزنامه گفت: 
فرانسه در حال ترميم جايگاه خودش در غرب 
آسياست و سفرهای ماکرون به لبنان، عربستان، 
امــارات، قطر و عراق در چند ماه گذشته، نشان 
مى دهد فرانسه درصــدد است که جای خالى 

آمريکا در منطقه را پر کند.
ــروز- ايــن روزنــامــه نوشت : نتانياهو  • وطن ام

صهيونيستى  رژيــم  نخست وزير  به  نامه ای  در 
خواستار تمديد حفاظت فوق العاده امنيتى از 
خود و خانواده اش شد. در اين نامه تصريح شده 
است با توجه به اين که نتانياهو فرمان ترور افراد 
زيــادی از جمله دانشمندان هسته ای ايــران را 
صادر کرده، احتمال انتقام از او و خانواده اش 

وجود دارد.
جمهوری اسالمی- اين روزنامه با اشــاره به  •

اظهارات اخير رئيس جمهور در باره افزايش نرخ 
ارز، نوشت: اين، سخن صريِح رئيس جمهور است 
از يک »بيماری اقتصادی«. بيماری هولناک 
اقتصادی که دامنه اش را در همه عرصه های 
زندگى هم پهن کرده است. خواندن اين خبِر 
تلخ ما را به يک سؤال مهم مى رساند. همان که 
يک دانشجو از رئيسى مى پرسد: »چرا اين افراد 
را معرفى نمى کنيد؟« حتى اين را هم مى شود 

اضافه کرد که چرا »برخورد« نمى کنيد؟ 
ــه بــا تيتر » بدعتى  • ــام ــن روزن ــزد- اي آفــتــاب ی

خطرناک « از جا به جايى مــرزهــای قوانين و 
مقررات سخن گفت و نوشت: خانمى در راستای 
وصــول مهريه خود موفق مى شود سهم االرث 
احتمالى و آينده همسرش از امالک پدر همسر 
خــود در حالتى که وی در قيد حيات اســت را 
بازداشت کند. به نظر مى آيد اين اجرائيه با قوانين 
کشور ما در حوزه های مختلف مطابقت ندارد و 
طبق قانون امکان بازداشت سهم االرث احتمالى 

وجود ندارد.
اعتماد – اين روزنامه  از بازگشت ميزان توليد  •

خودرو به 15 سال پيش گزارش داده و با طرح 
اين سوال که »چرا  توليد خودرو آب مى رود؟« 
به نقل از ابوالفضل خلخالى، عضو هيئت علمى 
علم  دانشگاه  ــودروی  خـ مهندسى  دانشکده 
ــران نوشت: تا زمانى که مديريت  و صنعت اي
خــودروســازی هــای کشور همانند گذشته و بر 
پايه بخش دولتى باشد تحرکى در اين حوزه 
رخ نمى دهد. اگر واقعا خواستار افزايش ميزان 
ــرورت دارد  توليدات در ايــن حــوزه هستيم ض

رويه های قبلى را تغيير دهيم.

 دیده بان ایران نوشت : مهدی سعادتى پيشه،  •
عضو کميسيون امنيت ملى مجلس در واکنش 
ــدار با  به تصاويری که  از نمازخواندنش در دي
وزيرخارجه منتشر شد گفت: بنده چون جانباز 
هستم به طور کلى نمى توانم روی زمين نماز 
بخوانم . ديروز ما يک جلسه ای با وزير امور خارجه و 
معاونان شان داشتيم و نماز خواندن من در زمانى 
بود که جلسه هنوز به صورت رسمى شروع نشده 
بود بنده هم چون روی نماز اول وقت حساس 
هستم، هنگامى که بقيه مشغول خوش و بش 
بودند، نمازم را خواندم. اين جلسه تا ساعت 5 
بعداز ظهر هم ادامه داشت. حاال يک عکاسى لطف 
کرده از نماز خواندن من عکس گرفته، از آن طرف 
بى بى سى و ايران اينترنشنال هم لطف کرده اند 

ما را سوژه خودشان قرار دادند.
انــصــاف نــیــوز نــوشــت :  مــحــمــدجــواد آذری  •

ــر پيشين ارتــبــاطــات، با اشــاره به  جهرمى، وزي
اظهارات برخى چهره های دولت رئيسى درباره  
برنامه  فضايى کشور، از عملکرد دولت روحانى 
دفاع کرد و از آن ها خواست که در اظهارنظرها 
انصاف را رعايت کنند.وی در يادداشتى تلگرامى 
نوشت:  اگر برنامه فضايى تعطيل بــود، رئيس 
جمهور از چه چيزی بازديد کرد که اميدوارکننده 
بود؟ آن شش ماهواره آماده پرتاب و خود ماهواره بر 
سيمرغ و ذوالجناح که بازديد شد و اميدواری 
ــت طراحى و ساخته  ــدام دول ــرد، در ک ايجاد ک
شد؟ قراردادهای خارجى خريد ماهواره های 
GEO و LEO ايران در چه زمانى منعقد و با همه 

دشواری های مالى، پرداخت ها انجام شد؟
مجتبى  • االســـالم  حجت   : نوشت  پارسینه 

ذوالنور عضو کميسيون امنيت ملى مجلس گفت 
: ترامپ قبل از انتخابات تاکيد کرد که برجام را پاره 
مى کنم و رهبری فرمود که اگر شما برجام را پاره 
کنيد ما آن را آتش خواهيم زد. ترامپ برجام را پاره 
کرد و بنده نيز به درستى براساس موضع جمهوری 
اسالمى ايران که در بيان قاطع رهبری جاری شد 
برجام را در صحن مجلس دهم آتش زدم و به اين 
کارم نيز افتخار مى کنم. امروز نيز برجام بايد احيا 
شود چون ما هرچه که داشتيم داديم و يک چک از 
آن ها گرفتيم. برای تحقق حقوق ملت ايران اين 

چک بايد نقد شود و همه تحريم ها کنار رود.
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چاپخانه هنر سرزمین سبز

انتقاد شدید کاربران از عنابستانی
رئيس  قاليباف  محمدباقر  کــه  ــن  اي از  پــس 
مجلس درباره اظهاراتش در جمع دانشجويان 
دانشگاه شهيد بهشتى  مبنى بر سيلى نزدن 
عنابستانى توضيحاتى ارائه و به نوعى تاکيد 
کرد که عنابستانى گزارش خالف واقع از روند 
دادگاه به وی داده بوده است، اين موضوع با 
واکنش های زيادی در فضای مجازی همراه 
شد. در همين زمينه کاربری نوشت:» قطعا 
ــرای اصالح  ــدون تعارف  قاليباف ب اقــدام  ب
ادعای خود در مراسم روز دانشجو )مبنى بر 
سيلى نزدن جناب عنابستانى به سرباز راهور( 
بعد از رويت حکم دادگاه مربوط، قابل تقدير به 
نظر مى رسد اما کاش الاقل  نهاد های مسئول 
به دليل خالف گويى های  جناب عنابستانى 
)از همان روزهای ابتدايى و در تکذيب ماجرا 
گرفته تا دادِن اطالعات غلط به جناب قاليباف 
و حتى مطلب پيش دستانه  ديشب اش برای 
تحميق افکار عمومى( به صورت جدی تری 
به موضوع ورود کند.« اين کاربر توضيح داد: 
» عنابستانى در ابتدا گفت که اصال از خودرو 
پياده نشدم، کمى بعد و پس از انتشار تصاوير 
راهنمايى و رانندگى حرف خود را پس گرفت و 
اعالم کرد که برخورد فيزيکى با مامور نداشته 
است، کمى بعد باز هم حرف خود را پس گرفت 
و گفت که اصال به مامور سيلى نزده و حاال هم به 
رئيس مجلس خالف واقع گفته است.«  کاربر 
ديگری هم نوشت :» آقای عنابستانى هيچ وقت 
ماه پشت ابر نمى ماند آن هم با وجود شبکه های 
اجتماعى.« عباس عبدی هم در توئيتى نوشت 
:»در ماجرای ارتباط بيل کلينتون با منشى  کاخ 
سفيد از نظر جامعه آمريکا خطای مهم تر دروغ 
گويى کلينتون بود.دروغ گويى بدتر از سيلى 

زدن است . دروغ را عادی سازی نکنيد 
#عنابستانى « 

عصر ايران نيز در انتقاد به عنابستانى 
نوشت : به استناد سخن رئيس 

که  ــرد  ک تصريح  بايد  مجلس 
اين  ابــتــدای  از  عنابستانى 

ماجرا، مــدام به مــردم دروغ گفته اســت.  به 
على اصغر عنابستانى که اين رسوايى را به 
بار آورده، توصيه مى کنيم با يک خداحافظى 
همه را خوشحال کند و با عذرخواهى از مردم 
ايــران و به ويژه مردم حوزه انتخابيه اش، از 

