
چندی پیش روزنامه خراسان در گزارشی به ابهامات سامانه توزیع نهاده 
های دامــی »بــازارگاه« پرداخت و با طرح چند ســوال از مســئوالن تعاون 
روستایی و جهاد کشاورزی خواســت موضوع توزیع نهاده دامی را شفاف 

سازی کنند. یکی از ابهامات مطرح شده...

 بچه کــه بودیــم، قالــی منبــع خیال بازی هایمــان بود. وقــت تنهایــی ما و 
بی حوصلگــی بزرگ ترهــا، دنیــای مخفــی فرش، پیــش چشــم مان جان 
می گرفت. قهرمان قصه ای می شدیم که کسی جز خودمان نمی شنیدش. 

جدیت ماجراهایی را که بین حاشیه و ...

K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M

 منوی اقتصادی 
توافق25 ساله با چین

نگاهی به سیر تاریخی توافق راهبردی ایران و چین ، دالیل 2 کشور برا ی 
توافق  و برآوردی از پروژه های اقتصادی روی میز

وداع با معمار خرم 
والیبال ایران

درباره زندگی رئیس پیشین 
 فدراسیون های والیبال 

و کشتی که درگذشت

5

فخرفروشی با جشن تولد 
سگ خانگی!

زندگی سالم

 افزایش چشمگیر امیکرون 
در مشهد

خراسان رضوی

 انتقام مرگبارقاتل جمجمه 
پالستیکی!

8

 تجمع اعتراضی هواداران 
درباره بالتکلیفی پدیده !

5

   صفحه ۴

سیالب آسیب های 
اجتماعی

رمزگشایی از طرح و 
 نقش قالی های ایرانی

 مار، بز، درخت زندگی، اژدها و... که روی 
 تاروپود قالی های ایرانی جا خوش کرده اند 

از کجا آمده اند و چه داستان هایی دارند؟

 توزیع نهاده های 
دامی به اموات!

 فهرستی که نشان می دهد برخی افراد 
 مجهول الهویه   و اموات هم جزو دریافت کنندگان 

نهاده های دامی هستند؛ ماجرا چیست؟

آمارهایی کــه رئیس ســازمان امــور اجتماعــی کشــور روز گذشــته در همایش ملــی »مواجهه 
بــا آســیب های اجتماعی« اعــام کــرد،  بار دیگــر زنگ خطــر این حــوزه را بــه صــدا درآورد و به 
متولیــان هشــدار داد کــه بایــد هرچــه زودتــر اقدامات جــدی بــرای جلوگیــری از شــیوع این 
آســیب ها را اجرایی کنند.موضوع آســیب های اجتماعی یکی ازمســائل جدی در کشوراست  
که توجه و حــل آن ها مــورد تاکیــد رهبری بوده اســت .وزیر ســابق کشــور در ســال ۹۵ به نقل 
 از ایشــان تاکیــد کرده بــود که بــرای مواجهه بــا این آســیب ها 2۰ ســال دیر اقــدام کــرده ایم .
 حاال آن طور که »تقی رستم وندی« گزارش داده و خبرگزاری ایرنا منتشر کرده است، سیمای کلی 

آسیب های اجتماعی در کشور این گونه است...

وزیر کشور: رسیدگی به 
آسیب های اجتماعی از 

فوری ترین موضوعات است

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور هشدارهای بی سابقه ای درباره شیوع 
آسیب های این حوزه داده است؛ از وضعیت مصرف دخانیات، مهاجرت و 

اقدام به خودکشی تا اوضاع حاشیه نشینی و سقط های غیرقانونی

   صفحه ۹

دوشنبه
27 | دی |1400

20 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

 + 4صفحه روزنامه استانی
. 24 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

.14 جمادی الثانی 1443 . 17  ژانویه 2022 
. سال هفتاد و سوم . شماره 20854

. تکشماره 40000 ریال در مشهد
. تکشماره 25000  ریال در شهرستان ها

 گفت وگوی اختصاصی خراسان 
با شهید نواب صفوی در سال 1332
در این مصاحبه منحصر به فرد که در شرایط پرالتهاب 
واپسین ماه های دولت دکتر مصدق انجام شده و برای 

نخستین بار بازنشر می شود، شهید نواب صفوی ضمن 
ارائه تحلیل های سیاسی خود، تشکیل حکومتی 

   صفحه 7اسالمی در ایران را پیش بینی کرده است
   خراسان رضوی   زندگی سالم

 سرک به زیر پوست 
جامعه

امروز گفت وگو از »آسیب های اجتماعی«، قطعا از آن 
دست مسائلی نیست که مردم با ...

یادداشت روز

سید صادق غفوریان

  صفحه 2



اخبار دوشنبه 27دی2۱۴۰۰
۱۴جمادی الثانی۱۴۴3.شماره 2۰85۴

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

تلگرام :9۰33337۰۱۰                  پیامك: 2۰۰۰999               تلفن: 37۰۰9۱۱۱ ۰5۱                 

ــی تــحــویــل گرفتم  • ــام ــن تــیــبــا ۲ ثــبــت ن م
کارکرد)۱۳۰۰( اولین باران که هفته پیش 
شروع شد موتور برف پاک کن ماشین سوخت 
و با گذشت ۱۱روز هیچ کس پاسخ گو نیست و 
مجدد ماشین برای بارندگی داخل پارکینگ 

خوابانده شد!
چطور هیچ آدم کاربلدی در این مملکت پیدا  •

نمی شود مگر در فک و فامیل مسئوالن؟!
تنها فایده ای که فامیل برایم داشــت این  •

بود که وقتی سر کالس های مدرسه غیبت 
می کردم می گفتم یکی شون ُمرده.

ــرا فکر  • کــشــوری کــه اقتصادش نــابــوده چ
می کنیم بورسش باید بره باال؟ فقط ای کاش 
در این زمینه آقایانی که نیاز به رای دارند نظر 

ندهند چون مردم را بدبین کردند.
اگــه خــود ایرانسل یک پیام رو صدها بار  •

بفرسته اشکال نداره ولی اگه ما بخواهیم یک 
پیام بدیم می گه موجودی کافی نیست.

جالبه کــه در عــکــس هــای خــالفــکــاران و  •
زورگیران حوادث مشاهده می شه که ماسک 
دارن این یعنی به فکر سالمت و جان خود 
ــان و سالمت  ــی اهمیتی بــرای ج بــودن ول

دیگران قائل نشدن. واقعا که!
به همین خیال باشیم که با پیامک زدن در  •

روزنامه ها مشکالت حل شود!
اول بولوارسجادیه، ورودی بزرگراه، هر  •

شب پلیس راهور میاد چراغ های گردونش رو 
خاموش می کنه و مخفی می شه، هر ماشینی 

رو که خالف میاد، جریمه می کنه. 
 دیروز از جاده نیشابور به مشهد می آمدم.  •

فکر کــردم جــاده را بــرای کشت گندم شخم 
زدنـــد! چــه آســفــالــت مــزخــرفــی داره. چرا 
راهداری جاده رو درست یا آسفالت نمی کنه؟ 

فاتحه جلوبندی خودروها خونده می شه.
ــدرک لیسانس و فوق  • ــوان ها با م  االن ج

لیسانس بیکارند. اون وقت برخی با پارتی 
اقوام خود را با مدرک دیپلم آن هم با 4۰سال 

سن استخدام می کنند.
ــای اخــتــیــاری کـــردن آبنبات،  • شما بــه ج

نیازمندی ها را اختیاری کنید. به درد من که 

نمی خورد. موفق و موید باشید.
 من که اسمم توی قرعه کشی هیچ خودرو  •

ــی بــی انصافی است  ســـازی در نیامده ول
بنویسید کیسه هوای 5۰ خودرو در تصادف 

باز نشده. مگه شما در صحنه تصادف بودید؟
خراسان: مخاطب عزیز، رئیس پلیس راهور 
اعالم کرده بود که کیسه هوای هیچ خودرویی 
در این تصادف باز نشده است هرچند روز 
خــودروســازان گــفــت  انجمن  دبیر  گذشته 
ــودرو در این تصادف  که فقط ایربگ یک خ

زنجیره ای عمل کرده است.
دل بچه هامون به آبنبات روز چهارشنبه  •

خوش بود که اونم قراره قطع بشه!
 سایت دیــوار هزینه آگهی را از ۲5 به 4۰  •

هزار تومان افزایش داده است. به ۱۲4 زنگ 
زدم گفت به ما ربطی ندارد و به فضای مجازی 
زنگ بزن. به آن جا زنگ زدم گفت به ما ربطی 

ندارد. لطفا راهنمایی کنید چه کنم؟
 توی صفحه حرف مردم این همه انتقاد و  •

گالیه از اداره های مختلف دولتی می شه از 
طرف مردم. برامون جالبه بدونیم آیا فرقی به 

حال مسئوالن هم داره واقعا؟
خواستم به رئیس پلیس راهور گرامی و مردم  •

عزیز بگم، تا بررسی دقیق انجام نشده زود 
قضاوت نکنیم چون تا جایی که من می دونم 
متاسفانه اکثر مردم کلید ایربگ خودروی شان 
را خاموش می کنند برای این که هزینه شارژ 
مجدد آن خیلی باالست و به علت این که با 
ترمز شدید ایربگ ها عمل نکند اکثر مردم 
آن را خاموش می کنند تا ایربگ ها الکی 

عمل نکند.
 هر چند امید ندارم که چاپ کنید اما یکی  •

از مصادیق غیرت دینی بــرای شما مدیران 
و تحریریه روزنامه خراسان این است که در 
مقابل این توفان بدحجابی و نیمه برهنگی 
برخی زنــان در جامعه اســالمــی بــی اعتنا 
نباشید. حداقل دستگاه هایی را که به وظیفه 
قانونی خود در برخورد با این گناه علنی عمل 

نمی کنند، به نقد بکشید.
 واقعا نمی دونم دیگه چطور باید بگیم که  •

راه  حل درست و دایمی برای این هوای آلوده 
اتخاذ کنید. خوبه که هوا مثل بقیه چیزها 
نیست و خود مسئوالن هم همین هوا را تنفس 
می کنند. الاقل برای سالمتی خانواده های 
خودتون هم که شده این وضعیت رو اصالح 

کنید برای همیشه.
ــرارداد ۲5ســالــه با چین را شفاف  • چــرا قـ

نمی کنند؟ همین رفتارها باعث نظرات منفی 
می شود. به نظرم باید این موضوع در دستور 
کار مجلس قرار بگیرد و جزئیات آن را بررسی 
کنند. شاید به نفع کشور باشد. مثل برخی 
ــوال کــارهــای مخفیانه را مردم  کشورها اص

خیانت و فساد می دانند.
 در تمام دنیا اگــر خــودرویــی مشکل فنی  •

ــه بــاشــد بالفاصله  شــرکــت ســازنــده  ــت داش
فراخوان می دهد و با احترام رفع اشکال 
می کند امــا تــوی ایــن مملکت 5۰ خــودرو 
تصادف می کند،کیسه  هوای هیچ کدوم عمل 
نمی کنه!مسئوالن هم طبق روال گذشته 
فقط اعالمیه صــادر می کنند. بدتر از همه 
مردمی انــد که تــوی صف نشستن و چشم 
ــه هــای مرگ  انتظار قرعه کشی همین اراب

هستن. 
 این مالیات بر خودروهای مطمئن خارجی  •

جریمه کسانی است که شعار »سایپا مطمئن« 
را قبول نداشتند و رفتند خــودروی خارجی 

خریدند.
 تا زمانی که فساد و مشکل باشد نقد هم  •

هست. پس کسانی که به هر بهانه ای مخالف 
نقد هستند جلوی فساد و مشکل را بگیرند.

مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین آقای  •
نظافت درباره غیرت دینی بسیار عالی بود.

 ماشین هــای ما بی کیفیت و نامطمئنه،  •
مالیات رو دولت آقای رئیسی از خودروهای 
باالی یک میلیارد تومان برداره تا ماشین وارد 

بشه خیلی بهتره.
 عوارض سال قبل خودروی سمند 9۱هزار  •

و5۰۰ تومان و  امسال با بیش از 6۰ درصد 
افزایش، ۱5۳ هزار تومان شده است. شهر 

هرت یعنی همین دیگه!

سرک به زیر پوست جامعه

امروز گفت وگو از »آسیب های اجتماعی«، قطعا از 
آن دست مسائلی نیست که مردم با شنیدن ابعاد 
آن دچار شگفتی و غافلگیری شوند بلکه اغلب 
آحاد جامعه، این آسیب ها را برابر دیدگان خود 
لمس می کنند و چنان چه در نزدیکان خود گرفتار 
نوعی از آسیب های متداول اجتماعی نباشند، 
دورتر از خود و آن سوتر می بینند موارد متعددی 
را که متاسفانه روز به روز نیز بیشتر و عمیق تر 
می شود. بنابراین اگر من و شما این سبقت آسیب 
های اجتماعی از خدمات و اصالحات اجتماعی 
)اگــر خدمات یا اصالحاتی باشد( و افزایش و 
سرعت آن را هر لحظه احساس می کنیم، این 
بدان معناست که به همین میزان، کندی، غفلت 
و نبود تدبیر موثر از سوی نهادهای مسئول در 

ماجرای آسیب های اجتماعی موج می زند.
امیدواری برای آغاز حرکت های جدی تر

ــه حتی  ــی شـــود ک ــم انــگــیــزتــر م ــا غ قــصــه، آن ج
مرتبط ترین مسئول و سازمان در حوزه آسیب های 
ــال هــا در شمار کــم حرف  ــن س اجتماعی در ای
که  آیند  مــی  حساب  بــه  کشور  مسئوالن  ترین 
البته ایــن کم حرفی الزاما به معنای کم کاری 
نیست اما باید پذیرفت که گاهی بخشی از این کم 
حرفی، کم کاری و گرفتار آمدن در روزمرگی ها 
قلمداد می شود. با این حال روزگذشته ۲6 دی 
ــاه۱4۰۰، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان  م
امــور اجتماعی کشور در همایش ملی بررسی 
آسیب های اجتماعی با رویکرد اسالمی، از آماری 
پرده برمی دارد که اگرچه تلخ است اما می توان 
آن را حرکت به سمت نگاهی واقع بینانه تر به این 
معضالت برشمرد. بی شک این گزارش می تواند 
سرآغاز حرکت های جدی تر برای مواجهه صحیح 

با آسیب های اجتماعی باشد. 
آسیب های نوپدید به سبک ۱۴۰۰

در یک نگاه کلی به گزارش رئیس سازمان امور 
اجتماعی با این موارد رو به رو می شویم:

*ساالنه بین 5۰ تا 6۰ هزارنفر بر اثر مصرف 
دخانیات جان خود را از دست می دهند.

*نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف دخانیات، 
مثبت است.

* نرخ شیوع الکل در کشور بین 9 تا ۱۰ درصد 
افراد باالی ۱5 تا 64 سال است و ساالنه بیش از 

پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می کنند.
*ساالنه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به 
خودکشی می کنند که البته مرگ و میر ناشی از 

این اقدامات حدود 5 هزار تا 55۰۰ نفر است.
سکونتگاه های  در  نفر  میلیون   ۱۳ تــا   ۱۱*
غیررسمی سکونت دارند و باید سامان دهی شوند.
*ساالنه ۲۳۰ هزار و مطابق برخی پژوهش ها، 
۳۰۰ هزار تا 4۰۰ هزار سقط جنین غیر قانونی 

انجام می شود.
* صیغه یابی در فضای مجازی در حال گسترش 

است.
*  گرایش به مهاجرت سیر صعودی دارد.

*و...
چنان چه همه می دانیم برخی از این آسیب ها از 
جمله سقط جنین، اعتیاد، مهاجرت، دخانیات و 
حاشیه نشینی از شمار مسائلی است که اگرچه 
هیچ گاه در فهرست اولویت دولت ها نبوده اما 
آسیب شناسان همواره از آن سخن گفته و رسانه 
ها نیز در اشکال مختلف به آن پرداخته اند. در 
ــزارش بیش از دیگر  ــن گ عین حال آن چه درای
موارد ذهن ها را به خود مشغول کرد، روایت غصه 
هایی همچون شیوع ۱۰ درصدی مصرف الکل، 
گسترش صیغه یابی در فضای مجازی، میل به 
اعتراض و تلقی 45 درصدی مردم از قانون گرا 
نبودن مسئوالن  و ساالنه ۱۰۰هزار خودکشی 
بود که به سادگی نمی توان از کنارشان گذشت 
و این یعنی آن قدر زنگ خطرها شنیده نشد که 
امروز شاید برای شنیدن صدای بسیاری از این 

آسیب ها گویی دیر شده است.
موانع پیش پا افتاده

بــاری! این که برای کاهش و کنترل آسیب های 
اجتماعی چه باید کرد، موضوعی نیست که بتوان 
در یک یادداشت مطبوعاتی به تمام و کمال برایش 
نسخه پیچید که قطعا، سازمان مسئول )سازمان 
امور اجتماعی( به عنوان نهاد مدیریت این موضوع 
از من و شما و همه بهتر راجع به راهکارهای کنترل 
آسیب ها آگاهی دارد. امــا مشکل کجاست که 
هرگاه مسئله مقابله با آسیب های اجتماعی را 
واکاوی می کنیم، به  ابتدایی ترین چالش ها یعنی 
نبود هماهنگی کافی میان دستگاه ها و نهادها، 
نبود اعتبارات موثر و کوتاه بینی درباره این مسائل 

از این  برمی خوریم. باید نگران شویم که پس 
همه سال هنوز در سخنان رئیس این سازمان به 
عنوان متولی اصلی مدیریت و کنترل آسیب های 
اجتماعی نوعی گالیه از نبود نگاه و رویکرد دقیق و 
عالمانه به آسیب های اجتماعی احساس می شود. 
یعنی این سازمان نه تنها در مسیر رسالت خطیر 
خود، دچار موانع ابتدایی است بلکه باید تالش کند 
نگاه سیستم و مخاطبان خود را اصالح کند: »در 
دایره آسیب های اجتماعی باید عمیق تر و جامع تر 
آن را بررسی کرد. نباید دچار ساده انگاری یا تقلیل 
گرایی در این امر شویم و آسیب های اجتماعی را 

صرفا به حوزه اجتماعی معطوف بدانیم.«   
 آقایان مسئول گزارش دهید چه  کردید؟

موضوع آسیب های اجتماعی و مسایل مرتبط با آن 
همواره از جمله دغدغه های جدی رهبر انقالب 
بــوده و حــدود سال های 95 با تاکید و در حضور 
ایشان نشست های متعدد    و دوره ای با مسئوالن 
مرتبط در این امر برگزار شد و حتی تشکیل و تاسیس 
شورای عالی و سازمان امور اجتماعی کشور در پی 
همین تاکیدات صورت گرفت.لذااکنون مسئوالن 
متولی باید گزارش بدهند درباره رفع این معضالت 
چه کرده اند و چه کار نامه ای در این زمینه دارند چرا 
که  اگرچه برای حل یک مسئله ابتدا باید ان را  به طور 
دقیق شناخت اما مرحله مهم تر و اصلی تراقدام ها و 
نتایج راهکار هایی است که برای حل نهایی آن به کار 

گرفته می شود.
عجله کنیم

ــه سبک  ــه طـــور قطع وقـــت کشی و مــواجــهــه ب ب
روزمــرگــی با آسیب هــای اجتماعی که همچون 
بید به جان بدنه جامعه نفوذ کرده، بالی آن را هر 
لحظه بیشتر و بیشتر خواهد کرد و شاید سال و 
سال های بعد، آقای رئیس سازمان، آمار و آسیب 
های نوپدید دیگری را به رخمان بکشد که دیگر 
نباشد. خساراتش  جــبــران  بــرای  مجالی   هیچ 
امروز وقت عجله و درنگ است، برخیزیم نگاهمان 
را  به آسیب های اجتماعی بازتعریف کنیم و بدانیم 
و بــاور کنیم که در ایــن زمانه، دیگر آسیب های 
اجتماعی در طالق و اعتیاد و حاشیه نشینی خالصه 
نمی شود. بپذیریم که »این مردم« عالوه بر برخی از 
موارد که با زیاده روی در اولویت قرار گرفته که  البته 
به اندازه هم الزمه جامعه است، به »نشاط«، امید، 

رفاه و آسودگی خیال و خاطر هم نیازمندند.  
درد بسیار است و زمان کوتاه، پس برخیز آقای 
مسئول و چشم هایت را بازتر کن؛ واقعیت ها را 

ببین و چاره ای کن...

جوابیه وزارت کار به یادداشت خراسان درباره » وعده های آرمانی 2 وزیر در آزمون واقعیت«
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جوابیه ای 
به یــادداشــت چــنــدروز پیش روزنــامــه خراسان 
درباره وعده های وزیر کار و وزیر اقتصاد واکنش 
نشان داد. در جوابیه و توضیحات معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کارو رفاه 
اجتماعی آمده است:با توجه به درج یادداشتی 
با عنوان » وعــده های آرمانی ۲ وزیــر در آزمون 
واقعیت« در تاریخ شنبه ۱4۰۰/۱۰/۱8 به 
ــد:در تمام جوامع ایجاد  ــان استحضار می رس
شغل، یک موضوع فرابخشی است که هم بخش 
دولتی و هم بخش خصوصی در ایجاد فرصت 
های شغلی نقش دارند. دولت در نقش سیاست 
گــذار، تسهیلگر و ایجاد کننده زیرساخت ها و 
بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی سرمایه 
گــذاری و تولید مستقیم شغل. تکلیف قانونی 
که بــرای دولــت در زمینه اشتغال زایــی تعریف 
شده است عمال توسط دستگاه های مختلف 
اجرایی که حدود ۱۷5 الگوی اشتغال زایی از 

۷5 دستگاه است، محقق می شود و وزارت مردم 
به عنوان هماهنگ کننده این بازیگران متنوع در 
بازار کار کشور نقش دارد. با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم ،تحقق وعده های داده شده در موضوع 
اشتغال ذیل برنامه جامعی به نام برنامه زیست 
بوم ملی اشتغال جمهوری اسالمی ایران طراحی 
و تعریف شده است. ایجاد یک میلیون و 85۰ 
هزارشغل بر مبنای تعهدات دستگاه های اجرایی 
و در قالب برنامه های مشخص شده استانی این 
دستگاه ها طی سال ۱4۰۰ تا پایان ۱4۰۱ 
اســت و رصــد اشتغال های حــادث شــده توسط 
»سامانه رصد« و  »سامانه ناظر« ذیل دبیرخانه 
شورای عالی اشتغال کشور صورت می گیرد. آن 
چه مسلم است مرجع قانونی اعالم نرخ بیکاری و 
اشتغال کشور مرکز آمار ایران است ولی این بدین 
مفهوم نیست که دبیرخانه شورای عالی اشتغال، 
اشتغال هــای جدید را ذیــل برنامه زیست بوم 
ملی اشتغال رصد و راستی آزمایی نکند. اعالم 

۲۱۷ هزار شغل ایجاد شده در چهار ماه گذشته 
دولت، بر مبنای ثبت دستگاه های اجرایی در 
سامانه هوشمند رصد اشتغال کشور است که به 
هیچ وجه تکراری و موازی کاری در دستگاه های 
مختلف اجرایی نیست. اختالف آماری این عدد 
با آمارهای فصلی اعالم شده توسط مرکز آمار 
ایران، قطعا طبیعی است چرا که هم فرجه زمانی 
متفاوتی دارند و هم نوع آمارگیری مرکز آمار ایران 
بر اساس نمونه گیری های منطقه ای و فصلی 

است و به صورت کل شماری صورت نمی گیرد.
در هر صورت هدف دولت، اصال اعالم آمار و عدد 
نیست و آن چه حائز اهمیت است، لمس رونق 
اقتصادی و اشتغال توسط مردم است و قطعا اگر 
در جایی کندی در تحقق برنامه های اعالمی 
مشاهده شود صادقانه موضوع با مردم در میان 
گذاشته خواهد شد.خواهشمند است دستور 
فرمایید بنابرقانون مطبوعات و به منظور تنویر 
افکار عمومی پاسخ مذکور در آن رسانه درج شود.

ابهامات قانونی سازمان بازرسی بر انتصاب علی عسگری 
مدیریت  در  عسگری  علی  انتصاب  مــاجــرای 
غول پتروشیمی کشور وارد مرحله قضایی شد 
و معاون سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای 
به وزیر نفت، ضمن طرح برخی ابهامات و نقض 
قوانین در انتصاب علی عسگری، مهلت ۳ روزه 
به جواد اوجی وزیر نفت داد تا توضیحات خود را 
در این باره اعالم کند. مهلتی که با توجه به تاریخ 
نگارش نامه تمام شده است.براساس متن نامه 
منتشر شده که به امضای مصطفی علی اصغرپور، 
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان 
بازرسی کل کشور رسیده است، هیئت مدیره ۳ 
نفره شرکت که دوره تصدی آن ها در تاریخ ۳۱ 
شهریور امسال منقضی شده اســت، براساس 

ابالغ وزیر نفت که در صورتجلسه قید شده است، 
در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱4۰۰، قبل از برگزاری 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که روز 
شنبه ۲5 دی ماه برگزار شد، به عزل مدیرعامل 
قبلی و انتصاب عبدالعلی علی عسگری به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اقدام کرده اند.
در این نامه اشاره شده است که این تصمیم فارغ 
از صالحیت حرفه ای علی عسگری با 5 ابهام و 
نقض قانون مواجه است.ابهام در تعیین تکلیف 
مدیریت یک شرکت بورسی از سوی وزیر نفت، 
انتصاب بدون طی تشریفات قانونی قبل از مجمع 
عمومی شرکت و توسط هیئت مدیره ای که دوره 
تصدی آن ها منقضی شده است، دریافت نکردن 

تاییدیه صالحیت حرفه ای علی عسگری از سوی 
سازمان بورس، نامشخص بودن دالیل و شاخص 
های انتخاب وی با قوانین و مقررات و در نهایت، 
محدودیت های قانونی انتخاب علی عسگری در 
شرایطی که وی همچنان کارمند دولت است، 
5 ابهام و نقض قانون اعالم شده در این نامه در 
انتخاب علی عسگری محسوب می شود.شایان 
ذکر است که تاریخ نامه ۲۱ دی ماه و ثبت آن در 
دبیرخانه وزارت نفت ۲۲ دی ماه است و اشاره 
شده که طی ۳ روز کاری باید وزیر نفت به این 
نامه پاسخ دهد که براین اساس انتظار می رود 
پاسخ وی به سازمان بازرسی حداکثر امروز اعالم 

شده باشد.

جزئیات  جدید ازفاجعه عمل نکردن کیسه هوای5۰ خودرو درتصادف زنجیره ای
دبیر انجمن خودروسازان ایران : اکثر خودروهای حادثه دیده دارای ایربگ بودند اما در این تصادف از عقب دچار حادثه شده اند

دیروز جزئیات بیشتری از حادثه 
ــادف زنــجــیــره ای 5۰  ــص تــلــخ ت
خودرو در محور بهبهان - اهواز با 
پنج فوتی و ده ها مصدوم منتشر 
شدکه جــای تامل دارد. پس از 
این حادثه خونین که 5 فوتی و ده 
ها مصدوم داشت خودروسازان 
ــی نشان  ــت ــش درس ــن هــنــوز واک
ــال اما  نـــداده انــد. در همین ح
صنایع  کمیسیون  رئیس  نایب 
مجلس از احتمال استیضاح وزیر 
صمت خبر داد و گفت: سازمان 

ملی استاندارد یک آزمایشگاه مناسب برای 
ــودرو نــدارد، ایــن سازمان وظیفه  آزمایش خ
داشت که آزمایشگاهی برای خودرو تاسیس 
ــرای ایــن کار  ــاده قم زمینی هم ب کند، در ج
اختصاص داده شد تا در باره تخریب و تصادف 
خودرو آزمایش ها انجام شود اما سازمان ملی 
استاندارد چندین ســال اســت که هنوز این 
پروژه را به نتیجه نرسانده است. این در حالی 
است که دبیر انجمن خودروسازان ایــران  در 
توضیحاتی با اعالم اینکه ۱5 خودروی حادثه 
دیده در این حادثه متعلق به ایران خودرو و ۲۳ 

خودرو برای شرکت سایپا بوده است، گفت: 
اکثر خــودروهــای حادثه دیــده دارای ایربگ 
بودند اما در این تصادف از عقب دچار حادثه 
شده اند. احمد بخش افــزود : البته براساس 
قوانین اگر سرعت فاصله دو خودرو در حادثه 
کمتر از ۱5 کیلومتر باشد ایربگ آنها باز نمی 
شود. ناگفته نماند  برخی از خودروهای این 
حادثه بعد از تصادف خاموش بوده اند و طبیعی 
است که ایربگ عمل نکند. در همین حال، 
سردار حمیدی رئیس پلیس راهور تهران در 
واکنش به  این حادثه و عمل نکردن هیچ کدام 

ــوای خودروها  از کیسه هــای ه
گفت:باز نشدن ایربگ خودرو ها 
در تهران بسیار زیاد اتفاق افتاده 
ــت. در برخی خــودرو هــا اگر  اس
کمی تندتر بپیچید؛ ممکن است 
چرخ خودرو باز شود؛ ایربگ که 
جــای خــود دارد. امــا همشهری 
هم روز گذشته در گــزارشــی از 
نکردن  عمل  متهمان  ســکــوت 
ــا انتقاد  ــودروه ــوای خ کیسه ه
کــرد و نوشت: چهار شرکت که 
ــورد نیاز  ــای مـ ــگ ه ــرب عــمــده ای
خودروسازان داخلی را تامین می کنند، در برابر 
بحران بازنشدن تولیدات شان در حادثه اخیر 
در خوزستان سکوت کرده اند. نصب ایربگ 
در خودروهای داخلی از چند سال پیش جزو 
استانداردهای اجباری 85گانه خودروهای 
داخلی است اما رئیس و معاون سازمان ملی 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کمال 
شگفتی از اجرایی نشدن 9 استاندارد اجباری 
تولید خــودروهــای داخــلــی، از جمله ایربگ 
)تست تصادف(، به بهانه تحریم ها از چهار سال 

پیش خبر داده اند.

تأکید جبلی بر نظارت ساترا   بر نمایش خانگی

رئــیــس رســانــه مــلــی، مسئولیت نــظــارت بر 
محتوای نمایش خانگی و نظارت بر انتشار 
محتوای آن را بر عهده سازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی )ساترا( 
دانست.به گــزارش خبرگزاری صداوسیما، 
پیمان جبلی گفت: »به طور طبیعی مسئولیت 
نظارت بر محتوای نمایش خانگی و نظارت بر 
انتشار محتوای آن بر عهده ساتراست.« وی 
در حاشیه مراسم تجلیل از مادران و همسران 
شهدا در جمع خبرنگاران افــزود: »وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم به عنوان دستگاه 
فرهنگی در فرایند نظارت بر محتوای نمایش 

خانگی نقش مؤثری دارد.« رئیس سازمان 
صداوسیما تصریح کرد: »پیش نویس نظارت 
بر مجموعه های تلویزیونی و تولیدات شبکه 
خانگی برای مذاکره بین صدا وسیما و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و به وزیر ارشاد 
ــه شــده که با موافقت کلی هر دو طرف  ارائ
مواجه شده است.«به گزارش خراسان، این 
در حالی اســت که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند سازمان صدا وسیما به عنوان بزرگ 
ترین تولیدکننده محتوای تصویری و رقیب 
نباید  زمینه،  ایــن  در  وی اودی  پلتفرم های 

وظیفه نظارت بر آن ها را بر عهده بگیرد.

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 
info@khorasannews.com
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طالبان 3 هزار نفر از اعضایش را به اتهام »اقدامات غیرقانونی« اخراج کرد

پوست اندازی برای تشکیل حکومت 
گروه طالبان اعالم کرد که نزدیک به سه هزار 
نفر از اعضای این گروه را به اتهام »اقدامات 
غیرقانونی« اخراج کرده است. لطیف  ا... 
حکیمی، رئیس کمیسیون تصفیه صفوف 
ــاع طالبان گفت که اخــراج  در وزارت دف
 شدگان »وجهه بدی« از »امارت اسالمی« 
ارائــه می کردند. وی افــزود که اخــراج این 
افــراد در راستای »تشکیل ارتــش و پلیس 
منزه در آینده« صــورت گرفته اســت. خبر 
اخراج شماری از اعضای طالبان در حالی 
منتشر می شود که سازمان  هــای مدافع 
حقوق بشر جنگجویان این گروه را به اعدام 
نیروهای امنیتی حکومت سرنگون  شده 
افغانستان متهم کرده اند. حال آن که، مال 
هبت ا... آخــونــدزاده، رهبر گــروه طالبان 
اعــالم  عمومی  عفو  کابل  سقوط  از  پــس 
کــرده بــود. به گــزارش بی بی سی، رئیس 
کمیسیون تصفیه صفوف در وزارت دفاع 
طالبان می گوید که ۲۸۴۰ نفر از اعضای 
این گروه در ۱۴ والیت افغانستان اخراج 
شدند و روند اخراج در دیگر والیت ها ادامه 
پیدا خواهد کرد. به گفته لطیف ا... حکیمی 
شماری از اخراج  شدگان در »فساد مالی« 
و عده ای دیگر در قاچاق مواد مخدر نقش 
داشتند. طالبان برای ترمیم وجهه حقوق 
بشری خود در عرصه بین الملل دست به این 
اخراج گسترده زده است. این گروه همچنین 

در پی یافتن راهــی بــرای سامان دادن به 
ــرای ایــن کــار از  اداره حکومت اســت امــا ب
کمبود نیروی متخصص رنج می برد. بخش 
عظیمی از شهروندان متخصص افغانستان، 
با سقوط کابل در تابستان گذشته، از طریق 
فرودگاه بین المللی در کابل که تحت اشغال 
آمریکایی ها بود این کشور را ترک کردند. 
کمبود نیروی انسانی متخصص باعث شد 
تا عمران خان، نخست وزیر پاکستان، برای 
جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، 
»فرستادن نیروی انسانی کارآمد و آموزش 
دیــده به ویــژه در عرصه بهداشت، فناوری 
اطالعات  و امور مالی و حسابداری را بررسی 
کند.« سخنانی که واکنش طالبان را در پی 
داشت. ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی دولت 
طالبان دیــروز پیشنهاد عمران  خان را رد 
کرده و گفته که »افغانستان به اندازه کافی 
نیروی جوان تحصیل کرده دارد«. مجاهد 
گفته است که »شما می دانید که کشورها 
در صــورت نیاز می توانند کادرهایی را از 
خــارج کشور بخواهند، امــا شکر خداوند 
ــت.«  با  ــادر، غنی اس افغانستان از نگاه ک
این حال، ذبیح ا... مجاهد افزوده است که 
همکاری  در بخش های اقتصادی، بازرگانی 
و مالی را می پذیرند. او همچنین گفته برخی 
از مشکالت بانکی در افغانستان پیش آمده 

است که نیاز به کمک دارد.