نمايندگى مجلس استعفا کند.
  اما در عين حال على اصغر عنابستانى نماينده 
مــردم سبزوار که اظهارات اوليه قاليباف در 
دانشگاه شهيد بهشتى مبنى بر »سيلى نزدن و 
هل دادن سرباز توسط او« را شجاعانه قلمداد 
کرده بود، روز گذشته در مصاحبه ای توضيحات 
جديد  قاليباف را تکذيب کرد و در گفت و گو با 
رويــداد 24 گفت  که قاليباف سودای رياست 
جمهوری دارد:» قاليباف چندين بار به خود من 
گفته من فيلم را نگاه کردم و از اين فيلم اصال 
سيلى در نمى آيد و مشخص است که شما هل 
داديد.... ايشان سودای رياست جمهوری هم 
داشته و مى خواسته فضای افکار عمومى را طرف 

خودش نگه دارد.« 
وی افزود: »آقای قاليباف مى خواست برود به يک 
جلسه به اين مهمى، نمى توانست رای دادگاه را 
نگاه کند؟ رئيس مجلس که وظيفه اش حضانت 
از مجلس و حفظ حيثيت مجلس اســت، يک 
مسئله به اين مهمى برايش اهميت ندارد که يک 
حرفى مى زند حرفش را عوض کند؟ رای دادگاه 
نوشته »ايراد ضرب بالاثر«. ايراد ضرب بالاثر چه 
هست؟ هرچه ترجمه کنيد. ما هم گفتيم فصل 
الخطاب رای دادگــاه است. دادگــاه بر اساس 
فيلم رای نداده است. دادگاه بر اساس فضای 
رسانه ای رای داده و گفته ايراد ضرب بالاثر. من 

از راهور مى خواهم فيلم را منتشر کند. «
اما اين اظهارات عنابستانى و تکذيبيه های 
پى در پى او بدون واکنش نماند و کاربری 
خطاب به عنابستانى  نوشت :» آقای   
نماينده! از کجا معلوم دوبــاره 
ــت هم  ــاي ــرف ه همين حـ
خالف واقع نباشد و آن 
ها را تکذيب  نکنى ؟!«  

جديد  دور  دوم  مرحله  آستانه  در  توکلی- 
مذاکرات وين،غربى ها با فضاسازی سنگين 
ــردن چماق تهديد عليه  رســانــه ای و علم ک
ــران و وضــع تحريم هــای جديد آمريکايى،  اي
سعى در تحت الشعاع قــرار دادن مذاکرات 
دارند. همزمان وزير امور خارجه کشورمان در 
يادداشتى با تاکيد بر مواضع قبلى ايــران در 
مذاکرات پيش رو، خاطرنشان کرد که برای 

بازگشت به برجام همه تحريم ها بايد لغو شود.
به گزارش خراسان عصر جمعه هفته گذشته 
بود که در ماراتنى پنج روزه مرحله اول دور  
هفتم  مذاکرات وين، با حضور روسای هيئت 
ــا، آلمان، فرانسه،  ــران، اتحاديه اروپ های اي
انگليس،روسيه و چين در وين به پايان رسيد. 
گفت وگوهايى که اظهارات ضد و نقيض چه در 
حين مذاکره چه پس از آن، بسيار شنيده شد  
و در نهايت  على باقری مذاکره کننده ارشد 
کشورمان اعالم کرد که با توجه به نياز طرف 
های مقابل به مشورت با  پايتخت هايشان برای 
دادن پاسخ مستدل به متون ايران، مرحله دوم 
اين نشست آخر هفته جاری برگزار خواهد شد. 
حاال همان طور که پيش بينى مى شد دور دوم 

مذاکرات جديد از فردا آغاز خواهد شد.

انگلیس: این آخرین شانس ایران است 	 
در اين بين اما غربى ها ساز ناکوک خود را حسابى 
کوک کرده اند و وزير خارجه انگليس روز گذشته 
در اظهاراتى خط مشى تهديد و هشدار را در پيش 
گرفت و گفت:»اين دور مذاکرات، واقعًا آخرين 
شانس ايران برای پيوستن )به برجام( است و من 
به شدت آن ها را ترغيب به چنين کاری مى کنم 
زيرا ما برای همکاری با هم پيمانان خود در ممانعت 
از دستيابى ايران به سالح های هسته ای بسيار 
مصمم هستيم.« وی پس از اين هشدارها گفت: 
»بنابراين آن ها بايد به  توافق برجام بپيوندند. 
چنين چيزی به نفع آن هاست.« انگليس اما در اين 
سناريو تنها نيست و تروئيکای اروپايى در روزهای 
اخير به طور هماهنگ فضاسازی عليه مذاکرات 

آينده وين را آغاز کرده اند .

واکنش خطیب زاده به تحریم های جدید 	 
آمریکا در میانه مذاکرات وین

آمريکايى ها هم از قافله تروئيکای اروپايى عقب 
نماندند و حسابى آِش تهديد تروئيکای اروپايى 
را شور کردند؛ »جيک ساليوان« مشاور امنيت 
ملى آمريکا که کشورش با خروج از برجام متهم 
رديف اول است، در آخرين اظهار نظر خود با 
اشاره به مرحله دوم مذاکرات دور جديد وين، 
گفت که اکنون »توپ در زمين ايران است.« 
وی با تکرار برخى ادعاها مبنى بر تالش ايران 
برای وقت کشى در مذاکرات، گفت که الزم 
است اين کشور از خود جديت نشان دهد.  اما 
اقدامات آمريکايى ها برای تحت الشعاع قرار 

دادن مذاکرات به گزافه گويى های ساليوان  
ختم نشد ووزارت دادگستری آمريکا مدعى 
شد که نيروی دريايى اياالت متحده دو محموله 
بزرگ تسليحاتى ايران را که برای حوثى ها در 
يمن ارسال شده بود، پس از توقيف، مصادره 

کرده است.
در کنار طرح اين ادعاها عليه کشورمان، وزارت 
ــاالت متحده آمريکا در آستانه  خــزانــه داری اي
دور هشتم مــذاکــرات، تحريم های جديدی را 
عليه چند نهاد و شخصيت حقيقى ايران وضع 
کرد. موضوعى که باواکنش صريح سخنگوی 
کشورمان همراه شد و سعيد خطيب زاده در 
توئيتى با بيان ايــن که آمريکا حتى در ميانه 
گفت وگوهای وين، از اعمال تحريم عليه ايران 
دست بر نمى دارد، نوشت:» تشديد تحريم ها، 
نه تنها اهرم نمى سازد، بلکه در تضاد با جديت و 
حسن نيت ادعايى است.  واشنگتن قادر به درک 
اين مسئله نيست که کارزار »شکست حداکثری« و 
»گشايش ديپلماتيک« نقيض هم هستند. تشديد 
تحريم ها، نه تنها اهرم نمى سازد بلکه در تضاد با 

جديت و حسن نيت ادعايى است.« 

اولیانوف :  اختالفات قابل حل است	 
 در اين بين اما جوسازی های تروئيکای اروپا در 
آستانه ازسرگيری مذاکرات وين در شرايطى 
است که »ميخائيل اوليانوف« نماينده دايم 
روسيه در سازمان های بين المللى مستقر در 
وين نيز با تأکيد بر جديت ايران و اياالت متحده 
بــرای بازگشت به برجام تأکيد کــرده بــود که 
اختالفات موجود در مذاکرات وين قابل حل 
است.  در همين راستا روز گذشته على باقری 
مذاکره کننده ارشد و معاون سياسى وزير امور 
خارجه در تماس تلفنى با ما ژائوسو معاون وزير 
امور خارجه چين درباره مذاکرات وين رايزنى 
و تبادل نظر و تاکيد کرد که پيشنهادهای ايران 

مستند و مستدل تدوين شده است.

امیرعبداللهیان: برای بازگشت به برجام 	 
همه تحریم ها باید لغو شود 

در همين باره  وزير خارجه کشورمان نيز در 

يادداشتى در روزنامه پرشمارگان کامرسانت 
چاپ مسکو نوشت که برای بازگشت به برجام 
همه تحريم ها بايد لغو شــود:»هــدف اصلى 
مذاکرات وين بايد اجرای کامل و موثر برجام 
و نيز بهبود روابط بازرگانى و همکاری های 
اقتصادی پايدار با جمهوری اسالمى ايران 

باشد.
 بديهى است برای بازگشت به برجام، همه 
تحريم ها در باره ايران بايد به طور کامل لغو 
ــود.« در همين زمينه روز گذشته رسانه  ش
از  نقل  به  الميادين  شبکه  الميادين  عربى 
»منابع آگاه« اعالم کرد که هيئت ايرانى در 
مذاکرات وين پنج شرط دارد و بر لغو تمام 
تحريم ها تاکيد مى کند:»يکى از شروط هيئت 
ايرانى در مذاکرات وين امکان راستى آزمايى 
لغو تحريم ها و نيز دادن ضمانت است. تهران 
در ايــن دور از مــذاکــرات همچنين، جبران 
خسارت های وارده به ايران و بازگشت همه 
طرف ها به پايبندی به توافق هسته ای را شرط 

کرده است.« 

چماق تهدید غرب در آستانه دور هشتم   وین 
غربی ها با ادبیات تهدید و چماق تحریم به استقبال دور هشتم مذاکرات وین آمدندو  وزیر خارجه انگلیس  آن را 

شانس آخر ایران دانسته و همزمان امیر عبداللهیان تاکید کرد برای بازگشت به برجام همه تحریم ها باید لغو شود

پنج شنبه 18  آذر 1400، 4 جمادی االول 1443، 9 دسامبر 2021، شماره 20822 ، سال هفتاد وسوم.