تمنای قدرت در 85 سالگی! 
سیلویو برلوسکونی که در2 دهه گذشته رسوایی ها و پرونده های قضایی متعددی علیه وی 

شکل گرفته برای نامزدی رقابت های ریاست جمهوری اعالم آمادگی کرد

سیلویو برلوسکونی که دهه های اخیر در سه 
دوره بر کرسی نخست  وزیر ایتالیا تکیه زده، حاال 
ســودای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری 
این کشور را دارد. او برای رسیدن به این جایگاه 
به حمایت احزاب دست  راستی دل خوش کرده 
است. فرایند پر پیچ و خم انتخاب رئیس جمهوری 
جدید ایتالیا هفت روز دیگر )۲۴ ژانویه( آغاز 
می شود. برلوسکونی امیدوار است بتواند با 
استفاده از این فرصت بار دیگر به صحنه سیاسی 
ایتالیا بازگردد. به گزارش روزنامه »فرانکفورتر 
ــزاب  اح زمینه،  ــن  ای در  سایتونگ«  آلگماینه 
راست گرای ایتالیا حمایت خود را برای نامزدی 
ریاست جمهوری سیلویو برلوسکونی، نخست 
وزیر سابق کشورشان اعالم کرده اند. این توافق 
بعد از برگزاری دیداری میان برلوسکونی، رهبر 
حزب افراطی »به پیش ایتالیا« و متئو سالوینی، 
رهبر حزب افراطی »لگا« و جورجیا ملونی، رهبر 
حزب راســت افراطی »بـــرادران ایتالیا« شکل 
گرفت. این احزاب روز جمعه اعالم کردند که آن 
ها با هم اتفاق نظر دارند که سیلویو برلوسکونی 
فرد مناسبی برای تصدی پست های باال در این 
شرایط دشوار است. سیاستمدار جنجالی ایتالیا 
که ۸۵ سالگی را پشت سر گذاشته پیش از این 
سه دوره به عنوان نخست  وزیر در قدرت بود که 
دوره اول آن یک سال بیشتر طول نکشید. سوم 
فوریه، دوره ریاست جمهوری سرجیو ماتارال، 

پس از هفت ســال به پایان مــی رســد. ریاست 
جمهوری ایتالیا بیشتر از یک مقام تشریفاتی 
است اما در دوران بحران در دولــت و تشکیل 
کابینه، نقشی محوری بر عهده دارد. به گزارش 
دویچه وله، با این که نامزدی برلوسکونی برای 
جانشینی ماتارال از سوی حزب »به  پیش ایتالیا« 
انجام و با استقبال دیگر احزاب راست گرا روبه رو 
شده، اغلب ناظران پیروزی او را محتمل ارزیابی 
نمی کنند. نخست  وزیر سابق ایتالیا سال ۲۰۱۳ 
به اتهام ارتکاب تخلف  های مالیاتی محاکمه و به 
چهار سال زندان محکوم شد و هم اکنون درگیر 
چندین پرونده قضایی است. او چند سال پیش 
نیز درگیر رسوایی برگزاری مهمانی  های غیر 
اخالقی در ویالیش شده بود. در کنار برلوسکونی 
نام های مطرح دیگری نیز برای تصاحب پست 
ریاست جمهوری شنیده می شود. از جمله آن ها 
»پائولو جنتیلونی«، کمیسر فعلی اتحادیه اروپا 
در امور اقتصادی و »پی یر فردیناندو کازینی«، 
رئیس پیشین فراکسیون نمایندگان دموکرات 
مسیحی در پارلمان که ۸۲ سال دارد و همچنین 
جولیانو آماتو یک اروپایی پرشور و از نویسندگان 
قانون اساسی اروپا. برخی رسانه ها همچنین از 
نامزدی ماریو دراگی، نخست وزیر فعلی ایتالیا 
برای سمت ریاست جمهوری خبر داده انــد که 
البته وی تا به حال خود اظهار نظری در این باره 

نکرده است.  

پیشخوان بین الملل 

ــیــویــورک  مــجــلــه ن
ــده ای به  ــرون در پ
ــت اصــلــی  ــی ــع وض
ترین زنـــدان شهر 
نیویورک پرداخته 
ــت. ایــن زنــدان  اس
که در جزیره ۱۶۷ 
هکتاری رایکرز بنا 
شده و به همین نام 

نیز شناخته می شود، در سالی که گذشت شاهد 
کشته شدن ۱۵ زندانی درون خود بود. نشریه 
نیویورک با انتقاد از شرایط موجود در این زندان 
که موجب کشته شدن این تعداد باالی زندانی 
در آن شده، داستان زندگی و شکل کشته شدن 

تمامی این افراد را زیر ذره بین برده است.

تحلیل روز

سالمه؛ محور جدید اختالف ها در لبنان! 

ــاره ریــاض سالمه، رئیس  ــاه لبنان درب  حکم دادگ
بانک مرکزی ایــن کشور، به عاملی جدید برای 
اختالف  های داخلی در لبنان تبدیل شده است.
ــون«، قاضی زن لبنانی بر  ــادة ع هفته گذشته »غ
اساس شکایتی که دو وکیل نماینده دایره حقوقی 
گروه »الشعب یرید اصالح النظام« ارائه کرده بودند، 
حکم ممنوعیت سفر دریایی، زمینی و هوایی ریاض 
سالمه را صادر کرد.به طور کلی درباره ریاض سالمه، 
رئیس بانک مرکزی لبنان دیدگاه های متضادی 
وجود دارد.جریان غرب گرا در لبنان از عملکرد 
ریاض سالمه در بانک مرکزی حمایت می کند اما 
جریان مقاومت، برخی گروه های سیاسی و همچنین 
برخی از شخصیت  های سیاسی مستقل از منتقدان 
جــدی عملکرد وی در لبنان هستند.موافقان و 
حامیان ریاض سالمه نه تنها نقش وی در مشکالت 
اقتصادی لبنان را نمی پذیرند، بلکه معتقد هستند 
سالمه عملکرد موفقی در بانک مرکزی داشته 
است. منتقدان ریاض سالمه، اما دیدگاهی متفاوت 
دارنــد:اول؛ منتقدان معتقد هستند ریاض سالمه 
نسخه های خارجی را در لبنان پیاده می کند و تحت 
حمایت بازیگران خارجی قرار دارد.دوم؛ منتقدان 
معتقد هستند سیاست ها و اقدامات ریاض سالمه 
عاملی مهم در کاهش ارزش پول ملی لبنان است. 
تشدید بحران اقتصادی در لبنان و سقوط شدید 
لیر، هجمه به رئیس بانک مرکزی این کشور را 
افزایش داده است و برخی رسانه ها اعالم کرده اند، 
سالمه تصمیم آمریکا برای فروپاشی اقتصادی در 
لبنان را اجرا کرده است.سوم؛ منتقدان بر این باور 
هستند ریاض سالمه، پرونده های فساد دارد. برخی 
گزارش ها حاکی از این است که پرونده های فساد 
رئیس بانک مرکزی لبنان در این کشور و همچنین 
در فرانسه، لوکزامبورگ، آلمان و سایر کشورها 
باز است و او در سال گذشته میالدی به اختالس 
بیش از ۳۰۰ میلیون دالر از بانک مرکزی لبنان 
متهم شده اســت. با توجه به این وضعیت، صدور 
حکم ممنوع الخروجی ریاض سالمه به عاملی برای 
تشدید اختالف  های داخلی در لبنان تبدیل شد. 
»نجیب میقاتی« نخست وزیر موقت لبنان تهدید کرد 
که در صورت ادامه پیگرد قانونی ریاض سالمه، از 
نخست  وزیری لبنان استعفا خواهد کرد.نکته پایانی 
این که؛ بخشی از مردم لبنان نیز ضمن حمایت از 
حکم قاضی این کشور، خواستار محاکمه ریاض 
سالمه هستند. در همین راستا، معترضان لبنانی 
در روزهای اخیر با تجمع در برابر بانک مرکزی این 
کشور ضمن تاکید بر لزوم بازخواست طبقه سیاسی 
فاسد خواستار محاکمه ریاض سالمه، رئیس بانک 
مرکزی لبنان شدند که سپرده های مردم را غارت 
می کند.معترضان لبنانی تاکید کردند که سیاست  
های بانک مرکزی و رئیس آن، کشور را به فروپاشی 
کشانده و موجب سقوط شدید نرخ ارز و کاهش 

قدرت خرید مردم شده است.

نمای روز 

توئیت روز 

چهره روز 

کارتون روز 

اظهارنظر روز

ــن، در حــالــی با  ــرایـ ــی اوکـ ــردم ــای م ــروه ــی ن
اسلحه های چوبی تمرین می کنند که ۱۰۰ هزار 
نیروی قدرتمند روسیه در مرزهای این کشور 
تجمع کرده اند.به تازگی تصویری از داوطلبان 
واحد نیروهای مردمی کی یف منتشر شده که 
در یکی از مناطق صنعتی پایتخت این کشور و با 

اسلحه های بدل چوبی آموزش می بینند.

امانوئل مــاکــرون، رئیس جمهور فرانسه در دو 
توئیت نوشت: آزار خیابانی به زودی در قانون جرم 
محسوب می شود. به طور مشخص آزاردهندگان 
با جریمه ای ۳۰۰ یورویی مجازات می شوند تا 
بازدارنده و مؤثر باشد.وی افزود: بیش از پیش زنان 
از ترس این که هدف حمله قرار بگیرند دیگر جرئت 
سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی را ندارند. حضور 
پلیس در حمل و نقل، به ویژه در ساعاتی که تعرض 

ها بیشتر مشاهده شده است، دو برابر می شود.

 »شیالن فؤاد« شخصیت 
مستقل ُکرد اعالم کرد که 
نامزد ریاست  جمهوری 
عراق شده است .به گفته 
وی نامزدی یک زن برای 
این پست برای نخستین 

بار در عراق روی می دهد و نشانگر آن است که 
زنان نیز مانند مردان می توانند دولت را مدیریت 
کنند و باالترین مناصب را در آن داشته باشند.

این در حالی است که تاکنون ۲۶ نفر نامزد پست 
ریاست  جمهوری شده اند که از این تعداد،نام 
۱۱ شخصیت کُرد از جمله هوشیار زیباری و 
برهم صالح نیز به چشم می خورد.»رزگار محمد 
امین« یکی از قضات محاکمه »صدام حسین« 
دیکتاتور معدوم عراق، پس از سقوط رژیم قبلی 
آن کشور هم برای ریاست جمهوری عراق نامزد 
شده است. او از نیروهای سیاسی ُکرد خواسته 
است تا در پارلمان عراق به او رای دهند.بر اساس 
قانون اساسی عراق از جمله شروط نامزدی برای 
پست ریاست  جمهوری این است که متولد عراق 
و از پدر و مادر عراقی و باالی ۴۰ سال باشد و 
عالوه بر وفادار بودن به کشور تجربه کار سیاسی 

هم داشته باشد. 

دژخیمان  العربی  الــقــدس  جدید   کاریکاتور 
صهیونیستی را در حال جنگیدن با یک گل که در 
خاک النقب ریشه کرده است ، نشان می دهد. چند 
روزی ا ست که اشغالگران صهیونیست به بهانه 
افزایش مناطق جنگلی در منطقه »النقب« واقع 
در جنوب فلسطین اشغالی، در حال تخریب و آواره 

کردن فلسطینی های ساکن این مناطق هستند.

 طالبان: مدارس دختران را در سال نو 
باز می کنیم

 ذبیح  ا... مجاهد، سخنگوی طالبان گفت که وزارت 
معارف در تالش است در سال جدید تعلیمی، تمام 
مکاتب دخترانه را فعال سازد.مجاهد، آموزش 
دختران را مسئله ای مرتبط به ظرفیت دانسته  و گفته  
است، دختران و پسران در مکاتب بر اساس جنسیت 
باید از هم تفکیک شوند.وی افــزود: »بزرگ ترین 
مانع تاکنون یافتن یا ساختن خوابگاه های کافی 
است تا دختران بتوانند هنگام رفتن به مکتب در 
آن جا اقامت کنند. در مناطق پرجمعیت، داشتن 
صنف های درسی جداگانه برای پسران و دختران 
جداگانه  مکتب  ساختمان های  و  نیست  کافی 
مورد نیاز است.«سخنگوی طالبان همچنین گفته 
 است: »ما مخالف آموزش نیستیم.«مقررات طالبان 
دربــاره آمــوزش دختران تاکنون نامنظم بوده و از 
والیتی به والیــت دیگر فرق می کند. دختران به 
جز در چند والیت از ۳۴ والیت ، اجازه بازگشت به 
صنف های درس باالتر از صنف ششم در مکاتب 
دولتی را نداشته اند. در کابل، پایتخت، دانشگاه ها 
و واحدهای خصوصی بدون  وقفه به کار خود ادامه 
داده اند. اکثر این دانشگاه ها و واحدهای خصوصی 
کوچک هستند و دختران و پسران همیشه از هم جدا 
بوده اند.اما ذبیح  ا... مجاهد گفته است: »ما تالش 
می کنیم تا سال آینده این مشکالت را حل کنیم« 
تا مکاتب و دانشگاه ها باز شوند.این در حالی  است 
که پس از روی کار آمدن طالبان محدودیت  های 
مختلفی در زمینه کار، فعالیت، آموزش و حتی سفر 
زنان ایجاد شده  است.رویکرد طالبان در چند ماه 
اخیر همواره با اعتراضات گسترده زنان و دختران 
همراه بوده و با توجه به محدودیت  هایی که طالبان 
در برابر زنان وضع کرده، اکنون هم به نظر نمی رسد 
زنان وعده های طالبان را باور کنند.افزون بر آن، 
هــزاران معلم زن پس از این تصمیم طالبان بیکار 
شده اند که به گفته خود آن ها در شرایطی دشوار 
به سر می برند و به وعده های طالبان هم اعتمادی 

ندارند./ افق نیوز

خــادم- ترامپ وقتی کاخ سفید را ترک کرد، 
بسیاری فکر می کردند کارش تمام شده است اما 
پایگاه حامی اش به او وفادار ماند. رئیس جمهور 
پیشین آمریکا در اولین گردهمایی تبلیغاتی سال 
۲۰۲۲ خود در آریزونا، بار دیگر موضوع تقلب در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را پیش کشید؛ 
موضوعی که از احتمال اشتیاق او برای بازگشت به 
عرصه سیاسی آمریکا حکایت دارد. پایگاه هیل در 
این باره نوشت: ترامپ در سخنرانی روز شنبه در 

آریزونا به مسائل دیگری از جمله همه گیری کرونا، 
اقتصاد، سیاست خارجی و جرایمی که در آمریکا 
رخ می دهد نیز پرداخت.  وی در ادعایی دولت 
بایدن را فاقد صالحیت توصیف کرد و از فرصت 
سخنرانی در این تجمع بــرای حمله به آنتونی 
فائوچی مشاور ارشد پزشکی بایدن استفاده کرد 
که در دولت وی نیز خدمت می کرد. ترامپ گفت: 
بایدن باعث شده که فائوچی چنین شخصیتی 
پیدا کند. او مثل یک پادشاه اســت. او پادشاه 

است. این اظهارات ترامپ باعث شد حاضران 
شعار »فائوچی را زندانی کنید« سر بدهند. دیلی 
میل انگلیس نیز در گزارشی به گردهمایی اخیر 
ترامپ پرداخت و نوشت: »دونالد ترامپ« به دنبال 
تجمع بزرگ اخیرش در منطقه پارادایس ولی 
ایالت آریزونا در مسیر بازگشت به کاخ سفید قرار 
گرفته است. هم اکنون بسیاری از رای دهندگان 
در این منطقه که در انتخابات سال ۲۰۲۰ عمدتا 
به جو بایدن رای دادنــد از رای دادن به بایدن 
پشیمان شده اند. بر اساس این گزارش، بسیاری 
از این رای  دهندگان حاال می گویند در صورتی 
که ترامپ تصمیم به نامزدی مجدد برای ریاست 
جمهوری در انتخابات ۲۰۲۴ بگیرد به او رای 
خواهند داد. پارادایس ولی بخشی از شهرستان 
۲.۱ میلیون رای  ماریکوپاست، منطقه ای با 
 دهنده که شامل شهر فینیکس و نواحی اطراف 
آن می شود؛ این منطقه تا آن جا که هر کس به یاد 
دارد به جمهوری  خواهان رأی داده و در انتخابات 
۲۰۱۶ نیز ترامپ در آن جا برنده شد. با این 
حال در سال ۲۰۲۰، زمانی که رای  دهندگان 
در شهرستان ماریکوپا به نفع جو بایدن، رقیب 
دموکرات ترامپ، رای دادند و با رئیس جمهوری 
وقت آمریکا به شدت مخالفت کردند، یک اتفاق 
بزرگ رقم خورد. بنی وایت، یکی از این ساکنان 
که تمام عمرش جمهوری خواه بوده و یک نامزدی 
ناموفق برای یکی از مناصب محلی داشته، در 
آن زمان متوجه شد ساکنان خشمگینی که او را 

طرفدار ترامپ می خواندند، در خیابان ها تعقیبش 
می کنند. او می گوید: این اتفاق مثل یک زلزله 
بود، مردم از ترامپ عصبانی بودند. او تبدیل به 
یک شخصیت نفرت انگیز شد. من از سوی مردم 
طــرد می شدم و آن ها فحاشی می کردند. از 
دست دادن شهرستان ماریکوپا – و متعاقبًا خود 
ایالت آریزونا – برای ترامپی که همچنان اصرار 
دارد که انتخابات ۲۰۲۰ از او »دزدیــده شده 
است« اتفاقی مرگبار بود. با این حال، امروز 
در پارادایس ولی اوضاع نسبتًا متفاوت است. 
یکی از استراتژیست  های برجسته جمهوری 
 خواه به دیلی میل گفته »دونالد ترامپ از باخت 
متنفر است. جریان مداومی از مدعیان برای 
دست  بوسی او آمده اند. او پادشاه  ساز است. 
حتی اگر نامزد انتخابات هم نشود، می تواند 
باخت یا پیروزی نامزدی را رقم بزند اما همه فکر 
می کنند او خودش نامزد خواهد شد.« جالب 
این جاست نظرسنجی اخیر یوگاو نیز نشان داد 
که ۸۲ درصد جمهوری  خواهان دیدگاه »بسیار 
مطلوب« یا »تا حدودی مطلوب« به ترامپ دارند 
و ۵۱ درصــد از او به عنوان نامزد جمهوری  
خواهان که می تواند وارد اتاق بیضی شکل 
کاخ سفید شود، حمایت می کنند. در مقابل، 
محبوبیت بایدن در مقام رئیس جمهوری آمریکا 
در حال سقوط آزاد است و یک نظرسنجی در 
چند روز قبل نشان داد که این محبوبیت به ۳۳ 

درصد کاهش یافته است. 

  دکتر سیدرضی عمادی
international@khorasannews.com

ترامپ با تکرار موضوع تقلب در انتخابات، اشتیاقش برای بازگشت به کاخ سفید را 
به نمایش گذاشت

»دونالد« دوباره در اتاق بیضی ؟   

با وجود آن که عربستان سعودی تالش هایی 
کرد تا نظر شرکت های بزرگ جهان را به خود 
با هدف مدرنیزه ساختن اقتصادش جلب کند 
اما به جایش محیط تجاری این کشور تبدیل به 
یک محیط خصمانه تر شده و سرمایه گذاران 
نیز از این کشور نفت خیز رویگردان می شوند.

وال استریت ژورنــال در سرمقاله ای با نوشتن 
این جمالت افزود: سرمایه گذاری خارجی در 
عربستان به شکلی ادامه دار پایین است و برخی از 
شرکت ها مشغول تعطیلی فعالیت هایشان در این 
کشور یا به تاخیر انداختن اجرای وعده گسترش 
برنامه هایشان هستند.به نوشته این نشریه، این 
وضعیت ضربه ای به محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان و حاکم دوفاکتوی این کشور وارد کرده 
است. او در سال ۲۰۱۶  وعده داد در عربستان 
از طریق ارتقای محیط تجاری و ایجاد یک کانون 
جهانی نوآوری، صنایعی جدید مجزا از صنعت 
نفت ایجاد کند. با توجه به فاصله گرفتن هر چه 
بیشتر اقتصاد جهانی از سوخت های فسیلی،  از 
آن زمان به بعد کاستن از اتکای عربستان به نفت 
فوریت هر چه بیشتری پیدا کرده است.به نوشته 
وال استریت ژورنال، از جمله دالیل به وجود آمدن 
این وضعیت در عربستان عالوه بر اجرایی نشدن 

یک سری پروژه  های مشترک برنامه ریزی شده، 
سخت تر شدن محیط تجارت در این کشور از بابت 
بوروکراسی، نظام قضایی کهنه شده و سوابق 
ضعیف حقوق بشری است. محمد بن سلمان 
تالش کرد با دادن وعده اجرای اصالحاتی بزرگ 
و برگزاری کنفرانس  های چشمگیر در ریاض 
این شرایط را عوض کند و تالش هایش تا حدی 
نتیجه دادند اما در سال ۲۰۱۸ با بروز مناقشه 
قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در 
شهر استانبول دستور کار بن سلمان به بن بست 
خورد.دولت عربستان زمانی که به شرکت های 
خارجی دستور داد مقرهای منطقه ای خود را 
از شهر دبی به ریاض منتقل کنند و در غیر این 
صورت قراردادهای دولتی را از دست خواهند 
داد باعث ناخرسندی آن ها شد. از سوی دیگر  
سرمایه گذاران نیز به طور فزاینده ای نگران ایمنی 
فیزیکی خود هستند. بیشتر دستگیر شدگان 
پویش محمد بن سلمان علیه منتقدان  یا افراد 
متهم شده به فساد، اتباع عربستانی بودند اما 
تعدادی خارجی نیز در میان آن ها وجود داشتند. 
یکی از تاجران خارجی گفت که او پس از بیان 
علنی ناعادالنه بــودن برخی قوانین تجاری، 

بازداشت و شکنجه شد.  

دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری 
روسیه اعالم کرد که مرز بین روسیه و اوکراین 
پرتنش است و به همین دلیل مسکو بر دریافت 
ضمانت های امنیتی )از آمریکا و ناتو( اصرار 
دارد.پسکوف در گفت وگو با شبکه تلویزیونی 
ســی. ان. ان آمریکا که بخشی از آن روز یک 
شنبه در خبرگزاری روسی اسپوتنیک  منتشر 
شد، گفت: مسکو می خواهد پاسخ معینی به 
پیشنهادهای خود درباره ضمانت های امنیتی 
دریافت کند.  وی با اشاره به این که تنش های 
شدیدی در مرزهای روسیه و اوکراین وجود دارد، 
اظهار کرد: این وضعیت برای قاره ما )اروپا( بسیار 
خطرناک است. روسیه در انتظار پاسخ مستقیم 
به نگرانی های خود است.  روسیه اواخــر ماه 
دسامبر سال ۲۰۲۱ نامه هایی را که حاوی 
پیشنهادهای این کشور برای ارائه ضمانت های 

حقوقی- امنیتی درخصوص اقدامات ناتو و 
گسترش این پیمان و استقرار زیر ساخت ها 

و تسلیحات آن در مناطق مجاور مرزهای 
روسیه بود به آمریکا و ناتو ارائه کرد.  این 

گــوهــای  و  گــفــت  در  مسئله 
امنیتی راهــبــردی روسیه 

دهم ژانویه  در  آمریکا  و 
دی(،   ۲۰(  ۲۰۲۲
نشست شـــورای ناتو و 

روسیه در دوازدهم ژانویه )۲۲ دی( و نیز نشست 
شورای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در 
سیزدهم ژانویه )۲۳ دی( بررسی شد.سخنگوی 
رئیس جمهوری روسیه در ادامه مصاحبه گفت: 
ــاره ادعاهای  آمریکا هیچ گونه شواهدی درب
خود مبنی بر این که روسیه قصد برپایی مناقشه 
مسلحانه در خصوص اوکراین دارد، ارائه نکرده 
است.  پسکوف گفت: در وضعیت کنونی در 
شرایطی  هستیم که به طور دایم هدف اتهامات 
بی اساس قرار می گیریم و اخبار دروغین و کذب 
منتشر می شود.   به گزارش ریانووستی، جن 
ساکی سخنگوی کاخ سفید به تازگی بدون 
ارائه شواهد اعالم کرد که آمریکا می داند که 
روسیه چه زمانی به بهانه جعلی به اوکراین 
حمله خواهد کرد.  در همین حال ، جان کربی 
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
یک روز پس از آن که مشاور امنیت 
ملی این کشور از ادعای حمله قطعی 
روسیه به اوکراین عقب نشینی کرد، 
ادعا کرد اگر روسیه به کشور همسایه 
خود حمله کند، آمریکا به ارائه کمک 
ــن بــرای  ــرای ــای امنیتی بــه اوک ه
ــن کــشــوربــرای  کمک بــه ای
ــه  ــود ادام دفــاع بهتر از خ

خواهد داد.

ضربه سنگین شرکت های آمریکایی به بن سلمان
»وال استریت ژورنال« در مقاله ای از کاهش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در عربستان 
سعودی و تبدیل این کشور به فضایی نامطلوب برای سرمایه گذاران خارجی نوشت 

کرملین: مرزهای روسیه و اوکراین پرتنش است 
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دفترخانه ها همچنان علیه برگ سبز و فرار چرخ ها در پیچ!
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زور دفترخانه ها به مردم رسیده است!

در حالی که مسئوالن در پلیس راهــور، مجلس و حتی 
قوه قضاییه می گویند برگ سبز، سند خودرو محسوب 
می شود، برخی دفترخانه ها از تنظیم وکالت تعویض پالک 
با برگ سبز خــودداری می کنند. روز گذشته تصویری 
از یک اعالمیه روی دیوار دفترخانه ای منتشر شد که 
روی آن نوشته شده: »برابر بخشنامه ریاست محترم 
قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور: تنظیم 
وکالت نامه تعویض پالک روی برگ سبز خودرو امکان 
پذیر نمی باشد.« این در حالی است که دادستان کل 
کشور چند وقت پیش در گفت و گو با خبرنگار صدا و سیما 
گفته: »اگر دفترخانه ای برای زدن وکالت نامه برای نقل و 
انتقال خودرو به بهانه این که باید سند قطعی زده شود، 
سر باز زند؛ تخلف و ترک امر و قابل تعقیب است.« کاربری 
نوشت: »هرچند که بهتره برای این جور کارها وکالت ندیم 
و خودمون پیگیرش باشیم ولی مسئوالن یک بار برای 

همیشه تکلیف برگ سبز خودرو رو مشخص کنن دیگه.«
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کالهبرداری شهرام جزایری از وکیلش!

سیدمحمود علیزاده طباطبایی که وکالت برخی چهره های 
معروف از جمله محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران 
و شهرام جزایری را برعهده داشته، خاطره عجیبی از 
کالهبرداری شهرام جزایری از خودش بیان کرده که 
بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. او می گوید: 
»از شهرام جزایری یک ریال حق الوکاله نگرفتم و او را 
از اعدام نجات دادم. یک روز شهرام به من گفت آقای 
طباطبایی شما )به خاطر وکالت( بیش از یک میلیارد از 
من طلب دارید... من یک آپارتمان از کسی طلب دارم که 
باید 350 میلیون به او بپردازم بیا و این مبلغ را تو بده و 
آپارتمان مال تو باشد.« این وکیل می گوید پول را دادم 
و مبایعه نامه را نوشتیم و قرار شد خود جزایری خانه  را 
بفروشد که خبری از او نشد. طباطبایی می گوید: »بعد از 
سه ماه گفتم شهرام چه شد و او گفت نزدیک به 100 
طلبکار سه میلیونی داشتم و دیدم تنها کسی که کاله 

سرش بذارم ازم شکایت نمی کنه تویی.«
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هاسکی در لوت!

هانیه توسلی، بازیگر سینما و تلویزیون عکسی را به 
همراه سگ خود که از نژاد هاسکی است در کویر لوت 
منتشر کرد که واکنش های بسیاری را در فضای مجازی به 
دنبال داشت چرا که این سگ مخصوص مناطق سردسیر 
و قطبی است. کاربران از این که برخی به اسم حامی 
حیوانات آن ها را آزار می دهند، گالیه کردند. در همین 
زمینه کاربری نوشت: »اگه می خواین ژست حیوان 
دوستی بگیرید حداقل برید درباره حیوونا مطالعه کنید 
تا به جای قطب سگ هاسکی رو نبرید کویر لوت.« کاربر 
دیگری نوشت: »توی قیافه سگه یه )خدا گرگ بیابون رو 
اسیر این جماعت نکنه( خاصی موج می زنه!« کاربری هم 
نوشت: »بردن هاسکی به کویر مثل بردن شتر به قطبه!«
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فرار چرخ  خودروهای داخلی در پیچ!

خبر باز نشدن ایربگ خودروها را هنوز در حال واکاوی 
بودیم که سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران از 
یک مشکل دیگر خودروهای داخلی که می تواند بسیار 
خطرناک و حادثه خیز باشد، پرده برداشت. سردار حمیدی 
در خصوص این مشکل گفته: »در برخی خودروها اگر 
کمی تندتر بپیچید؛ ممکن است چرخ خودرو باز شود.« او 
ادامه داد: »ایربگ که جای خود دارد. بیشترین نواقص در 
خودروهای ایرانی است.« کاربری در این باره نوشت: »اگه 
می دونید خودروی ایرانی این همه مشکل داره چرا اجازه 
پالک گذاری می دید که جون مردم به خطر بیفته؟« کاربر 
دیگری نوشت: »این نتیجه انحصاره و گرنه در بازار رقابتی 
خبری از این همه ایراد نیست در ضمن نهادهای نظارتی 

مثل استاندارد، داشتن چیکار می کردن؟«
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شایعات ساختگی علیه گندم وارداتی

یکی از ادعاهای پرحاشیه و خبرساز روز گذشته مربوط به 
ادعای وجود سم در گندم های وارداتی از روسیه بود، اما 
همه چیز به یک تیتر بر می گردد. خبرگزاری ایلنا در خبری 
با عنوان »آیا واردات گندم آلوده به سرب از روسیه صحت 
دارد؟« به این موضوع پرداخته و هر چند در خبر خود 
وجود سرب در گندم را تکذیب کرده اما به اعتقاد برخی از 
کاربران شبکه های اجتماعی همین تیتر باعث ایجاد جنگ 
روانی و برداشت غلط شده است. البته همان طور که گفته 
شد، ایلنا به نقل از رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی 
ایران نوشت: »شرکت بازرگانی دولتی سالمت این محموله 
را تایید کرده است. این محموله 100 درصد سالم بوده و 
مصرف آن مشکلی ندارد. میزان این محموله بار یک کشتی 
بوده است.« کاربری نوشت: »سالمت غذایی مردم شوخی 
بردار نیست و باید مسئوالن در این زمینه دقت زیادی به 
خرج بدن البته بدبین کردن مردم هم خودش می تونه 

عواقب خطرناکی داشته باشه.«
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تشریح جنجالی رویکرد گفتمانی شهردار

روز گذشته ویدئویی از شهردار مشهد  دست به دست 
شد که او در بخشی از آن در خصوص رویکرد گفتمانی 
می گوید: »آب دریاچه را که یک سازه بتنی وسط آن 
است در زمان هایی از روز مواج می کنیم و این سازه 
بتنی را به شکل یک کشتی در می آوریــم تا تداعی 
کننده »ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه« 
باشد و با این کار رویکرد گفتمانی به ماجرا می دهیم. 
حجت االسالم محمدرضا زائری با بازنشر صحبت های 
شهردار در اینستاگرامش نوشت: »... به گیرنده خود 
دست نزنید، اشکال از فرستنده است! بعد از ٤3 سال 
حاکمیت دینی در جمهوری اسالمی، کار شهر مشهد و 
پایتخت معنوی ایران از سخنرانی های آرمانی مسجد 
کرامت به این جا رسیده! آیا نباید خون گریست؟«  
کاربری در عین حال نوشت: »ادعاهایی درباره این که 
ــراردادش در  این انتقاد آقــای زائــری به خاطر لغو ق
بازارچه کتاب است مطرح شده.«  کاربران بسیاری هم 
واکنش های انتقادی به این سخنرانی شهردار داشتند.

سیر تاریخی توافق 	 
نخستین اخبار از این توافق در سفر بهمن ماه سال 94 شی جین 
پینگ، رئیس جمهور چین به ایران مخابره شد. در بیانیه صادرشده 
در پایان این سفر اعالم شد که دو کشور، سطح روابط را به »مشارکت 
جامع راهبردی« ارتقا داده انــد. همچنین اعــالم شد براساس 
پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه 
زمانی 25 ساله با چین، دو طرف در بند 6 بیانیه مذکور تمایل و 
آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره به منظور انعقاد سند همکاری 
بلندمدت اعالم کرده اند. همچنین در همین سفر مقام معظم 
رهبری در دیدار رئیس جمهور چین، »توافق رؤسای جمهوری 
ایران و چین را برای یک روابط استراتژیک 25 ساله، کاماًل درست 
و حکمت آمیز« دانستند. پس از آن از اسفند 94 تا بهمن 97، وزارت 
امور خارجه با وزارتخانه ها و نهادهای مختلف داخلی، جلسات 
متعددی را با هدف تعیین اولویت ها، تدوین پیش نویس و مفاد قابل 
طرح در این سند برگزار کرد. اسفند سال 97 بود که علی الریجانی، 
رئیس وقت مجلس در سفر رسمی به چین در دیدار با شی جین 
پینگ، رئیس جمهور چین، از نهایی شدن پیش نویس سند 25 
ساله در آینده ای نزدیک خبر داد. سرانجام 7 فروردین ۱4۰۰، 
این سند توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزیران خارجه وقت 

ایران و چین امضا شد.

وضعیت تجارت ایران و چین	 
حجم روابط تجاری دو کشور در سال های اخیر حدود 2۰ میلیارد 
دالر بوده است. از سال 95 تاکنون صادرات ما به چین در سال 
حدود 9 میلیارد دالر و واردات ما بین 9 تا ۱3 میلیارد دالر بوده 
است.چین بزرگ ترین تامین کننده تجهیزات الکتریکی، صوتی- 
تصویری، شیمیایی و صنعتی ایران است. از طرف دیگر ایران یکی از 
صادرکنندگان بزرگ نفت به چین محسوب می شود و واردات نفت 
از ایران تا قبل از تحریم ها حدود 6.5 درصد کل واردات نفتی چین را 
تشکیل می داد. هم اکنون آمار دقیقی از صادرات نفت ایران به چین 
وجود ندارد ولی آمارهای غیررسمی نشان می دهد که چین بزرگ 
ترین خریدار نفت ایران در دوره تحریم هاست.در چنین شرایطی، 
هدف گذاری ایران و چین برای توافق 25 ساله اگرچه به افزایش 
تجارت بین دو کشور منجر می شود، اما موضوع فراتر از این مسئله 
است. موضوع توافق ایران و چین را باید ابتدا در بستر ابتکار »کمربند 

و راه« چین دید.