  
چند روز پیش عکس هایی در 

منتشر  اجتماعی  شبکه های 
شد با این توضیح که آقــای »علی 

مــهــربــانــی« چــنــد ســالــی اســـت در 
اطراف شهرری کارگاه تولید لوازم ورزشی ،خانگی و 

مدرسه ای راه انداخته که در آن فقط جوانان کم توان 
ذهنی را استخدام می کند. هر چند بعدها آقای 

مهربانی به ما گفت که خانواده این بچه ها خیلی مایل 
نیستند عکس فرزندان شان منتشر شود و برای همین 

ما چهره ها را کمی محو کردیم. آقای مهربانی معلم 
بازنشسته ای است که کارش را با تدریس به کودکان 

استثنایی آغاز کرده و بعد از بازنشستگی هم دست 
همین بچه هایی را که تربیت کــرده بود ، گرفته تا 

آموزش های شان بر باد نرود. او که همانند نام خودش 
و کارگاهش، مهربانی از لحنش می بارد و عاشقانه این 

بچه ها را دوست دارد، از آغاز کارش برای مان گفت و 
مشکالتی که این روزها با آن دست و پنجه نرم می کند. 

هر چند با اکراه گفت وگو با ما را پذیرفت و می گفت کار 
مهمی نکرده ام اما راضی شد تا برای ما، از ماجراهای 

گفته نشده درباره این کارگاه متفاوت بگوید.

خیالم از بابت کیفیت 
کارشان راحت است

آقا معلم می گوید اوایل باید خیلی هوای کارگرها 
را می داشته و حواسش می بوده که خوب آموزش 
ببینند. ولی بعد که کار را یاد گرفتند مانند افراد 
عادی و حتی با دقت تر از آن ها وظیفه خود را انجام 
می دهند. البته در کارگاه مهربانی قوانین سفت و 
سختی هم برپاست. رعایت ادب، احترام به دیگران، 
نظافت و مرتب بودن کارگاه، مسائلی است که آقای 
مهربانی روی آن ها تاکید دارد و به این راحتی از این 
موارد نمی گذرد. او لذت کار کردن با این افراد را 
این  گونه تشریح می کند: »جالب است که این بچه ها 
اصال بلد نیستند دروغ بگویند و کلک بزنند. حتی 
دوست دارند که خودشان را در کار نشان بدهند. 
یک خصلت خوب دیگری که دارنــد این است که 
دوست دارنــد کار را به بقیه یاد بدهند. نیروی 
جدید که می آید می رود زیر دست قدیمی ترها 
و آن ها با عالقه بهشان آموزش می دهند. از این 
جهت هم خدا را شکر می کنیم.« در ادامه از این 
حس مسئولیت  پذیری بچه ها بیشتر می گوید: 
»خدا کند کرونا از این مملکت برود، 
ولی این بیماری برای کار ما 
ــود. در ایــن مدتی  خــوب ب
که بچه ها و بــزرگ ترها 
در خانه بودند، خرید 
ــی مثل  وسایل ورزش
فوتبال دستی زیاد 
شد که بــازار ما هم 
رونــق گرفت. البته 
ما در کارگاه مسائل 
رعایت  را  بهداشتی 
می کنیم و خدا را شکر هیچ 
 کدام از بچه ها مبتال نشده اند. 
ولی خودم و خانواده ام به شدت 
بیمار شدیم. جالب این که 10 
روزی که در خانه افتاده بودم 
قشنگ  خیلی  بچه ها  همین 
کارگاه را گرداندند. در این 
حــد کــه جنس تولید  و لــوازم 
را بارگیری می کردند و برای 

مشتری می فرستادند.«

گفت و گو با »علی مهربانی« معلم بازنشسته ای که همه کارکنان کارگاه تولیدی لوازم  ورزشی  او، شاگردان کم توان ذهنی اش  هستند
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تقاضا برای کار کردن در کارگاه مان زیاد است 
آقای مهربانی با روحیه معلمی اش به خوبی توانسته با این شاگردان سر و کله بزند. او که راه و رسم آموزش 
به دانش آموزان کم توان ذهنی را بلد است، با تالش و پشتکاری خستگی ناپذیر دست از آموزش آن ها 
برنمی دارد، حتی اگر الزم باشد موضوعی را 10 بار توضیح بدهد. ولی این تنها 
سختی این راه نیست. او از مشکالتی که با آن ها دست و پنجه نرم می کند، می گوید: 
»تقاضا برای کار کردن بچه ها در کارگاه مان زیاد است. خانواده ها فکر می کنند ما بنگاه 
کاریابی هستیم. زنگ می زنند و با التماس می خواهند بچه هایشان را استخدام کنیم. 
ولی متاسفانه جا نداریم تا نیروی بیشتری بگیریم. ما با تولید 4-5 قلم جنس کارمان 
را شروع کردیم و االن حدود 23 وسیله تولید می کنیم. می توانیم ظرفیت تولیدمان را 
افزایش دهیم ولی امکان گسترش کارگاه را نداریم. مشکل ما عالوه بر هزینه باالی 
اجاره کارگاه، حق بیمه است که برخالف این که گفته شده برای افراد کم توان باید 
10 درصد باشد، ولی از ما 30 درصد حق بیمه می گیرند. هر بار هم به بیمه مراجعه 
کرده ایم و گفته ایم اداره ها باید 3 درصد از افراد معلول کمک بگیرند ولی ما 100 
درصد کارگران مان معلول هستند، فایده ای نداشته است.« او می گوید: مشکل فقط 
حق بیمه نیست. چون بچه ها همه ساکن آن منطقه هستند و نمی تواند جای کارگاه را 
به خاطر مشکل در رفت وآمد آن ها تغییر بدهد، امکان تغییر مکان کارگاه را هم ندارد. 
او ادامه می دهد: »خیری پیدا شده که زمینی را برای کارگاه مان بسازد ولی اداره ها 
مجوز ساخت نمی دهند. االن ماهی حدود 11 میلیون تومان حق بیمه می دهیم و 10 
میلیون تومان هم اجاره کارگاه است. حقوق همه بچه ها را هم طبق قانون وزارت کار 
پرداخت می کنیم. حتی به دو نفر از آن ها که ازدواج کرده اند و یک نفرشان فرزند دختر باهوشی دارد حقوق 
بیشتری می دهیم تا بتوانند خانواده را بچرخانند. اگر ادارات با ما همکاری کنند دست  کم 10 نفر دیگر از این 

بچه ها را می توانیم به کار بگیریم.«

خودم را مدیون این بچه ها می دانم
ولی این معلم دلسوز منکر تاثیر دعای خیر در حق خودش و کارش نیست. این تاثیر مثبت را چنین 
توضیح می دهد: »وقت هایی بوده که کارم به مو رسیده ولی پاره نشده. یعنی گاهی در کارهایی 
مانده ام که خسته شده ام و گفته ام ولش کن و دیگر ادامه نمی دهم  ولی دستم را به سمت خدا گرفته ام 
که خودش کمکم کند و کار درست شده است. هر چند واقعا کار ما که به این مرحله رسیده فقط به 
خاطر دعای پدر و مادر این بچه ها بوده است. خانواده ها که بیشترشان از نظر مالی ضعیف هستند هم 
می گویند وقتی بچه ما صبح بلند می شود و با یک ظرف غذا می آید سرکار، انگار دنیا را به ما داده اند. 
همین که بچه ها در خانه نیستند و حتی اطرافیان می بینند که این ها سر کار می روند و بعضی افراد سالم 
بیکار هستند، یک دنیا برایمان ارزش دارد و دعایمان می کنند. من همه  جا گفته ام که نان این بچه ها 
را خورده ام. چه زمانی که 30 سال معلم شان بودم و حقوق گرفتم، چه االن که دارند در کارگاهم کار 
می کنند. برای همین خودم را مدیون این بچه ها می دانم و خودم را موظف می دانم که فقط باید همین 
بچه ها را به کار بگیرم. خدا را شکر در کارم هم موفق بوده ام. ای کاش مشکالت از سر راه من که توان 
اضافه کردن نیرو را دارم، برداشته شود و سازمان ها همکاری کنند. هر کمکی به ما بشود، کمک به 
همین بچه هاست. خودم که حقوق بازنشستگی دارم. کارگاه های دیگری هم بودند که از این بچه ها 
استفاده می کردند ولی متاسفانه به دلیل مشکالت و نبود حمایت، از ادامه کار بازماندند. البته نهادهای 
مختلف زیادی به ما کمک کرده اند، کمک شان هم این بوده که برایمان دعا کرده اند تا خدا عاقبت مان 

را به خیر کند و پدر و مادرمان را بیامرزد!«

همسرم می گوید برای دختران کم توان هم 
کارگاه بزنیم

علی آقای مهربانی از همراهی خانواده اش در این راه می گوید: »همسرم هم معلم بازنشسته مدارس 
استثنایی است که مشوق بزرگی برایم در این کار بوده است. وقتی خسته می شدم دلداری ام می داد 
که عیبی ندارد و برای این بچه ها کار کن. همیشه پشتیبانم بوده است. دو دختر دارم که یکی معلم 
است و به تازگی ازدواج کرده و یکی هم دانش آموز است. بچه هایم کارم را دوست دارند و دلگرمی ام 
می دهند. گاهی با همسرم صحبت می کنیم که کاش بشود چنین کارگاه هایی برای دختران کم توان 
هم راه انداخت. به هر حال پسر از خانه بیرون می زند، ولی دخترهای کم توان معموال در خانه می مانند. 
اگر بشود به آن ها هم هنر و فن آموخت تا برای خودشان کار کنند، خیلی خوب می شود. هم درآمدی 
دارند و هم چون بیمه می شوند، تا آخر عمر حقوق ثابتی خواهند داشت و خانواده خیال شان راحت 
می شود. مثال یکی از کارگرهای خودم چند ماهی بیمار بود و نتوانست سر کار بیاید، ولی حقوق 
بیکاری گرفت. یا دیگری که ازدواج کرد برای همسرش و فرزندش هم دفترچه بیمه گرفت و می توانند 

از مزایایش استفاده کنند.«

علیرضا کاردار | روزنامه نگار

پرونده

از معلمی تا استاد کاری برای ساخت وسایل  ورزشی
آقای مهربانی که خیلی اتفاقی و بنا به نیاز اداره آموزش و پرورش در آن زمان و خالی بودن ظرفیت فقط همین آموزشگاه، معلم یک مدرسه استثنایی 
شده است، آغاز داستان آشنا شدن با این بچه ها را این  گونه توضیح می دهد: »کارم را با معلمی در مدارس استثنایی و آموزش بچه های کم توان ذهنی 

شروع کردم. از قبل کمی به کار فنی عالقه داشتم و با برادرم به صورت تفریحی وسایلی می ساختیم. در مدرسه چند سالی 
معلم ورزش بودم تا این که زمینه ای جور شد که کار و حرفه در این مدارس اهمیت پیدا کرد و من هم که سابقه اش را داشتم و با 
ابزار آشنا بودم، وارد حرفه آموزی در مدارس راهنمایی و دبیرستان استثنایی شدم. این  طور شد که کار آموزش به بچه ها را آغاز 
کردم.« آقا معلم در جوانی به همراه برادرش با باز کردن یک دستگاه فوتبال  دستی و الگو گرفتن از آن، به ساخت این وسیله 
عالقه مند شده بود و بعد هم همان راه را در پیش گرفت . او در ادامه صحبت هایش می گوید: »در زمان معلمی هم وسایل ورزشی 
می ساختم. برای همین به این فکر افتادم که به بچه ها هم این رشته را آموزش بدهم. با این کار بچه ها می توانستند چیزهایی 
را که آموزش دیده بودند ، به بازار هم عرضه کنند و وقتی نتیجه کارشان را می دیدند بیشتر تشویق می شدند. به همین دلیل 

زمینه کاری ام را افزایش دادم.«

خانواده  ها نگرانی  زیادی از آینده این بچه ها دارند
این  گونه بوده که این استادکار مهربان تصمیم می گیرد تا عالوه بر علم آموزی به دانش آموزانش، فنی را هم که بلد است به 
آن ها یاد بدهد. او سپس نگرانی های خانواده های این بچه ها را که در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار زندگی می کنند و 
اگر سرشان گرم کار مفیدی نباشد، در کوچه و خیابان می گردند ، این  طور بیان می کند: »در مدرسه وقتی با خانواده این 
بچه ها صحبت می کردیم، می دیدیم دغدغه شان این است که فرزندان شان وقتی در مدرسه آموزش دیدند، بعد وضعیت  

شان چه می شود و کجا باید بروند. نگران بودند که در بیرون کاری گیرشان می آید یا نه. هدف ما از آموزش حرفه و فن این بود که به بچه ها کار 
یاد بدهیم تا وقتی از مدرسه خارج شدند بگویند این کارها را بلدیم. بیشتر آن ها هم بعد از پایان مدرسه در جایی مشغول کار می شدند.« شاید 
این جنبه از این کار نیکوی آقای مهربانی کمتر دیده بشود. این که با راه اندازی یک کارگاه تولیدی، عالوه بر کارآفرینی و درآمدزایی، جلوی 
بسیاری از بزهکاری ها و فاجعه های اجتماعی احتمالی را هم گرفته است. معلوم نیست اگر آقا معلم دست این پسرها را نمی گرفت، چه آینده ای 

برایشان رقم می خورد.

 سرانجام کارگاه آقا معلم
 راه افتاد

مهربانی آقا معلم به همین  جا ختم نمی شود. آقای مهربانی 
بعد از بازنشستگی هم دانش آموزانش را رها نمی کند. 

او که هنوز به مدرسه ای که در آن درس می داده سر 
می زند، تصمیم می گیرد دست دانش آموزانش 
را بگیرد و رهایشان نکند. خودش در این باره 
می گوید: »ســال 1394 که بازنشسته شدم با 

برادرم تصمیم گرفتیم کارگاه کوچک خانه پدری 
را ترک کنیم. یک کارگاه 150 متری 

اجاره و با یک نفر از همان بچه ها کار را شروع کردیم. یواش یواش در بازار شناخته شدیم و دیدیم تقاضا زیاد است و نیرو 
می خواهیم. یک کارگر دیگر آوردیم و همین  طور نیرو اضافه کردیم. باز دیدیم مکان مان کوچک است و یک جای 

بزرگ تر اجاره کردیم. همان بچه ها را به کار گرفتیم که االن 10 نفر هستند و در کارگاهی حدودا 500 متری در 
حال ساخت لوازم ورزشی مانند فوتبال دستی در سایزهای مختلف، میله بارفیکس، پایه والیبال و بسکتبال، 

دروازه گل کوچیک و... هستیم. حتی وسایل فوتبال دستی برای کارگاه های دیگر هم تولید می کنیم و با آن ها 
بده بستان داریم.«

مشتریان هم زیاد شده اند

استاد مهربانی که بچه ها هنوز به یاد دوران مدرسه او را 
»آقــا« صدا می زنند، عــالوه بر معلم و صاحبکار بچه ها، در نقش 

پدرخوانده شان هم هست و بچه ها به او به چشم یک پدر دلسوز 
و عاشق نگاه می کنند و حرف فقط حرف اوست. این کارآفرین 

گسترش کارش را این  گونه تعریف می کند: »االن مشتریان  مان هم زیاد 
شده اند و تقریبا در همه شهرها ما را می شناسند. یک سری 
از خریداران وقتی می فهمند ما برای ساخت تولیدات مان از 

این بچه ها کمک می گیریم، بیشتر بهمان سفارش می دهند تا 
کمکی به این  ها شود. برادرم بعد از ازدواجش از کارگاه رفت و االن 

من هستم و این بچه ها.«
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بدون شرحنگاتیوگالری

theweek :عکس از

منطقه دیدنی »هوانگ لونگ« در چین

اطالعات عمومی

االن که ما این جا در آرامش کنار هم رفقا سالم!
نشستیم و قراره جوانه این هفته رو بخونیم، تو 

فضای مجازی سر یه مسئله ریاضی جاروجنجالی به پا شده 

که نگو. شاید شما هم سیل توضیحات و نظرسنجی ها رو درباره این 

مسئله خونده باشین که خیلی هم باال گرفته. خب بیایید بگید ببینم جواب 
درست این معادله رو )5-8( 5+2 کدوم تون بلدین؟
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مخلوط ساده برف و شربت

تاریخچه بستنی با برف شروع می شود. مورخان می گویند احتماال 
از حدود قرن چهارم قبل از میالد، برای درست کردن شکل ابتدایی 
بستنی، از کوه ها برف و یخ، جمع آوری و با شربت های شیرین ترکیب 
می شده است؛ اولین دسرهایی که به این ترتیب درست می شده اند، 
در چین و ایران پیدا شــده اند. یونانیان باستان در قرن پنجم قبل از 
میالد در بازارهای آتن مخلوط برف با عســل و میوه می خوردند. در 
اواسط قرن شانزدهم دانشمندان کشف کردند که با مخلوط کردن 
نمک یا نیترات )نیترات پتاسیم( با یخ، می توان نقطه انجماد آب را 
کاهش داد. پیشــتر تنها راه درســت کردن دســر خنک، استفاده از 
یخ موجود در کوه ها بود اما از آن به بعد سرآشپزها توانستند مایعات 
را منجمــد کنند و یک گام به درســت کــردن بســتنی های امروزی 

نزدیک تر شوند.