۳ هدف چین از »کمربند و راه« و نقش ایران در این طرح	 
این طرح که توسط شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سال 
2۰۱3 ارائه شد، شامل دو مسیر تجاری »کمربند اقتصادی راه 
ابریشم« و »راه ابریشم دریایی« است. »کمربند اقتصادی راه ابریشم« 
در مسیر باستانی راه ابریشم، چین را از طریق آسیای  مرکزی، 
روسیه و خاورمیانه به اروپا متصل می کند. »راه ابریشم دریایی«، 
چین را از طریق دریا به جنوب شرق آسیا و آفریقا مرتبط می کند و 
بیش از 6۰ درصد جمعیت جهان را که در بیش از 6۰ کشور آسیایی، 
اروپایی و آفریقایی زندگی می کنند، در بر می گیرد. این ابتکار 3۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی جهان و 35 درصد تجارت جهانی را 
پوشش خواهد داد و به طور مشخص سه هدف اصلی دارد. هدف 
نخست، خروج چین از محاصره دریایی و اتکای صرف به تنگه ماالکا 
در حدفاصل مالزی و اندونزی است. تقریبًا 6۰ درصد حمل و نقل 
دریایی جهان- بیش از ۱5۰ کشتی در روز- که بیشتر نفتکش های 
چین و ژاپن هستند از این تنگه عبور می کنند. نگرانی از نفوذ آمریکا 
و رقبای منطقه ای نظیر هند و ایجاد محدودیت بر نقل و انتقاالت 
دریایی چین، نگرانی همیشگی دولتمردان پکن بوده است. هدف 
دوم تبدیل چین به قدرت اول اقتصادی جهان با ایجاد فرصت های 
جدید برای توسعه صنعتی چین از مسیر صادرات کاال و خدمات فنی 
و مهندسی در طول زنجیره کشورهای مرتبط با این ایده است. هدف 
سوم نیز ایجاد ثبات سیاسی و اتصال منافع کشورهای مختلف در 

طول زنجیره به یکدیگر است که همکاری را جایگزین تنش سیاسی 
می کند.براساس نقشه های منتشر شده از چند مسیر اصلی ابتکار 
کمربند و راه، ایران جزو حلقه های اصلی مسیر زمینی است که از 
چین آغاز و پس از گذر از ایران به ترکیه و در نهایت اروپا منتهی می 
شود. تصویر، گذر این مسیر از ایران را نشان می دهد. عالوه بر این، 
ایران به عنوان یکی از منابع تامین انرژی از جمله نفت خام، مواد 
اولیه نظیر سنگ آهن و محصوالت خام پتروشیمی، جایگاه مهمی 
در اقتصاد چین دارد و به همین دلیل، یکی از اولویت های جدی 

چین در ابتکار کمربند و راه، ایران است.

توافق 25 ساله در مرحله ورود به جزئیات پروژه ها	 
دو روز قبل وزیر اقتصاد از پیگیری قراردادهای مرتبط با توافق 25 
ساله ایران و چین خبر داد و گفت که این قراردادها در مرحله نهایی 
شدن است. با این حال اگرچه فهرست این قراردادها مشخص 
نیست اما می توان برمبنای پروژه های قبلی چینی ها در ایران و 
برخی گمانه ها مواردی از این قراردادها را فهرست کرد.پیش از 
این نشریه پترولیوم اکونومیست در تاریخ 3 سپتامبر 2۰۱9 )۱2 
شهریور 9۸( از سرمایه گذاری 4۰۰ میلیارد دالری چین در ایران 
خبر داد و مدعی شد که طی این توافق نامه، چین 2۸۰ میلیارد دالر 
در صنعت نفت و گاز و ۱2۰ میلیارد دالر در صنعت حمل و نقل ایران 

سرمایه گذاری می کند.

فهرست بلند پروژه های اقتصادی ایران روی میز چین	 
ــزار پـــروژه  ــدود ۱۰۰ هـ ــا حـ ــاره ــاس آم ــراس ــورت کلی ب ــه صـ ب
اقتصادی و عمرانی نیمه تمام در کشور وجــود دارد که تکمیل 
آن ها براساس بــرآوردهــای فعلی به هــزار هــزار میلیارد تومان 
)۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان( اعتبار نیاز دارد. به طور 
مصداقی در بخش های مختلف می توان پروژه هایی را فهرست کرد.
انرژی:در بخش انرژی، عالوه بر تداوم خرید نفت از ایران، حضور 
چینی ها در توسعه میادین بزرگ نفت و گاز و نوسازی پاالیشگاه 
های کشور یکی از زمینه های مهم همکاری است. توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی، توسعه میادین 
نفتی آزادگان و یادآوران و نوسازی برخی پاالیشگاه های قدیمی 
داخلی از جمله پاالیشگاه های آبادان و تهران از مهم ترین پروژه های 
نفتی و گازی است که مشارکت چینی ها در توسعه آن ها محتمل 
است. در دیگر بخش های انرژی کشور نیز توسعه انرژی های پاک 
و نوسازی نیروگاه های فرسوده از مهم ترین پروژه های مرتبط با 

صنعت برق است.
مالی: ارتقای همکاری های بانکی، مالی و بیمه ای و گشایش شعب 
بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد 
پیام رسان ملی میان دو کشور با هدف ایجاد پیمان پولی دوجانبه از 

همکاری های محتمل در بخش های بانکی و مالی است.
حمل و نقل: در بخش راه که یکی دیگر از مهم ترین محورهای توافق 
25 ساله است، کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور 
و برقی سازی خطوط آهن مثل خط آهن تهران - مشهد، توسعه 
شبکه مترو در شهرهای بزرگ ایران، مشارکت در توسعه سواحل 
مکران، توسعه بنادر ایران از جمله بندر چابهار و تکمیل بزرگراه 
ها و آزادراه های داخلی و بین المللی ایران از مهم ترین محورهای 

همکاری است.
مسکن: در بخش مسکن نیز طی ماه های اخیر، اخباری از حضور 
چینی ها در قالب صنعتی سازی ساخت مسکن برای طرح نهضت 
ملی مسکن و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال 
شنیده شده است که می توان آن را نیز در قالب توافق 25 ساله دید.
سایر: همکاری های مخابراتی، علمی - فناوری، آموزشی، سالمت 
و گردشگری از دیگر حوزه های احتمالی همکاری در قالب توافق 
25 ساله است که باید منتظر بود تا به تدریج در ماه های آینده 
فهرست پروژه های مرتبط با این بخش ها و سرمایه گذاری چینی 

ها در توسعه آن ها مشخص شود.

نگاهی به سیر تاریخی توافق راهبردی ایران و چین، دالیل 2 کشور برای توافق و برآوردی از پروژه های اقتصادی روی میز

منوی اقتصادی توافق 25 ساله اب چین

مهدی حسن زاده - در سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به چین، آغاز اجرای توافق 25 ساله ایران و چین اعالم شد. توافقی که 
چند سال است یکی از مباحث خبری مهم کشور محسوب می شود و اگرچه جزئیات این توافق راهبردی که به مثابه نقشه راه همکاری 
بلند مدت دو کشور است، اعالم نشده اما براساس اطالعات قبلی می توان درباره محورهای مهم این توافق و برخی جزئیات آن به 
درک مشخصی رسید. در عین حال این توافق اگرچه جنبه های فرهنگی و سیاسی و امنیتی نیز دارد اما پرواضح است که بخش مهم 
آن معطوف به همکاری های اقتصادی خواهد بود که از این پس باید در قالب قراردادهای متفاوت بین دو کشور منعقد و اجرایی شود. بر 
همین اساس نگاهی انداخته ایم به ظرفیت های اقتصادی مهمی که می تواند دراین قالب مبنای همکاری های گسترده و مهم قرار بگیرد.

سوانیم اب فوران 

آتشفشان زیردریایی

اگر تا حاال فکر می کردید که فقط کوه ها محلی برای 
خروش آتشفشان ها هستند باید بدانید که سخت در 
اشتباه بوده اید. ما در اقیانوس ها به ویژه اقیانوس آرام 
ده ها برابر آتشفشان های روی خشکی آتشفشان داریم 
و فــوران یکی از آن ها در اقیانوس آرام در شنبه ای که 
گذشت باعث موج هایی شد که ویدئوی برخی از این 
امواج سهمگین در »پــرو«، »سانفرانسیسکو«، »سانتا 
کروز« و »ژاپــن« در شبکه های اجتماعی بازنشر شد. با 
این حال روز گذشته تصاویری از امواج سونامی حاصل 
از فوران یک آتشفشان زیردریایی که در روز شنبه اتفاق 
افتاده در شبکه های اجتماعی نشان می داد که آب 
وارد ساختمان یک کلیسا و چندین خانه شده و به گفته 
شاهدان، خاکستر در حال باریدن بر سر پایتخت است. 
هشدار وقوع سونامی باعث شد که ساکنان به سمت 
مناطق مرتفع نقل مکان کنند. در ادامه ضمن بررسی این 
حادثه درباره آتشفشان های زیردریایی هم نوشته ایم که 

خواندنش می تواند برای تان جذاب باشد.
کجا، چه اتفاقی افتاد؟	 

روز شنبه یک آتشفشان زیردریایی در 65 کیلومتری 
پایتخت مجموعه جزایر تونگا به مدت 8 دقیقه فوران 
کرد که باعث ایجاد امواج سونامی شد و با مجموعه ای از 
1۷0 جزیره در شرق استرالیا و در اقیانوس آرام، برخورد 
کرد. یکی از ساکنان تونگا گفته: »هنگام فوران آتشفشان 
تصور کردیم بمب در نزدیکی ما منفجر شده است.« مرکز 
زمین شناسی تونگا هم اعالم کرده: »ستون هایی از گاز، 
دود و خاکستر تا ارتفاع 20 کیلومتری به هوا بلند شده 
اســت.« مقامات سووا پایتخت جزیره فیجی گفته اند 
که فوران 8 دقیقه ای آتشفشان آن قدر شدید بوده که 
صدایش مانند رعد و برق بلند توفان در این جزیره در 
فاصله 800 کیلومتری شنیده شده است. گفته شده 
محققان پس از شروع فوران آتشفشان، انفجارهای عظیم 
و رعد و برق را در نزدیکی آتشفشان مشاهده کردند. 
تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که توده ای از خاکستر، 
بخار و گاز به عرض 5 کیلومتر و تا حدود 20 کیلومتر از این 
آتشفشان باال می رود. هنوز از خسارات جانی و مالی این 

اتفاق گزارشی بیرون نیامده است.
جزیره های آتشفشان ساخت	 

شاید باورتان نشود اما بسیاری از جزیره های موجود در 
جهان ساخته شده همین آتشفشان های زیر آب هستند و 
آخرین جزیره ساخته شده از این آتشفشان ها در مجموعه 
جزایر ژاپن قرار دارد که بر اثر فعالیت های آتشفشانی 
شکل گرفته است. گارد ساحلی ژاپن در اواخر مرداد 
امسال، این جزیره جدید را پس از فوران آتشفشانی در 
50 کیلومتری جنوب »ایوو جیما« کشف کرد. این اتفاق به 
ویژه در ژاپن یک اتفاق غیرمعمول نیست. جزایر جدیدی 
در ژاپن در سال های 1۹04، 1۹14 و 1۹86 به این شکل 
تشکیل شده اند که البته همگی آن ها به دلیل فرسایش 
به زیر آب رفته اند. اکنون اگر این آتشفشان به فوران خود 
ادامه دهد و پوسته ای قوی ایجاد کند، این جزیره جدید 
می تواند به جای آن که موقتی باشد، به یک جزیره دایمی 
تبدیل شود. در این صورت می توان آن را به قلمروی ژاپن 

اضافه کرد.
نکاتی جالب از آتشفشان های زیر آب	 

* در سطح زمین حدود 1500 آتشفشان فعال داریم، 
در حالی که تخمین زده شده است در اقیانوس آرام به 

تنهایی بیش از 10 هزار آتشفشان وجود دارد.
* جزایر هاوایی به دلیل چنین فوران های آتشفشانی 

تشکیل شده است.
* آب )با فشار حدود 250 برابر بیشتر( فشار بیشتری 
را در سطح زمین نسبت به هوا اعمال می کند. این فشار 

بیشتر می تواند به انفجار در زیر آب منجر شود.
* کوه های دریایی چیزی نیستند، جز ساختارهایی که 
توسط آتشفشان های خاموش زیر دریا شکل گرفته اند. 
طبق پیش بینی دانشمندان، حــدود 100 هــزار کوه 

دریایی در سراسر جهان وجود دارد.



ــروز مرحله یــک هشتم  ــ ــروه ورزش/امـ گ
نهایی جام حذفی با برگزاری چهار بازی 
آغاز خواهد شد و فردا نیز با برگزاری چهار 
صعودکننده  تیم   8 تکلیف  دیگر  ــازی  ب
به دور بعدی رقابت ها مشخص خواهد 
شد.در مهم ترین بازی امروز ذوب آهن در 
ورزشگاه فوالدشهر میزبان پرسپولیس 
صفر  بر   4 شکست  با  است.پرسپولیس 
ویستاتوربین به این مرحله رسیده و ذوب 
آهن نیز با سه گل از سد ریکا بابل گذشته 
است.بازی امروز پنجمین تقابل دو تیم در 
جام حذفی خواهد بود. در چهار مصاف 
قبلی دو تیم در جام حذفی دو برد برای 
ــرای ذوب آهــن به  پرسپولیس و دو بــرد ب
ثبت رسیده و همه چیز مساوی بوده است 
ــرازو به ســود یکی از دو تیم  ــروز کفه ت و ام

سنگینی خواهد کرد. هر چند که 
اول  فصل  نیم  پرسپولیس 

لیگ را در رتبه دوم جدول 
به اتمام رسانده اما به 

گـــواه کــارشــنــاســان 
پرسپولیس این فصل 
نشانی از تیم آمــاده 

پنج فصل گذشته ندارد.در 
این شرایط مسلما یحیی گل 

محمدی به خوبی می داند که 
در میان موج انتقادها نتیجه 

حذفی  ــام  ج در  نگرفتن 
مــی تــوانــد چــه تبعاتی 

ــد.در  ــاشـ ــه بـ ــتـ داشـ
حالی که هواداران 

پس  پرسپولیس 
مقابل  ــرد  ــ ب از 
سپاهان، انتظار 

از دو  امتیاز  شــش 
بــازی با پدیده و فجرسپاسی 
را داشتند، اما چهار امتیاز از 
آن شــش امتیاز حاصل شــد و 
از آن مهم تر این که در این دو 

بــازی، شاگردان گل محمدی چندان در 
نبودند.تکرار  موفق  گل  موقعیت  خلق 
چنین نمایشی باعث افزایش نگرانی بین 
هـــواداران پرسپولیس خواهد شد و این 
فضای منفی قطعا می تواند روی کار یحیی 
و شاگردانش تاثیرگذار باشد. در بازی 
امــروز امید عالیشاه و عیسی آل کثیر دو 
غایب سرشناس سرخ ها هستند. عالیشاه 
در شروع نیم فصل دوم به ترکیب سرخ ها 
باز می گردد اما در ادامه رقابت های لیگ 
و جام حذفی خبری از آل کثیر نیست و 
یحیی باید به نبودن 
ــن  ــک ــازی ایــــن ب
ــادت کند. ــ ع
ــروز  حریف ام
پــرســپــولــیــس 

تیمی است که در لیگ عملکرد قابل قبولی 
نداشته و در جام حذفی هم به صورت جدی 
محک نخورده است.تقابل مهدی تارتار و 
یحیی گل محمدی قطعا یکی از جذابیت 
های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 
است.ذوب آهن با تارتار مقابل پرسپولیس 
در لیگ برتر بازنده شد و حاال نبرد تکراری 
دو تیم در جام حذفی برای ذوبی ها و تارتار 
شرایط  تردید  بی  دارد.  انتقامی  جنبه 
ــازی هــای حذفی با لیگ برتر متفاوت  ب
اســت و نمی توان از حــاال تیمی را برنده 
ــازنــده دانــســت. یــا ب
گفتنی است امید 
عالیشاه و عیسی 
غایبان  کثیر  آل 
در  پرسپولیس 

بازی امروز هستند.در دیگر بازی حساس 
ــروز سپاهان دیگر مدعی لیگ و جام  ام
حذفی در اراک میزبان آلومینیوم است. 
آلومینیوم در رقابت های لیگ توانسته از 
امتیاز  سپاهان  و  پرسپولیس،استقالل 
بگیرد و حاال در جام حذفی نیز اراکی ها به 
دنبال خلق شگفتی هستند.سپاهان در 
مرحله قبلی با یک برد خفیف یک-صفر 
ــی اسالمشهر گذشت  از ستارگان اورک
و آلومینیوم هم تیم لیگ برتری فجر را 
ــا توجه به نمایش  با دو گل شکست داد.ب
آلومینیوم در رقابت های لیگ امسال قطعا 
سپاهان با قرعه سختی روبه رو شده و برای 
عبور از این قرعه سخت شاگردان نویدکیا 
باید بهترین نمایش ممکن را در اراک داشته 
باشند.به خصوص این که رسول خطیبی 
هم ثابت کرده که در رقابت های حذفی 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.

یک هشتم نهایی جام حذفی
امروز       

آلومینیوم اراک - فوالد مبارکه سپاهان 
ساعت ۱۴  

خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان
ساعت ۱۴  

مس کرمان - فوالد خوزستان
ساعت ۱۴:۳۰  

ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس
ساعت۱۵:۳۰  

فردا       
نساجی مازندران - گل گهر سیرجان 

ساعت ۱۴  
مس رفسنجان - پدیده مشهد

ساعت ۱۴:۳۰  
نفت مسجد سلیمان - خلیج فارس

ساعت ۱۴:۳۰  
پیکان تهران - استقالل

ساعت ۱۵:۳۰  

جوکوویچ از استرالیا دیپورت شد
گاردین از دیپورت شدن نواک جوکوویچ صرب از استرالیا 
خبر داد. به نقل از گاردین، مقامات دولت فدرال استرالیا 
پس از پذیرش اعتراض نواک جوکوویچ در دستگاه قضایی 
این کشور و رای دادگــاه ملبورن در مخالفت با لغو روادید 
تنیسور صرب همچنان بر قوانین کشوری مبنی بر اخراج 
اتباع خارجی واکسینه نشده یا فاقد مدارک الزم بهداشتی 
تاکید دارند.وزیر مهاجرت استرالیا، روادید نواک جوکوویچ 

صربستانی را لغو کرد و این بازیکن با اخــراج از این کشور 
روبه رو شد. تنیس باز شماره یک مردان جهان قرار بود در 
مسابقات اوپن استرالیا که از روز دوشنبه آغاز می شود، بازی 
کند.پس از اعتراض نواک جوکوویچ به این رای، دادگاه 
استرالیا این رای را تایید کرد و به این ترتیب جوکوویچ باید 
استرالیا را ترک کند و نمی تواند در رقابت های تنیس اوپن 

استرالیا شرکت کند.

۵ورزشی دوشنبه  27 دی ۱۴۰۰
۱۴ جمادی الثانی۱۴۴۳.شماره 2۰8۵۴ 

رضاییان از السیلیه جدا شد
نشریه »الشرق« قطر خبر داد باشگاه السیلیه به صورت 
رسمی به رامین رضاییان مدافع ایرانی اش ابالغ کرد که 
می تواند به دنبال تیمی جدید باشد و جایی در تیم ندارد.

رامین رضاییان مثل بقیه لژیونرهای السیلیه در این فصل 
نتوانست عملکرد رضایت بخشی داشته باشد به همین 
دلیل مدیران باشگاه السیلیه این بازیکن را در فهرست 
خروج گذاشتند و این بازیکن با توافق با باشگاه الدحیل 
قطر می تواند به هر تیمی برود.ملی پوش سابق کشورمان 
به صورت قرضی در السیلیه توپ می زد و همچنان تحت 
ــرارداد باشگاه الدحیل اســت و باید دیــد ایــن تیم چه  قـ

تصمیمی درباره آینده مدافع ایرانی اش می گیرد.

تجمع اعتراضی هواداران درباره بالتکلیفی پدیده !
در پی شرایط اسفناک تیم فوتبال پدیده و 
بالتکلیفی مالکیت آن ،  تعدادی از هواداران 
با تجمع مقابل  فوتبال مشهد ظهر دیـــروز 
ساختمان اداره  کل ورزش  و جوانان خراسان 
رضوی ، خواستار بهبود وضعیت تیم و تعیین 
تکلیف مالکیت آن شدند. هواداران که تعداد آن 
ها به 30 نفر هم نمی رسید، از مسئوالن ارشد 
استان انتظار داشتند که وضعیت تنها نماینده 
فوتبال خراسان رضوی را مشخص کنند. آن 
ها در ابتدا مقابل اداره کل ورزش و جوانان 
تجمع کردند که با دخالت نیروی انتظامی 
متفرق شدند. اما در ادامه هواداران به محوطه 
مجموعه ورزشی شهید بهشتی هدایت شدند 
و جبار قوچان نژاد معاون ورزشــی اداره کل 
ورزش و جوانان دقایقی در جمع آن ها حاضر 
شد و درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای 
وضعیت تیم فوتبال پدیده مطالبی را بیان کرد. 
سپس چهار نفر به نمایندگی از هــواداران در 
دفتر افشین داوری سرپرست اداره کل ورزش 
و جوانان حاضر و در این دیدار خواهان بازپس 
گیری تیم پدیده از مالک فعلی شدند و اظهار 
کردند که شرایط فعلی تیم اصال خوب نیست 

و حمیداوی صالحیت تیمداری را ندارد چرا 
که به جای تقویت تیم ، به دنبال تضعیف آن 
است. سپس افشین داوری سرپرست اداره 
کل ورزش و جوانان در این دیدار تاکید کرد : از 
تمام مشکالت موجود در باشگاه پدیده مطلع 
هستیم و تمام تالش مان را به کار می گیریم تا 
تیم فوتبال پدیده در لیگ برتر بماند.در مجموع 
هواداران و عالقه مندان به تیم فوتبال پدیده 
ــد استانی و نمایندگان  از مسئوالن ارش
مجلس این انتظار را دارند که سکوت اختیار 
نکنند و برای شور و هیجان جوانان این شهر 
و کمک به فوتبال استان پای کار بیایند و 
مانع از نابودی تنها نماینده فوتبال استان 
در لیگ برتر شوند. در این زمینه قوچان نژاد، 
معاون ورزشــی اداره  کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی گفت: با توجه به دغدغه 
هــواداران تیم فوتبال پدیده، امیدواریم به 
زودی مالکیت این باشگاه به استان واگذار 
شود. مسئوالن خراسان رضوی اراده آن را 
دارند که تیم فوتبال پدیده به استان واگذار 
شود اما باید ابتدا ابزار قانونی برای گرفتن 

تیم در استان فراهم شود.

خداحافظی عزت اللهی از هواداران دانمارکیخبر

گزینه استقالل در تور استراماچونی!
گروه ورزش/ رسانه های قطری در حالی از توافق نهایی 
کالب  بولد  وایله  تیم  ایرانی  هافبک  عزت اللهی،  سعید 
دانمارک با تیم الغرافه  قطر خبر دادند که دیروز  این بازیکن 
با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به طور تلویحی با 
هواداران این تیم خداحافظی کرد تا این خبر را تایید کند.
عزت اللهی سابقه بازی در لیگ چمپیونشیپ انگلستان، 
روسیه، بلژیک و دانمارک را دارد و حاال در الغرافه اولین 
تجربه آسیایی خود را پشت سر خواهد گذاشت و به جمع 
زیادی از بازیکنان ایرانی در لیگ ستارگان ملحق می شود.
عزت اللهی از جمله بازیکنانی است که بارها از او به عنوان 
گزینه استقالل در نقل و انتقاالت پیش فصل و زمستانی 
یاد شده است اما این هافبک ملی پوش هر بار با انتخاب 
یک تیم خارجی نشان داده فعال عالقه ای به حضور در لیگ 
برتر ندارد و شاید در چند سال آینده که به سن بازنشستگی 
نزدیک شد به فوتبال ایران برگردد. همین داستان درباره 
رضا قوچان نژاد مهاجم سابق تیم ملی هم صدق می کند و 

تقریبا هر فصل نام او به عنوان گزینه تیم ها مطرح می شود و 
در نهایت او سر از تیم های خارجی درمی آورد. نکته جالب 
درباره عزت اللهی این که او حاال شاگرد آندره آ استراماچونی 
خواهد شد که دو فصل پیش در ایران هدایت استقالل تهران 
را برعهده داشت و همان موقع هم صحبت از تمایل استقاللی 
ها برای جذب این هافبک ملی پوش بود. استراماچونی 
زمانی که با تیم قطری به توافق رسید به دنبال جذب چند 
ایرانی از جمله مهدی قایدی و علی کریمی دو  بازیکن 
شاگردش در استقالل بود که بنا به دالیلی جذب هیچ کدام 
محقق نشد و قایدی به االهلی الشباب امــارات پیوست و 
کریمی که بازیکن الدحیل قطر بود با هماهنگی باشگاهش 
به کایسری اسپور ترکیه پیوست. البته استراماچونی از بین 
شاگردان سابقش شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی و سابق 
استقالل را جذب کرد و او هم با عملکرد خوبش در الغرافه 
رضایت ســران ایــن باشگاه قطری را جــذب کــرده اســت و 

احتمال تمدید قراردادش زیاد است.

نگاه فوتبال ایران به مراسم برترین های فیفا

امشب طارمی برنده جایزه پوشکاش می شود؟

گروه ورزش/امروز هفدهم ژانویه مصادف با بیست و هفتم دی ماه مراسم 
بهترین های سال فیفا برگزار خواهد شد و فوتبال ایران نیز در این مراسم 
یک نماینده خواهد داشت.در مهم ترین بخش مراسم برترین های فیفا لیونل 
مسی، روبرت لواندوفسکی و محمد صالح برای کسب عنوان مرد سال فیفا با 
هم به رقابت خواهند پرداخت.در بخش بهترین مربیان سال 2021 نیز نام 
پپ گواردیوال از منچسترسیتی، توماس توخل از چلسی و روبرتو مانچینی از 
تیم ملی ایتالیا به چشم می خورد.جانلوییجی دوناروما، دروازه بان تیم ملی 
ایتالیا و پاری سن ژرمن، به همراه ادوارد مندی، دروازه بان تیم ملی سنگال 
و چلسی، در کنار مانوئل نویر، دروازه بان تیم ملی آلمان و بایرن مونیخ هم 
نامزد دریافت عنوان  بهترین دروازه بانان سال گذشته میالدی هستند.اما 
مسلما نگاه همه ما در مراسم امشب به بخشی خواهد بود که در آن برنده 
جایزه پوشکاش معرفی می شود.ضربه ای که گل سال اروپا لقب گرفت، حاال 
به جمع سه گل برتر سال جهان رسیده و طارمی را در آستانه بزرگ ترین عنوان 
فردی یک بازیکن ایرانی قرار داده است؛ جایزه ای که با انتخاب هواداران 
فوتبال و البته اسطوره های عضو فیفا اهدا خواهد شد.چندی پیش فیفا از سه 
نامزد نهایی جایزه پوشکاش پرده برداشت و مهدی طارمی را در کنار پاتریک 
شیک و اریک المال قرار داد؛ بازیکنانی که سال گذشته توانستند در یورو 
2020 و لیگ جزیره گل هایی را بزنند که نام آن ها را به مراسم برترین های 
فیفا برساند.حاال همه ایرانی ها امیدوارند با پیروزی مهدی طارمی، فوتبال 
ایران برای  اولین بار جایزه زننده زیباترین گل سال را در آغوش بگیرد.این 
جایزه از 2009 به مراسم برترین های سال راه یافته و سپ بالتر رئیس پیشین 
فیفا، بنیان گذار آن بوده است. در تاریخ نه چندان طوالنی جایزه پوشکاش، 
بازیکنان برزیلی بهترین عملکرد را داشته اند و دو بار این جایزه را تصاحب 
کرده اند؛ یک بار نیمار جونیور و دیگری وندل لیرا.از آسیا نیز به جز سون 
هیونگ مین که سال گذشته با گلی تماشایی، پوشکاش را به دست آورد، 
»مهد فائز سوبری« نیز با گلزنی از روی ضربه ایستگاهی در سوپرلیگ مالزی، 
این جایزه را تصاحب کرد و حاال طارمی می تواند سومین آسیایی و نخستین 

بازیکن از منطقه غرب باشد که زننده برترین گل سال لقب می گیرد.

سوژه

پاکدل به آلومینیوم اراک برمی گردد؟
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که فرصت زیادی برای بازی در این تیم پیدا 
نکرده، با دو سه پیشنهاد از تیم های لیگ برتری مواجه شده است.حامد پاکدل 
مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک قبل از شروع فصل جاری مسابقات لیگ 
برتر پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد. این بازیکن اما در نیم فصل اول فرصت 
زیــادی برای حضور در ترکیب پرسپولیس به دست نیاورد و در این تیم یک 
بازیکن نیمکت نشین به حساب می آید.پاکدل که قرار بود امید سرخ ها برای 
گلزنی باشد تا پایان نیم فصل اول فقط یک گل آن هم در همان هفته ابتدایی به 
ثمر رسانده است.حامد پاکدل اکنون با دو سه پیشنهاد لیگ برتری مواجه شده 
و حتی باشگاه آلومینیوم هم خواهان بازگرداندن این مهاجم است. باید دید 
پاکدل در باره بازگشت به آلومینیوم، ماندن در پرسپولیس یا حضور در تیم های 

دیگر چه تصمیمی خواهد گرفت.

چشمی در فهرست جدایی های استقالل نیست
روزبه چشمی هافبک - مدافع باتجربه ای که پس از یک فصل دوری از استقالل 
و حضور در لیگ ستارگان قطر بار دیگر به جمع آبی پوشان پیوست، به رغم 
تالش هایی که داشت به عنوان یک مهره ثابت و کلیدی در نیم فصل نخست 
ظاهر نشد و اغلب از او در نقش بازیکن جانشینی که قرار است با استفاده از 
قدرت باالی مدیریتی اش به اداره بازی بپردازد، استفاده می شد.نه چشمی 
برنامه ای برای جدایی از استقالل دارد و نه باشگاه استقالل میلی به جدایی 
این بازیکن باتجربه دارد و چشمی همچنان در نیم فصل دوم با پیراهن 
استقالل در میادین حضور پیدا می کند. این در حالی است که چشمی در 10 
بازی از 1۵ بازی نیم فصل اول آبی پوشان به میدان رفت و تنها سه بار مقابل 
تراکتور در هفته سوم، صنعت نفت در هفته هفتم و پرسپولیس در هفته هشتم 

در ترکیب ثابت قرار داشت.

به مناسبت درگذشت رئیس پیشین فدراسیون های والیبال و کشتی

وداع اب معمار خرم والیبال ایران
گروه ورزش/ »حاجی  یزدانی« صدایش می کردند؛ 
چه آن ها که رفاقتی قدیمی با او داشتند و چه نسل 
جدید که به واسطه تحوالت شگرفی که پیر سرد و گرم  
چشیده ورزش ایران در والیبال و کشتی ایجاد کرده 
بود، با او آشنا شدند. معمار والیبال ایران اما لقبی است 
که از دیرباز در کارنامه درخشان و مملو از موفقیت 
محمدرضا یزدانی خرم نقش بست. مدیری توانمند 
که سابقه 17 ساله در مدیریت ورزش کشور)از سال 
68 تا 8۵( داشــت و سنگ بنای پیشرفت و جهانی 
شدن والیبال ایران در زمان او گذاشته شد؛ آن هم با 
برگزاری لیگ های منظم، آوردن مربیان خارجی برای 
تیم ملی جوانان و نوجوانان و گرفتن بودجه و تجهیزات 
برای فدراسیون والیبال. همین تحوالت هم موجب 
شد والیبال در سال های 1378، 1379 و 1381 
به عنوان بهترین فدراسیون ورزشی ایران انتخاب شود. 
یزدانی خرم پس از موفقیت در والیبال در انتخابات 
فدراسیون کشتی حضور یافت و در سال 8۵ از مجمع 
رای اعتماد گرفت و تا سال 90 در کشتی حضور داشت 
ولی بعد از آن کم کم از مدیریت ورزش کشور جدا شد. 
حاجی یزدانی درباره نحوه ورودش به والیبال خاطره 
جالبی نقل کرده که تا همیشه به یادگار خواهد ماند: 
»زمانی که حسن غفوری فرد رئیس سازمان تربیت بدنی 
شد،  از من دعوت کرد و چند رشته را پیشنهاد داد که 
آقای متقی برنامه ریز آن ها بود. من والیبال را انتخاب 
کردم ولی گفتند به شخص دیگری قولش را داده ام. من 

هم گفتم، مبارکش باشد و رفتم. بعد از دو ماه مرا دعوت 
و برنامه ریزی کرد و گفت باید خرجش را خودتان تامین 
کنید؛ من هم پذیرفتم. آن زمان به آقای رفیقدوست 
در بنیاد گفتم و ایشان گفت دست شما به توپ خورده 
است؟ گفتم بله و گفتند برو قبول کن. گفتم این طور 
نمی شود و اگر بروم باید پشتیبانی مالی شوم. ایشان 
هم که آدم عالقه مندی بود، گفت باشد.« همان شد که 
حاجی مدیریت فدراسیون والیبال را برعهده گرفت و 
این رشته را به یکی از رشته های قدرتمند ورزش ایران 
تبدیل کرد. صرف نظر از مدیریت موفق او در فدراسیون 
کشتی ، یزدانی خرم افکار بلندی هم برای پیشرفت 
رشته های پایه داشت و مدام در مصاحبه هایش سه رشته 
ژیمناستیک، دوومیدانی و شنا را ورزش های اول در دنیا 
می خواند و می گفت: »ورزش اول دنیا ژیمناستیک،  
دوم دوومیدانی و سوم شناست اما ما در این سه رشته 
در دنیا کجا قرار داریم؟ باید به ورزش اول، دوم و سوم 
دنیا بپردازیم.« البته تاکیدات او برای بها دادن به این سه 
رشته مادر هیچ گاه از سوی مدیران وقت ورزش کشور 
مورد توجه قرار نگرفت تا این مدیر موفق ورزش کشور در 
سال های آخر عمرش بیشتر به مطالعه و دادن مشورت 
به گروه های ورزشی مشغول باشد. یزدانی خرم در سال 
132۵ در تهران و محله توپخانه به دنیا آمد و بعد از 7۵ 
سال زندگی پرثمر سرانجام بامداد یک شنبه به دلیل 
سکته قلبی و ابتال به بیماری عروقی در منزل جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. روحش شاد و یادش گرامی.

     آغاز مرحله یک هشمت هنایی جام حذیف    ویژه

  نبرد یحیی و تارتار این بار در جام شگفتی ها 



سینما و تلویزیون ۶

گزارش

دوشنبه  2۷ دی  1400
14 جمادی الثانی  144۳.شماره  20854

 مائده کاشیان  

تازه ترین  در  اسکندری  ستاره 
نمایش  در  ــود  خ حضور  تجربه 
خانگی، جلوی دوربین سریال 
»پــدر گــواردیــوال« به کارگردانی 
سعید نعمت ا... رفت. او اکنون 

مجموعه »خسوف« را در حال انتشار دارد.

زنده یاد مهرداد میناوند احتماال 
ــان بـــا اولــیــن  ــزم ــم 9 بــهــمــن  ه
سالگرد درگذشتش، با مستند 
»آقای هــوادار« در تلویزیون دیده 
می شود. به گزارش خبر ورزشی، 
ــاره این بازیکن  این اولین مستندی است که درب

ساخته شده است.

عــادل فردوسی پور منعی برای 
حضور در تلویزیون ندارد. پیمان 
جبلی در حاشیه مراسم تجلیل از 
خانواده های شهدا یک بار دیگر به 
بالمانع بودن حضور فردوسی پور 

روی آنتن اشاره کرد و گفت او نیروی صداوسیماست.

با  آفــریــن عبیسی در گفت وگو 
میزان از وضعیت پیش کسوتان 
در سینما انتقاد کرده و گفته است 
که برای بازیگرانی در سن و سال 
او، نقش های مهمی در سینما 

نوشته نمی شود و این اتفاق هر چند سال یک بار رخ 
می دهد.