 ورود به دربار 

از آن جایی که فن درســت کردن بســتنی های اولیه دراختیار عامه 

مردم نبــود، ایــن خوردنی محبوب تــا مدت ها دســر ویــژه خاندان  
سلطنتی به شمار می رفت. گفته می شــود »نرون«، امپراتور روم، به 
گروهی از دوندگان حرفه ای دستور داده بود از کوه، یخ تازه بیاورند تا 

آشپزها آن ها را با آب و میوه طعم دار کنند و چیزی 
شبیه بســتنی درست شــود. طبیعتا مردم عادی 
نمی توانستند خدمتکارانی به کوه ها بفرستند تا 
برای شان برف جمع کنند. پادشاه چین، »تانگ«، 
بین زیردستانش 90 مرد یخی داشت که وظیفه  
آن ها تهیه یخ بــود. آن ها یخ را با شــیر گاومیش یا 
بز و آرد و کافور )بلــه، کافور!( ترکیب می کردند و 
پادشاه جزو معدود کسانی بود که می توانست این 
ترکیب را بچشد. »چارلز اول«، پادشاه انگلستان 
به سرآشپزش پول می داد تا دستورالعمل بستنی 
را از عموم مردم مخفی نگه دارد و  در ایران هم تا 
مدت ها خوردن مخلوط گالب و زعفران و رشــته 

فقط در دربار پادشاهان ممکن بود.

 شهرت و محبوبیت جهانی

تا حدود قرن هجدهــم، تولید و عرضه بســتنی همچنان محدود 
و در دســترس عــده اندکــی بــود. باالخــره بــا اختــراع فریــزر، 
توانســتند مقادیــر  تولیدکننــدگان بســتنی 
بســیار زیادی از ایــن خوردنــی تهیــه کنند که 
همین مســئله باعــث کاهش چشــمگیر قیمت 
بستنی شــد. بعد از جنگ جهانی دوم، صنعت 
بستنی گسترش بیشتری پیدا کرد؛ طعم های 
متنوع تــر به لطــف اضافه کــردن افزودنی های 
مختلف، باعث شــد بســتنی باز هم طرفداران 
بیشــتری پیدا کند. در ســال 1930 بســتنی 
وارد فروشــگاه های مواد غذایی شــد و تا امروز 
پای ثابــت یخچال هــای ســوپرمارکتی و فریزر 

خانه ها بوده  است.

thoughtco، todayifoundout.com :منابع

کالس زبان

 Snapseed 1Android و iOS  |رایگان
ایــن اپلیکیشــن متعلق بــه گوگل، 
طیــف گســترده ای از ابزارهــای 
نوردهــی و رنگی را دراختیار شــما 
قرار می دهــد. ابزارهــای ویرایش 
موردنیــاز شــما شــامل تنظیمــات 
رنگ و وضوح برش، چرخش، صاف 
کردن و اصالح پرســپکتیو عکس، 
فیلترهای ســیاه و ســفید، قدیمی 

و بافت دار، بهبود پرتره، تاری لنز، خط تصویــر، نوردهی دوگانه، فریم ها و 
متن و... همگی در این نرم افزار دردسترس اند. شما می توانید این افکت ها 
را الیه بندی و با کمی خالقیت ویرایش هــای جالبی روی عکس های خود 

ایجاد کنید.

Lightroom ۲Android و iOS  |)رایگان )با پرداخت درون برنامه ای

الیت روم که یک نرم افزار استاندارد 
برای عکاسان حرفه ای است، سعی 
کرده اســت امکانات ایــن نرم افزار 
بــرای رایانــه را در نســخه تلفــن 
همراه هــم ارائــه دهد. ایــن برنامه 
فهرســت چشــمگیری از امکانــات 
کاربــردی دارد: ابزارهــای بــرش، 
چرخــش، نوردهــی، کنتراســت، 

برجسته سازی، ســایه ها، تعادل رنگ ســفید، اشــباع، شارپ سازی، محو 
کردن، ازبین بردن مه و ابزارهای هندسی برای تغییر جهت و اندازه عکس، 

تنها تعدادی از آن ها هستند.
 اگر نمی خواهید از روش دســتی اســتفاده کنید، می توانید بــرای اعمال 
تغییرات در کل تصویر از روش های اتوماتیک نرم افزار استفاده کنید؛ البته 

برای بعضی از امکانات باید بهای آن ها را بپردازید.

VSCO ۳Android و iOS  |)رایگان )با پرداخت درون برنامه ای 

دســت شــما در ایــن برنامه به انــدازه 
گزینه های دیگــر این فهرســت برای 
خالقیــت باز نیســت امــا VSCO یک 
برنامــه ویرایــش قــوی و پرطرفــدار 
اســت که بــا آن می توانیــد فیلتر های 
رنگــی جــذاب فیلم های کالســیک 
»فوجی فیلــم«، »کــداک« و »ایلفورد« 
و همچنین مجموعــه ای از فیلترهای 

سیاه وسفید را  روی عکس های خود ایجاد کنید. این اپ که یکی از قدیمی ترین 
و معتبرترین برنامه های ویرایش عکس است، می تواند تقریبا همه نیازهای شما 
را برآورده کنــد؛ به طوری که هم می توانید یک تصویــر را به طور خودکار بهبود 
بخشید، هم فیلترهای متعدد را روی آن اعمال کنید و هم عمق رنگ، نوردهی و 
کنتراست عکس تان را تغییر دهید. دو قسمت از برنامه که احتماال بیشتر وقت 
خود را در آن خواهیدگذراند، در تنظیمات ازپیش تعیین شده فیلترهای رنگی 

است که همه چیز از رنگ پوست گرفته تا پرسپکتیو عکس را شامل می شود.

PicsArt ۴Android و iOS |)رایگان )با پرداخت درون برنامه ای

این نرم افزار طیف وسیعی از ابزارهای 
ویرایش را دراختیار شما قرار می دهد؛ 
از تنظیمــات اولیــه ماننــد نوردهی و 
کنتراســت گرفتــه تــا درجه بنــدی 
رنگ هــای ســینمایی و فیلترهــای 
دراماتیک که عکس شما را به نقاشی 
تبدیل می کند. PicsArt گزینه های 
زیادی هم برای روتوش چهره دارد که 

البته بیشتر آن ها پولی است. این نرم افزار با ایجاد یک جامعه اشتراک گذاری 
عکس به سبک اینستاگرام فرصت اشتراک گذاری عکس ها و تجربیات شما از 

ویرایش عکس های تان را هم فراهم می کند. 

دختر نقاش
حدیث آمهدی |  ۱۶ ساله

روزی دختر نقاش درحال کشیدن منظره ای از 
یک باغ زیبا بود. دوستش که از آن جا رد می شد، 
با طعنه گفــت: »هه، اســم خودت را گذاشــتی 
نقاش؟« دختر گیج و مبهوت به نقاشی اش نگاه 
کرد و به خودش گفت: »ناراحت نشو. شاید او از 
این منظره خوشش نمی آید یا خاطره بدی از آن 
در ذهن دارد.« روز بعد دختــر نقاش  روی تابلو 
ماهی قرمز قشــنگی کشــید چون می دانست 
دوستش عاشق ماهی قرمز است اما وقتی چشم 
دوســتش به تابلو افتاد، فوری گفت: »این دیگر 
چیست؟ چقدر زشت اســت.« و پوزخندی زد و 
رفت. دختر نقاش از حرف دوستش ناراحت شد 
و فکر کرد شاید دوستش از او کینه ای به دل دارد 
اما هر چه فکر کرد، یادش نیامد که  با دوستش 
رفتــار بدی داشته باشــد. روز بعد فکری به ســر 

دختر نقاش زد. او این بار چهره دوستش را کشید، 
آن قدر خوب و طبیعی که انگار عکس دختر را روی 
بوم چسبانده باشد. دوست نقاش، از دیدن نقاشی 
شوکه شد. کم کم اخم غلیظی صورتش را پوشاند و 
باعصبانیت گفت: »چرا مرا این طوری کشــیدی؟ 
دماغــم شــبیه گوجه هــای بــاغ، موهایــم شــبیه 
جوجه تیغی، اندامم شبیه اســب آبی و ناخن هایم 
درســت مثــل ناخن هــای فیــل اســت. تــو حتی 
نمی توانی یک دختر زیبا را نقاشی کنی، بعد اسم 
خودت را نقاش گذاشــتی. نمی دانم مردم چطور 
تابلوهای تو را با قیمت باال می خرند.« نقاش آن قدر 
ناراحت شد که چندروزی نقاشی نکشید. یک روز 
ماجرا را با خواهرش درمیان گذاشت و از او پرسید 
آیا واقعا نقاشی هایش به این بدی است که دوستش 
می گوید. خواهر نقاش گفــت: »گاهی دیگران از 
کار تو بد می گویند فقط به این دلیل که تو کارهایی 

را می کنی که آن ها آرزویش را دارند.«  

برای نوجوانم صفحه جوانه را تهیه می کنم 
کــه از اینســتاگرام دور باشــد. جوانــه، آدرس 

اینستاگرام به او می دهد.
جوانه: دوست عزیز، بعضی از نوجوان ها به هرحال 
عضو شــبکه های اجتماعی هستند و چه بهتر که 
در این فضــا محتوای مناســب سن شــون فراهم 
باشه؛ صفحه  اینستاگرامی جوانه در همین زمینه 

فعالیت می کنه.