نسیم ادبی به زودی برای اجرای 
نمایش »خونین زار« به کارگردانی 
سهراب حسینی، روی صحنه تئاتر 
خواهد رفت. به گزارش ایسنا، این 
نمایش قرار است بهمن ماه اجرا 

شود و نسیم ادبی تنها بازیگر آن است.

چهره ها و خبر ها

هوتن شکیبا با فیلم »ارفــاق« اثر 
رضــا نجاتی در بخش سینمای 
فجر  جشنواره  چهلمین  کوتاه 
دیده می شود. این بازیگر با فیلم 
»مالقات خصوصی« کاری از امید 

شمس نیز در بخش مسابقه جشنواره حاضر است.

کیانوش عیاری در گفت وگویی 
با فیلم امــروز، دربــاره اصالحات 
10 قسمت اول سریال »87 متر« 
ــرد: »]در ایــن سریال[  اظهار ک
پشت پنجره، خیابان ها، حیاط 

و... گربه هست. دستور دادند تمام این گربه ها را 
حذف کنید. قصد دارم پیش آقای جبلی بروم و این 

مسئله را با ایشان مطرح کنم.«

مخاطبان رادیو و تلویزیون، داریوش کاردان 
گوینده و مجری پیش کسوت را با بیان صریح، 
خاطر  به  کنایه آمیزش  و  طنازانه  انتقادی، 
دارند. او در سال های اخیر نسبت به گذشته، 
ــد که  بــه دلیل آن چــه وی شرایطی مــی دان
باعث شده نتواند آن بیان صریح و انتقادی 
خود را حفظ کند، حضور کم رنگی در عرصه 
اجرا داشته است. داریوش کاردان به تازگی 
ــاک« که نسخه ایرانی مجموعه  با برنامه »ت
ســخــنــرانــی هــای »تـــد« اســـت، بــه تلویزیون 
را  برنامه  این  چهارشنبه  شب ها  و  بازگشته 
روی آنتن دارد. او به عنوان بازیگر نیز سریال 
»دنیای گمشده« و »87 متر« را آماده پخش 
دارد و در سریال »جشن سربرون« بازی کرده 
ــاک«، با این مجری  اســت. به بهانه پخش »ت

پیش کسوت گفت وگو کردیم.

چرا پیش از »تاک« مدتی بود که در تلویزیون 	 
غیبت داشتید؟

من مدت ها بود که برنامه ای اجرا نمی کردم، 
چند دلیل دارد و مهم ترین دلیلش این است 
که نمی شود حــرف زد. یک مقدار محدوده 
بخش محتوا تنگ شده و االن حتی حرف های 
عادی را هم دیگر نمی شود مطرح کرد! یک 
زمانی در برنامه های رادیویی یا تلویزیونی، 
به طنز یا جــدی یا در نمایش نامه ها خیلی 
راحت مشکالت را می گفتیم ولی االن طوری 
شده که درباره مشکالت نمی شود حرف زد. 
مثال خود آقایان اقرار می کنند که مشکالت 
اقتصادی وجود دارد اما وقتی ما می گوییم، 
غیرقابل پخش است! به وجود مسائلی مانند 
اختالس  و دزدی  اقرار می کنند و افــرادی را 
دستگیر، زندانی و مجازات می کنند اما وقتی 
می خواهیم بگوییم چنین چیزی وجود دارد، 
پخش نمی کنند. این ها را به عنوان مثال گفتم، 
درباره همه چیز همین طور است. مدت هاست 
نمی شود حرف زد و بنده هم خیلی به اجرای 
برنامه هایی که نمایشی از گفت وگو باشد، مایل 
نیستم. معتقدم »گفت وگو« باید »گفت وگو« 
باشد. سخت است آدم حرف بزند، میکروفن 
دستش باشد، دوربین در اختیارش باشد و 
چیزهایی را که الزم است نگوید. من این فضا 
را اصال نمی توانم تحمل کنم، بروم یک جایی 
بنشینم و بگویم به به همه چیز خوب و گل و بلبل 
است! نیست، مردم به آدم می خندند. قبال 
هم اعالم کردم، هروقت احساس کنم فضایی 
وجود دارد ولو یک ذره و می شود صحبت کرد، 

قطعا شرکت و اجرا می کنم.

با این شرایط چطور شد که اجرای »تاک« 	 
را پذیرفتید؟

از سال ها پیش با خانم نوابی نژاد آشنا هستم و از 
ایشان شناخت دارم. در برنامه »هزار دستان«، 
»مکث« و »محاکات« با خانم نوابی نژاد کار کردم. 
وقتی اجــرای »تــاک« را پیشنهاد کردند گفتم 
می شود حرف زد؟ گفتند بله. یک دلیل دیگر 
این بود که برنامه »تاک« بسیار مفید است. در این 
برنامه قرار است موفقیت ها و استقامت ها نشان 
داده شــود، به همین علت احساس کــردم اگر 
بتوانم در آن شرکت کنم، شاید من هم بتوانم به 
امیدآفرینی و خودباوری جوانان کمکی بکنم. این 
خالصه چندین جلسه بنده با خانم نوابی نژاد بود.

با توجه به صحبت خودتان، در شرایط 	 
سخت فعلی، صحبت های مثبت و انگیزشی 
مهمانان »تاک« می تواند بر ذهن مخاطب 

تاثیرگذار باشد؟
وقتی به عنوان یک بیننده بی طرف دقت کردم، 
دیدم این آدم ها »خودشان«اند، یعنی با خودشان 
ُپز و فخرفروشی نمی آورند، صادقانه به مشکالت 
عجیبی که داشتند اقرار می کنند و بعد می گویند 
چگونه موفق شدند بنابراین شعار نیست و شما 
نمونه ای را می بینید که به نتیجه رسیده است. 
خانمی که چندین سال دنبال شغل خلبانی رفته، 
حاال مسافر می برد و می گوید مسافران از این که 
خلبانشان زن است، خوشحال اند، راه درازی 
را آمده، بسیار استقامت و انگیزه داشته، ناامید 
نشده و خلبان شده، این یک نمونه به نتیجه رسیده 
است، نمی نشینیم و بگوییم تالش کنید، آفرین بر 
شما یا جمله ای از این حکیم و آن حکیم بخوانیم.

برنامه، خانم 	  تنها مهمان مشهور  فعال 
ــرور بــوده انــد و بیشتر مهمانان  سوسن پ
ــس طبق  ــی هستند، پ ــردم چــهــره هــای م
سیاست برنامه قرار نیست »تاک« متکی به 

حضور چهره ها باشد.

برنامه مختص چهره ها نیست  اما چهره ها هم در 
آن حضور خواهند داشت. سیاست برنامه نشان 
دادن افراد موفق است، حاال آدم موفق می تواند 
یک بازیگر، نوازنده، پزشک یا استاد بزرگ نجوم 
باشد یا می تواند اصال شناخته شده نباشد اما به 
برنامه بیاید و شناخته شود. »تاک« نه مختص افراد 
مشهور است، نه افراد شناخته نشده، چون مردم 
با افراد مشهور بیشتر ارتباط برقرار می کنند و 
احتماال بیشتر پای تلویزیون می نشینند، شاید 
دعوت از این چهره ها کمک کند فضای برنامه 
شاد هم بشود. فرض کنید یک نفر بیاید بگوید با 
چرخ دستی پرتقال می فروختم و حاال کارخانه دار 
هستم، آدم ها نگاه کنند و تهییج هم بشوند اما 
مسئله اصلی در رسانه جذب مخاطب است. 
اگر جذب شد، می توانی روی او تاثیر بگذاری، 
چه مثبت و چه منفی. وقتی مخاطب را از دست 
بدهی، نه می توانی روی او تاثیر منفی بگذاری نه 
مثبت، چون تماشا نمی کند. تلویزیون و رادیوی 
خاموش به هیچ دردی نمی خورد. فرض کنید در 
رادیو بهترین حرف ها را می گویید و بهترین پیام ها 
را می دهید اما وقتی راننده ســی دی دیگری 
گذاشته و رادیویش خاموش است، چه فرقی دارد 
چه بگویید! ما مثل کشورهای دیگر نمی توانیم 
از بسیاری مسائل برای جذب مخاطب استفاده 
کنیم. به عنوان کسی که سال ها در این زمینه 
تجربه دارم، اگر بخواهیم بدون جاذبه هایی که 
کشورهای دیگر استفاده می کنند مخاطب جذب 

کنیم، راه حل مان صداقت است.

»تــاک« هم مانند بسیاری از برنامه های 	 
تلویزیون، یک نمونه خارجی دارد. نظرتان 
ــاره کپی کــردن از برنامه های خارجی  دربـ

چیست؟
کپی اصال بد نیست، کپی ناشیانه، بی هدف 
و به دلیل پول سازی بد است. اگر هدف فقط 
پول سازی باشد، بد است. این که کپی کنی، 
اسم طرف را هم نیاوری که از کجا برداشتی و 

بگویی من ساختم، در حالی که برنامه بی مزه 
باشد و جذب کننده نباشد و فقط بخواهی 
باشد و پول دربیاوری، به نظرم جالب نیست. 
باز هم برمی گردم به صداقت. اگر کپی خوبی 
باشد، به خوبی ایرانیزه شود، بگوید ایده از 
فالن برنامه برداشته شده و برنامه هم خوب 

باشد، هیچ ایرادی ندارد.

زمانی در تلویزیون برنامه های جذاب و 	 
جریان سازی مانند »صندلی داغ« داشتیم، 
به نظرتان چرا این روزها چنین برنامه هایی 

کمتر در تلویزیون ساخته می شود؟
در »صندلی داغ« هرکسی می آمد می نشست، 
یــک مــقــدار از ســواالتــی کــه از قبل آمـــاده بود 
می پرسیدم، بعد از چند دقیقه با شناختی که از آن 
آدم پیدا می کردم حتی شروع می کردم به شوخی 
کردن، گاهی سواالت غافل گیرانه مطرح می 
کردم اما با رعایت اصول مهمان نوازی و به همین 
دلیل بود که داغ می شد. طرف می بایست جواب 
سواالت خنده دار من را بدهد و در مقابل، جواب 
مسائلی را که سواالت مردم است هم بدهد، در 
این صورت صندلی، داغ می شد. تا کی می توانی 
بپرسی رنگ مورد عالقه ات چیست، نیمرو بلدی 
بپزی، چند تا خواهر و برادر داری؟ دیگر این ها 
خیلی عادی است، اگر به صورت یک گفت وگوی 
چالشی دربیاید مردم دوست دارند وگرنه دیدن 
یک چهره یک بار، دو بار خوب است. مجری این 
شبکه مهمان آن یکی شبکه بشود، دوباره فردا 
مجری آن شبکه مهمان این یکی مجری بشود، 
چقدر حرف تکراری؟! برای این که یک برنامه بین 
مردم جا باز کند، اصولی وجود دارد. گفت وگو 
اصول دارد. بعد هم اگر صداقت در آن نباشد، 
زمین می خورد و نمی تواند بتازد. هنوز هم دیر 
نشده، هنوز هم می شود برنامه پرمخاطب تحویل 
آنتن داد ولی باید ببینی انگیزه ها چیست. قبول 
دارم در کشور ما نمی شود درباره خیلی چیزها 
حرف زد اما صحبت هایی را که می توان مطرح 

کرد، دیگر اجازه بدهند بگوییم.

به تازگی در سریال تاریخی »جشن سربرون« 	 
بازی کردید، در این مجموعه چه نقشی دارید؟
نقش »قوام الملک« کالنتر مملکت فارس در زمان 
مظفرالدین شاه را بازی کردم. یک شخصیت 
واقعی است. قصه سریال بسیار خوب است و آقای 
راعی و نویسندگان سعی کردند داستان جذاب 

باشد. این سریال را خیلی دوست دارم.

این پروژه تولید سختی داشت؟	 
بله. یکی، دو بــار به دلیل کرونا لطمه دید، 
متاسفانه آقای اکبری مبارکه را از دست دادیم، 
شخصیت  که  محجوب  حسین  ــای  آق یک بار 
محوری بودند، از اسب به زمین افتادند و آسیب 
دیدند. هم به لحاظ چنین مشکالتی، هم از 
نظر مشکالت اقتصادی، بله تولید سختی 
داشت اما خدا را شکر آقای نجاریان و آقای 

راعی زحمت کشیدند و کار را جمع کردند.

 پاسخ سازندگان »جیران« 
به کارگردان »آهوی من مارال«

دو روز پس از حواشی پخش نشدن قسمت اول 
سریال »جیران« محصول فیلیمو، دو تن از عوامل 
ــاره شائبه سرقت ادبی  اصلی این سریال درب
آن از سریال نمایش خانگی »آهوی من مارال« 

توضیح دادند.

»جیران« مقدم بر سریال های ناصری است	 
احسان جوانمرد نویسنده طرح اولیه و یکی از دو 
فیلم نامه نویس این سریال در یادداشتی مفصل، 
طرح خود درباره ازدواج ناصرالدین شاه با جیران 
را با استناد به شواهد متعدد، متعلق به سال 93 
ــاره شاه قاجار  و مقدم بر طرح هر سریالی درب
دانست. او همچنین در بخشی از یادداشت خود 
با کنایه به مشکالت مالی و توقف سریال »آهوی 
من مارال« نوشت: »معتقد بودم و هستم که تاریخ 
ارث پدر کسی و از جمله خود من نیست! من 
1100 روز زودتر از بقیه طرحم را درباره شاه و 
جیران نوشته ام. خب نوشته باشم؛ که چه؟ آمدیم 
یکی دیگر هم دوست داشت راجع به قصه های 
عاشقانه همان شاه فیلم نامه بنویسد؛ یا دیگری 
دوست داشت روایت طنزی از ناصرالدین شاه 
به مخاطبانش ارائه کند؛ به من چه ربطی دارد؟ 
اصال اگر همین امــروز دو نفر بیایند و قصه ای 
ــاره مثال »تیمور لنگ« بنویسند،  عاشقانه درب
مثل هم می نویسند؟ سریال هایشان مثل هم 
از آب درمی آید؟ خب هــردو می سازند و آن را 
که بهتر است، مردم می بینند. آن که ضعیف تر 
است هم خود به خود کم دیده می شود و کمتر 
ــر از یــاد همه مــی رود. حتی  می فروشد و زودت
ممکن است یکی از آن ها این قدر فیلم نامه یا 
خروجی ضعیفی داشته باشد که هیچ پلتفرمی 
)نه فیلیمو، نه نماوا، نه فیلم نت( حاضر نشود آن را 
پخش کند. بله؛ ممکن است اصال پروژه به همین 
دلیل بخوابد و سازندگان بلندپروازش بدهکار 
عوامل مظلومش بشوند و خب معموال این جور 
وقت ها تنها راهی که برایشان باقی می ماند، راه 
انداختن یک دعوای رسانه ای و بر پا کردن گرد و 
خاک است تا شاید بتوانند سنگینی شکستشان 

را با دیگران تقسیم کنند.«

مشکل »آهوی من مارال« درونی است	 
اسماعیل عفیفه تهیه کننده سریال »جیران« نیز 
در گفت وگویی با ایسنا به اظهارات سازندگان 
»آهوی من مــارال« پاسخ داد. او ضمن دفاع از 
عملکرد خود در قبال مهرداد غفارزاده نویسنده 
سریال »آهوی من مارال«، تفاوت های داستان 
این دو مجموعه را توضیح داد و گفت: »اگر قصه 
ــای غــفــارزاده خــوب بــود و ارزش کــار کردن  آق
داشت چرا من باید حداقل دو بار جواب رد به 
اصرار ایشان برای تهیه کنندگی این سریال در 
نمایش خانگی بدهم؟ آن هم در سال 9۶ که 
بسیاری از تهیه کنندگان به دنبال چنین فرصتی 
بودند. سریال »جیران« پخش و این ماجراها 
تمام می شود اما به فرض حتی اگر سریالی به 
نام »جیران« وجود نداشته باشد، باز هم مشکل 
سریال »آهوی من مارال« حل نخواهد شد چون 
مشکالت این سریال درونــی است و ربطی به 

»جیران« ندارد.«

روایت همشهری  از مشکل »جیران«	 
در عین حال روزنامه همشهری دیــروز درباره 
»جــیــران«، احتمال بــرداشــت هــای روز از این 
سریال را مطرح کــرد و نوشت: »دلیل اصلی 
پخش نشدن »جیران« نوع روایــت کارگردان 
است. روایت به گونه ای است که شاید این شائبه 
را ایجاد کند که اتفاقات به زمــان حــال کنایه 
می زند و گمانه زنی هایی را در ذهن مخاطب 
ایجاد می کند.« این نکته تازه، با آن چه به صورت 
مبهم در بیانیه ساترا به عنوان »حساسیت ها و 
پیچیدگی های محتوایی سریال« آورده شده، 

همخوانی دارد.

حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و داور سابق برنامه 
تلویزیونی »میدون«، در نامه ای 
مربوط به آبان 1400 که به تازگی 
ــده، دســتــور پرداخت  منتشر ش
سریع شش میلیارد تومان به این برنامه محصول 
شبکه3 را داده است؛ این نامه با واکنش های زیادی 

در شبکه های اجتماعی مواجه شده است.
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س. فعالیت شما به نام فدائیان اسالم چه 
زمانی شروع شد؟

ج. از موقعی که من از نجف اشرف آمدم.
س. دامنه فعالیت شما بر چه پایه ای استوار 

بوده و هست؟
ج. بر بنیاد اجرای احکام و تعالیم مقدس اسالم و 
اصالح تمام شئون اجتماعی ملل مسلمان شرق 

که برمبنای مقدس اسالم نهاده شده است.
س. اطرافیان و طرفداران شما را چه کسانی 

تشکیل می دهند؟
ج. به مفهوم اصطالحی، بنده اطرافی به معنای 
عام ندارم و اگر مقصود بــرادران نزدیک باشند 
هرکس که در راه حق ثابت قدم تر باشد، گرچه 

به ظاهر از من دور باشد، به من نزدیک است.
س. آیا این برادران تعداد معینی ندارند؟

ج. بــرادران نزدیک ما تحت عنوان احصائیه و 
شمارشی تاکنون درنیامده اند و هرکس و هر 
مسلمان در هرکجای دنیا در راه مقدس اسالم 
دارای ثبات قدم و اراده اش بیشتر باشد، گرچه 
تحت عنوان ظاهری دوست و برادر من هم نباشد، 
در نص صریح قرآن و با حکم ایمان برادر من است.
س. نظر سرکار درباره دولت فعلی چیست؟

ج. هر دولــت و حکومتی که پایه اش برمبنای 
مقدس اسالم نهاده شده باشد و خط سیر خود و 
تشکیالتش برطبق قوانین اسالم بوده و مجری 
قانون خدا باشد، او حکومتش رسمی و صالح 
است؛ من و هر مسلمان دیگری هم طرفدار آن 
حکومت خواهیم بود و هر حکومتی به جز این 
باشد، ناصالح و غیررسمی بوده و هیچ مسلمان 
عاقلی هم طرفدار او نخواهد بود و دولت فعلی را 

هم خودتان تطبیق کنید.
س. آقای استاد خلیل طهماسبی آیا با شما 

رابطه نزدیک دارند؟
ج. چون امثال این سخنان که هرکس، با هر 
دسته خواسته اند اعم از دسته های دولتی و یا 
غیردولتی ایشان را به خاطر عناوین پوچ دنیا به 
خود نسبت دهند و این عناوین ظاهری ]در[

منطق مسلمان ناچیز است، هر وقت با ایشان 
برخورد کردید، از خودشان سوال کنید.

س. همراهان شما که به مشهد آمده اند، چند 
نفر هستند؟

ج. سی و چهار نفر.
س. چه مدت در مشهد توقف می کنید؟

ج. کمتر از ده روز.
س. هنگام آمــدن به مشهد در بین راه به 

مانعی برخورد نکردید؟
ج. بحمدا... ، خیر.

س. از مشهد به کجا خواهید رفت؟
ج. به تهران مراجعت می کنم، ان شاءا... .

س. به خارج از کشور سفری انجام نخواهید 
داد؟

ج. خیر.
س. فدائیان اسالم که شما رهبری آن ها را 
دارید، آیا باز هم به مبارزات و به فعالیت خود 

ادامه خواهند داد؟
ج. مسلمان تربیت شده مکتب پیغمبر، تا خون 
در عــروق او جریان دارد، در هدایت گمراهان 
و تحکیم مبانی اسالم و شکست پایه های ظلم 
و کفر می کوشد و مــرور زمــان تأثیری در انجام 
تکالیف او ندارد و همیشه فداکار و وفادار به ذات 
مقدس پیغمبراکرم و خاندان گرامی شان بوده و 

خواهد بود.
ــورد وقایع اخیر  س. نظریه جنابعالی درم
پیش بینی  چگونه  شما  و  چیست  ــران  ایـ

می کنید؟
ج. از نظر خصوصی نــمــی دانــم کـــدام وقایع 
را می گویید و از نظر کلی، معتقدم که عموم 
دسته های فاسد داخــلــی و خــارجــی شکست 
خــورده انــد و از نظر پایه و عمق، از باطن زوال 
یافته اند و بنیاد تربیت های اسالمی در فرزندان 
اسالم و ایران مستحکم و عمیق و استوار گردید. 
یکی از آن آثار اجرای نزدیک احکام خدا و تشکیل 
حکومت پاک اسالمی در مملکت اسالمی ایران 
بــوده که به  زودی صــورت عمل به خود خواهد 

گرفت ان شاءا... .
س. هنگامی که شما در نجف اشرف بودید 

فعالیتی هم می کردید؟
ج. اختالف مکانی، تأثیری در انجام وظایف 
دینی ندارد؛ همه جا ان شاءا... در انجام وظایف 

دینی خود مشغول بوده و هستم.
س. با این که خیلی وقت نیست که شما به این 
شهر آمده اید، مع ذلک نظریه شما نسبت  به 

مردم مشهد چیست؟
ج. برکات وجود مقدس امام رضا از آن گــاه که 
پای مقدس شان به ارض طوس رسید و خراسان، 
خراسان نامیده شد، بر ظاهر و باطن مردم این 

سامان، انــوار مقدس حقیقت و نبوت و صفا و 
صمیمیت تابیده و آثار این فضائل برای همیشه 

در مردم این سرزمین ظاهر بوده و خواهد بود.
س. باز هم به مشهد مشرف خواهید شد؟

ج. البته همیشه میل دارم که به آستان مقدس 
رضوی و ساحت پاکشان مشرف شوم تا هر وقت 

که توفیق دست دهد.
س. در مشهد سخنرانی هم خواهید نمود؟ 

ج. به  طور عمومی، شاید یک جلسه ای با برادران 
مشهد صحبت کنم و به طور خصوصی هم، با هر 
برادری که مالقات می کنم البته آن چه وظیفه 

خود می دانم، می گویم.«

برای نخستین بار پس از 68 سال، در سالروز شهادت رهبر فدائیان اسالم بازنشر می شود

 گفت وگوی اختصاصی خراسان
 با شهید نواب صفوی در سال 1332

در این مصاحبه منحصر به فرد که در شرایط پرالتهاب واپسین ماه های دولت دکتر مصدق انجام شده، شهید نواب صفوی 
است ضمن ارائه تحلیل های سیاسی خود، تشکیل حکومتی اسالمی در ایران را پیش بینی کرده 

ــواد نوائیان رودســـری –  نــام شهید نواب  ج
صفوی، پیوندی تنگاتنگ و استوار با تحوالت 
سیاسی و اجتماعی ایــران، طی دهه 1320 و 
1330 دارد. او با زندگی، مبارزات و عملکرد 
شگفت انگیز خــود که گــاه حتی دشمنانش را 
به حیرت وامی داشت، در یکی از حساس ترین 
برهه های تاریخ معاصر، تجربه ای جدید را پیش 
روی مذهبی هایی که می خواستند به صورت 
سیاسی  فضای  به  انسجام یافته  و  تشکیالتی 
ورود کنند، گذاشت. شهید نواب صفوی، برای 
نخستین بار، گزاره های موردنیاز بــرای ایجاد 
دین  بر  مبتنی  سیاسی  حرکت  شاخص های 
را، باصراحت و بدون هیچ تعارفی، مطرح کرد. 
هرچند که عمر کوتاه او، این فرصت را برایش 
به وجود نیاورد که دستاوردهای حاصل از یک 
دهه مبارزه را برای تسطیح و تکمیل ادامه مسیر 
به کار گیرد، اما شهید نواب صفوی، همیشه در 
مقام آغازگر مبارزات انقالبی مبتنی بر آموزه های 
اسالم، در تاریخ یک سده اخیر ایران، باقی خواهد 
ماند. باید توجه داشت که نگاه آن مرحوم به مسائل 
جغرافیایی  مرزهای  به  اجتماعی،  و  سیاسی 
کشور ایران محصور نمی شد. شهید نواب صفوی 
به واقع یکی از هواداران تقریب مذاهب اسالمی و 
تالشگران حوزه اتحاد مسلمین بود؛ موضوعی که 
هنوز چنان که باید و شاید، مورد بررسی و پژوهش 
قرار نگرفته است. او در سحرگاه 27 دی ماه سال 
1334، 66 سال قبل در چنین روزی، پس از 
برگزاری یک دادگاه فرمایشی از سوی رژیم شاه، 
همراه با سه نفر از یارانش، خلیل طهماسبی، 
مظفرعلی ذوالقدر و سیدمحمد واحدی، تیرباران 

شد و به شهادت رسید.

یک مصاحبه در شرایط خاص	 
آن چه امــروز، در صفحه تاریخ روزنامه خراسان 
ــرد، هرچند به دلیل آن که  مطالعه خواهید ک
گزارشی مطبوعاتی اســت، نمی تواند به طور 
کامل در قالب اسناد تاریخی طبقه بندی شود، اما 
بی تردید باید آن را در زمره شواهدی موثق درنظر 
بگیریم که می تواند فضای ذهنی و نیز، شرایط 
سیاسی و بحران هایی را که شهید نواب صفوی 
طی ماه های پایانی دولت دکتر مصدق با آن روبه رو 
بود، تصویر  کند. گفت وگوی اختصاصی روزنامه 
خراسان با شهید نواب صفوی، با توجه به انتشار آن 
در 28 فروردین 1332، احتمااًل یکی دو روز قبل 
از این تاریخ انجام شده است. این ایام، مصادف با 
اعیاد شعبانیه بود و شهید نواب صفوی، به منظور 
دید و بازدید با عالقه مندان و دوستدارانش، به 
سنِت سال های قبل، در مهدیه مرحوم عابدزاده 
حضور پیدا کــرد. مصاحبه در شرایطی خاص 
ــواب صفوی حدود  گرفته شــده اســت؛ شهید ن
20ماه از 28ماه دوران حکومت دکتر مصدق را 
در زندان گذرانده و به تازگی آزاد شده بود. برخی 
از مورخان، آن مرحوم را تنها زندانی سیاسی 
دوره دکتر مصدق می دانند. اتهامی که شهید 
نواب صفوی به خاطر آن زندانی شد، تعطیلی یک 
مشروب فروشی در ساری بود. طی دو سال قبل 
از این مصاحبه، فدائیان اسالم روزگار پرالتهابی 
را از سر گذراندند؛ تشکیالتی که با همت شهید 
ــواب صفوی در ســال 1324ش پایه گذاری  ن
شد، در سال 1329ش و در جریان مبارزات 
ملی شدن صنعت نفت، همکاری های گسترده ای 
با سران نهضت داشت و اصواًل، برخی از مورخان، 

نقش شهید نواب صفوی و فدائیان اسالم را در 
به ثمر نشستن نهضت، بسیار کلیدی و راهبردی 
می دانند. این تشکیالت، با اعدام انقالبی رزم آرا، 
مسیر را برای صعود دکتر مصدق و جبهه ملی به 
قدرت هموار کرد؛ اما با این شرط که آن ها پس از 
به دست گرفتن سکان اداره کشور، احکام اسالم را 
اجرا و از شیوع مفاسد و منکرات در جامعه اسالمی 
جلوگیری کنند؛ موضوعی که به رغم پذیرش اولیه 
از سوی مصدق و دوستانش، هرگز جامه عمل 
نپوشید و به تدریج، زمینه را برای رودررو شدن 
فدائیان اسالم با دولت دکتر مصدق فراهم کرد. 
این مسئله درمورد دیگر جریان های فعال و البته با 
گرایش های اسالمی در جریان نهضت نیز، صدق 
می کرد. شهید نواب صفوی و یارانش، جوانانی 
پرشور بودند که برای نهادینه شدن احکام شرع و 
زدودن آثار بی دینی و دین ستیزی که بیشتر آن ها، 
سوغات دوران استیالی رضاشاه بر کشور بود، ابدًا 
اهل تساهل و تسامح نبودند و این صالبت و مطالبه 
صریح، طبعًا واکنش ها و مخالفت هایی را به همراه 
داشت که گاه باعث بروز اختالفاتی می شد و تبعات 
ناخوشایندی برای فدائیان اسالم درپی داشت. 
این تبعات هنگام گرفتن مصاحبه پیش روی شما، 
به اوج خودش رسیده بود و به همین دلیل، شرایط 
پاسخ دادن مستقیم و توام با صراحت به برخی 
پرسش ها، برای شهید نواب صفوی وجود نداشت.

نگاهی گذرا به محتوای مصاحبه	 
محتوای این مصاحبه تاریخی را که به درخواست 
خوانندگان 68 سال قبِل روزنامه خراسان گرفته 
شده است، باید به دو بخش تقسیم کرد؛ نخست، 
پرسش های مربوط به تاریخ، عقاید و ساختار 
تشکیالتی فدائیان اسالم و دوم، پرسش های 
مربوط به دیدگاه های شهید نواب صفوی درباره 
شرایط روز جامعه و مسائل اجتماعی و سیاسی. 
در میان این صحبت ها، گاه اشاراتی هم به برخی 
مسائل حاشیه ای شده است. مصاحبه با آرزوی 
پیشرفت در مسیر خدمت به اسالم برای جراید 
شروع می شود و با ارائه دیدگاه فراملی و مبتنی 
بر امت واحده اسالمی در عقاید و اصول فعالیت 
فدائیان اسالم، ادامه می یابد. سخنان شهید 
نواب صفوی در این بخش، صریح و دقیقًا پاسخی 
به پرسش خبرنگار خراسان است؛ اما زمانی 
که بحث درباره مسائل روز و نظر رهبر فدائیان 
اسالم درباره دولت دکتر مصدق به میان می آید، 
سخنان شهید نواب صفوی، حالت دوپهلو به 
خود می گیرد و از صراحت دور می شود؛ با این 
حال، این نوع بیان مسئله، به گونه ای نیست که 
مخاطب نتواند به اصل دیدگاه مصاحبه شونده 
دسترسی پیدا کند. از سوی دیگر شهید نواب 
صفوی، درباره مسائل جزئی تری مانند آشنایی 
با استاد خلیل طهماسبی، عامل اعدام انقالبی 
رزم آرا، سعی می کند با احتیاط سخن بگوید و این 
مسئله، نشان می دهد که او، در شرایط دشواری 
قرار داشته یا این که صالح نمی دیده است در 
یک گفت وگوی مطبوعاتی، درباره این مسئله 
اظهارنظر کند. نکته جالب توجه دیگر در این 
از  ــواب صفوی  ن مصاحبه، پیش بینی شهید 
ایجاد حکومتی اسالمی در ایران است؛ آن هم 
در شرایطی که اوضاع چندان به نفع طرفداران 
چنین دیدگاهی نبود. در ادامه با هم، مشروح 
این گفت وگوی تاریخی و خواندنی را، پس از 68 

سال، دوباره مرور خواهیم کرد.

مصاحبه با آقای نواب صفوی
»بنا به تقاضای عده ای از عالقه مندان طبق وقتی که قباًل تعیین شده بود، خبرنگار این روزنامه 
در محل مهدیه حضور یافت و به شرح زیر مصاحبه ای به عمل آورد که از نظر خوانندگان محترم 
می گذرد. ابتدا آقای نواب اظهار نمودند امیدوارم که همیشه در راه پیشرفت حقیقت و پیشرفت 
دین مبین اسالم، جراید آن چه را که وظیفه آن هاست، به خوبی انجام دهند و فریب ظاهر و مال 
دنیا را نخورند و همیشه خدا و پیغمبر را درنظر داشته باشند و سپس اظهار داشتند هر چه را که 

می خواهید سوال کنید و به شرح زیر مصاحبه ما با آقای نواب صفوی شروع شد.
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

دیوان عایل کشور حکم قصاص نفس عامل جنایت در نزاع خیاابین را اتیید کرد 

انتقام مرگبار قاتل جمجمه پالستیکی! 
اختصاصی خراسان

نقشه کارمند بیمارستان برای رسقت داروهای کمیاب فاش شد 

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی 
تهران بــزرگ، از متالشی شدن باند سارقان 
داروهای کمیاب و گران قیمت داروخانه های 

تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ نادر مرادی افزود: 
به دنبال وقوع چندین فقره سرقت داروهای 
کمیاب بیمارستانی در داروخانه های واقع در 
نقاط مختلف شهر تهران، رسیدگی به موضوع 
در دستور کار ماموران پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی تهران بزرگ قرار گرفت و آنان به طور 

ویژه تحقیقات خود را آغاز کردند.
وی با اشاره به انجام تحقیقات از سوی ماموران 
گفت:  ماموران پلیس با انجام چندین روز کار 
اطالعاتی و با استفاده از شگردهای پلیسی، 
سرنخ هایی را از این افــراد به دست آوردنــد و 
متوجه شدند سارقان با ایجاد یک باند سرقت 
و هماهنگ با هم، دست به سرقت داروهــای 

کمیاب و گران قیمت از داروخانه ها زده اند. 
 معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی 

تهران بزرگ با  با بیان این که ماموران موفق 
به شناسایی سرکرده این باند قاچاق شدند، 
ــه داد:  همچنین در تحقیقات مشخص  ادام
شد سرکرده باند یکی از کارمندان قراردادی 
بیمارستانی است که اقدام به طراحی و اجرای 

نقشه سرقت کرده است.
وی با بیان این که مخفیگاه این فرد شناسایی 
شد، افزود: طی هماهنگی با مقام قضایی مجوز 
عملیات، دریافت شد و ماموران با حضور در 
محل، وی را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
کردند. همچنین در بازرسی از محل دستگیری 
این فرد ۳۲ عدد داروی کمیاب و گران قیمت 
ضبط و  کشف  نیز  بیمارستان ها  نیاز  ــورد   م

 شد. 
وی ارزش ریـــالـــی داروهــــــای مـــذکـــور را 
۵۰۰میلیون ریال برآورد کرد و گفت:  این باند 
متالشی شد و برخی از اعضای آن نیز دستگیر 
شدند، اقدامات برای شناسایی و دستگیری 

دیگر افراد مرتبط ادامه دارد.

ممسومیت 13 نفر بر اثر مرصف مرشوابت الکیل در بندر انزیل 

ــده انــتــظــامــی اســتــان از  ــان ــرم جــانــشــیــن ف
مسمومیت 1۳ نفر در بندرانزلی بر اثر مصرف 

مشروبات الکلی خبر داد.
با  گو  و  گفت  در  حسن پور  حسین  سرهنگ 
ــالم مسمومیت 1۳  پلیس افـــزود: در پی اع
مشروبات  مصرف  اثــر  بر  بندرانزلی  در  نفر 
الکلی دست ساز، بالفاصله پیگیری موضوع 
ــار پلیس قــرار   بــه صــورت ویــژه در دســتــور ک

گرفت.
وی با بیان این که ماموران انتظامی شهرستان 
بندرانزلی با تشکیل اکیپ ویژه به بیمارستان 
محل بستری افراد اعزام شدند، اظهار کرد: 
پس از حضور ماموران در بیمارستان مشخص 
شد 1۳ نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی 
دست ساز، مسموم شدند که پنج نفر از آن ها 
در بخش مراقبت های ویژه و پنج نفر دیگر نیز 

در بخش دیالیز تحت درمان قرار دارند.
جانشین فرمانده انتظامی گیالن با اعالم این 
ــد، گفت:  که آن ها بین 19 تا ۳۲ سال دارن

بــا توجه بــه حساسیت مــوضــوع، اقــدامــات و 
و  شناسایی  ــرای  ب پلیسی  و  فنی  تحقیقات 
دستگیری عامالن توزیع مشروبات الکلی از 

همان لحظه ابتدایی آغاز شد.
بــا تالش  انتظامی تصریح کــرد:  ــن مقام  ای
بی وقفه ماموران انتظامی و بهره گیری از 
شیوه های پلیسی، یک نفر از توزیع کنندگان 
یک  در  شناسایی  از  پــس  الکلی  مشروبات 
عملیات ضربتی دستگیر شد. تالش پلیس 
برای دستگیری متهم دیگر این پرونده ادامه 

دارد.
سرهنگ حسن پور با تاکید بر نظارت بیش از 
پیش خانواده ها بر رفتارهای فرزندان خود 
ــرد: تشریح پیامدهای ســوء مصرف  ابــراز ک
مشروبات الکلی بــرای نوجوانان و جوانان، 
توجه به آموزه های دینی و گسترش فضاهای 
تفریحی، ورزشی و فرهنگی در جامعه از دیگر 
راه های پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی 

است.

جاساز 242کیلو تریاک در زیر علوفه های خشک لو رفت 
ابوذر  عملیاتی  قرارگاه  توکلی/ سرپرست 
ــان از  ــرم ــان ک ــت فــرمــانــدهــی انــتــظــامــی اس
کهنوج-  محور  در  کشف محموله تریاک 
جیرفت از بار یک کامیون حامل علوفه در 

عملیات تکاوران  پلیس خبر داد. 

به گزارش خراسان، سرهنگ علیرضا سوری 
افزود: ماموران یگان تکاوری 11۶  کهنوج با 
اقدامات اطالعاتی از عبور محموله مواد مخدر 
از جنوب به مرکز کشور باخبر شدند و موضوع 

را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامــه داد: پس از هماهنگی با مراجع 
قــضــایــی، چند  گـــروه  پوششی و رزمـــی به 
محورهای مد نظر اعزام و در نهایت در محور  
کهنوج- جیرفت  به یک کامیون حامل علوفه 
خشک مشکوک شدند و آن را متوقف کردند 

ولی راننده با استفاده از تاریکی شب متواری 
شد.

ــوذر  ــ ــاه عــمــلــیــاتــی اب ــ ــرارگ ــ ــت ق ــرس ــرپ   س
فرماندهی انتظامی استان کرمان با اشاره 
بــه توقیف یــک دستگاه پــرایــد کــه راه پاک 
ــودروی حامل مــواد بود و دستگیری  کن خ
رانــنــده آن در ایـــن عــمــلــیــات، افــــزود: در 

بــازرســی از کــامــیــون و در زیـــر بـــار علوفه 
تــریــاک کشف  ۲۴۲ کیلوگرم  از    آن بیش 

شد.
وی با  بیان این که متهم متواری شناسایی 
شده است و تالش برای دستگیری او ادامه 
دارد، خاطرنشان کرد: دو دستگاه خودرو 

توقیف و یک متهم دستگیر شد.

 ماجرای حمله دزد چاقوکش 
به ماموران

همه درآمــدم در صافکاری و نقاشی خودرو را 
صرف رفیق بازی و خرید موادمخدر می کردم 
تا این که آخرین بار وقتی به جرم خرید و فروش 
خودروهای سرقتی سه سال از عمرم را پشت 
میله های زندان گذراندم با خودم عهد کردم 

که دور شیشه و کریستال را خط بکشم اما ...
به گزارش خراسان، جوان ۳۵ ساله ای که به 
اتهام سرقت خودرو با هوشیاری ماموران گشت 
کالنتری میرزا کوچک خان مشهد دستگیر 
شده است، دربــاره سرگذشت خود به مشاور 
ومددکار اجتماعی کالنتری گفت: فرزند پنجم 
از یک خانواده 9 نفره هستم، پدر پیرم که اکنون 
از کار افتاده شده اســت، راننده کامیون بود 
و شب ها و روزها را در جاده های بین شهری 

سپری می کرد. 
ــرای تسکین دردهــایــش ســال هــا بــود که  او ب
موادمخدر سنتی مصرف می کرد و بخش زیادی 
از درآمدش را برای تامین هزینه های اعتیادش 
می پرداخت به همین دلیل اوضاع مالی خوبی 
نداشتیم و من هم در مقطع راهنمایی مجبور 
به ترک تحصیل شدم تا کمک خرج خانواده ام 

باشم. 
از همان زمــان به شاگردی در یک تعمیرگاه 
صافکاری و نقاشی مشغول شدم و خیلی زود 
این حرفه را آموختم اما چند سال بعد وقتی به 
سن نوجوانی رسیدم همه درآمدم را خرج رفیق 
بازی هایم می کردم و بیشتر اوقات را با دوستان 
و همکاران بــزرگ تر از خــودم می گذراندم تا 
این که در همین دورهمی ها با تعارف و تشویق 
دوستانم به مصرف مواد مخدر سنتی رو آوردم و 
گاهی نیز پنهانی از شیره و تریاک پدرم استفاده 
می کردم.  17ساله بودم که به یک معتاد حرفه 

ای تبدیل شدم. 
از سوی دیگر چون سرمایه راه اندازی تعمیرگاه 
را نداشتم شغل صافکاری و نقاشی خــود را 
در حالی رها کردم که به جرم خرید و فروش 
خــودروهــای سرقتی به مــدت سه ســال روانــه 
زندان شدم چراکه نمی توانستم مخارج اعتیادم 

را تامین کنم. 
بعد از آن به عنوان فروشنده در یک کافی شاپ 
مشغول کار شدم و طولی نکشید که این حرفه 
را نیز یاد گرفتم و به همراه یکی از دوستانم 
قهوه خانه ای در خیابان میثم راه اندازی کردم 
اما رفیق بــازی و اعتیاد و همچنین مزاحمت 
ــوان رهایم نمی کــرد و این  ــرای دخــتــران ج ب
گونه خالفکاری ها جزئی از زندگی من شده 
بود تا جایی که یک بار به جرم رابطه نامشروع 
دستگیر شــدم و چهار مــاه را پشت میله های 
زندان گذراندم. بعد از آزادی از زندان نیز دوباره 

به مصرف مواد مخدر رو آوردم. 
حاال دیگر نوع مواد مخدر برایم فرق نداشت 
و انــواع و اقسام مواد مخدر صنعتی، سنتی و 

تزریقی را تجربه می کردم. 
کارم به جایی رسید که پول هنگفتی را صرف 
تهیه مواد مخدر می کردم و ناچار بودم برای 
تامین هزینه هــای اعتیادم دســت به سرقت 
بزنم اگر چه تصمیم گرفته بودم با ترک اعتیاد 
به زندگی آرام و بی دغدغه بازگردم اما باز هم 
ساعت ۶ صبح از خانه بیرون می زدم و بی هدف 
در کوچه های خلوت می گشتم که ناگهان در 
خیابان نبوت یک خــودروی پراید مدل پایین 

نظرم را جلب کرد.
ــاره وسوسه های شیطانی به سراغم آمد   دوب
ــون در شغل  وتصمیم بــه ســرقــت گــرفــتــم. چ
ــردن قفل در خــودروهــا  ــازک صــافــکــاری فــن ب
را آموخته بــودم، به راحتی و تنها با یک سیم 
مفتولی، در آن پراید را باز کردم اما دیدم قفل 
پدال دارد. به ناچار خودرو را روشن نکردم و در 
همان حالت خاموش آن را هل دادم تا به جای 
امنی منتقل کنم و به قطعات و لــوازم داخلی 
آن دستبرد بزنم امــا در همین حــال ناگهان 
در میان بهت و نــابــاوری متوجه شــدم که در 
محاصره ماموران گشت نامحسوس کالنتری 
قــرار گرفتم.  وحشت زده چاقویی را بیرون 
کشیدم و به سمت مــامــوران حمله ور شدم.  
 این گونه بود که راه گریزی یافتم و پا به فرار 

گذاشتم. 
درحــالــی کــه مــامــوران انتظامی تعقیبم می 
کردند، در آن ساعت صبح وارد خانه ای شدم 
که در آن نیمه باز بود. سراسیمه از پله ها باال 
ــی چند  ــدم ول ــام پنهان ش رفــتــم و در پشت ب
دقیقه بعد ماموران با همکاری صاحبخانه به 
 پشت بام آمدند و مرا از زیر کانال کولر بیرون 

کشیدند. 
گزارش خراسان حاکی است این سارق سابقه 
دار که مدعی بود به تازگی یکی از چشمانش 
را به دلیل فرورفتن شیشه در آن عمل جراحی 
کــرده اســت، با صــدور دستوری ویــژه از سوی 
سرهنگ علی عبدی )رئیس کالنتری میرزا 
کوچک خان( در اختیار نیروهای کارآزموده 
تجسس قرار گرفت تا دیگر جرایم احتمالی وی 

بررسی شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سجادپور- حکم قصاص نفس عامل جنایت در 
یک نزاع خیابانی مشهد، در حالی به تایید قضات 
دیوان عالی کشور رسید که در نزاعی قبل از این 
حادثه تلخ، بخشی از جمجمه و شش های قاتل 

آسیب دیده و توسط پزشکان ترمیم شده بود! 
به گــزارش اختصاصی خراسان، این جنایت 
هنگامی   98 ســال  شهریور  ششم  هولناک 
ــورد که جوان  در منطقه طــرق مشهد رقــم خ
۲۵ ساله ای پیش از ایــن در یک نــزاع دسته 
جمعی خونبار به شــدت از ناحیه سر و شش 
هایش آسیب دید. این جوان چندین بار تحت 
عمل جراحی سنگین قــرار گرفت تا ایــن که 
پزشکان مجبور شدند بخشی از جمجمه وی را با 
پروتزهای پالستیکی ترمیم کنند و بدین ترتیب 
او از مرگ حتمی نجات یافت و عامالن نیز تحت 
تعقیب قضایی قرار گرفتند. با آن که یکی از طرف 
های مقابل نزاع خونین به پرداخت دیه صدها 
میلیونی محکوم شده بود اما حس انتقام در 
وجود جوان مجروح زبانه می کشید. تالش های 
اطرافیان نیز برای ایجاد صلح و سازش بین آن 
ها بی نتیجه بود تا این که تماس ها و خط و نشان 
کشیدن های غرورآمیز برای »زهرچشم«، به 

نقشه نزاعی مرگبار انجامید.
گــزارش خــراســان حاکی اســت در ایــن میان 
تعقیب جوان ۲1 ساله به نام »سجاد« ادامه یافت 
تا این که ششم شهریور سال 98 او برای گرفتن 

دارو به سمت داروخانه ای در شهرک طرق رفت 
اما ناگهان سه جوان از مخفیگاه بیرون آمدند 
و به سوی جوان ۲1 ساله هجوم بردند. آن ها 
او را به نقطه ای خلوت کشیدند و بدین ترتیب 
درگیری ها با مشت و لگد آغاز شد ولی در همین 
هنگام جوان ۲۵ ساله ای که »م- ر« نام دارد 
ناگهان چاقویی را بیرون آورد و »سجاد« را نقش 
بر زمین کرد. سه جوان که نسبتی نیز با یکدیگر 
داشتند بالفاصله از محل حادثه گریختند و این 
گونه پیکر مجروح »سجاد« با تماس شهروندان 
انتقال  به بیمارستان شهید کامیاب مشهد 
یافت اما تالش کادر درمانی برای نجات جان 
این جوان به نتیجه نرسید و او که از ناحیه بازوی 
چپ آسیب دیده بود، هشت روز بعد جان خود را 

از دست داد.
بنابر گــزارش خــراســان، چهاردهم شهریور 
با گــزارش مرگ این جــوان ۲1 ساله، پرونده 
ای جنایی در پلیس آگاهی خراسان رضوی 
ــده ای از کارآگاهان  تشکیل شد و گــروه ورزی
اداره جنایی به سرپرستی کارآگاه »حمیدفر« 
ــرای شناسایی و  تحقیقات گسترده ای را ب
دستگیری عامالن این نزاع مرگبار آغاز کردند. 
همزمان با بررسی دوربین های مدار بسته، همه 
عوامل این نزاع شناسایی و در عملیات های 
جداگانه دستگیر شدند. در حالی که بررسی 
های تخصصی نشان می داد این نزاع خونین 

ــداوت قبلی رخ داده است  به خاطر کینه و ع
اما ضارب اصلی هرگونه نقش خود را در قتل 
»سجاد« انکار کرد. او گفت: قصد کشتن »سجاد« 
را نداشته و تنها به دلیل گرفتن »زهرچشم« او را 
کتک زده است! با این اعترافات تحقیقات در 
حالی ادامه یافت که متهمان مذکور در اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی پای فیلم 
جنایت خود نشستند و آن چه را رخ داده بود با 
چشمان خودشان مرور کردند. براساس این 
گزارش، پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد، این پرونده حساس به 
شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان 
رضوی ارسال شد و توسط قضات با تجربه دادگاه 
مورد کالبدشکافی دقیق قرار گرفت. در جلسات 
محاکمه که به ریاست قاضی جواد شاکری و 
مستشاری قاضی هادی دنیادیده آغاز شد وکیل 
مدافع متهم به نظر پزشکی قانونی استناد کرد 
و با استدالل های حقوقی مدعی بود که ضربه 
چاقو اگرچه به ناحیه حساس و کشنده در بازوی 
چپ مقتول اصابت کــرده اما حساسیت این 
ناحیه از بدن برای عموم مردم ناشناخته است و 
متهم نیز از مرگبار بودن ضربه چاقو به این ناحیه 

اطالعی نداشت!
همچنین متهم »م- ر« که در برابر سواالت فنی 
و تیزبینانه مقامات قضایی، به تناقض گویی 
افتاده بود به ناچار ایراد ضربه عمدی با چاقو را 
پذیرفت ولی ادعا کرد به قصد قتل، »سجاد« را 
نزده است! او در ادامه دفاعیات خود به قضات 
با تجربه دادگاه گفت: در سال 9۶ باهم دعوا 
کردیم که در آن نزاع سر من ضربه خورد و فردی 
به نام »امیر« ایراد ضرب و جرح را به گردن گرفت 
و به پرداخت دیه سنگین هم محکوم شد اما 
»سجاد« در حالی تبرئه شد که اختالفات ما 
با یکدیگر ادامــه داشــت و بــرای من پیام های 
تهدیدآمیز می فرستادند. حتی در کوچه و 
خیابان هم برای من مزاحمت ایجاد می کردند 
تا این که روز حادثه به من پیام دادند که متن آن 
را به خاطر ندارم ولی دوباره زنگ زدند که اگر 
سرکوچه نیایی با وینچستر می آییم و به خانه شما 

می ریزیم! من هم با این تهدید درحالی از خانه 
خارج شدم که کارد آشپزخانه را هم برای دفاع از 
خودم برداشتم. پسرعموهایم نیز آن جا بودند. 
»سجاد« با موتور از کنارم عبور کرد و ناسزا گفت. 
او را صدا زدم و گفتم چرا مزاحم می شوی؟ اما او 
در یک لحظه پا به فرار گذاشت. نفهمیدم چه شد 

که دنبالش دویدم و با چاقو او را زدم! 
گــزارش اختصاصی خراسان حاکی است با 
توجه به اهمیت موضوع، قضات دادگاه دو فیلم 
دوربین مدار بسته را از زوایــای مختلف مورد 
کنکاش های دقیق قضایی قرار دادند و به این 
نتیجه رسیدند که اگر چه متهمان دیگر پرونده 
نیز در کتک کاری مقتول نقش دارند اما ضربه 
نهایی و کشنده با چاقو را »م- ر« بر شریان حیاتی 
بازوی چپ مقتول وارد کرده است و آن ها با نقشه 
قبلی وارد این نزاع مرگبار شده اند. بنابر گزارش 
خراسان، با آن که وکیل مدافع متهم همچنان با 
استدالل های حقوقی سعی داشت تا آگاه نبودن 
متهم از کشنده بودن ضربه به بازو را برای دادگاه 
اثبات کند اما از آن سو استنادات دقیق قضات 
دادگــاه در ایــراد ضرب و جرح عمدی، حیرت 
انگیز بود به  گونه ای که هیچ خدشه ای بر این 
استدالل های قضایی و قانونی وارد نمی شد چرا 
که آن ها بر سطر به سطر اوراق این پرونده جنایی 
احاطه داشتند و با دالیلی قاطع به محاکمه عامل 

این جنایت هولناک می پرداختند. پس از پایان 
جلسات دادگــاه در نهایت قضات شعبه ششم 
دادگــاه کیفری یک استان خراسان رضوی با 
استناد به مواد قانونی، اتهامات سه جوان مذکور 
را محرز دانستند و با توجه به درخواست صدور 
حکم قصاص نفس از سوی اولیای دم، »م- ر« را 
به خاطر ارتکاب قتل عمدی به قصاص با چوبه 
دار و از جنبه عمومی جرم به اتهام ایراد جرح با 
چاقو به تحمل یک سال زندان و پرداخت دیه در 
خصوص جراحات غیرکشنده محکوم کردند. 
همچنین براساس رای دادگاه، دو متهم دیگر 
این پرونده نیز به تحمل زندان های طویل المدت 
و پرداخت دیه محکوم شدند که رای صادرشده 
از سوی دادگاه مورد اعتراض وکالی مدافع قرار 
گرفت و برای رسیدگی ویژه به شعبه ۲8 دیوان 
عالی کشور ارسال شد. گزارش خراسان حاکی 
است در همین حال قضات دیوان عالی نیز پس از 
بررسی دقیق این پرونده جنایی، مهر تایید بر رای 
قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی زدند و استدالل های قضات زبده دادگاه 

را کامال بی نقص دانستند.
شایان ذکر است پرونده مذکور به اجرای احکام 
دادسرای عمومی وانقالب مشهد ارسال شده 
است تا دیگر مراحل قانونی را برای اجرای حکم 

طی کند.

 دستگاه قضا در آزمون برخورد
 با خودروسازان رویین تن! 

این روزهــا هیاهوی برخورد با خودروسازان 
ــاره تصادف زنجیره ای جاده بهبهان، در  درب
صدر اخبار رسانه ای قرار گرفته است. بسیاری 
استاندارد،  انتظامی،  نظارتی،  مــدیــران  از 
مجلسیان و غیره نقایص و خطاهای مدیریتی در 
خودروسازی را به رخ می کشند و حتی برخی نیز 
تمام قد وارد میدان شده اند تا این غده چرکین را 
جراحی کنند اما تجربه گذشته نشان می دهد 

که باز هم نه تنها اتفاق خاصی رخ نمی دهد بلکه 
همین موضوع نیز زمینه ساز افزایش قیمت 

خودرو به بهانه »بهبود کیفیت« خواهد شد!
نمی دانــم آیا برخی مسئوالن آه و ناله آسیب 
دیدگان ناشی از تصادفات را می شنوند؟  آیا به 
آمار قربانیان »سوانح رانندگی« می اندیشند 
که بی گناه در کف جــاده جــان می سپارند و 
اجسادشان با »وانــت« به مراکز درمانی حمل 

می شود؟! )که خود حکایتی دیگر دارد!(
آیا تاکنون به سخنرانی های هیجان انگیز وزرا 
برای کاهش قیمت ها و برخوردهای قاطع با 
متخلفان صنعت خودرو گوش جان سپرده اید؟ 
پس چرا بعد از شرکت مسئوالن حکومتی در 
مراسم رونمایی از یک خــودروی جدید، دیگر 
خبری از آن همه جنجال و هیاهو نیست؟! دیگر 
کسی به مجلسیان که هیچ حتی به قوه قضاییه 
هم پاسخی نمی دهد و قصور خودروسازان در 

هیچ کروکی جایگاهی ندارد!
امروز خودروسازان رویین تن یکه تاز این آشفته 
بازار هستند و مدیران هم پس از »انتصاب«، خود 

مدافع خودروسازان می شوند!
تحریم، نبود قطعه، نداشتن نقدینگی، بدهکاری 
به قطعه سازان، بیکاری کارگران و ...، از جمله 
دالیلی است که شوراهای مختلف نظارتی، 
رقابتی، قیمت گــذاری و... را منحل می کند 
یا به سکوت وامی دارد تا کسی چیزی نبیند یا 

کالمی نگوید!
از سوی دیگر اما مــردم در حالی بــرای خرید 
خودرو با پیش پرداخت صدها میلیونی نه تنها ماه 
ها به انتظار می نشینند بلکه صدها هزار نفر نیز 
با سرافکندگی در نوبت بعدی قرعه کشی ثبت 
نام می کنند. همه این درآمدهای هنگفت برای 
خودروسازان زمانی رقم می خورد که بسیاری 
از کارمندان، کارگران، معلمان و بازنشستگان 

هر روز برای قوت الیموت خود دست به تجمع 
می زنند تا شاید نزد همسر و فرزندان شرمسار 

نشوند. 
حال به نظر نگارنده برای برون رفت از این شرایط 
تلخ تنها سه راه حل وجود دارد اول آن که دولت 
خودزنی کند و بخشی از پیکرش را برای بیرون 
آوردن این »غده چرکین« به تیغ جراحان حاذق 
بسپارد تا دیگر نقاط این پیکره زخمی آسیب 
نبیند یا این که مناصب مهم و حساس حکومتی 
را به مدیران نخبه خودروسازی واگذار کند تا 
در این شرایط نه تنها کشور را از انواع تحریم و 
مشکالت نجات دهند بلکه طوری از خود مردم 
پول بگیرند و کشور را اداره کنند که هیچ آب از 

آب هم تکان نخورد!
اما حقیقت ماجرا و پشت پرده این سودجویی 
ها بسیار تلخ تر از آن است که به تحریر درآید. با 
وجود این اگرچه تاکنون خودروسازان حتی به 

تذکرات، هشدارها و توصیه های دستگاه قضایی 
نیز بی توجه بوده اند و تهدیدهای مجلسیان و 
ناظران حکومتی را هم جدی نگرفته اند و عده 
اندکی از مدیران با چــراغ های چشمک زن 
گوناگون سر در گریبان فرو برده اند اما این بار به 
راستی دستگاه قضا در برابر آزمونی سخت قرار 
دارد چراکه برخورد با عامالن احتکار، گرانی 
و نقایص مرگبار خودروها، یک مطالبه عمومی 
است و از اولویت های اصلی »حقوق عامه« به 
شمار می رود. این بار مردم چشم به ترازوی 
عدالت دوخته اند تا یک بار برای همیشه بساط 
این بی سروسامانی و آشفته بازاری سودجویان 
و محتکران را در هم بکوبد تا هر روز شاهد گرانی 
و ارائه خودروهای بی کیفیت نباشیم و مدیران 
دلسوز نیز بدون توجیهات بنی اسرائیلی،» ارابه 
های مرگ«  را از جاده های ایران بیرون برند تا آه 

و ناله کودکی یتیم دیگر شنیده نشود.

*شبکه خبر/ مهدی ولی پور با تشریح 
خدمات هالل احمر در مناطق درگیر 
برف و باران، از مفقود شدن شش نفر در 
استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی و لرستان خبر داد و تصریح کرد 
عملیات جست و جو برای یافتن آن ها در 

جریان است.
کرمانی/ بــاقــری فــرمــانــدار ریــگــان در 
شرق کرمان گفت: وزش شدید توفان 
که از شنبه  آغاز شده موجب قطع برق 
17  روستا به طور کامل و   قرار گرفتن 
 1۵۰ روستا در محاصره شن های روان 

شد.
*قــاضــی ایــمــان شهسواری دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان رفسنجان از 
رفع تصرف بیش از ۳۴1 هزار مترمربع 
اراضی ملی و دولتی در این شهرستان 

خبر داد.

...یادداشت
  سیدخلیل سجادپور 

تصاویر اختصاصی خراسان از صحنه ضبط شده فیلم جنایت
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

۹اجتماعی

گزیده یک توئيت

وزیر کشور در دومين همایش ملی »مواجهه با آسيب های اجتماعی از دیدگاه اسالم« با اشاره به ظرفيت 
باالی اندیشه های اسالمی در این موضوع گفت: مسئله آسيب های اجتماعی از جمله مهم ترین و 
فوری ترین موضوعات کشور است و باید در این خصوص تدبيری علمی و راهبردی اندیشيده شود؛ 
چراکه اگر به فوریت به موضوع آسيب های اجتماعی نپردازیم به مرور زمان به پدیده ای مزمن در کشور 
تبدیل می شود.به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، دکتر احمد وحيدی افزود:وقتی سخن 
از وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و حتی توسعه و پيشرفت اقتصادی مطرح است، زیرساختش 
حل مسائل اجتماعی است و تا زمانی که انسجام و وحدت داخلی اجتماعی پایدار شکل نگيرد امکان 
تحقق وحدت ملی و به تبع آن توسعه و پيشرفت فراهم  نيست.وزیر کشور تصریح کرد: ضرورت دارد 
حرکت های جدی و قوی در حوزه کاهش آسيب های اجتماعی در کشور شکل دهيم و به سمت وضعيت 
مطلوب و در تراز انقالب اسالمی حرکت کنيم. وحيدی افزود: امروز همان طور که در کشور خيران 
مدرسه ساز، خيران سالمت داریم؛ نيازمند داشتن خيران بزرگ اجتماعی هم هستيم؛ با گفتمان 
قوی و ایجاد یک نهضت بزرگ و سراسری در کشور باید کاهشی پایدار در حوزه های مختلف آسيب های 

اجتماعی نظير طالق، خودکشی، اعتياد و حاشيه نشينی داشته باشيم.

وزیر کشور هشدار داد: 
   

خطر تبدیل شدن آسیب های اجتماعی به یک پدیده مزمن

سیالب آسیب های اجتماعی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور هشدارهای بی سابقه ای درباره شیوع آسیب های این حوزه داده است؛ از وضعیت مصرف 
دخانیات، مهاجرت  و اقدام به خودکشی، تا اوضاع حاشیه نشینی و سقط های غیرقانونی. وزیر کشور هم رسیدگی به مسئله 

آسیب های اجتماعی را از مهم ترین و فوری ترین موضوعات کشور اعالم کرده است
گروه اجتماعی- آمارهایی که رئيس سازمان 
اجتماعی کشور روز گذشته در همایش ملی 
»مواجهه با آسيب های اجتماعی« اعالم کرد، 
بار دیگر زنگ خطر این حوزه را به صدا درآورد 
و به متوليان هشدار داد که باید هرچه زودتر 
اقدامات جدی بــرای جلوگيری از شيوع این 
آسيب ها را اجرایی کنند.موضوع آسيب های 
اجتماعی یکی ازمسائل جدی در کشوراست  
که توجه و حل آن ها مورد تاکيد رهبری بوده 
ــر سابق کشور در ســال ۹۵ به نقل  اســت .وزی
از ایشان تاکيد کــرده بود که بــرای مواجهه با 
ــدام کــرده ایــم .  ایــن آسيب ها ۲۰ ســال دیــر اق
 حاال آن طور که »تقی رستم وندی« گزارش داده و 
خبرگزاری ایرنا منتشر کرده است، سيمای کلی 

آسيب های اجتماعی در کشور این گونه است:

مرگ ساالنه 60 هزار نفر در  اثر مصرف        
دخانیات

* ساليانه بين ۵۰ تا ۶۰ هزارنفر در کشور در اثر 
مصرف دخانيات جان خود را از دست می دهند.

* نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف دخانيات، 
مثبت است؛ ضمن آن که با توجه به مصرف تریاک 
طی ساليان گذشته به عنوان ماده ای دارویی، 
اکنون آسيب های حاصل از مصرف آن، به عنوان 

اولين ماده مخدر کشور، بسيار زیاد است.
* نرخ شيوع الکل در کشور بين ۹ تا ۱۰ درصد 
افراد باالی ۱۵ تا ۶۴ سال است و ساالنه بيش از 
پنج ميليون نفر در کشور الکل مصرف می کنند. 
رستم وندی این را هم گفته است که: درحالی که 
باید به مصرف الکل توجه کرد، رسانه های ما به 
هيچ عنوان جسارت پرداختن به تغيير نگرش 

مردم نسبت به الکل را ندارند.

100 هزار اقدام به خودکشی در هر سال       
* ساليانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به 
خودکشی می کنند که البته مرگ و مير ناشی از 
این اقدامات حدود ۵ هزار تا ۵۵۰۰ نفر است؛ با 
این حال به گفته رئيس سازمان اجتماعی، اگر این 
سير صعودی مدیریت نشود، در آینده نه چندان 
دور در رده کشورهایی قرار خواهيم گرفت که 

ميزان خودکشی در آن نگران کننده است.

13 میلیون حاشیه نشین       
سکونتگاه های  در  نفر  ميليون   ۱۳ تا   ۱۱  *
غيررسمی سکونت دارنــد و باید سامان دهی 
شوند. رستم وندی دراین باره گفته است:  بعد از 

گذشت چهار-پنج سال از تاکيدات رهبر انقالب 
و وجود قوانين خاص برای سامان دهی محالت 
برخی  در  متاسفانه  کشور،  در  حاشيه نشين 
جمع ها و حتی برای مدیران ارشد کشور این 
سوال پيش می آید که چرا باید به حاشيه نشينی 
پرداخت و چرا نباید توسعه روستایی را فعال 
کرد؟ در واقع به جهت معرفتی هنوز نتوانسته ایم 
اهميت این موضوع را جا بيندازیم چراکه بعضی 
از نيروهای جهادی ما نيز در این امر دچار تردید 

هستند.

هر سال 300 تا 400 هزار سقط غیرقانونی       
* مطابق آمارهای موجود در وزارت بهداشت، 
برخی  مطابق  و  سقط  ــزار  هـ  ۲۳۰ ــه  ــاالن س
پژوهش ها، ساالنه ۳۰۰ هــزار تا ۴۰۰ هزار 
سقط جنایی یا غير قانونی انجام می شود که باید 

به آن رسيدگی کرد.

شیوع صیغه یابی در فضای مجازی       
* الگوهای همسریابی به عنوان یک آسيب 
عمده در فضای مجازی مطرح است. صيغه یابی 
در فضای مجازی به عنوان یک آسيب در حال 
ــن امر  ــاره  ای ــ ــت و حتما باید درب گسترش اس
حساسيت داشته باشيم تا مفاهيم دینی دچار 

انحراف نشود.

نیاز به بررسی عمیق و جامع       
* معاون وزیر کشور به این نکته هم اشاره کرده 
است که: آسيب های اجتماعی را نباید در دایره 
این آسيب ها محدود کنيم، بلکه باید آن را عميق تر 
و جامع تر بررسی کرد، نباید دچار ساده انگاری یا 
تقليل گرایی در این موضوع شویم و این آسيب ها 

را صرفا به حوزه اجتماعی معطوف بدانيم.
ــرای آسيب های  ــوزه نــظــریــه پــردازی ب * در ح
اجتماعی یکسری نظریات کالن داریم اما اگر از 
این بحث های کالن گذر کنيم، به مواردی عينی 
و کاربردی نيز خواهيم رسيد. از جمله این موارد 
»اعتياد« است که ما در حوزه اعتياد به عنوان یک 
رفتار انحرافی، دچار کمبود نظریه پردازی با 
رویکرد دینی و اسالمی هستيم. به رغم  داشتن 
قانون جامع کاهش مصرف دخانيات، این قانون 
را اجرا نمی کنيم. به هيچ عنوان این قانون اجرا 
نمی شود و فرهنگ عمومی نيز زمينه پذیرش این 
قانون را فراهم نمی کند؛ این در حالی است که 
مثال در نيویورک سن فروش دخانيات را از ۱۸ 
به ۲۰ سال افزایش داده اند اما در ایران خيلی 
ساده این مواد با پرداخت وجه در اختيار کودکان 

قرار می گيرد.

ــای کلیشه ای         ــر بــه مــعــروف  ه  بــایــد از ام
عبور کنیم

* رستم وندی دربــاره عفاف و حجاب هم گفته 

اســت: اقدامات در حــوزه حجاب و عفاف باید 
در صــدر تالش ها قــرار گيرد و یک نــوآوری در 
الگوهای اثرگذار عفاف و حجاب شکل گيرد، 
باید از کليشه ها و روش های سنتی در حوزه امر 
به معروف و نهی از منکر و ترویج الگوی عفاف و 

حجاب عبور کرد و به یک نوآوری رسيد.

کاهش تاب آوری مردم       
* ظرف ساليان گذشته به شاخص هایی دست 
ــادی نگران کننده  پيدا کردیم که تا حــدود زی
هستند. از جمله این شاخص ها ميل به مهاجرت 
است که می تواند شاخص روشنگری برای ما 
تلقی شود. دالیل زیادی برای مهاجرت افراد از 
کشور وجود دارد؛ اما این شاخص مهاجرت در 
واقع نشانه مطلوبيت  یا   نکویی یک جامعه تلقی 

می شود.
* ميل به ایجاد تغييرات اساسی در کشور در حال 
افزایش است و شاخص ميل به اعتراض نيز از 
نشانگرهای مهم است. این اعتراض می تواند در 
قالب رفتارهای هنجارشکنانه یا کج روی خود 
را نشان دهد. از سوی دیگر ظرف ساليان اخير 
با افزایش فشار اقتصادی و معيشتی تاب آوری 

مردم کاهش پيدا کرده است.

توضیح رئیس سازمان اموراجتماعی 
کشور  

این خبر حاکی است پس از انتشار گزارش این 
همایش در رسانه ها، معاون وزیر کشور و رئيس 
سازمان امــور اجتماعی در تبيين و توضيح 
بخشی از سخنان خود در این همایش گفت: 
مطالب بيان شده در این همایش به ویژه آن 
بخش که به ميل تغييرات اساسی یا اعتراضات 
اشاره داشته، برگرفته از پيمایش ها و مطالعات 
مربوط به سال های ۹۳ تا ۹۸ بــوده، لذا در 
تعبير و تفسير این نوع گزاره ها باید به شرایط 
توجه  دوره  آن  اجتماعی  تحوالت  و  زمانی 
کافی کرد.به گــزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت کشور، دکتر تقی رستم وندی افزود: 
پيمایش های سرمایه اجتماعی و ارزش ها و 
نگرش های ایرانيان عمدتًا رویکرد فرهنگی 
و اجتماعی داشته و نباید در تفسير این گونه 
 پدیده ها اغراض و نيات سياسی را دخيل کرد.
رئيس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه 
تاکيد کــرد: تــالش رسانه های معاند بــرای  
سوءاستفاده از هرگونه آسيب شناسی مسائل 
داخلی برای عموم مردم ایران روشن است.
ــار و اطالعات  ــر کشور دربـــاره آم معاون وزی
مربوط به آسيب های اجتماعی نيز گفت: با 
وجــود شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای 
ــش بــيــکــاری، تــورم  ــزای ــژه اف ــه وی معيشتی ب
و نابرابری طبقاتی در ســال هــای گذشته، 
جامعه ایرانی از خود تــاب آوری بی نظيری 
ــا، برخی  ــاره نشان داده و بــه گــواه همه آم
آسيب های اجتماعی همانند خودکشی، قتل، 
تجاوز، خشونت و غيره در مقایسه با برخی از 
کشورهای توسعه یافته که از ثبات اقتصادی 

برخوردارند، کمتر است.
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رسانه های جهان 

راشا تــودی:در حالی 
که مطالعه ای در جنوب 
کاليفرنيا نشان می دهد 
که نوع اميکرون   بسيار 
از دلتاست،  خفيف تر 
مقامات بهداشتی ایاالت متحده همچنان 
تقویت کننده ها  واکسيناسيون،  بــر 
ــل  ــرار دارنــــد. روش ــ و مــاســک زدن اص
والنسکی، مدیر مرکز کنترل و پيشگيری 
ــاالت متحده روز  ــ از بــيــمــاری هــا در ای
نتایج آخرین مطالعه مورد  چهارشنبه 
ــس را به اشتراک گذاشت  حمایت آژان
که نشان داد، اميکرون ۵۳ درصد خطر 
کمتری در زمينه  بستری شدن نسبت به 
دلتا دارد. ۷۴ درصد خطر کمتر بستری 
شدن در بخش  مراقبت های ویژه و ۹۱ 
درصد کمتر خطر مرگ را نشان می دهد 
و این  بيماران تقریبا به دستگاه تنفس 

مصنوعی نياز ندارند.