مطالب صفحه نوجوان این هفته خیلی خوب 
و سرگرم کننده بود. می خواستم ازتون تشکر کنم.
جوانه: ممنونم دوست عزیز که با پیام پرمهرت به 

ما انرژی دادی. 

شغل افراد موفق در دوران نوجوانی خیلی 
جالب بود، به خصوص بزوس.

جوانه: خوشحالیم که اون مطلبو دوست داشتی، 
رفیق همراه جوانه.

در  پول ســازی  »کلیپ هــای  مطلــب 
اینســتاگرام؛ جذاب اما خطرناک« خیلی جالب 
بود. من 27ساله ام و نوجوان نیستم اما موضوعش 

برام جالب بود و خوندمش.
جوانه: چه خوب که اون مطلب به نظرت خوندنی 

اومده و چــه عالی کــه رفقای مــا از هر سن وســالی 
هستن. 

جوانــه دوست داشــتنی! اگــر توصیه هــای 
هیجان انگیــزی برای بازی های آنالین و شــبکه ای 

داری، در صفحه چاپ کن.
جوانه: رفیق دوست داشتنِی جوانه، از پیشنهادت 
ممنونیم. در اولین فرصت به این موضوع می پردازیم. 

مطلــب »علــم و افســانه دربــاره خســوف چــه 
می گویند؟« اطالعات بسیار خوبی داشت، سپاس.

جوانه: سپاس از شما همراه عزیز جوانه که با بازخورد 
دادن به ما خوشحال مون کردی.

جوانه  عزیز، چرا من  در یادگیری  درس  ریاضی  
این قدر ضعیفم؟

جوانــه: دوســت خوبــم، ســوالت به دســت همکار 
روان شناس ما رسید و پاسخش رو به زودی می تونی 

توی صفحه بخونی.

جوانه  عزیز! دربی 97 سرخابی ها گل  نداشت  
ولی  درعوض   خراسان  یک  گل  داره  و آن  هم  تویی!

جوانه: دل ما بروبچه های جوانه به رفقایی مثل شما 
گرمه که گل نه، یه باغ گلین!

بدانیم

آثار شما 

شما گفتین 

مثال:
 She   rapped   on    the   table   to   get 
everyone's    attention.

ترجمه:   او روی میز ضربه زد تا توجه همه را 

جلب کند.

مثال:

 He   wrapped   the  present   and  tied 

it   with    ribbon.

ترجمه:او هدیه را کادوپیچ کرد و با روبان 

محکم بست.

Wrap (/ræp/)     
کادوپیچ کردن

Rap (/ræp/) 
ضربه زدن ناگهانی 

نجات شکوندی | عکاس 

شاید حافظه تلفن همراه شما مملو از تصاویری باشد که با اندکی تغییر یا 

انجام برخی از ویرایش های خالقانه، جلوه جدیدی از عکس را برای شما 

باز کند. مهم نیســت تلفن همراه تــان از کدام برند باشــد و چه قیمتی 

داشته باشد؛ با این اپلیکیشن ها که برای هر دو سیستم عامل  آیفون و 

اندروید طراحی شده اند، می توانید به سادگی آب خوردن عکس های تان 

را ویرایش کنید. ما هم دســت به کار شــدیم و در این مطلــب چهارتا از 

معروف ترین نرم افزارهــای ادیت عکس را معرفی کردیــم. با ما همراه 

باشید تا در نگاتیو این هفته بیشتر با این اپ های کاربردی آشنا شوید.
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دورهمی

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره 

»به رشــته ای عالقه دارم که می دونم درآمدزا 

نیســت. از این که مجبــورم بی خیالش بشــم، 

خیلــی افســوس می خورم.« شــاید شــما هم 

درگیر چنیــن موضوعی بوده باشــید، به ویژه 

زمان انتخاب رشته در دبیرستان. ممکن است 

حس کنید باید پا روی عالقــه  خود بگذارید و 

وارد رشته ای شوید که بزرگ ترها می گویند 

آینده دار اســت. در چنین موقعیت دردناکی 

توصیه هایــی مثــل »کنــار کارت ایــن رو هــم 

می تونــی ادامــه بــدی!« را زیــاد می شــنوید. 

توصیه هایــی که ایــن روزها دیگــر نمی دانیم 

خنده دار هستند یا اشک درآر! در این مطلب 

می خواهیم از زاویه دیگری به موضوع انتخاب 

رشته تحصیلی و کاری نگاه کنیم. زاویه ای که 

شــاید بتوانــد دغدغــه شــما را دربــاره لزوم 

پاگذاشــتن یــا نگذاشــتن روی عالقه تــان، 

تاحدی برطرف کند.

    نرو دنبال چیزی که عالقه داری!

تــا همین اواخر توصیــه ای که بــرای نوجوانان 
و جوانان زیاد تکرار می شــد، این بــود که »برو 
دنبــال اون چیــزی کــه بهــش عالقــه داری« 
امــا در ســال 2018 مجموعــه مطالعاتــی در 
دانشگاه »اســتنفورد« انجام شــد که درنتیجه 
یافته های آن هــا، ایــن توصیه زیرســوال رفت 
و توصیــه متفاوتــی مطرح شــد. اجــازه بدهید 
پیــش از صحبت دربــاره توصیه جدیــد، به این 
موضــوع بپردازیــم که چــرا آن توصیه مشــهور 

حــاال خریــداران کمتــری دارد. بررســی ها 
نشــان می دهد عالقه داشــتن ما به کار یا رشته  
مشخصی، همیشه به معنای آن نیست که در آن 

زمینه دارای توانمندی خاصی هستیم. 
درنتیجه ورود ما به رشــته موردعالقه همیشه به 
معنای موفقیت نیست. ازطرفی مطالعات نشان 
می دهــد عالقه هــای ما حتــی زمانی کــه خیلی 
شــدید هســتند، درطول زمان تغییــر می کنند و 

ثابت نیستند.
 به همین دلیــل افراد زیادی هســتند کــه بعد از 
ورود به رشته موردعالقه ای که همیشه رویایش 
را داشته اند، دچار سرخوردگی می شوند چراکه 
عالقه می تواند فروکش کند. اما اگر قرار باشــد 
عالقــه خــود را اولویــت قــرار ندهیــم، پــس چه 
چیزی بایــد در انتخــاب رشــته یا حرفــه اولویت 

داشته باشد؟

    اول بگو در چه زمینه ای خوب هستی؟

خــب بیاییــد برگردیــم ســر مطالعــات محققان 
دانشــگاه اســتنفورد؛ محققان بعد از انجام پنج 
مطالعه به این نتیجه رسیدند که توصیه مناسب تر 
به افــراد نه »دنبــال کــردن عالقه« که »ســاخت 

عالقه« است. اما این جمله یعنی چه؟ 
آن هــا می گوینــد به جای تمرکــز بــر موضوعات 
موردعالقــه و آن چــه حــس می کنید عاشــقش 
هستید، بر موضوعاتی تمرکز کنید که »تاحدی« 

در آن ها خوب هستید.
 زیرا شــما با تالش در زمینه ای کــه تاحدی در 
آن خوب هســتید، زودتــر به موفقیــت خواهید 
رسید و موفقیت بیشتر هم باعث افزایش عالقه 

خواهدشــد. به این ترتیــب در طوالنی مدت 
شما هم موفقیت بیشــتری کسب می کنید و 

هم عالقه پیدا خواهیدکرد.

    از کجا بفهمم درکدام  زمینه کاری خوب 

هستم؟

شــاید برای شــما ســوال پیش آمده  باشد که 
از کجــا بفهمــم در زمینــه ای خوب هســتم؟ 
راه هــای متفاوتی برای بررســی این موضوع 
وجــود دارد امــا راحت تریــن راه می توانــد 
بازخــورد افــرادی باشــد کــه مــا را ازنزدیک 
می شناســند. وقتــی معلــم مــا از قلــم مــان 
تعریــف می کند، وقتــی دوســت مان توانایی 
ما در گوش دادن و حمایت کردن را تحســین 
می کنــد، وقتــی پــدر بــه مهارت هــای فنــی 
مــا افتخــار می کنــد؛ هرکــدام از ایــن موارد 
می تواند درباره مسیر زندگی  آینده مان به ما 

ایده هایی بدهد. 