واشــنــگــتــن پست: 
ظرفيت  ــرش  ــت ــس گ
آزمــــایــــش یــکــی از 
اقداماتی  مجموعه 
ــت کــــه دولــــت  ــ ــ اس
ایاالت متحده برای افزایش واکنش خود به 
سویه اميکرون در پيش گرفته است. بایدن 
ماه گذشته گفت که دولت  ۵۰۰ ميليون 
کيت »آزمایش سریع ویــروس کرونا در 
خانه« را خریداری کرده و آن ها را به صورت 
رایگان بين آمریکایی ها توزیع خواهد کرد. 
او روز پنج شنبه اعالم کرد که قصد دارد 
۵۰۰ ميليون کيت دیگر خریداری کند و 
مجموع آن ها را به یک ميليارد برساند. بنا 
بر این طرح، به هر خانوار ۴ کيت آزمایش  
رایگان داده خواهد شد. کاخ سفيد به 
دليل نبود کيت های آزمایش  کافی با 

انتقادهای شدید روبه رو شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران:

انتظار مردم از قوه قضاییه کاهش 
زمان رسیدگی به پرونده هاست

رئيس کل دادگستری استان تهران گفت: همه 
اطاله  موضوع  قضایی،  دستگاه  به  مراجعان 
دادرسی را مطرح می کنند و مردم از قوه قضایيه 
انتظار دارند پرونده آن ها در کوتاه ترین زمان 

رسيدگی شود.
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضایيه، علی 
القاصی مهر دیــروز یک شنبه پس از بازدید از 
این  قضات  جمع  در  عدالت  قضایی  مجتمع 
مجتمع افزود: هدف از حضور در جمع قضات 
و کارکنان، شنيدن صدای آن هاست که در خط 

مقدم خدمت رسانی به مردم قرار دارند.
وی تصریح کرد: بهترین کارشناس و فردی که 
می توانند به مسئوالن و مدیران دستگاه قضایی 
در برنامه ریزی ها کمک کنند، قضات هستند 

که از نزدیک مشکالت مردم را لمس می کنند.
رئيس کل دادگستری تهران با بيان این که کار 
در دستگاه قضایی با دیگر دستگاه ها متفاوت 
ــروز ســـوال شود  ــر امـ اســـت، تصریح کـــرد: اگ
مهم ترین مسئله دستگاه قضایی چيست، همه 
افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند 
موضوع اطاله دادرســی را مطرح می کنند و 
مردم از قوه قضایيه انتظار دارند پرونده آن ها در 

کوتاه ترین زمان رسيدگی شود.
ــی در  وی با بيان این که موضوع اطاله دادرس
دادگستری تهران مشهودتر است، افزود: باید 
برای کاهش اطاله دادرسی تالش ویژه داشته 
باشيم. اگر با همت قضات و کارکنان ریشه اطاله 
ــی را در دستگاه قضایی خشک کنيم،  دادرس
بسياری از مشکالت و نارضایتی ها از بين می رود.

رئيس کل دادگستری تهران درباره استعالم از 
سوی دستگاه ها گفت: قضات اعالم کرده اند 
که فقط سازمان ثبت و پليس راهــور سریع به 
استعالم ها پاسخ می دهند. در این خصوص 
اگر دستگاه ها و نهادی در پاسخ به استعالم ها 
کوتاهی می کنند، معرفی، احضار و عليه آن ها 

اعالم جرم شود.
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 شاخص

افزایش صادرات یا درآمد 
صادرات نفت؟ 

با  پنج شنبه گذشته بــود که رئیس جمهور 
اشــاره به راهکارهای دولــت بــرای دور زدن 
تحریم ها گفت: »صادرات نفتی ایران به حدی 
افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن 
نیستیم، صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ 
درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات 
نیز در حــال بازگشت بــه کشور اســـت.« در 
واکنش به این اظهارات، همتی، رئیس اسبق 
بانک مرکزی، نقش دولــت سیزدهم در بی 
اثرکردن تحریم ها را بی تاثیر خواند و گفت: 
»...نکته مهم این است که قیمت جهانی نفت 
و فرآورده  های نفتی در سال 2۰21 نسبت 
به سال 2۰2۰ بیش از 6۰ درصــد افزایش 
داشته است. سوال این است که سهم تالش 
دولت سیزدهم در ... افزایش ۴۰ درصدی 
درآمدهای نفتی چقدر بوده است؟« با این حال 
به نظر می رسد وی دچار اشتباه شده و »رشد 
ارزش صادرات« را با »رشد میزان صادرات« 
نفت اشتباه گرفته اســت. در ایــن خصوص 
اوجی، وزیر نفت در یادداشتی آورده است: 
»ریاست محترم جمهور به درستی از افزایش 
۴۰ درصدی »میزان« صادرات نفت در دولت 
سیزدهم خبر داده اند.  در تایید این موضوع، 
بررسی گزارش های ماهانه اوپک نشان می 
دهد در شرایطی که رقم دقیق صادرات نفت 
ایران در دوران تحریم محرمانه باقی مانده، 
صــادرات نفت ایــران از کمتر از روزانــه ۴۰۰ 
هزار بشکه در دی ماه 99 به  حدود 8۰۰ هزار 

بشکه درآبان امسال رسیده است. 

نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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 بازار خبر

 حذف تدریجی 2 خودروی
 ایران خودرو کلید خورد

ــی و فــروش  ــاب ــازاری تــجــارت نــیــوز - مــعــاون ب
ایران خودرو اعالم کرد این شرکت خودروسازی 
قصد دارد به تدریج سمند و پژو 2۰6 را از چرخه 

تولید حذف کند.

کدام گروه از مجردها برای ثبت نام  
مسکن به شرط تاهل نیاز ندارند؟

ایرنا- مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه  
گفت: زنان خودسرپرست 35 سال به باال، مردان 
مجرد باالی ۴5 سال، زنان مطلقه و نخبگان علمی 
با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی 
از وزارت بهداشت نیاز به ارائه شرط تاهل برای 
ثبت نام در نهضت ملی مسکن ندارند. این در حالی 
است که طبق شرایط این طرح، سایر مجردهای 
در رده سنی 23 تا ۴5 سال، به دلیل  تاکید قانون 
مبنی بر داشتن شرط تاهل، باید هنگام واگذاری 

واحد مسکونی عقدنامه خود را ارائه دهند.

اقساط مسکن حمایتی از چه 
زمانی باید پرداخت شود؟

اقتصادآنالین- معاون وزیر راه و شهرسازی 
ــت اقــســاط نهضت ملی  ــرداخ گــفــت: شـــروع پ
مسکن پس از تحویل واحد مشخص و )میزان 
آن( متناسب با دهک درآمــدی و از آن مهم تر، 
متناسب با زمانی است که واحد به متقاضیان 
اقساط  گفت:  زاده  می شود.محمود  تحویل 
تسهیالت نهضت ملی مسکن بــرای قشرهای 
کم درآمد جامعه 2 میلیون تومان نیست و هنوز 
میزان دقیق این اقساط مشخص نشده است.وی 
گفت:ازهم اکنون متقاضیان یا ثبت نام کنندگان 
نباید نگران میزان اقساط این تسهیالت باشند، 
چراکه تالش دولت آن است که متناسب با دهک 

درآمدی این اقساط تعیین شود. 

رسانی  روز  به  جدیدترین  در  جهانی  بانک 
گزارش »چشم انداز اقتصادی جهان« برآورد 
خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2۰21 
را از 2.1 به 3.1 و این رقم را در سال 2۰22 
از 2.2 به 2.۴ درصــد افزایش داده است. 
ــران  موضوعی کــه بــا رونـــد کلی اقتصاد ای
همسوست، اما با انتظارات مسئوالن دولتی 
از رشد اقتصادی 8 درصدی برای سال آینده 
فاصله دارد. به گزارش فارس، بانک جهانی 
در جدیدترین به روز رسانی گــزارش »چشم 
انداز اقتصادی جهان«، بــرآورد خود از رشد 
اقتصادی ایران را افزایش داد. این بانک در 
گــزارش خــرداد امسال، نرخ رشد اقتصادی 
ایــران در سال 2۰21 و 2۰22 را به ترتیب 
2.1 و 2.2 درصــد پیش بینی کــرده بــود. با 
این حال، در گزارش اخیر این بانک، این دو 
رقم اصــالح شده اســت. بر این اســاس پیش 

بینی شده است نرخ رشد اقتصادی کشور در 
سال 2۰21 به 3.1 درصد و در سال 2۰22 
به 2.۴ درصــد برسد. پیش بینی نــرخ رشد 
اقتصادی ایران در سال گذشته میالدی در 
شرایطی به 3.1 درصد رسیده که کشور ما 

همچنان تحت تحریم های موسوم به تحریم 
های حداکثری آمریکا و نیز محدودیت های 
ناشی از شیوع کرونا قرار داشته است.گزارش 
اخیر بانک جهانی در شرایطی منتشر شده که 
دیگر نهاد اقتصادی بین المللی یعنی صندوق 

بین المللی پول مهرماه امسال برآورد دیگری 
از نرخ رشد اقتصاد ایران را ارائه کرده بود. 
طبق اعالم این صندوق، در شرایطی که پیش 
بینی شده نرخ رشد اقتصادی کشور برای 
سال 2۰21 به 2.5 درصد برسد، این رقم 
برای سال 2۰22، 2 درصد خواهد بود.  از 
سوی دیگر این آمار و ارقام در شرایطی مطرح 
می شود که رئیس کل بانک مرکزی از پیش 
بینی رشد 8 درصدی اقتصاد در سال آینده 
سخن گفته اســت. به نظر می رسد رسیدن 
به این سطح از رشد اقتصادی، آن هم با توجه 
به تفاوت ها نسبت به ارزیابی های ذکر شده، 
مستلزم اتخاذ راهکارهای اساسی، همه جانبه 
و متفاوت از گذشته برای جلب سرمایه گذاری 
است. در این خصوص موضوع ارتقای سطح 
روابط اقتصادی ایران و چین به عنوان یکی از 

این راهکارها می تواند مطرح باشد.

چشم اندازمثبت بانک جهانی ازاقتصاد ایران 
پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده بهبود یافت، ارقام اعالم شده با رشد هدف گذاری شده توسط دولت چه مقدار فاصله دارد؟ 

تشکیل کارگروهی برای مشارکت در معادن افغانستان 
بردبار- کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران 
دیروز میزبان معاون وزیر صمت و جمعی از فعاالن 
حوزه معدن کشور بود، جلسه ای که رسیدگی به 
نحوه تعامل برای فعال سازی معادن افغانستان 
توسط معدن کاران ایرانی یکی از محورهای مهم 
بحث در آن بود و یکی از معدن کاران کشورمان با 
اشاره به سخت تر شدن شرایط کار در افغانستان 
خواستار تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به 
مشکالت در این بخش شد.به گزارش خراسان، 
پاکدل ، معدن کــار کشورمان کــار در معادن 
افغانستان را  هم اکنون سخت تر از قبل دانست 
و با اشاره به برنده شدن در مناقصه بین المللی 
یکی از معادن سنگ آهن در هرات گفت: با وجود 
برنده شدن در این مناقصه پس از تحمل سختی 
های فراوان اما هنوز کار اجرایی شروع نشده و 
اکنون بحث شرکت های دیگر نیز مطرح است.
کیوان جعفری تهرانی، از فعاالن حوزه معدن 

نیز با اشاره به سخت تر شدن کار در معادن 
افغانستان در دوره طالبان گفت: بزرگ ترین 
معدن سنگ آهن هرات بیش از یک میلیارد و 
85۰ میلیون تن ذخیره دارد که فرصت خوبی 
را برای کار فراهم کرده و تقریبا دست نخورده 
باقی مانده است.محتشمی پور، معاون امور 
معادن وزیر صمت نیز در این جلسه با اشاره به 
مشکالت فراوانی که پیش روی کار در معادن 
کشور وجود دارد، افــزود: 69 هزار ماشین 
معدنی در کشور داریم که 57 هزار دستگاه از 
آن ها در حوزه برداشت و حمل در معادن کار 
می کنند که عمر متوسط 18 سال دارند ؛ این 
یعنی اگر بخواهیم همین عمر 18 سال را برای 
ماشین آالت حوزه معادن کشور حفظ کنیم و 
هیچ عملیات معدنی جدیدی را شروع نکنیم 
و در همین نقطه بمانیم ، سالیانه باید سه هزار 

ماشین جدید تولید یا وارد کنیم.

واکنش بانک ها به اخبار توقف پرداخت تسهیالت 
دبیر شورای هماهنگی بانک ها گفت: انتشار 
ادعاهایی مبنی بر توقف پرداخت تسهیالت 
در برخی بانک ها نه تنها رد می شود، بلکه 
گزارش ها از رشد منابع و تسهیالت بانک ها 
در سال جاری حکایت دارد.بــه گزارش مهر، 
قیطاسی با تاکید بر توقف نیافتن پرداخت 
تسهیالت در بانک ها اظهار کرد: بانک ها در 
طول سال با توجه به منابع و مصارفی که دارند 
و بر اساس سیاست اعتباری خود، به پرداخت 
تسهیالت می پردازند و توقف در تسهیالت 
معنی ندارد. ممکن است منابع بانکی کاهش 
یابد یا زمان اعطای تسهیالت کمی بیشتر شود 
ــدارد.وی با اشاره به میزان  اما توقفی وجود ن
منابع و تسهیالت بانک ها اظهار کرد: مجموع 
منابع بانک های عضو شــورای هماهنگی در 
پایان آبان امسال رشد ۴۰ درصدی داشت که 
در همین مدت زمان شاهد رشد ۴1 درصدی 

تسهیالت این بانک ها نیز بودیم.به گفته قیطاسی، 
بانک ها با توجه به مدیریت منابع و مصارف، 
متناسب با منابع خود تسهیالت را پرداخت و به 
تقاضای مشتریان رسیدگی می کنند؛ اما اگر 
در یکی از شعب بانک ها اعالم شود که پرداخت 
تسهیالت متوقف شده است، مشتری باید حتمًا 
به واحد رسیدگی به شکایت بانک مدنظر مراجعه 
و ثبت شکایت کند.این اظهارات در حالی است 
که بسیاری از فعاالن اقتصادی و مردم در تماس 
با روزنامه خراسان از توقف پرداخت تسهیالت 
در تعداد قابل توجهی از بانک ها گالیه داشتند 
و بر این مبنا خراسان در گزارش روز شنبه خود 
با تیتر »پشت پــرده قفل بانک ها بر تسهیالت« 
به این موضوع پرداخته بود.ضمن این که عمده 
تجربیات فعاالن اقتصادی به ماه های اخیر به 
ویژه آذرماه  به بعد مربوط است و تاکید آمارهای 

مسئوالن بر کل سال به نوعی دقیق نیست. 

رئیس کل بانک مرکزی: 
سیم کارت، یارانه و سهام عدالت، 

وثیقه دریافت وام می شود

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه ای تلویزیونی به 
تشریح برنامه های خود پرداخت که مهم ترین آن 
ها تسهیل در پرداخت وام های خرد به قید وثیقه 
هایی همچون سیم کارت اشخاص بود. به گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی، مهم ترین محورهای 

اظهارات علی صالح آبادی به این شرح است:
* تورم نقطه به نقطه ماه به ماه کاهش یافته و اگر 
آذر را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه 

به نقطه 17.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
* نرخ ارز امروز نسبت به زمانی که چند ماه قبل 
کارمان را شروع کردیم پایین تر آمده و نسبتا هم 

باثبات بوده است.
* دولت گذشته در نیمه نخست امسال حدود 
5۴ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از بانک 

مرکزی استقراض کرد.
* از ابتدای امسال تاکنون 68 هــزار میلیارد 
تومان وام ازدواج پرداخت شده است. تا پایان 
سال نیز 12 هــزار میلیارد تومان دیگر در این 

بخش پرداخت خواهد شد.
* در حال بسترسازی این امر هستیم که رتبه 
اعتباری را در اختیار بانک ها قرار دهیم تا هر فرد 
بر اساس رتبه اعتباری خود تسهیالت دریافت 
کند. در این طرح درصدد هستیم تا فرد حتی با 
سیم کارت تلفن همراه خود به عنوان وثیقه بتواند 
وام دریافت کند. همچنین یارانه یا سهام عدالت 

هر فرد هم می تواند به عنوان وثیقه لحاظ شود.
* به جای این که درآمد بانک ها از محل تفاوت 
سود سپرده و تسهیالت تامین شود باید به سمت 
درآمدهای ناشی از ارائه خدمات برویم، بنابراین 
این را باید به عنوان یک برنامه دنبال کرد، البته نه 
به صورت یک دفعه ولی بانک ها باید در طی یک 
برنامه چند ساله به این  سمت حرکت کنند که 

نرخ خدمات بانکی را واقعی تر سازند.
* به لحاظ ارزشی حدود 7۰ درصد کارتخوان ها 
تعیین تکلیف شده اند و فقط 3۰ درصد باقی مانده 
اند و تا پایان سال کارتخوانی نخواهیم داشت که 
سامان دهی نشده باشد. ضمن این که کسانی 
که کارتخوان در اختیار دارنــد حتما باید پرونده 
مالیاتی داشته باشند و دستگاه کارتخوان کسانی 
که از قانون تمکین نکنند هم قطعا قطع خواهد شد.
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ترس بورس از کاهش نرخ دالر
 بورس تهران تحت تأثیر روند کاهشی نرخ دالر 
در بازار آزاد، همچنان روند کلِی کاهشی دارد. 
دیروز نیز این بازار برای دومین روز متوالی در 
یک روند کاماًل ریزشی قرار گرفت، به گونه ای 
ــزار و  که در پایان معامالت با کاهش 11 ه
692 واحد به رقم یک میلیون و 310 هزار و 
877 واحد رسید. دیــروز همه شاخص های 
بورس قرمز شدند که نشان از کاهش دارد، با 
این حال، کاهش ها زیر 2 درصد بوده است. در 

معامالت دیروز نمادهای ملی پتروشیمی پردیس، 
ملی مس ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان، صنعتی 
چادرملو، سرمایه گذاری غدیر، معدنی گل گهر 
و فوالد مبارکه به ترتیب بیشترین اثر کاهشی در 
شاخص بــورس را داشتند.روند نزولی بــورس در 
روزهای اخیر در شرایطی است که یکی از دالیل افت 
شاخص، کاهش نرخ دالر مطرح می شود. قیمت 
دالر در بازار آزاد دیروز به 26 هزار و 700 تومان 
رسید. همچنین از دالیل دیگر می توان به خروج پول 

از بازار سرمایه به سمت بازارهای رمزارزها یا بازار 
مسکن اشاره کرد. در حالی که فعاالن بازار انتظار 
دارند دولت از سرمایه گذاری در بازار شفاف بورس 
حمایت کند و مجمع نمایندگان سرمایه گذاران 
حقیقی در بورس را تشکیل دهد. همچنین قرار بوده 
کارگروهی برای پیگیری امور سهام عدالت با تصویب 
شورای عالی بورس تشکیل شود که هنوز خبری از آن 
نیست و باید سود سهام عدالت قبل از پایان سال به 

حساب 49 میلیون سهامدار عدالت برسد.
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انعکاس

ایران - اين روزنامه با تيتر »بدون برجام، بدون  •
FATF « نوشت : چندماه بيشتر از آخرين روزهاى 
گره خوردن همه مسائل کشور به مسائل خارجى و 
لزوم کوتاه آمدن در برابر زياده خواهى هاى دشمن 
نگذشته است که خبرهاى اميدوارکننده يک به 
يک نشان مى دهد بسيارى از تحليل ها در دولت 
گذشته اساسًا واقعيت بيرونى نداشته است. آن چه 
تحت عنوان وابستگى همه مسائل کشور به موضوع 
پذيرش FATF  و برجام معرفى مى شد، تنها يک 
ديوار ذهنى بوده که احتمااًل مقاصد سياسى يک 

جريان خاص را پيگيرى مى کرده است.
شرق- اين روزنامه به نقل از مهدى سنايى سفير  •

سابق ايران در روسيه نوشت : »تقويت سياست 
شرقى جمهورى اسالمى ايران از نگاه من سياست 
واقع بينانه اى است. منتها اين حقيقت اگر در 
چارچوب دوقطبى کردن سياست خارجى و در 
واقع حتى يک سويه کردن روابط خارجى انجام 
شــود، اگر روابــط ايــران با بخش هاى ديگر دنيا 
تضعيف شود، به نفع روابط با شرق هم نيست. 
تحليلمان را از تقويت روابط با شرق بايد به روز کنيم 
و امکان گفت وگو و امکان افزايش ظرفيت ها را در 

سياست خارجى از خودمان سلب نکنيم.«
جــوان – ايــن روزنــامــه نوشت : طــرح آزمايشى  •

»بنزين براى همه« بعد از کلى جار و جنجال هنوز 
در جزاير قشم و کيش به مرحله اجــرا درنيامده 
است. وزير نفت مى گويد هر زمان ابهاماتش برطرف 
شود، از سمت دولت براى اجراى آن تصميم گيرى 
مى شود، اما معاونش از اجراى طرح سراسرى از 
اول بهمن خبر مى دهد. اين اخبار متناقص حاکى 
از آن است که بدنه دولت هنوز براى اجراى آن به 
اجماع نرسيده و طرح آن در جامعه براى محک 

مردم و دارندگان خودرو بوده است.
فرهیختگان – اين روزنامه نوشت : بررسى ها  از  •

6 هلدينگ پتروشيمى فعال در بازار سرمايه نشان 
مى دهد که تعداد کارکنان اين صنعت چيزى در 
حدود 63 هزار نفر است، اين در حالى است که 
بيش از 140 شرکت زيرمجموعه اين هلدينگ ها 
هستند. از طرفى 28 پتروشيمى فعال در بازار 
سرمايه نيز جمعا 25 هزار نيروى کار را در خود جاى 
داده اند. مجموع سرمايه گذارى هاى انجام شده در 
اين صنعت نيز طى ساليان 79 ميليارد دالر بوده 
است. بنابراين ميانگين تعداد نيروى کار هر شرکت 
فعال در اين صنعت به طور ميانگين کمتر از 500 
نفر بوده و براساس اشتغال ايجاد شده، هزينه ايجاد 
هر شغل 30 ميليارد تومان تخمين زده مى شود. 
اين درحالى است که ميانگين تعداد کارکنان هر 
شرکت در صنعت نساجى در حدود 900 نفر، در 
صنعت کانى هاى فلزى 2600 نفر، در کانى هاى 
غيرفلزى 1000 نفر و در فلزات اساسى در حدود 

3500 نفر بوده است.

جهان نیوز نوشت: محمدرضا عارف، با اشاره  •
به سالگرد ارتحال آيــت ا... هاشمى رفسنجانى 
گفته است: »در مقطع فعلى حقيقتا خأل وجودى 
ايشان براى جامعه احساس مى شود و به نظرم 
نظام و کشور در شرايط کنونى بيش از هر زمانى 
به مشى عقاليى آقاى هاشمى نيازمند است«.از 
آخرين مشى عقاليى آيت ا... هاشمى مى توان 
به پيشنهاد کاهش قدرت نظامى کشور در اوج 
تهديدات نظامى عليه ايران اشاره کرد. فتنه 88، 
وقايع دولت سازندگى و زمينه سازى در حاکميت 

ارزش هاى ليبرالى را هم مى توان اضافه کرد.
رویداد24 مدعی شد:صداوسيما  گزارشى  •

عليه وزارت خارجه دولت رئيسى  درباره انفعال 
اين وزارتخانه  در پيگيرى بازداشت شدگان 
ايرانى در آمريکا پخش کرد.هفته گذشته دادگاه 
فدرال آمريکا »کامبيز عطار کاشانى« را به بهانه 
آن چه که اين دادگاه »تالش براى ارائه تجهيزات 
و فناورى الکترونيکى« به ايران مطرح مى کند، 
متهم و اعالم کرد او قوانين صادرات آمريکا را 
نقض کرده است. وزارت خارجه تا کنون موضع 

مشخصى درباره آقاى کاشانى نداشته است.
ــا نــیــوز نــوشــت:پــس از ادعـــاى ســازمــان  • رج

اطالعات و امنيت داخلى رژيــم صهيونيستى 
ــوس ايــرانــى در  ــاس دربــــاره فعاليت چــهــار ج
فلسطين اشغالى، »شبتاى شاويت« رئيس اسبق 
دستگاه جاسوسى رژيم صهيونيستى )موساد( 
در گفت و گو با روزنــامــه عبرى زبان »اسرائيل 
هيوم« اظهار کــرد: »من به عنوان کسى که در 
رأس سرويس محافظت از اسرائيل و جزو افراد 
جذب کننده ايرانيان براى حفاظت از اسرائيل 

بودم، واقعا از کشف ]جاسوسان[ شوکه شدم «.
نورنیوز نوشت: غريب آبادى  دبير ستاد حقوق  •

بشر در پاسخ به بيانيه وزارت خارجه فرانسه و 
اظهارات رئيس جمهور اين کشور درباره شرايط 
خانم فريبا عادلخواه گفت: عادلخواه )شهروند دو 
تابعيتى( مقررات مربوط به پابند الکترونيکى را 

نقض کرده و به زندان برگردانده شده است.
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نماینده زنجان: نگران فرار برخی متهمان 
پرونده کرسنت هستیم 

نماينده مردم زنجان در مجلس، با بيان اين که ضرر و 
زيان ناشى از مفاسد قرارداد کرسنت به موارد اعالم 
شده محدود نمى شود، تصريح کرد: اگر در دستگاه 
قضايى اقدام جدى نشود، زيان هاى ديگرى هم در 
راه است. مصطفى طاهرى ، با اشاره به نامه اخير 
جمعى از نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضاييه 
براى تسريع در رسيدگى به پرونده مفاسد قرارداد 
گازى »کرسنت« اظهار کرد: در رابطه با اين قرارداد 
دو نکته مطرح است که اولين آن ها، قطعيت انجام 
فساد و داللى است که براى ما محرز شــده   آقاى 
زنگنه و برخى مسئوالن وقت وزارت نفت، تخلفاتى 
در اين باره داشته اند و عدالت اقتضا مى کند که 
حداقل اين تخلفات در دادگاه بررسى جدى شود. 
وى افزود: نکته دوم مرتبط با پرونده کرسنت، ضرر و 
زيان سنگينى است که در نتيجه معامالت پشت پرده 
و مفاسد اين قرارداد به منافع ملى وارد شده است. 
وى با تاکيد بر اين که ضرر و زيان ناشى از اين قرارداد 
به همين موارد محدود نمى شود و اگر اقدام جدى 
نشود زيان هاى ديگرى هم در راه اســت، گفت: 
برخى کارشناسان برآورد 2.5 ميليارد دالر ضرر در 
مراحل بعدى را دارند ، اسم هاى افرادى نيز در اين 
پرونده مطرح است که به دليل حساسيت موضوع، 
بيم خروج آن ها از کشور وجود دارد، بنابراين قوه 

قضاييه در روند رسيدگى به 
اين پرونده بايد مراقب اين 
مسئله هم باشد و تدابيرى 
مــانــنــد مــمــنــوع الــخــروج 

ــراد را  ــن افـ ــدن اي ش
اتخاذ کند.

امضای سند 20 ساله در دستور کار سفر رئیسی 
به روسیه نیست 

 سيدابراهيم رئيسى رئيس جمهور کشورمان 
روز چهارشنبه راهى مسکو شده و طى دو روز با 
مقامات روسيه مالقات و رايزنى مى کند. يک 
گفت وگوى چند ساعته با پوتين خواهد داشت 
و همکارى هاى بيشتر با اين کشور را پيگيرى 
مسائل  محور  حــول  عمدتا  سفر  مى کند.اين 
اقتصادى اســت و آن طــور که به نظر مى رسد 
اقتصادى  اتحاديه  در  عضويت  چــون  ارمغانى 
اوراســيــا که حتما تاثير قابل توجه در افزايش 
مناسبات اقتصادى و تجارى ما دارد، خواهد 
داشــت. برخى رسانه ها پيشتر از امضاى سند 
راهبردى 20 ساله ايران و روسيه در جريان اين 
سفر خبر داده بودند اما انگار کارهاى مقدماتى 
اين کار هنوز تمام نشده است. چنان چه محمود 
عباس زاده مشکينى سخنگوى کميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى  
از دردستورکار نبودن امضاى سند راهبردى 20 
ساله ايران و روسيه در سفر آينده رئيس جمهور به 
مسکو خبر داده است. او گفته: »اين سند به دليل 
بررسى هاى بيشتر و انجام توافقات ابتدايى هنوز 
به مرحله نهايى براى امضاى دو سران نرسيده 
است؛ از اين رو سند 20 ساله ايران و روسيه هنوز در 
مرحله ابتدايى قرار دارد و به اين سفر رئيس جمهور 
به روسيه نخواهد رسيد.«سخنگوى امنيت ملى 

داده  توضيح  همچنين  مجلس 
که »در سفر رئيس جمهور 
به مسکو بر مقدمات اين 
نظر  تبادل  و  بحث  سند 

ــق خــواهــد  ــواف و ت
شد.«/فارس

چهره  ها

دو شنبه 27 دى 1400، 14 جمادى الثانى 1443، 17 ژانويه 2022، شماره 20854 ، سال هفتاد وسوم.

توکلی - حوالى نيمه شب شنبه کاربران در شبکه 
هاى اجتماعى از شنيده شدن صداى مهيبى در 
استان هاى غربى کشورمان از جمله کرمانشاه، 
کردستان، ايالم و همدان خبر دادند. خبرى که 
با اظهارات ضد و نقيض بعضى مسئوالن همراه 
شد و سکوت مقامات رسمى در اين بــاره افکار 
عمومى و کاربران فضاى مجازى را حسابى کالفه 
کرد. در ابتدا و پس از شنيده شدن اين صداى 
مهيب  برخى سايت هاى خبرى و کانال هاى 
تلگرامى  علت آن را آزمايش سامانه هاى پدافندى 
بيان کردند. ادعايى که ساعاتى بعد قرارگاه 
مشترک پدافند هوايى خاتم االنبيا آن را رد و تاکيد 
کرد که هيچ گونه رزمايش، تمرين و اقدامات 
عملياتى در شبکه يکپارچه پدافند هوايى کشور 
ــورت نگرفته و کليه گمانى زنــى ها در اين  ص
ــود. کمى بعد  مهدى  خصوص تکذيب مى ش
باب الحوائجى معاون سياسى و امنيتى استاندارى 
همدان به اين ماجرا ورود کرد و در گفت و گو با 
ايسنا، صداى انفجار را مربوط به برخى اقدامات 
آموزشى اعالم کرد :»احتمال ما تاکنون اين است 
که اين صدا مربوط به برخى از اقدامات آموزشى 
بوده که احتمال قريب به يقين اين موضوع درست 
است و وزارت کشور در حال پيگيرى و رصد بوده 
تا منطقه آموزشى به سمع و نظر مردم برسد.« 
کمى بعدتر اما سيد مجيد ميراحمدى معاون 
امنيتى و انتظامى وزارت کشور دربــاره شنيده 
شدن صداى مهيب، نظرى 180 درجه متفاوت 
از اظهارات معاون سياسى و امنيتى استاندارى 
همدان  داشت و در اين خصوص گفت:» با بررسى 

دستگاه هاى امنيتى و انتظامى مشخص شد که 
صداى شنيده شده ناشى از رعد و برق بوده و حادثه 
خاصى رخ نداده است.«  اظهاراتى که فارس نيز بر 
آن مهر تاييد زد و در گزارشى با مضحک خواندن 
موضوع انفجار و تکذيب آزمايش سامانه هاى 
پدافندى و شايعات حمله جنگنده هاى رادار گريز 
به تونل هاى موشکى سپاه، نوشت :»  هيچ اتفاقى 
در استان هاى مطرح شده نيفتاده و صرفا گمانه 
زنى هاى صورت گرفته پيرو شنيدن صداى رعد 
و برق بوده و هيچ پايه و اساس ديگرى نــدارد.« 
تسنيم  هم به نقل از يک  منبع آگاه نظامى  گفت  که 
صداهاى شنيده شده ارتباطى با فعاليت هاى 
نيروهاى مسلح و آزمايش سامانه هاى پدافندى 
نداشته است. ماجرا به همين جا ختم نشد و  از 
سوى ديگر عده اى به  موضوع کلير شدن آسمان 
اين چهار استان اشاره کردند و لغو چندين پرواز 
به مقصد شهرهاى اهواز، خرم آباد و خرمشهر را 
مرتبط با شنيده شدن صداهاى مهيب دانستند 
ــد. ادعايى که با  و سخن از انفجار به زبان آوردن
واکنش ابوالقاسم جاللى همراه شد و  معاون 
هوانوردى و امور بين الملل سازمان هواپيمايى 
کشورى در اين خصوص  گفت که از بامداد يک 

ــرواز در مسير آسمان غــرب کشور  شنبه چند پ
در حالت استند باى  بوده است و به دليل حفظ 
ايمنى جان مسافران لغو شد  تا شرايط جوى بهتر 
شود. او درباره يکى از اين پروازها، نيز اظهار کرد   
هواپيماى خرمشهر از تهران آماده پرواز بود که به 
دليل شرايط نامساعد جوى، تشخيص داده شد 
که بهتر است اين پرواز انجام نشود. تناقض گويى 
ها و حرف و حديث ها دربــاره اين ماجرا پايانى 
نداشت و مديرکل مديريت بحران استاندارى 
همدان در اظهاراتى کامال متفاوت اعالم کرد :» با 
توجه به مسئوليت مديريت بحران در بحث زلزله، 
سيل، رانش زمين و... صداى مهيب شنيده شده 
موردمطالعه قرار گرفت و تحقيقات الزم را انجام 
داديــم که در اين مورد چيزى نبوده است و اين 
صدا در حيطه مخاطرات طبيعى قرار نــدارد. او 
در ادامه گفت: درباره صداهاى ايجاد شده طى 
شب گذشته در اين استان اظهارنظرى نداريم 
چون در حيطه مديريت بحران نيست.« حتى 
پاى گمانه زنى ها و تحليل ها درباره شنيده شدن 
اين صداى مهيب به رسانه هاى خارجى نيز باز 
شد و خبرگزارى رويترز بين صداى انفجار اخير و 
افزايش تنش ها ميان ايران و رژيم صهيونيستى 

در خالل مذاکرات وين ارتباط برقرار کــرده و 
نوشته  سران اين رژيم مدت هاست که جمهورى 
اسالمى را در صورت شکست ديپلماسى در وين 

تهديد به حمله نظامى کرده اند!

لزوم بازبینی در روند اطالع رسانی 	 
اظهارات ضد و نقيض درباره اين ماجرا از سويى 
و از سوى ديگر سکوِت مقامات مسئول ،حسابى 
افکار عمومى و کاربران فضاى مجازى را کالفه 
کرده و نبود اطالع رسانى درست و به موقع با 
واکنش هايى همراه شد. به عنوان نمونه حسين 
دليريان فعال رسانه اى در حوزه نظامى نوشت 
:»  به دليل نبود اطــالع رسانى درســت و نبود 
سخنگويى که در مسائل ضــرورى وارد ماجرا 
شود و جريان را از دست رسانه هاى معاند بيرون 
بياورد، از ديشب تا حاال دشمن تمام شهرهاى 
غرب کشور را بمباران کرده و همچنان در حال 
پيشروى است، البته در رسانه ها. چرا به خود 
نمى آييد؟« کاربر ديگرى نيز نوشت :»  دفعات 
قبلى، يک توضيح ولو غيراقناعى و غيرقابل قبول 
ارائه مى شد؛ به تازگى حتى از همين توضيح 
حداقلى هم دريغ مى کنند. ما که ِسر شديم، 
کاش با نسل بعد از ما چنين نکنند.« همچنين 
کاربر ديگرى هم خواستار تجديد نظر نهادهاى 
مسئول در نحوه اطالع رسانى به افکار عمومى 
شد. حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا باالخره 
مقامات کشور راجع به اين واقعه توضيحات قابل 
قبول و اطالع رسانى شفافى ارائه مى دهند يا 

همچنان قرار است شايعات حرف اول را بزند.

سکوت بد تر از صدا!
نیمه شب شنبه صدای انفجاری مردم غرب کشور را به خیابان کشاند اما هنوز هیچ 

اطالعی درباره علت و مکان دقیق این حادثه از سوی هیچ یک از مراجع امنیتی و 
سیاسی اعالم نشده است 

کرباسچی را کنار گذاشتند؟! 
کارگزارانی ها اصرار داشتند که تغییر دبیرکل در حزب توام با دلخوری و اختالف نبوده اما 

از حرف های اخیر قوچانی طور دیگری به نظر می رسد

 همين چند وقــت پيش بــود که دبيرکل حزب 
کارگزاران تغيير کرد و کلى هم سروصدا به همراه 
داشت. به هرحال مواضع دبيرکل قبلى يعنى 
غالمحسين کرباسچى درباره انتخابات و نقش 
خاتمى و جبهه اصالحات و ... باعث حواشى و 
بعضا اختالفاتى بين اصالح طلبان بود. آن زمان 
کارگزارانى ها اصرار داشتند که تغيير دبيرکل 
در حزب توام با دلخورى و اختالف نبوده اما از 
حرف هاى اخير قوچانى طــور ديگرى به نظر 
مى رسد.به نوشته فردانيوز، محمد قوچانى، 
ديروز در صفحه اينستاگرام خود و در پى بسترى 
شــدن کرباسچى در بيمارستان  پست قابل 
توجهى دارد. او در بخشى از متن خود نوشت: »از 
پانزده سال قبل تا همين ماه پيش بيشتر کارهايى 
که در عرصه رسانه و مطبوعات کرده ام با آقاى 
کرباسچى بوده است . آقاى کرباسچى گرچه به 

عنوان مدير  اجرايى و چهره اى سياسى شناخته 
مى شود اما همواره به کار فرهنگى و رسانه اى 
بــاور داشته و تا جايى که آن کار روى پاى خود 
بايستد و در دراز مدت يارانه نخواهد ، در عرصه 
فرهنگ و رسانه سرمايه گذارى کرده است . از 
بنيان گذارى روزنامه همشهرى ) که در نوع خود 
بديع بود و در تاريخ مطبوعات ماندگار است ( تا 
تاسيس "هم ميهن" و اين همه نشريه که با هم کار 
کرديم : " شهروند امروز ، مهرنامه ، سياست نامه ، 
آسمان ، صدا ، هم ميهن و سازندگى" و سال اول" 
آگاهى نو "  در روزهاى سخت با هم بوديم . در ايام 
توقيف و تولد دوباره . گرچه متاسفانه هرگز بنيادى 
و موسسه اى ماندگار از اين همکارى پانگرفت ، اما 
دلخوش بوديم که آب باريکه اى هست اگر رودى 
جارى نيست . شدايد زمان و ساليق متفاوت البته 
همواره مانع بزرگى بر سر راهمان بود ؛ هرگز 

زندگى مادى و معيشتى تضمين شده اى پيش 
چشممان نبود و هنوز پس از بيست و هفت سال 
کار مطبوعاتى که بيشترش با آقاى کرباسچى 
گذشت ، ما روزنــامــه نگاران گرفتار بديهيات 
زندگى حرفه اى هستيم که البته به جز حکومت 
و ناشران گناه غفلت خودمان هم هست...  بخش 
قابل توجه اين نوشته اما آن جاست که افزوده: 
»ويژگى آقاى کرباسچى هميشه تفويض اختيار 

در امور فرهنگى بوده است و هر چه در امور مالى 
منقبض و اهل حساب و کتاب است ، در امور 
فرهنگى اهل واگــذارى و منبسط است . کافى 
است به مديرش اعتماد کند ، در کارش دخالت 
نمى کند .در سياست هم آقاى کرباسچى هميشه 
خودش است . با اعتماد به نفس ، تمرکز و اتکا به 
خويشتن بى توجه به ) فشارهاى ( ديگران .اگر به 
تحليلى برسد آن را بيان و اجرا مى کند . متاسفانه 
در اوج توجه سياسى و اجتماعى کنار گذاشته شد 
اما هرگز از سياست و اصالحات دست نشسته 
است و به نظرم دست نخواهد کشيد، همچنان 
که از فرهنگ . براى آقاى کرباسچى که اين روزها 
درگير کرونا شده است آرزوى سالمتى مى کنم 
...« قوچانى از کنار گذاشتن کرباسچى سخن 
گفته و اين حرف تازه اى است. حرفى که اگر مبنا 
قرار بگيرد يعنى اتفاقا دلخورى ها کم نيست. 
دلخورى هايى که شايد تعطيل شدن و دوباره 
منتشر شدن روزنامه سازندگى يک مورد از آن 
باشد. اين طور که به نظر مى رسد، با مرور زمان 
بيشتر از علل و پشت پرده تغيير دبيرکل در اين 

حزب اصالح طلب خواهيم شنيد.

حسين امير عبداللهيان وزير خارجه کشورمان 
ــران و چين را در  قـــرارداد جامع راهــبــردى اي
راستاى منافع دو ملت دانست و گفت : روابط 
و مناسبات تهران و پکن در همه زمينه ها رو 

به گسترش است و مشارکت و همکارى هاى 
راهبردى 25 ساله دو کشور با رويکرد "برد- 
برد" خواهد بود.اميرعبداللهيان که با تلويزيون 
"سى جى تى ان" چين گفت و گو مى کرد،يکى 

از طرف هاى فعال در مذاکرات وين را نماينده 
ــده و حمايت  ــازن چين دانــســت کــه نقش س
کننده اى از حقوق هسته اى صلح آميز ايران 
نيز داشته و  دارد. فارس نوشت: خبر اجرايى 
شــدن سند همکارى هاى ايـــران و چين در 
شرايط فعلى که ديپلمات هاى کشورمان در وين 
مشغول رايزنى بر سر چگونگى رفع تحريم ها 
هستند، در نوع خود معنادار به نظر مى رسد و 
مى تواند موضع کشورمان در مذاکرات را تقويت 

و هدف غايى کشورمان يعنى رفع تحريم ها 
را تسهيل کند. از سوى ديگر، اجرايى شدن 
تهران-پکن،  دوجانبه  همکارى هاى  سند 
نشان دهنده عــزم سياست خــارجــى دولــت 
سيزدهم بــراى بهره بردارى از ظرفيت هاى 
اقتصادى بزرگ کشورهاى موسوم به »شرق« 
ــره مانور  اســت که در نــوع خــود، مى تواند داي
کشورمان در زمينه چالش هاى تحميلى از 

سوى غرب را توسعه بخشد. 

هــادی محمدی – از امــروز بار ديگر مذاکره 
کنندگان ارشــد ايــران و کشورهاى اروپايى 
به ويــن مى آيند و بعد از دو روز مشورت در 
هاى  دستورالعمل  با  احتماال  و  ها  پايتخت 
جديد مذاکراتى ،براى سومين بار دور هشتم 
را از سر مى گيرند هرچند در اين مدت هم وين 
چندان ساکت نبود و کارگروه هاى سه گانه 
تحريم ها ، هسته اى و ترتيبات اجرايى مشغول 
به کار بودند و کارشناسان همچنان در حال 
ــارى متونى هستند که در صورت  چکش ک
توافق بايد اجرايى شوند .مذاکرات احياى 
برجام از 8 آذر در وين در سطح معاونان وزيران 

امور خارجه آغاز شده است و طرف ها با وجود 
اختالف نظرهاى زياد در بحث هاى مختلف 
توانسته اند به راه حل هاى قابل توجهى براى 
رفع اين اختالف ها دست يابند با اين حال 
همان طور که تاکنون بارها گفته شده است 
"تا درباره همه چيز توافق نشود، درباره هيچ 
چيز توافق نشده است." موضوع لغو تحريم ها 
و راستى آزمايى از اجــراى تعهدات، تضمين 
عدم خروج دوباره آمريکا از توافق از مهم ترين 
بخش هاى مورد  اختالف ميان ايران و 4+1 
و آمريکا بــوده امــا برخى اخبار و گزارش ها 
حاکى از دستيابى طرف ها به پيشرفت هايى 

در مذاکرات است؛ حتى جوزف بورل مسئول 
سياست خارجى اتحاديه اروپا ابراز اميدوارى 
کرده و گفته ظرف چند هفته آينده به توافقى 
هسته اى با ايــران دست خواهيم يافت. يک 
منبع آگاه که از محتواى نشست وزيران خارجه 
کشور هاى عضو اتحاديه اروپا در شهر برست 
فرانسه  نيز خبر داشته به نشريه پوليتيکو گفته 
فضاى مذاکرات از کريسمس به اين سمت بهتر 
شده است. ما قبل از اين راجع به مذاکرات 
بدبين بوديم، اما االن فکر مى کنيم مى توانيم 
به يک توافق با ايران دست پيدا کنيم. اين منبع 
آگاه هم پيش بينى هاى بورل را تاييد کرده و 
گفته ظرف چند هفته آينده اميدواريم بتوانيم 
توافق  يک  نهايى  نتيجه  دربـــاره  اطالعاتى 
بدهيم. اميدواريم که بتوانيم به يک توافق 
برسيم،هر چند به نظر مى رسد همچنان بر 
سر برخى مسائل اختالفات جدى وجود داشته 
که  براى حل آن ها طرف ها نيازمند مشورت با 

پايتخت هايشان بوده اند.

دود سفید برخاسته از وین ؟	 
در اين ميان سيد رسول موسوى مديرکل غرب 
آسياى وزارت خارجه در صفحه توئيتر خود 
نوشت : »جوزپ بورل مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا احتمال برخاستن دود سفيد از 
دودکش هتل  کوبورگ را مى دهد. حواسمان 
به تخريب کنندگان تيم مذاکراتى باشد که 
در آتشدان ها آشغال نريزند تا دودهاى سفيد 
را سياه کنند! تخريب کنندگان بدانند دود 

سياه به چشم همه خواهد رفت .«يک منبع 
نزديک به مذاکرات وين به خراسان  نيز گفت 
که همچنان تبادل non-paper ها)متون 
مکتوب اما غير رسمى ( ميان ايران و آمريکا 
براى روشن شدن خواسته هاى دو طرف از 
طريق انريکه مــورا هماهنگ کننده اروپايى 
مــذاکــرات در جريان اســت ضمن ايــن که در 
سطح کارشناسى و دو کارگروه رفع تحريم 
نيز  اجرايى(  )ترتيبات  اجرايى  تمهيدات  و 
.اين  شد  انجام  شنبه  يک  روز  وگوها  گفت 
منبع مطلع ادامه داد : با وجود پيشرفت هاى 
صورت گرفته در مذاکرات دور هشتم، بايد 
ــرات به  ــذاک گفت کــه موفقيت يــا شکست م
عملکرد و تصميمات سياسى طرف آمريکايى 
ــاره  بستگى دارد و هنوز هــم نمى توان درب
ــرد.وى در  نتيجه گفت وگوها پيش داورى ک
پايان تصريح کرد : طرف ها مصمم هستند 
ايــن دور از گفت وگوها را تا زمانى که الزم 
باشد، ادامه دهند.در همين زمينه انريکه مورا 
معاون مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا 
و هماهنگ کننده کميسيون مشترک برجام 
نيز در توئيتى از برگزارى نشست کارگروه 
رفع تحريم ها در وين خبر داد و افزود: جلسات 
بيشترى نيز برنامه ريزى شده است.مورا افزود: 
موفقيت گفت وگوهاى وين درباره برجام هنوز 
ــت، چيزى که فقط در چنين  نامشخص اس
مذاکرات پيچيده اى منطقى است، اما به عنوان 
هماهنگ کننده، نمى توانم تعهد هيئت ها را به 

موفقيت ستايش نکنم. 

بازگشت به وین پس از مشورت در پایتخت ها 
 برای سومین بار مذاکره کنندگان ارشد کشورهای عضو برجام پس ازمشورت در

 پایتخت های شان به وین برگشتند. با این که برخی رسانه ها به نتیجه نرسیدن مذاکرات را 
دلیل این رفت وبرگشت اعالم کردند، اما دالیل متقن تری برای خوش بینی وجود دارد 

 امیر عبداللهیان با بیان این که قرارداد جامع راهبردی ایران و چین در راستای
 منافع 2 ملت است، تاکید کرد:

برد-برد ؛ رویکرد قرارداد 2۵ساله



از شاه عباسی و اسلیمی تا 
گلدانی و محرابی

 آشنایی با معروف ترین طرح و نقش فرش های ایرانی 
که همه شان اعجاب انگیز به نظر می رسند

بیشتر کشورهای جهان با یک یا چند محصول منحصر به فرد شناخته 
می شوند. محصولی که در دنیا جایگزینی ندارد و البته با فرهنگ، آداب 
و رسوم و جغرافیای آن کشور گره خورده است. در خصوص کشور ما 
محصوالت زیادی هستند که معرف ایران به بقیه کشورها هستند اما در 
بین همه این محصوالت فرش ایرانی جایگاه ویژه ای دارد. تنوع طرح، نقش 
و رنگ یکی از خصوصیات فرش ایرانی است که در گذر زمان دستخوش 
تغییراتی شده که برای دوستداران هنر جذاب است. در ادامه به بررسی 

معروف ترین طرح و نقش فرش های ایرانی خواهیم پرداخت.

   شاه عباسی| اساس کلی طرح های شاه عباسی بر مبنای 
کاربرد گل معروف شاه عباسی در این فرش است. طرح شاه 
عباسی شامل یک برگ آزاد متداول است که یک گل در این طرح 
دیده می شود. دو نوع طرح شاه عباسی در هنر شرقی وجود دارد، 
یکی از این طرح ها از لوتوس نشئت می گیرد که محصولی از هنر 
مصری است. دیگری از درخت خرما نشئت می گیرد که از هنر 
آشوری به وجود آمده است. این نقش به زمان صفویه برمی گردد.

   واگیره ای یا بندی| در این فرش یک قطعه کوچک از یک 
طرح در سرتاسر فرش چه از جهت طول و چه از سمت عرض 

تکرار می شود و این قطعات در مرحله تکرار به هم می پیوندند.
   درختی| در طرح هایی که موسوم به طرح درختی هستند تالش 
بر این است که ارتباط با طبیعت نشان داده شود. در بسیاری از 
طرح های درختی، ترکیب اصلی را درخت و درختچه های کوچک و بزرگ تشکیل 
می دهند که به شکل انفرادی یا به شکل ترکیبی با بقیه اجزا هستند. طرح درختی 
جانوری یا حیوان دار، طرح درختی سبزیکار یا آب نما،  طرح درختی سروی و طرح 

درختی گلدانی از جمله طرح های معروف در این مدل فرش هستند.
ــذاری طــرح  ــ    اسلیمی| در نـــام گ
ــود  ــرات مــتــفــاوتــی وج ــظ اســلــیــمــی ن
اسلیم  از  اسلیمی  کلمه  شاید  دارد. 
به معنای جوانه باشد و شاید هم این 
لغت مصغر اسالمی باشد و می دانیم 
که در هنرهای اسالمی از طرح اسلیم 
به معنی شاخه های دورانــی در میان 

برگ ها بسیار استفاده شده است.
   ترکمن یا بخارا| فرش های ترکمن از 
لحاظ هندسی و شکستگی خطوط جزو 
طرح های ایلی و خاص مردم کوچ نشین 
است که به طور ذهنی و بدون نقشه بافته 

می شود و از این نظر نشان دهنده هنر فردی مردم یک منطقه است.
   شکارگاهی| درون مایه اصلی این فرش نمایش صحنه های شکار و شکارگاه 
است. به نحوی که در قسمت های مختلف فرش یک سوار کار با وسیله ای شبیه 

تیر و کمان یا نیزه مشغول شکار آهو یا دیگر جانوران است.
   بته ای| از طرح و نقش بته جقه به عنوان سروی سر به پایین هم 
یاد می شود که نشانگر تواضع ایرانی است. معروف ترین طرح های 
بته ای امل بته جقه، بته شاخ گوزن، بته ترمه، بته سرابندی، بته 
خرقه ای، بته قلمکار اصفهان، هشت گل، بته کردستانی یا هشت 

بته، بته میر شکسته و بته لچک ترنج هستند.
   طرح قابی)خشتی(| طرح قابی یا خشتی یکی از انواع طرح 
درختی است و ویژگی های خاص خود را دارد. طرح ها به قسمت ها 
یا قاب های مختلفی تقسیم می شوند که به طور منظم در کنار هم 
قرار دارند و داخل هر قاب با گل و برگ های مختلفی تزیین شده 
است. طرح قـابی عمدتا در استان چهارمحال و بختیاری بافته می 

شود و به زبان محلی به آن طرح کیشتی یا خشتی هم می گویند.
   گلدانی| یکی دیگر از طرح هایی که در قالی ایرانی دیده شده و 
قدمت طوالنی هم دارد، طرح گلدانی است. اولین و مهم ترین ویژگی این مدل قالی 
این است که طرح هایی به شکل گلدان در اندازه های مختلف در آن دیده می شود. برای 

همین است که به این نام خوانده می شود. 
نمونه های بسیار زیبا و مهمی از این طرح 
در موزه های کشورهای زیادی وجود دارد 
و برخی از آن ها در موزه های  هامبورگ، 
نیویورک، پاریس، میالن، لندن و تهران به 

نمایش گذاشته شده است.
   محرابی| گونه ای از نقِش فرش 
است که از محراِب نماز و تزیینات آن 
الهام گرفته است. در قدیم این طرح در 
قالیچه هایی به کار می رفت که به عنوان 
سجاده استفاده می شد  و به همین دلیل 
به سجاده ای و جانمازی مشهور بوده اند.

مهساکسنوی|روزنامهنگار

الههتوانا|روزنامهنگار

ــی منبع  ــالـ ــم، قـ ــ ــودی ــ  بــچــه کـــه ب
خیال بازی هایمان بود. وقت تنهایی 
ما و بی حوصلگی بزرگ ترها، دنیای 
ــرش، پیش چشم مان جان  مخفی ف
می گرفت. قهرمان قصه ای می شدیم که کسی جز خودمان 
نمی شنیدش. جدیت ماجراهایی را که بین حاشیه و گل 
وسط میدان رخ می داد، کسی جز ما درک نمی کرد. فقط 
ما می دانستیم اگر پای مان روی خط حاشیه برود، بازی را 
باخته ایم. فقط ما می دانستیم گل وسط قالی، منطقه امنی 
است که باید خودمان را به آن برسانیم تا از گزند جانورهای 
بی شکلی که ریزریز البه الی گل های رنگارنگ بافته شد  
 بودند، جان سالم به در ببریم. حاال که دیگر بچه نیستیم 
و از آن خیاِل خالق خبری نیست، فرش ها ساکت شده اند 
اما فقط تا زمانی که گوش شنوایی برای شان نداشته باشیم. 
قالی، صرف نظر از این که چقدر رمق بــرای قوه خیال ما 
مانده باشد، قصه های زیادی برای گفتن دارد. فرقی ندارد 
چند ساله ایم و چقدر حوصله دل سپردن به داستان داریم، 
در تاروپود قالی قصه هایی بافته شده است. در پرونده امروز، 
به کمک »یوسف صمدی بهرامی«، پژوهشگر فرش و مدرس 
دانشگاه، بعضی از این قصه ها را رمزگشایی و بازخوانی 

می کنیم. حرف های ایشان را در ادامه می خوانید: 

پرونده

مار، اژدها، درخت زندگی، بز و... که روی تاروپود قالی های ایرانی جا خوش کرده اند، از کجا آمده اند و چه داستان هایی دارند؟

رمزگشایی از طرح و  نقش قالی های ایرانی
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آرزوها و باورهای تنیده در نخ و رنگ
تا این جا دانستیم در گذشته برای قالی که امروز 
به چشم ما یک کاالی زیباست، نقش و کارکردی 
در زندگی روزمره قائل بوده اند. حاال زمان زیادی از 
بافتن آرزوها در تاروپود قالی گذشته است و بافنده ها 
معنی و کارکرد نقش ها را نمی دانند؛ و از آن جایی 
که تالشی برای ثبت قصه های قالی انجام نشده، 
تعبیرهای اشتباهی از نگاره ها صورت گرفته است. 
مثال شکل مثلث در باور اسطوره ای نماد اهریمن است 
ولی االن آن را به اشتباه تداعی کوه می دانند. بافنده 
عشایر وقتی در حاشیه فرش، مثلث می بافته، قصد 
داشته است که نیروهای اهریمنی را از زندگی اش 
دور کند. در ادامه مثال هایی برای تان می آورم تا پیوند 

قالی و زندگی روزمره را بهتر درک کنید.
آرزوی طول عمر| در هر طایفه  یک قالی خاص 
و متفاوت وجود دارد که به آن »قالی دخترباف/

دختربافت« می گویند. دخترها که به سن ازدواج 
می رسند، برای جهیزیه  خودشان قالی ویژه ای 
می بافند که همه هنر و توانایی های شان را در آن 
به نمایش می گذارند. اصطالحا به این قالی »نقش 
غلط« می گویند؛ یعنی بافنده لزوما از قواعد مرسوم 
انجام  نامتداولی  و  و کــار عجیب  پیروی نکرده 
داده است. از هر قالی دخترباف فقط یکی وجود 
دارد و شبیه آن دیگر هیچ وقت بافته نمی شود. 
دربرابر این قالی، فرش های »بی بی باف« را داریم 
که نمونه کارهای فاخر و قوی هستند چون بافنده 
آن هــا مهارت و تجربه باالیی دارد. در جهیزیه 
ــروس، دست بافته دیگری وجــود دارد به اسم  ع
»تکلی« که روی زین اسبی می اندازند که با آن 
عروس را می برند. مادر عروس روی تکلی، یک 
ــزرگ می بافد. الکپشت در  الک پــشــت خیلی ب

باور اسطوره ای نماد طول عمر و بــاروری است و 
مادر به این ترتیب آرزو می کند که دخترش عمر 
طوالنی داشته باشد و بچه های زیاد به دنیا بیاورد. 
امروز به غلط، نقش الکپشت را چای دان یا نقش 

سماوری می گویند.
طلسم دفع شر| باور به چشم زخم از قدیم در فرهنگ 
ما وجود داشته است. مادربزرگ من تعریف می کرد 
که در دهات شان کسی بوده معروف به شوری چشم. 
یک روز کوه ریــزش می کند، سنگ بزرگی از کوه 
می افتد و راه را بند می آورد. یک نفر را می فرستند 
سراغ شخص شورچشم. همین که چشمش به سنگ 
می افتد، می گوید »عجب سنگ بزرگی« و سنگ 
درجا خرد می شود. این ماجرا که امروز به نظر ما قصه 
می رسد، بخشی از باور مردم بوده  و به همین دلیل 
است که هیچ فرش عشایری بدون طلسم چشم زخم 

نداریم. بافنده حتما گوشه ای از فرش، نگاره لوزی 
)نماد طلسم چشم زخم( می بافته تا چشم بد را دور 
کند اما در بعضی فرش ها تعداد این نگاره خیلی زیاد 
است که می فهمیم هدف از بافتن فرش، کارکرد 
ضد چشم زخم بوده است. شاید مثال شخصی در 
طایفه به این ویژگی مشهور بوده است و با بافتن قالی 
می خواسته اند از خودشان محافظت کنند. توقع 
داشتن کارکرد از نگاره ها را در طناب های مخصوص 
بستن بار هم می بینیم. در نگاه امروزی، این طناب ها 
زیبا و شکیل هستند اما چه لزومی داشته که بافنده 
برای طناب مخصوص بار، این همه زحمت و زمان 
صرف کند؟ بافنده دغدغه زیبایی شناسانه نداشته  
بلکه با بافتن طلسمی خاص قصد داشته دزد و راهزن 
را از بــارش دور کند و منظورش از طلسمی دیگر، 

محافظت از حیوان دربرابر سقوط بوده است.

بازخوانی قصه های نهفته در تاروپود قالی
در قالی هر نگاره ای کارکرد خاصی دارد. بافنده براساس نوع 
استفاده اش از دست بافته و مفهوم هر نگاره، طرح خاصی را در ذهن 
می پرورانده و به وسیله رنگ به آن قدرت می داده است. درواقع قالی 
و به ویژه دست بافته های عشایری، شبیه نامه ای تصویری است. من 
سال هاست سعی دارم این نامه ها را بخوانم اما قبل از آشنا کردن شما 
با رمزگشایی هایم باید بگویم که کار من صرفا کشف وشهود است. 
پیشتر در این زمینه تحقیق علمی انجام نشده است و آن چه می گویم 
براساس تعبیر و تفسیرهای شخصی است که برای آن ها به اسطوره 
استناد می کنم. در ادامه قصه پشت تعدادی از نگاره های رایج در 

دست بافته های عشایری را با هم می خوانیم.

درخت زندگی به کاررفتن 1 از  رایـــج  تفسیر 
ــی در قــالــی   ــاه ــی ــای گ ــش ه ــق ن

ــا تصور  ــرح ه مــی گــویــد ایـــن ط
انــســان از بــهــشــت انــد. شاید 

فرش های  که  شنیده باشید 
باغی را باغ بهشت می نامند 
اما به نظر من این تعبیر درست 
نیست. اگر چنین بود، قالی 

را زیــر پا نمی انداختند چون 
بهشت، مفهومی مقدس است. 

من معتقدم نقش گیاه در قالی 
ــع درخــت زندگی است که بر  درواق

تفسیر اسطوره ای از آفرینش هم منطبق 
ــاور اساطیری ایــرانــی، انسان از  اســت. در ب

تخم گیاه آفریده شده است؛ مشی و مشیانه، شاخه ای 
که  ــت  اس بشر  جفت  نخستین  ــواس،  ــ ری از 
نسل انسان از آن زاده مــی شــود. طبق این 
پیش زمینه، وقتی بافنده عشایری یک قالی پر 
از نقوش گیاهی می بافد وروی آن می نشیند، 
ــرژی حیات  ــی، انـ ــدگ ــع از درخـــت زن ــ درواق
می گیرد چون طبق باور اسطوره ای، خود را 

زاییده گیاه و جزئی از آن می داند.
ماهی یکی دیگر از نقوش پــرکــاربــرد، طرح 2

ــت. اســطــوره می گوید ایــن جهان  ماهی اس
درابتدا مثل کاسه ای پر از آب بود که حبابی 
ازجــنــس الــمــاس از آن محافظت می کرد. 
اهریمن آن الماس را می شکند و به »کلپاسه« 
می گوید ریشه درخت زندگی را بجود تا حیات 
ازبین بــرود. ماهی ازســوی اهورامزدا مأمور 
می شود تا از درخت زندگی مراقبت کند. طبق این داستان، ماهی 
نگهبان حیات است و در باور عشایری هم نقش ماهی روی قالی چنین 

کارکردی دارد. بافنده با این طرح، از زندگی محافظت و برای خود و 
خانواده اش طلب خیر و برکت می کند.

نقش بز طبق تفسیری امروزی، چیزی نیست 3 بز
جز بازنمایی چهارپایی که بافنده کوچ رو ازنزدیک 
می شناخته و زندگی اش به آن وابسته بوده است  
اما این نقش هم قصه ای دارد. در گذشته اعتقاد بر 
آن بوده که ماه، آب دان آسمان است؛ یعنی خدای 
داشت   بستگی  آب،  به  بشر  زندگی  آب.  نگهبان 
و او به مرور زمــان متوجه شد که بین 
جزرومد ماه و باالوپایین رفتن 
ــا ارتباطی وجود  آب دری
را  ــاه  ــ م ــس  پـ دارد؛ 
نگهبان آب فرض 
کــرد تا بتواند با 

با  او  خواهش و قربانی به پای 
نگرانی کمبود آب مقابله کند. 
برای این کار، در زمین نمادی 
از ماِه دورازدسترس جست و 
بز را که شاخش شبیه هالل ماه 
بود، انتخاب کرد. به  این ترتیب 
بز را نماد باران خواهی می دانیم 
کــه بشر بــا نقش کـــردن آن روی 
سفالینه ها و دست بافته ها در واقع 

طلب باران می کرده است.
مار و اژدها فرش ها معموال چند حاشیه دارند. گفته 4

می شود این حاشیه ها درواقع سد و دیواری هستند دربرابر ورود نیروهای 
شر. در فرش نقشی داریم شبیه حرف »اِس« انگلیسی که به غلط به آن 
نقش S می گویند اما درواقع مار و اژدهاست. مار در فرهنگ امروز ایران 
نقش منفی دارد اما در گذشته حکم نگهبان و محافظ را داشته است؛ مثل 
آن که می گوییم مار روی گنج خوابیده است، یعنی از چیزی ارزشمند 
محافظت می کند. پس وقتی در قالی می بینیم که دورتادور حاشیه فرش، 
نقش مار و اژدها بافته شده  یعنی بافنده می خواسته به این ترتیب از چیزی 
مانند نیروی حیات محافظت کند. دربرابر حاشیه، نقش چهارپاره را 

داریم که وسط ترنج بافته می شده است. برای بشر عدد 
4 مهم بوده چون نماد چهار عنصر اصلی حیات است و 
چهار جهت اصلی جغرافیایی و چهار فصل سال. یعنی 
بافنده با بافتن نقش چهارپاره وسط قالی، آرزو می کرده 
گردش روزگار و چرخش آب و باد و خاک و آتش به نفع او 
باشد. در فرش، غیر از نگاره ها، اعداد هم معنی و کارکرد 
دارند و تعداد نقش ها تصادفی نیست. تکرار نقش ها 
درحکم چیزی شبیه ذکر، دستاویزی بوده است تا بافنده 

نیروهای ماورائی را به کمک بگیرد.

طرح قالی عشایری بازنمایی 
اسطوره های ایرانی است

سه سبک فرش داریم؛ عشایری، روستایی و شهری که ازنظر 
تکنیک بافت، رنگ و نقش با هم فرق دارنــد. من بیشتر روی 
ــرده ام چون سبک زندگی کوچ رویی از  فرش عشایری کار ک
ابتدا تا حدود 100سال پیش تفاوت چندانی نداشته است و 
به همین دلیل دست بافته های عشایر اطالعات خیلی خوبی 
به ما می دهند. مثال ما می دانیم ایــن فرش ها خودمصرفی 
بوده  اند، یعنی به بافنده سفارش داده نمی شده، بنابراین ازنظر 
طرح و نقش، دخل وتصرفی در آن ها نمی شده است. همچنین 
می دانیم بافنده ها باورها، آرزوها و اعتقادات شان را به طرح و 
نقش تبدیل و آن ها را در تمام دست بافته های شان اعم از انواع 
زیرانداز، روانداز و محفظه هایی مثل توبره، خرجین و چنته ثبت 
می کرده اند. نقوش دست بافته ها در واقع به نوعی بازنمایی 
طرح های روی دیواره غارها و سنگ نگاره هاست که براساس 
آن ها به نوع ارتباط بشر با طبیعت پی می بریم. بشر درابتدا خود 
را دربرابر طبیعت، ضعیف می پنداشت. پس برای قابل فهم 
کردن جهان پیرامونش، شروع کرد به داستان ساختن برای 
پدیده های طبیعی و برای هرکدام نیروهایی ماورائی قائل شد تا 
بتواند ازطریق اجرای آیین ها و مراسم، با آن نیروها -که گرداننده 
جهان هستی می دانست شان- ارتباط برقرار کند و کنترل 
حوادث طبیعی را به دست بگیرد. زندگی بشر، جنگ دایمی با 
طبیعت بود و اولین اشتباهش می توانست آخرین اشتباهش 
باشد، پس نیروهای ماورائی یعنی اسطوره ها را خلق کرد و به 
کمک طلبید. من برای ادعایم که می گویم ردپای اسطوره  را 
تا فرش های عشایری می توان پی گرفت، دو دلیل دارم؛ اول، 
اعتقاد قدیمی به »گــره« و دوم، انطباق طرح های این دست 

بافته ها با داستان های اساطیری. دلیل 
اول را توضیح می دهم و برای دلیل دوم، 
مصداق هایی می آورم. باور به گره را در 
زندگی امروز هم داریم؛ ما طبق رسمی 
قدیمی در سیزده به در، آرزو می کنیم و 
سبزه گره می زنیم چون اعتقادی وجود 
داشته است مبنی بر این که گره، قدرت 
دارد. در بحث جادو و طلسم هم دیده اید 
که بعد از خوانده شــدن ورد، نخی را 
گره می زنند. فرش تماما با گره بافته 
می شود و بافنده اعتقاد داشته است 
بیان کردن آرزوها و باورهایش با گره، 
آن ها را محقق می کند. بچه که بودیم، 
مادربزرگم می گفت صبح که از خانه 
بیرون می روید، موقع بستن بند کفش 

به چیزهای بد فکر نکنید. می خواهم بگویم این باور چقدر در 
زندگی روزمره تنیده شده بود.
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به طور کلی افراد دیابتی باید در رژیم غذایی خود، میوه ها، سبزی ها، 

پروتئین ها و دانه ها یی که دارای فیبر، کربوهیدرات و آنتی اکسیدان 

هستند، قرار دهند و مصرف چربی های اشباع شده، کربوهیدرات های 

تصفیه شده و شیرینی ها را کمتر کنند. در ادامه بعضی از میوه هایی را 

که برای این افراد مناسب است معرفی می کنیم :

هات داگ مرغ خانگی با طعم گشنیز، فست فودی خوشمزه و سالم 

   پرتقال| جذب آهسته قند 
پرتقــال به عنوان یــک میــوه غنــی از ویتامین 
C  برای دیابتی ها مفید اســت. قند موجود در 
پرتقال کم و شاخص گلوکزی ) مقدار تولید قند  
در واحد زمان ( آن پایین است که باعث جذب 
آهسته قند آن به بدن می شود و انسولین خون 
را تنظیم می کند. شاخص گلوکز پرتقال بین 

۳۱ تا ۵۱ است.
    سیب|سم زدا

ســیب، میوه دیابتی هــا و سرشــار از فیبرهای 
محلــول، ویتامین C و آنتی اکســیدان اســت. 
پکتین ســیب به ســم زدایی بدن و حذف مواد 
مضر کمک می کنــد و نیاز بدن به انســولین را 
هم تا ۳۵ درصد کاهش می دهد. میوه ســیب 
در جلوگیری از بیماری های چشمی در افراد 
دیابتی کمــک زیــادی خواهد کرد. شــاخص 

گلوکز سیب بین ۳۰ تا ۵۰ است.
C گریپ فروت| تامین ویتامین    

گریپ فــروت دارای ویتامیــن C، فیبر محلول 
و ترکیبــی از میوه  هــای لیمو و پرتقال اســت. 
گریپ فــروت، میوه دیابتی هاســت. شــاخص 

گلوکز گریپ فروت ۲۵ است.
   کیوی| کاهش قند خون 

کیوی باعث کاهش سطح قند خون می شود. 
کیوی شامل ویتامین های C ،E و A، پتاسیم و 
مقدار زیادی بتاکاروتن است که باعث حفاظت 
از رادیکال هــای آزاد و بهبــود ســامت بــدن 
می شــود. شــاخص گلوکــز آن  هم بیــن ۴۷ تا 
۵۸ است. خوردن روزی یک عدد کیوی برای 

کنترل قند خون شما بسیار مناسب است.
    آووکادو| ضد نوروپاتی دیابتی 

آووکادو باعث پایداری قند خون می شود. افراد 

دیابتی در معرض ابتا به بیماری های قلبی و 
سکته مغزی هســتند. این میوه مقادیر باالیی 
پتاســیم دارد کــه بــه جلوگیــری از نوروپاتــی 
دیابتی که روی اعصاب تأثیر می گذارد، کمک 

می کند.
    توت فرنگی|آنتی اکسیدان خوش رنگ

توت فرنگی سرشار از آنتی اکسیدان، ویتامین 
و فیبــر اســت کــه افــراد دیابتــی می تواننــد 
بــا خــوردن آن نیازهای خــود را تأمیــن کنند. 
آنتی اکسیدان به حفظ سامتی کمک شایانی 
می کند. شاخص گلوکز آن  ۴۰ است. خوردن 
توت فرنگی باعث می شود مدت  زمان بیشتری 
احســاس ســیری کنید و ســطح قند خون تان 

ثابت بماند.
   گالبی| سرشار از فیبر 

 E و A، B1، B2، C گابــی از ویتامین هــای
تشــکیل  شــده اســت و همچنین دارای فیبر 
اســت که به تنظیم ســطح قند خون، کاهش 
کلســترول، تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن 
و بهبــود ســامت دســتگاه گــوارش کمــک 
بسزایی می کند. شــاخص قند خون آن ۳۸ 
اســت. فیبر موجود در گابی باعث ســیری 

کاذب می شود.