  
الهه توانا| روزنامه نگار

تا حاال فکر کرده اید بستنی چه راه دور و درازی را طی کرده است  تا به فریزر ما برسد؟ 

منظورم مسافت نیست، از مســیر تاریخی تکاملی حرف می زنم که مخلوط ساده یخ و 

شیر را به بســتنی های رنگارنگ امروزی رسانده اســت. تالش برای پیدا کردن اولین 

بستنی ، بی نتیجه است چون احتماال به طور همزمان در گوشه های مختلفی از جهان 

درســت می شده اســت امــا می شــود دربــاره آن حدس هایــی زد و چیزهایــی درباره 

بستنی های ابتدایی کشف کرد. مثل؛

مروری بر یک تاریخچه خنک و شیرین! 
 بستنی از گذشته تا امروز چه مسیری را 

پشت سر گذاشته است؟ 

 در اواسط قرن 
شانزدهم دانشمندان 

کشف کردند که با 
مخلوط کردن نمک 
یا نیترات )نیترات 

پتاسیم( با یخ، می توان 
نقطه انجماد آب را 

کاهش داد

عالقه داشتن ما به کار یا رشته  

مشخصی، همیشه به معنای آن 

نیست که در آن زمینه دارای 

توانمندی خاصی هستیم. 

درنتیجه ورود ما به رشته 

موردعالقه همیشه به معنای 

موفقیت نیست

نسترن رضوی| روزنامه نگار

اوایل آبان ماه بــود که زمزمه های بازگشــایی مجدد مدارس 

به گوش رسید و دانش آموزان بعد از دوسال دوری از کالس درس دوباره به 

مدرسه رفتند. حاال که قرار است بعد از مدتی »دورهمی« داشته باشیم، چه 

بهتر که درباره همین موضوع صحبت کنیم. در گفت وگوی تلفنی امروز با 

نوجوان  ها درباره کیفیت کالس های آنالین، استرس و اشتیاق بازگشایی 

مدارس و چگونگی رعایت پروتکل ها در مدرسه صحبت کردیم.

کالس های حضوری را ترجیح می دهم
آتنا دشتبان| 14ساله

 کالس  آنالیــن تجربــه ای جدیــد، جالــب و 
البته ســخت بود چراکــه کیفیــت آموزش و 
یادگیــری را پاییــن آورده بود. البته امســال 
اوضاع کمی بهتر شده است و معلم و دانش آموز  
تعامل بیشتری با یکدیگر دارند. به نظر من بهتر بود 
به جای برنامه  شــاد از نرم افزارهایی مانند اســکای روم اســتفاده کنیم که 
سرعت بیشــتری دارند اما اگر از من بپرســید ترجیح می دهم حضوری به 
مدرسه بروم. روز اولی که باید به مدرسه می رفتیم، خیلی استرس داشتم. 
همان ابتدا معلم ها ازما امتحان گرفتند ولی با دیدن دوســتانم خوشحال 
شدم و استرسم کم شد. بسیاری از ما دو دوز واکسن مان را تزریق کردیم، با 
این حال اصول بهداشتی را رعایت می کنیم و سر کالس با ماسک هستیم.

حس وحال روز اول مهر را داشتم
سیدمحمدحســین پورعبــاس| 17ســاله 

کالس های آنالین از این نظر خوب بود که 
ما نگران ســردی هوا و رفت وآمــد نبودیم، 
به راحتــی در خانه آنالین می شــدیم و همه 
کتاب ها کنار دست مان بود. از سختی هایش 
اگر بخواهم بگویم سرعت پایین  اینترنت و کاهش  
ســطح یادگیری بود. روز اولی که به مدرســه رفتیم، دل شــوره همیشگی 
روز اول مهــر را داشــتم ولــی چنــدروزی که بــه دیــدن دوباره دوســتانم و 
آشنایی با معلم ها گذشت، به  شرایط عادت کردم. حاال که صحبت از پیک 
جدید کروناســت، خیلی نگرانــم چون بعضــی از بچه ها خارج از مدرســه 

ماسک های شان را برمی دارند. اگر وضعیت شهرها آبی بماند، دوست دارم 
کالس های مان حضوری باشــد اما اگر کرونا حتی جان یــک نفر را تهدید 

کند، فکر می کنم باید به  شرایط قبل برگردیم.

آموزش ترکیبی بهترین راه است
یلدا آه مند| 15ساله

همــه  دل  حــرف  موضــوع  ایــن  احتمــاال   

دانش آموزها و معلم ها باشــد که کالس های 
آنالیــن کیفیــت یادگیــری را کــم کــرد البته 

مزیت هایی هم داشــت؛ مثــل این که اســتفاده 
در  و  یادگرفتیــم  را  مجــازی  فضــای  از  درســت 

کالس های کنکور و وبینارهای آموزشی به صورت آنالین شرکت کردیم. 
از زمانی که خبر بازگشایی مجدد مدارس را اعالم کردند، اشتیاق زیادی 
داشتم چراکه در این مدت فهمیدم یادگیری بعضی از درس ها به آموزش 
حضــوری نیــاز دارد. ازطرفی قرار بــود دوســتانم را ببینم و ایــن موضوع 
خوشــحالی ام را دوچنــدان می کــرد. به نظر مــن اگر مدرســه ها به  روش 
حضوری-آنالین ادامه پیدا کند، خیلی خوب است؛ مثال برای درس های 
مهم، پرسش وپاســخ و... به مدرســه برویــم و کالس های تقویتــی و مرور 

درس ها به شکل آنالین باشد.

نگرانی کرونا ادامه دارد
امیرعیل قیل زاده| 17ساله 

یکی از مهم ترین نکات مثبت آموزش آنالین 
این بود کــه می توانســتیم فیلم های تدریس 
معلم هــا را چندبــار ببینیــم و مــرور کنیم اما 

ســرعت کم اینترنت، گــران بودنــش و قطعی 
برق خیلی اذیت مان کرد و حتی باعث شــد گاهی 

در امتحانات نمرات مان ناخواسته کم شود. برای شرکت در کالس های 
حضــوری خیلی اســترس داشــتم چراکه حتی اگر واکســن زده باشــید 
و ماســک بزنید بازهــم این ویــروس می توانــد شــما را غافلگیــر کند اما 
به هرحال دلتنگ همکالسی هایم و مدرسه شده بودم. اکنون مدرسه ما 
را به دو گروه تقسیم کرده اســت  تا فاصله گذاری  رعایت شود ولی بازهم 
بعضی ها فکر می کنند ماســک نزدن شجاعت اســت و سالمتی دیگران 

را به خطر می اندازند. 

گپی صمیمی درباره بازگشایی مجدد مدرسه ها و دغدغه های کالس حضوری 

اندراحواالت کالس های حضوری بعد از 2 سال 

فاطمه قاسمی |  مترجم

این جا بــا هم زبان تمریــن می کنیم . بــه ما بگوییدیــاد گرفتن چه چیزهایــی در زبان 
انگلیسی برای تان سخت است تا راه آسان تر کردنش را با هم پیدا کنیم .

 شبیه 
ولی متفاوت 

ویرایش عکس به راحتی آب خوردن 
 با چند نرم افزار ویرایش عکس و کاربری آسان آشنا شوید 

www.cnet.com :منبع

همراهان عزیز جوانه، رفقای قدیم و جدید، سالم! امیدواریم خوب و خوش باشین. از حال واحوال 

ما اگه بپرسین، حسابی ســرکیف و ســرحالیم. نه که ماســک و کرونا و گرونی و دلتنگی دوست و 

آشنا خسته مون نکرده باشه اما همراهی شــما مخاطب های جوانه، باعث می شه که از خستگی ها 

و دلتنگی هامون کم بشــه. درســته که به دلیل شــرایط صفحه این ســتون رو دیربه دیر می بینین 

اما پیام هاتــون رو زودبــه زود و داغ داغ می خونیــم؛ از تعریف هاتــون قند تو دل مون آب می شــه، 

نقدها و نکته هاتونو آویزه گوش مون می کنیم و پیشــنهادهاتونو می ذاریم روی میز تا سر فرصت 

بررسی شون کنیم. بریم چندتا از پیام های شما رو با هم بخونیم.  وقتی پول 
 در رشته 

موردعالقه ما نیست 



   هشدار به اجاره دهندگان کارت میل
مردم: شما اول کارت ملی ما رو بدین، بعد هشدار بدین!

   فروش پوشاک اتانکورا ممنوع است
اوشین: اصال کی جرئت کرده لباس های شوهر منو بفروشه؟!

   گراین ١٠٠ درصدی تخمه ژاپین
مسئوالن: مردم تخمه چینی بخرند!