    آلو سیاه| کنترل قند خون 
آلو ســیاه بــه کنتــرل قند خــون کمــک زیادی 
می کند. آلو سیاه به کنترل تبدیل کربوهیدرات 

به قند خون کمک فوق العاده ای می کند.
    هندوانه|تصفیه کلیه دیابتی 

هندوانه تصفیه کننده کلیه است. قند این میوه 
شــیرین و آب دار بدن شــما را اذیت نمی کند. 
هندوانــه مقادیر زیــادی آب و مــواد معدنی به 
همراه فیبر دارد که می تواند به  سامتی شما 

کمک کند.
    انار| کاهش کلسترول بد

انار  به کاهش کلســترول بد و حــذف توده های 
چربی از شــریان ها کمک می کند. مصرف انار  
حتی به میــزان کم، می تواند ریســک دیابت را 
به کمک آنتی اکســیدان های فنولیک کاهش 

دهد.
   دقت کنیــد| دیابتی هــا باید از 

خوردن میوه هایی همچون انگور، 
انبه، انجیر، آنانــاس و آب میوه ها 

پرهیــز کننــد. همچنیــن 
 نباید در مصرف هیچ 

میوه ای  زیاده روی 
کرد.

تغذیه

غذای اصلی

آشپزی من آشپزی من

 10 میوه  مفید
 برای افراد دیابیت

 بعضی از میوه ها به رغم شیرینی ، برای افراد دیابتی
 نه تنها ضررندارند بلکه مفید هم هستند

عادات نادرست درباره لباس  زیر  
معموال همه خانم ها عاقه زیادی به خریدن انواع لباس دارند اما کمتر به لباس زیر و 
نحوه استفاده و نگهداری آن توجه می کنند. نحوه استفاده از  لباس زیر با سامت هر 
خانمی ارتباط مستقیم دارد . در ادامه به بررسی عادات درست و غلط خانم ها درباره 

لباس زیر خواهیم پرداخت.
  نخی بپوشید 

امکان ندارد خانم باشید و این توصیه را نشنیده باشــید که لباس زیر نخی بپوشید. 
علت این توصیه این اســت که لبــاس زیرهای غیــر نخی موجب ایجاد حساســیت و 
عفونت در بدن شما خواهد شد پس همین االن تمام لباس های زیر غیرنخی خود را 

دور بریزید و برای خودتان لباس زیر نخی بخرید.
 نه به لباس تنگ 

لباس زیر تنگ اصا انتخاب مناســبی برای هیچ خانمی نیست. پوشیدن لباس زیر 
تنگ فضا را برای رشــد باکتری ها و قارچ هــا فراهم خواهد کرد و موجــب بروز انواع 

بیماری های عفونی می شود.
  استفاده از لباس شویی ممنوع 

باکتری ها داخل ماشــین لباس شــویی زنده باقی مــی ماننــد و در نتیجه ممکن 
است مشــکاتی را برای ســامت بدن شــما به وجود بیاورند. پس برای شستن 
لباس زیر خود از ماشین لباس شویی اســتفاده نکنید و آن ها را همیشه با دست 

بشویید.
  شوینده های معطر را دور بریزید

 استفاده از شوینده ها با رایحه های خیلی قوی اصا انتخاب مناسبی برای شستن 
لباس زیر شما نیست . 

بهتر اســت لباس زیر خود را با شــوینده های بــدون عطر یا بــا رایحه مایم بشــویید 
زیرا  استفاده از شوینده های معطر باعث ایجاد حساسیت در شما می شود.

با یک قرص شوره سر را درمان کنید

شــوره ســر ســامت موها را تحــت تأثیر قــرار می دهد امــا با اســتفاده 
از یک قرص آســپرین ســاده می توانیــد به آســانی آن را درمــان کنید. 
شــامپوهای ضد شــوره فراوانی در بازار هســتند که وعده خاص 
شدن از شوره سر را به شما می دهند. همچنین درمان های 
خانگی بســیاری هم وجــود دارد کــه می توانید از آن ها 
برای درمان شــوره ســر اســتفاده کنید. اگــر این دو 
راه تاکنون برای شــما بی نتیجه بودنــد، می توانید 
از آســپرین بــرای درمــان شــوره ســر اســتفاده 
کنید. آســپرین حاوی سالیســیات اســت که به 

جلوگیری از شوره سر کمک می کند.
برای انجام این کار، تنها به دو عدد قرص آسپرین 
نیاز دارید. ابتــدا قرص ها را لــه کنید تــا تبدیل به 
پودر شــوند و بعد به شــامپوی خــود اضافــه کنید و 
اجازه دهیــد شــامپو حداقــل ۵ دقیقه روی ســرتان 
بمانــد تا آســپرین جذب مو و پوســت ســر شــود. در آخر 

موهایتان را آب کشی کنید.

۱- ابتدا ســینه مرغ را بپزید و به صورت کامل آن را 
له کنید سپس تخم مرغ  و ســیب زمینی پخته  را رنده 

و به سینه مرغ اضافه کنید.۲- درون قابلمه مقداری آب را 
روی حرارت قرار دهید تا به دمای جوش برسد سپس ماکارونی را 

درون آب در حال جوش بریزید تا پخته شود اکنون  ماکارونی را درون آبکش 
 بریزید و همه مواد را با کمک گوشت کوب برقی یا غذاساز با یکدیگر مخلوط کنید.

۳- سس مایونز را به همراه فلفل ،نمک ،پودر آویشن و پودر گشنیز به مواد اضافه 
و مواد را به خوبی با یکدیگر مخلوط کنید.۴- به اندازه یک هات داگ از مخلوط 
مواد بردارید و وسط آن مواد مقداری پنیر گودا بریزید .۵- سپس تخم مرغ خام 
را درون ظرفی مناسب بریزید و هم بزنید و هات داگ را درون تخم مرغ بزنید و در 
مرحله بعد آن را درون آرد سوخاری بغلتانید و همه هات داگ ها را به همین روش 
آماده کنید.6- درون تابه ای مناسب مقداری روغن بریزید و تابه را روی حرارت 
گاز با شــعله مایم قرار دهید تا روغن داغ شود ســپس دو طرف هات داگ ها را 

درون روغن سرخ کنید.

بانوان بهداشت

بیشتر بدانیم 

آنتی کرونا

خطر کرونا برای چه کسانی ۲ برابر است؟

دانشــمندان لهســتانی یک گونه ژنی را کشــف کرده اند که خطر ابتا به کرونا با عایم 
شــدید و مرگ بر اثر آن را دو برابر می کنــد. آن ها تخمین می زنند کــه تقریبا ۱۰ درصد 
مردم اروپا و یک چهارم مردم جنوب آسیا این ژن را در بدن خود دارند. محققان دریافتند 
که پس از معیارهای ســن، چاقی و جنســیت )پرخطرتر برای مردان(، تفاوت های ژنی 
چهارمین معیار باال رفتن خطر کروناســت. این معیار می تواند به عایم شــدید یا حتی 
مرگباری از کرونا منجر شود و حتی می تواند از همزمانی کرونا با بیماری های زمینه ای 

هم خطرناک تر باشد.

ترفند

 سینه مرغ  -  یک عدد
 ماکارونی پیچی  - نصف  بسته

 تخم مرغ آب پز  -  ۲  عدد
 سیب زمینی پخته  -  ۲ عدد

 سس مایونز  -  ۲  قاشق غذاخوری
 نمک و فلفل -   به مقدار الزم

 پنیر گودا  -  به مقدار الزم
 تخم مرغ خام  -  یک عدد

 سیر  -  ۲  حبه
 پودر سوخاری  -  به مقدار الزم

 پودر گشنیز  -  یک قاشق چای خوری
 آویشن  -  به مقدار الزم
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مشاوره 
خانواده

فریبا البرز|   کارشناس ارشد مشاوره خانواده 

مادری هستم که پسرم در سن ازدواج است. او 26 سالش شده اما من دلم نمی آید 
که او را داماد کنم. نمی توانم از پسرم دل بکنم. فکر و خیال این که از پیشم برود، 

برایم سخت است. وضع مالی مان هم متوسط است. راهنمایی کنید لطفا؟

به تازگی ویدئویی در شبکه های اجتماعی پربازدید شده که مربوط به جشن تولد 
یک سگ خانگی اســت! در این ویدئو، زوج جوان برای سگ  خانگی شان کیک 
تولد خریده اند، میزی پر از بادکنک، خوراکی و ... در یک باغ تقریبا مجلل چیده اند و 
آهنگ »تولدت مبارک« را پخش و شمع تولد سگ شان را به جای او فوت می کنند! 
این ویدئو که با شکلک ناراحتی و نوشتن این جمله: »اینا برای سگشون تولد گرفتن!« پربازدید شده، 
بهانه ای شد از عوامل روانی تمایل به فخرفروشــی با بدعت های آسیب زا بگوییم و البته پیامدهای 

منفی اش که در جامعه بروز خواهد کرد.

محوری

راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما    یکی از آسیب زاترین انواع تجمل گرایی
ما انســان ها ژن تجمل گرایــی نداریــم اما وقتی 
تمایــل بــه جلب توجــه و دیده شــدن بــا تقلیــد 

کورکورانــه از فرهنگ های دیگر ترکیب شــوند، 
یکی از آســیب زاترین انواع تجمل گرایی در ما به 
وجود خواهد آمد. در قدم اول، می توان با آگاهی 

و آموزش دادن به افراد برای اســتفاده صحیح از 
شبکه های اجتماعی و انتشار چنین محتواهایی، 
این نوع از تقلید را تا حدودی کم کرد. اگر بتوانیم 
خودآگاهی فرد را باال ببریم تا باور و نگاه منطقی 
جایگزین باور و نگاه هیجانی اش شــود و در واقع 
آموزش دهیم تــا افراد خــود را در مقــام قیاس با 
دیگران قرار ندهند، این مشکل تا حدودی قابل 

رفع خواهد شد.

 عقده حقارت و تجمل گرایی
برای رســیدن بــه آگاهــی مطــرح شــده و دیدن 
آموزش هــای کافــی و الزم بــه  ویــژه در حیطــه 
مشــکالت شــخصیتی و طرحــواره ای بایــد از 
روان شناســان و درمانگران سالمت روان کمک 
گرفته شود تا به صورت ریشه ای گره تجمل گرایی 
بــاز شــود. »آدلر« دربــاره دالیــل روان شناســانه 
تمایل به تجمل گرایی از واژه هایی چون احساس 
حقارت، جبــران و عقده حقــارت صحبت کرده 
است و احساس حقارت را منبع تالش انسان در 
این زمینه معرفی می کند. این احساس حقارت 
می توانــد واقعی یــا تخیلی باشــد و انســان باید 
برای غلبه بر آن و رســیدن به رشــد و پیشــرفت، 
برنامه ریزی داشته باشد. حال اگر انسان نتواند 
این احساس حقارت را جبرات کند و برآن چیره 
شــود، عقده حقــارت شــکل می گیــرد و همین 
مســئله می تواند باعث شــود تا برای جبران این 
خــود کم بینــی، روش جبرانــی نامناســبی مثل 

تجمل گرایی انتخاب شود.
 تالش برای تحول در تجمالت!

در تجمل گرایــی فــرد تــالش می کنــد تــا تمــام 
حس هــای بی ارزشــی، ناکافی بــودن، کوچک 
بودن و دیده نشــدن خــود را از طریــق به نمایش 
گذاشتن دارایی ها و چیزهایی مثل خانه، خودرو، 
لبــاس و ... کمرنگ یا محو کند امــا چون تمامی 
این حس ها درونی شــده اند، از طریق نمادهای 
بیرونی محو نخواهند شــد. به همین دلیل افراد 
تجمل گــرا، مــدام در تکاپــوی تغییر و تحــول در 
تجمالت خود هســتند. ویدئوی منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی با موضوع جشن تولد برای 

سگ، دقیقا مصداق همین ادعاست.
 ریشه های دست زدن به هرکاری برای 

دیده شدن

اولین حس بعد از ابتال به عقده حقارت در افراد، 
نارضایتی از ظاهرشان اســت. از ظاهر شخصی 
خود تا ظاهر زندگــی خود. افرادی کــه درگیر با 
عقده حقارت هســتند، معمواًل دچار بی هویتی، 
وابســتگی زیــاد، اعتمــاد به نفــس پاییــن و اتکا 
نداشتن به خود هستند. عده ای دچار کبر، نخوت 
و خود برتربینی می شــوند و ســعی بر ایــن دارند 
که خود  را در ظاهر خالف آن چه هستند، نشان 
دهند و به همین دلیل دست به هر کاری می زنند 
تا خود را مطرح کنند. افراد تجمل گرایی که دچار 
عقده حقارت هستند، معموال در بستر خانواده ای 
با والدین مقایسه گر یا ســرزنش گر یا کمال گرا و 

سختگیر بزرگ شده اند. 
عــده دیگــری از افــراد کــه ممکــن اســت دچار 
تجمل گرایــی شــوند، افــراد مبتال به مشــکالت 
هســتند.  خودشــیفتگی  چــون  شــخصیتی 
خودشــیفته ها برخالف ظاهرشــان که خود را با 
اعتمادبه نفــس باال نشــان می دهنــد، همچون 
طبل توخالی هستند و اعتماد به نفس شان کاذب 
اســت. پایین بودن اعتمادبه نفــس و عزت نفس 
در آن ها چیزی اســت که باعث می شود به سمت 

تجمل گرایی کشیده شوند.
 از ایجاد حسادت تا اضطراب در جامعه

پیامدهای بدعت های نامناســب و عجیب مانند 
گرفتن جشــن تولــد برای ســگ خانگــی، فقط 
شخص و خانواده اش را درگیر نمی کند بلکه برای 
جامعــه هم آسیب زاســت. در شــرایط اقتصادی 
فعلی که همه ما با مشکالت آن دست و پنجه نرم 
می کنیم، انتشــار چنین ویدئوهایی باعث فشار 
روانی روی افراد می شــود. شــاید اگر ایــن افراد 
را بــا پیامدهای منفی تجمل گرایــی مثل تباهی 
سرمایه های ملی و به وجود آمدن فقر، شکل گیری 
خصوصیات رفتاری منفی مانند حسادت، طمع، 
ناامیدی و از بین رفتن آرامش و ایجاد اســترس و 
اضطــراب در افراد جامعه آشــنا کنیم، هیچ وقت 

دست به چنین کاری نزنند.

فخرفرویش
 اب جشن تولد سگ خانیگ!
 تمایل به انجام 
چنین رفتارهای بدعت آمیزی از 
 چه عوامل روانی نشئت می گیرد 
 و پیامدهای منفی آن بر 
جامعه چیست؟

دکتر نگین اخوین|  روان شناس

اطالعــات  گرامــی،  مخاطــب 
بســیار کمــی از شــما داریــم. ای 
کاش توضیحات بیشتری درباره 
خودتان می دادید. مثال این که چند فرزند دارید، 

رابطه تان با همسرتان به چه شکل است و ... .
    آسیب های وابستگی به پسرتان را بشناسید
مهم اســت که بدانید در خانواده هایی که طالق 
عاطفی وجود دارد، یعنی زن و شــوهر عاطفه ای 
رد و بــدل نمی کننــد، زن از قدرت مــادری خود 

بیشترین اســتفاده را می کند و مثال تیم عاطفی 
محکم با فرزنــدان به ویژه پســرها ایجاد می کند 
تا پدر منزوی تر شــود. یکی از آســیب های جدی 
در رابطه بین مادر و پســر، وابستگی شدید مادر 
به پســر اســت. همان طور که گفته شــد زنی که 
ارتباط عاطفی راضی کننده با شوهر خود ندارد، 
یا جدا شده و ... می تواند یک پیوند وابسته با تک 
پســر، پســر اول یا در مواردی با یکی از پسرهای 
خود برقــرار کند. وقتی مــادر، پســر را در چنین 

رابطه ای نگه دارد، عواقب متعددی برای پسر به 
بار می آید. اول این که هرگز احساس استقالل و 
خودمختاری به او دست نمی دهد و دارای هویتی 
کم رنگ بــا اعتمــاد به نفــس و نقــش اجتماعی 
ضعیف می شود. در این مواقع چون مادر مسلط 
و کنترل کننده اســت و نقش پدر کم رنگ شده، 
پسر نمی تواند به درستی با پدر همانند سازی کند 
و خصلت های جنس مذکر مانند ثبات قدم، ابراز 
وجود، جاه طلبی های متعــارف اجتماعی، میل 
به پیشرفت و ... در او به درستی شکل نمی گیرد 
و در واقع پسر با مادر و جنسیت زن همانند سازی 

می کند و خصلت های زنانه در او بارز می شود.
  واقع بین باشید

به هر حال رابطه شما با پسرتان به هر شکلی که در 
گذشته بوده، قابل درک است  و عالقه و احساس 
مادرانه اثر خود را می گذارد. شما 26 سال او را در 
کنار خود داشته اید و لحظه لحظه نظاره گر رشد و 
شکوفایی او بوده اید. فکر نبودن و از جمع خانواده 

جدا شدنش برای شما درد دارد. اما از طرف دیگر 
باید واقع بیــن بود. او قرار نیســت تا ابــد در خانه 
پدری اش سکونت داشته باشد. این را بدانید که 
اگر ازدواج هم بکند، قرار نیست رابطه اش با شما 

قطع شود. با همسرش به شما سر می زند.

  به دنبال سرگرمی برای خودتان باشید
حتما بــه عنوان یک مادر، خوشــبختی و شــادی 
پسرتان در اولویت شما قرار دارد اما باید هم کامال 
پذیرش این را داشته باشــید که روابطش با شما 
مانند دوران مجردی اش نخواهد بود. می توانید 
برای خودتان به عنوان یک زن، ســرگرمی های 
 تازه ایجاد کنیــد مانند کتاب خوانــدن، رفتن به 
فرهنگ سراها، شرکت در کارهای دسته جمعی 
مانند خیریه، کالس ورزش، سرگرمی های سالم 
و مفید، ارتباط بیشتر با دوستان و اقوام و ...  این 
طوری با ازدواج فرزندتان آسیب خیلی کمتری 

خواهید دید.

* برای من باورش سخته که این خانم 
که در صفحه اول زندگی سالم باهاش 
گفت و گو کردین، با این جانباز ازدواج 

کرده باشه. واقعا تصورش سخته.
* پرونــده غذاهای ســلفی دانشــگاه 
خیلی بامزه بود. البته مــن در دوران 
دانشــجویی خــودم همیشــه عقیده 
داشــتم کــه غذاهــای ســلفی مثــل 
غذاهای رســتوران های بیــن راهی 
می مونه پس به درد همان دانشجویان 

شهرستانی هم می خوره.
* این همه می گفتن که نمک دریایی 
ضرر نــداره، حاال مشــخص شــده که 
مضرترین نمک خوراکیه؟ دیگه به هیچ 

چیزی نمیشه اعتماد کرد.
* بعد از شــهدا کــه همه مــا مدیون 
آن هــا هســتیم، خانواده شــهدا هم 
حق زیادی بر گردن انقالب و مردم 
دارند. االن خانم احمدی، واقعا کار 

بزرگ و ستودنی کرده است.
* به جای نوشتن از بازیکنان خارجی، 
از امثال علی بیرو بنویســید که قدیم، 
شــب ها در گاراژ می خوابیده اما حاال 

پنالتی کریس رونالدو رو می گیره .
* تصویر شهیدی که در صفحه اول 
زندگی ســالم چــاپ شــده، خیلــی 

نورانی بود. یادش گرامی.
* در سالمت، از این که تزریق دوز سوم 
کرونا ضروری اســت یا نه، بنویســین. 
شنیدم که بهتر است دوز سوم را بزنیم 
و سازمان جهانی بهداشت، در این باره 

تاکیدی نداشته. درسته؟
* پرونــده تــور لیــدر ایرانــی و همســر 

روسی اش، خیلی جذاب و مفید بود.
* تا شــهید سیدحســین آملی زنده  
بود، کسی سراغش را نگرفته است. 
حاال که فوت کرده هم نباید سراغ او 

و خانمش می رفتید.

دلم نمی آید پسر 26 ساله ام را داماد کنم

۳ کار ممنوعه در زمان احساس خستگی

تغییر در زمان خواب | معموال هنگام خســتگی وسوســه می شویم ساعت  
خواب را تغییر بدهیم. مثــال زودتر بخوابیم یا دیرتر بیدار شــویم اما باید بدانید 
که برخــالف تصور عمــوم این کار کمکــی به شــما نمی کند. وقتی شــما زودتر 
به رخت خواب می روید، مغز هوشــیار اســت و ذهن خســته؛ در نتیجه مدام در 
جای خودتان غلت می زنید و بیشتر کالفه می شــوید. در دیرتر بیدار شدن هم 
همین طور است، ذهن شما بیدار و جسم شما خسته و خواب آلود است. یادتان 

باشد با دیر بیدار شدن هم خستگی شما رفع نمی شود.
۲ وقت گذراندن در شبکه های اجتماعی  |   شاید فکر کنید زمانی که ذهن شما 
خسته است چرخیدن در شبکه های اجتماعی مفید باشد اما این کامال غلط است. 
چشم دوختن به نور آبی رنگ تلفن همراه باعث می شود پیام خستگی به مغز ارسال 
شود،  اما از طرفی ذهن شما درگیر تصاویر و پیام های این فضا هم می شود بنابراین 
بدن نمی تواند به درستی استراحت کند. در نتیجه خستگی و کالفگی چیزی است 

که به شما می رسد. سعی کنید در هنگام خستگی از تلفن همراه دور بمانید.
مشغول کردن ذهن به کار |   در موقع خستگی سعی کنید همه  کارهای 

مهم را کنــار بگذارید. اگر شــما هم جــزو آن افرادی 
هســتید که فکــر  می کنید بــا مشــغول کردن 
ذهن تان بــا کارهای مهــم مثل جلســات و... 

حواس خود را از خســتگی پرت می کنید، یادتان 
باشد که این کار نه تنها شما را بیشتر خسته می کند 

بلکه باعث می شود در هنگام خستگی تصمیم هایی 
بگیرید که عواقب خوشایندی برای شما نداشته باشد 

و چه بسا شما را خسته تر هم کند.برای نوشتن این مطلب از 
پادکست »سبکتو« کمک گرفته شده است.

خستگی حالتی است که روزانه گاه و بیگاه به سراغ ما می آید.  
ما هم معموال در این هنگام تالش می کنیم این احساس را 
از خودمان دور کنیم اما شاید بعضی وقت ها تالش های ما 
اثر بدتری بگذارند. به طور کلی در هنگام خستگی، جسم و ذهن ما به خوبی 
و با تمام توان کار نمی کند پس بهتر است از انجام برخی از کارها که باعث 

تشدید آن شده و به اصطالح ممنوعه هستند، خودداری کنیم.

نجات شکوندی|  روزنامه نگار

موفقیت
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استخوان7. وســیله کاهش فشــار گاز - توانایی 8. مخزن 
اسرار حق - حمام کاشان 9.مخترع دماسنج 10. عالمت 
جمع - حرف تردید - نوعی بستنی - زینت رو 11. مکتب 
هیتلر -  بیماری سگی 12.جاده فلزی- مخترع اسکاتلندی 

ماشین بخار- آلتی در اسلحه 

افقی:1.کارگردان فیلم سوپرمن2.مطیع- پارازیت- زبان مردم تایلند 3. از به پا کردنی 
ها-برچسب- نگاه خیره 4.سرامیک- بزرگ ترین جزیره در ایاالت متحده آمریکا 5. میوه 
کرک دار - حیوان بدبو 6.درون دهان- نورانی- ضمیر عربی 7.مادر عرب- قرمز- خرابکاری 

افقی:1.درمانی بــرای بیمار تب دار- مرکــز کهگیلویــه و بویراحمد2.کمانگیر معروف- 
اقیانوس کبیــر- دشــمنی 3.از لــوازم آرایش- صیــد- حرارت بــدن 4. نوعی موســیقی- 
هم اندیشی 5.آتشــدان حمام- دوختن پوست بدن6.مایه روشــنایی- فیلمی با بازی اکبر 

عبدی-توان 7.امر به رفتن-کوبنده مطبخ- فرورفته 
8.پدر- نوعی مار 9.درمانگاه- جامه 10.برگ برنده- 
فرش- ســاز موالنــا 11. از بالیای طبیعــی - پایتخت 
اوکراین- شهر نیروگاه شمال12.حساسیت- مدرسه 

خواجه نظام الملک

 عمودی:1. قوم ایرانی- فلز گلوله- خمیازه 2.کتاب 
مانی-آویــزه لبــاس افســران3.عدد ریوی-خــروس 
مازنی- مخترع تلفن- از اقــوام ایرانی4.عارف دوران 
صفوی 5.گاومیش تبتی- چه وقت 6.ترس- موزیک 
7.ســوغات- موجود8.دریــای عرب-کلمــه  9.ابزار 
مکانیکی 10.ســیخونک- حرف درد- وحشــت- اثر 
رطوبت 11.قفسه شیشه ای-آمریکایی  12.کنار- دانه 

نهان زا- اسود
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سودوکو

حلجداولومعماها

نوبت بازی مهره ســیاه است، با یک حرکت 
مهره سفید را مات کنید.

معمایشطرنج

جدولمتوسط  |  8144جدولسخت  |  1350

حل جدول شماره  8143 حل جدول شماره1349   

با توجــه به اعداد داده شــده در شــکل باال، 
گزینه مناسب برای جای خالی را پیدا کنید.

هوشمنطقی

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.

بازیکلمات

7 5 4 9
9 2 7 8
4 6 2

8 4 1
2 3

8 6 7
7 5 6

5 1 3 4
2 9 5 3

اینطورکی

دقيقه
30

متوسط

   خربآنالین: کدام کارگران منتظر عیدی ۷ میلیون 
 توماین ابشند؟

کارگرانی که پدرزن  شان مدیر است؟!

   ایربگ  های ابز نشده کار دست وزیر مصت داد
خودروســاز: چه وزیرها که اومدن و رفتن و ایربگ  های ما 

باز نشدن!

   توزیع اینرتنیت میوه شب عید از ۲۰ اسفند 
مردم: اگه شانس ماست که نت قطع می شه، کارتن موزی 

خالی گیرمون میاد!

تیترخند

تاپخند

      سیب زمینی سرخ کرده به آدم ثابت می کنه یه چیزی 

اگه واقعا خوب باشه هیچ وقت ازش خسته نمی شی!

     غمگینم مثل دانشجوی ترم سومی که هنوز دانشگاه 

رو از نزدیک ندیده!

    »سزار« با اون عقبه و تاریخ، کِم کم باید یه شقه کباب 

شده  گوسفند می بود، نه یه ظرف پر از کاهو.

من خیلی خوش  تیپ، خوش  اخالق و 
جذابم اما...  

سالم و خدا قوت، بیشــتر ما آدم های متواضعی هستیم و 
به  ندرت از خودمــون تعریف می کنیم. به  طــور مثال خود 
من، خیلــی آدم خوب و موجهی هســتم اما نمیــام که هی 
بگم. گاهی غیر مســتقیم می گم. به  طور مثال به  دوستام 
می گم امیدوارم روزتون به قشــنگی قیافه من باشه، خب 
این جوری می فهمن من خوش  تیپم. گاهی هم مستقیم 

می گم؛ مثل االن:  
* مثاًل من اخالقــم واقعًا خوبه، به  هیچ  کــس گیر نمی دم 
و کاری ندارم، البته تا وقتی خوابم. بعدش یه  ذره شــرایط 

فرق می کنه.
* شباهت زیادی به جرج کلونی دارم، البته از حدود 200 

متری اونم تو شب که هیچی دیده نمی شه.
* شوخی هام هم که خیلی بامزه است، البته تا وقتی که تو 
دلم بگم و خودم بخندم، اما وقتی به  جای دلم، تو جمع می 

گم استقبال کمتر می شه.
* اهل پارتی بازی هم نیستم، گرسنه که بشم به همه می پرم 

و رحم ندارم.  
* انتقادپذیری رو هم کــه خیلی دوســت دارم، ولی دلیل 
نمی شه کســی از من انتقاد کنه. اینا دو تا بحث جداست. 

خود انتقادپذیری رو دوست دارم. نه انتقاد از خودم رو.
* صــدام خیلی خوبــه، به  خصــوص وقتی تو کنســرت ها 
وسط هزار نفر دیگه می خونم. ولی خب تو تک خوانی یک 

ضعف هایی دارم.
* تو مباحث اقتصادی هم جادوگری می کنم، یعنی کافیه 
لینک یک فروشــگاه اینترنتی رو با 2 میلیــون تومان برام 
بفرستین، تو 20 دقیقه 2 میلیون تومان رو به 2 هزار تومان 

تبدیل می کنم. واقعًا نمی دونم ِچمه، قباًل چم نبود.  

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این  دو تصویر مشــابه  را  پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.لذت این بازی زمانی 
بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالفتصاویر

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

مسیریابی

بازی در دوره دایناسورها

بقــا در جزیــره دایناســورها یــک بــازی  
دایناســور محور و چند نفره اســت. در این 

بازی امــکان رام کردن بیــش از 80 دایناســور مختلف 
برای بازی کننده ها وجود دارد . همچنین امکان کشــف طرح های ویژه ، گشــت و گــذار در دنیای 
دایناسوری، استفاده از هر وسیله  پیش رو، امکان ساخت اسلحه ها، لباس ها و دیگر اقالم و همچنین 
امکان ســاخت پناهگاه  ها، روســتاها و حتی شــهرهای بزرگ وجود دارد!  هدف کلی در این بازی 
زنده  ماندن شماست،  با شــروع کردن این بازی شــما در یک دنیای بی نظیر برای ماه ها به گوشی 
میخکوب می شوید. در مرحله اول کمی دور و برتان را رصد می کنید تا متوجه شوید چه خبر است و 
کجا هستید ،چه چیزی به درد شما می خورد و چه چیزی تهدید محسوب می شود! از مرحله بعد در 
تالش خواهید بود بدانید آیا کسی به جز شــما در این جا حضور دارد و اگر حضور دارد قابل اعتماد 
است یا نه ؟!  این را هم از یاد نبرید که دایناسورهای اطراف تان شاید آرام به نظر  برسند اما همیشه 

این گونه نخواهند بود. 

چیبازیکنیم
  برای دانلود بازی کیو آر کد زیر  را  اسکن کنید.

اطالعات عمومی:  
1.اصفهان 2.ویکتورهوگو

بازی کلمات:
ممکن اســت تعداد کلمات بیشتری از 
آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید 
ما در این جا فقــط به تعــدادی از آن ها 

اشاره کرده ایم.
چهار حرفی: امین، امیــر، امور، رویا، 

نیرو، یاور و ...
پنــج حرفــی: مانــور، روانــی، نیمرو، 

ویران و ... 
شش حرفی: رومانی، مریوان، ورامین 

و...

معمای شطرنج:
به رغم این که مهره ســفید از لحاظ مهره ای 
برتری قابل مالحظه ای نسبت به مهره های 
سیاه دارد اما شــما می توانید با حرکت اسب 
ســیاه از خانه h3 بــه خانه f2 شــاه ســفید را 

کیش و مات کنید و این بازی را ببرید.

1. بریانی غذای معروف کدام شهر است؟
1(یزد    2(اصفهان  

3(تبریز    4(مشهد

2. رمان بینوایان اثر کیست؟
1(ویکتور هوگو                     2(گابریل گاریسا مارکس
  3(جورج اورول   4(ارنست همینگوی

اطالعاتعمومی

معمایتصویری

بگرد و پیدا کن 

هوش منطقی:گزینه )الف( اختالف اعداد خانه های مقابل هم ثابت است با این 
استدالل باید اختالف 13 و 7 را به دست بیاوریم که می شود 6 .با توجه به گزینه 

های داده شده تنها گزینه »الف« با عدد 15 اختالف 6 تایی دارد.

در این تصویر 3 اشتبا وجود دارد که شما 
باید خیلــی زود آن ها را پیــدا کنید. این 
بازی تمرین خوبی بــرای باال بردن دقت 

و تمرکز شماست.

اختالف تصاویر:

معمــای تصویری:همــا ن طــور که می 
بینید اولیــن اشــتباه قرار گرفتــن کاله 

کاســکت در فــر اســت. دومین اشــتباه 

مربــوط به ابــزار دســت آقای تعمیــر کار 

است و سومین اشــتباه هم این است که 

در حالــی که آســمان تاریک و ســتاره ها 

در آن پیداست خورشید هم وجود دارد.
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