   خودرو مجوز افزایش قیمت گرفت
خریداران: نه که خیلی هم منتظر مجوز بودن! 
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  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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ایتالیایی7. از سبک های کاراته 8.خالص-تیر پیکاندار  
9. پرستاری-خوراکی از اسفناج  10. کشتی جنگی-
سوگند-قیمتی 11.  بزرگ- سنگ سبز قیمتی-ورزش 

تک رقمی12.صدراعظم فتحعلی شاه قاجار

عمودی:1.مثل امر دشــوار- شــهر نیروگاه شمال2. 
داروی تقویتــی- فرمانبــردار 3.ابزار-التهــاب لثــه4.
فوت-رفتار ناشــی از ترس حیوان 5.شــماره نخســت-
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ارسطو 8.دیوار متحرک-صابون خیاطی 9.سایه-واحد 
شمارش کاغذ 10.خطاط- جوز 11. پرحرف-جلودار 

12.تله صیاد  - اختراعی از چارلز پارسون  
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3.خانه درندگان-جانشین دکمه-سوریه قدیم 4.الهه خورشید ایران باستان-درختی 
از تیره مرکبات 5.سخن بی پرده-ایجاد شکستگی در الیه های زمین 6.دسر معروف 

افقی: 1.  از ورزش های راکتی-گیاهی با دانه هــای روغنی 2.نام دخترانه-عالمت 
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ســال-مادر-بی مهــار 6.اجداد-نوعــی ســس  7.از مهم ترین بیماری های مشــترک 
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تولید کننده صوت 10.مجموعه تلویزیونی تاریخی-
اثــر چربــی 11. کتــاب ها-تکرار حــرف-از ســازها 

12.مدعی العموم-ابزار بنایی

عمودی: 1. اصطالحی در فوتبال-غذای ایتالیایی-
شماره مخصوص 2.فنا-یگانه 3.حرف ندا-ساکت-
پرستشــگاه 4.نوعــی نان-پــول زورکــی 5.باشــگاه 
فوتبــال انگلیسی-ســالح داور ورزشــی 6.مذهــب-
اضطراب-چروک 7.حدید-یار غم-ناســزا 8.ورزش 
تیمی-پول کاغذی 9.دشمنی-دوزخ 10.از حروف 
الفبای یونانی-از ابزار مکانیکی-حرف ربط 11.ذره 
خنثی در اتم -نکته گوی مشــهور عصر هارون الرشید 

12.خرابکاری اینترنتی -زمین لرزه -از لبنیات
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  طبق منطق موجود در شکل، می خواهیم  
ردیف دیگری اضافه کنیم. آن را پیدا کنید.

تستهوش

جدولمتوسط  |  8112جدولسخت  |  1318

تاپخند

تیترخند

  فقط یه ایرانیه که تخفیفای جمعه ســیاه رو تا شب یلدا 

ادامه می ده!

 فقط یه ایرانی می تونه با بوق ماشین هم سالم کنه، هم 

خداحافظی! هم فحش بده هم هشدار.

 آیفون۱۳ تا اینجا تقریبا ۸۰ درصد کاربریش برای جایزه 

و کادو بوده و مثل کارت هدیه داره باهاش رفتار می شه.

 تولیدکننده محترم یه طوری تولید کن که انگار می خوای 

ببری خونه خــودت نه این کــه بکنی تو پاچه ما دوبله پولشــو 

بگیری!

به تراپیســتم گفتم زندگیم هیچ هیجان و باال و پایینی 

نداره، بیــن مــن و کارتخوان چنــد تا مانــع گذاشــت، گفت از 

روشون بپر.

باور کنیــد قرمه ســبزی بــرای صلح بیــن گیــاه خوارها و 

گوشتخوارها  کشف شده!

 همسرم نبود!

از یک استاد ســخنور دعوت شــد تا در جمع مدیران ارشد 
یک سازمان ســخنرانی انگیزشی کند. اســتاد شروع کرد 
و پس از مدتی کــه توجه حضار کامال بــه گفته هایش جلب 
شــده بود، گفــت: »مــن بهتریــن ســال های زندگــی را در 
آغوش زنــی گذراندم که همســرم نبود!« ناگهان ســکوت 
عجیبــی جمع را فــرا گرفت. اســتاد وقتــی تعجب آنــان را 
دید، پــس از کمی مکــث ادامــه داد: »آن زن، مــادرم بود.« 
 حاضران خندیدند و اســتاد ســخنان خــود را ادامــه داد. 

چندی بعد یکی از مدیران همان سازمان به همراه همسرش 
به یــک مهمانی دعوت شــد. مدیر که می خواســت خودی 
نشــان بدهد، با صدای بلند گفت: »من بهترین ســال های 
زندگی خود را در آغوش زنی گذرانده ام که همسرم نبود...« 
همان طور که انتظار می رفت سکوت همه جا را فرا گرفت. 
همسرش هم در اوج خشم به او نگاه می کرد. مدیر که وقت 
را مناسب دید خواست لطیفه را ادامه دهد، اما از بد حادثه 
چیزی به خاطرش نیامد تا این که به ناچار گفت: »راستش 
دوســتان، هرچه فکر می کنم نمی توانم به خاطر بیاورم آن 

خانم که بود؟«

حل جدول شماره  8111 حل جدول شماره1317   

اعــداد 1 تــا 9 را طــوری در جاهــای خالی 
قراردهید که معادله ها حل شود.

هوشمنطقی

در هر یک از شــماره های تصویر، نام یکی از 
مدل های خود رو را نوشــته ایم که شما باید 

آن را پیدا کنید.

چالشذهن
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داستانک

هر وقت حس کردید از چیزی یم ترسید برای شان دست 

و ابرو بکشید. خییل گوگویل یم شوند!

یکی از سرگرمی های معروف و تاریخی، بازی مسیریابی مارپیچ است که برای تقویت هوش و 
تمرکز مفید است.

مسیریابی

چیشده؟

10 دقیقه تا امتحان!
ســام، روزشــما بخیر. دوباره با یک مسابقه چی 
شــده در خدمت شــما هســتیم. برای امروز یک 
عکس کامــا فرهنگــی در نظر گرفتیم که شــما 
باید برای آن یک جمله یا دیالوگ طنز بنویســید 
و تا ساعت 24 دوشــنبه برای ما بفرستید.  لطفا 
در ابتدای هــر پیامک، نام ســتون »چی شــده؟« 
و در آخــر پیامک هم نــام و نام خانوادگــی تون رو 
حتما بنویسید. بامزه ترین و خاقانه ترین جمله 
 هــای فرســتاده شــده، روز چهارشــنبه به اســم 
خود نویســنده ها چاپ می شــه. شــماره پیامک 
2000999 هم آماده دریافت پیام های شماست.

نمونه :

    وقتی که بگن کتاب خوندن ممنوع.

    وقتی که به ازای خوندن هر یک کتاب می تونی از اینترنت مجانی استفاده کنی!

    وقتی جیبت تنگه و نمی تونی موبایلت رو دربیاری.

     وقتی که 10 دقیقه تا ورود به جلسه امتحان باقی مونده.

چالش ذهن:
1. جنســیس 2. مرسدس 
بنز 3. لیفــان 4. برلیانس 

5. ساندرو 6. رونیز 

اطاعات عمومی:
1. رونالدو 2. نیما یوشیج

بازی کلمات:
ممکن اســت تعداد کلمات بیشــتری از آن چه 

برایتان نوشــته ایم به دســت آورید ما در این جا 

فقط به تعدادی از آن ها که شــما مــی توانید در 

خانه های خالی قرار دهید اشاره کرده ایم.

پنــج حرفــی: مدرســه، ســمندر، مهنــدس، 
همدان، مناره، رسانه، سرانه، درمان و ...

تست هوش:
ردیــف شــماره 5. شــکل هــای 

گوناگون در هر ردیف از باال به پایین 

در جهت های زیر در حرکتند:

دایره مشکی، یکی به چپ و سه تا به 

راست- خط مورب، یکی به راست، 

ســه خانه به چپ- دایره تــو خالی، 

یکی به راست و دو تا به چپ- شکل 

ستونی، دوتا به چپ، یکی به راست

معمای تصویری:
لوالهای در و دستگیره در یک طرف 
قرار دارند که این در واقعیت ممکن 

نیست.
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سه رقمی: 
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چهار رقمی:
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7425  -  6943

پنج رقمی: 
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عددیاب

1. آقای گل ملی جهان کیست؟
الف(رونالدو   ب(مسی

  ج(علی دایی   د(مارادونا

2. پدر شعر نو لقب کیست؟
الف(اخوان ثالث   ب(سهراب سپهری

د(احمد شاملو   ج(نیما یوشیج   

اطالعاتعمومی

معمایتصویری

بگرد و پیدا کن

برای شــما تعدادی از حروف را نوشته ایم که 
باید بر اســاس مربع های خالی در هر ســطر 

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازیباکلمات

هوش منطقی:

در تصویــری که مــی بینید یک اشــتباه 
بزرگ وجود دارد که شــما بایــد با کمی 
دقت آن را پیدا کنید. نگران نباشید اگر 
نتوانســتید آن را پیدا کنید می توانید از 
دیگر اعضای خانواده کمک بگیرید و در 
نهایت در ســتون حل معماها ما پاسخ را 

برای شما قرار داده ایم.
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