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حرف مردم
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زن ها حقیقتا  قلب خانه اند. زن ها اگر شاد  •
باشند قلب خانه می تپد. بگذارید یک روز 

برای خانم ها باشد و شادی کنند.
آقایان سران قوا؛ چه شد رشد و تحول سه  •

روزه در بازار بورس؟
ــای داخــلــی کــه مــی خریم باید  • ــودروه  خ

 نگران باز نشدن کیسه هوا و خراب شدن های
نــبــودن نمایندگی  پــی و پاسخگو  پـــی در   
باشیم، خودروهای خارجی هم بخریم باید 
بــاال بدهیم. انگار ما را یک جایی  مالیات 
گیر انداخته اند و هر سازی که مسئوالنمان 

می زنند مردم باید برقصند!
 خواهش می کنم  یکی به این بچه های کار  •

فروشنده در خیابان رسیدگی کنه. گاهی آن 
قدر پیله می شن و اصرار می کنن که آدم رو 
روانی می کنن. دنبال آدم تا دم خونه میان به 

خصوص وقتی با عابر بانک کار داری.
اون بنده خدایی که پیام داده برنج خریده  •

بوده 600، االن شده 700 هزار تومان فقط 
قصد جــوســازی دارد منطقه ما در پنجتن 

بهترین برنج ایرانی 430 هزار تومان است.
خواهش می کنم یک فکر اساسی به حال  •

این سیم تلفن دزدها بکنید. جعبه تقسیم سیم 
های تلفن رو دزدیدند، دوباره درست می کنند 
باز تکرار و همان کاسه و همان آش، آدم شک 
می کنه نکنه بعضی ها خدای ناکرده رفیق 

دزد و شریک قافله باشند.
ما کارگران و بازنشستگان 15 سال این  •

گرانی ها را تحمل کردیم! حال می خواهیم 
ــی در 15 سال بعدی که آقای  ببینیم ارزان
رئیسی یک سال پیش قولش را داده بود، 

می بینیم؟
آقای رئیسی از مسکو جویای احوال سیل  •

زدگان بود وقتی به مهرآباد رسید با استاندار 
کرمان تماس گرفت ولی یه رئیس جمهور هم 
داشتیم نصف ایــران را آب برده بود، معلوم 
نبود کجا بــود خبر ایشان از کیش آمــد که 

مشغول تفریح بود!
به نظرم مالیات بر خودروهای باالی یک  •

میلیارد یعنی به شکل سر بسته ای مالیات بر 

خودروهای خارجی یعنی سوق دادن چراغ 
خاموش مــردم به سمت خرید خودروهای 

تولید داخل.
بین این همه پیام تبریک روز مادر، باید یاد  •

کنیم از همه مادرهایی که توی این دو سال به 
خاطر کرونا از بچه هاشون جدا شدند و رفتند. 
یادی کنیم از همه بچه هایی که امروز دنبال 

مادرشون می گردند.
چرا هیچ نظارتی بر مطب دکترها نیست؟  •

بعضی از این دکترهای ... می گن، دستگاه 
پوز خرابه و باید پول نقد پرداخت کنید آن هم 

در این قرن. فقط و فقط برای فرار مالیاتی!
 بدبخت ترین مردم کسانی هستند که به ما  •

بدی کردند و کم سعادت ترین ایشان کسانی 
هستند که می توانستند به ما خوبی کنند 

ولی نکردند.
 پرتقال ها در شمال کشور روی درخت دارد  •

از بین می رود و هیچ دولتمردی کاری انجام 
نمی دهد. کشاورز یک سال زحمت کشیده 
و این قدر قیمتش پایین است که پول جمع 

آوری را هم به دست نمی آورد.
 گویا خورشید هم از مادر می آموزد که در  •

همه حال می تابد و گرم می کند. روز مادر بر 
تمام مادران سرزمینم مبارک باد، به خصوص 

مادر عزیزم.
چندی پیش یکی از رفقا از سر دلسوزی به  •

یک خانواده سه نفره که همیشه زیر پل آب و 
برق می نشستند و تقاضای کمک می کردند 
پیشنهاد سرایداری و حقوق ماهانه ثابت داد 
ایشان با پررویی فرمودند درآمــد ما این جا 
خیلی بیشتر از پیشنهاد شماست. ما از این 
طریق ماهانه 9 میلیون درآمد داریم. دیگه به 

فقرا هم نمی شه اعتماد کرد.
روز مادر رو به تمامی مادران این سرزمین  •

تبریک می گم اگر هم طی سال کاری کردی 
که ناراحتش کردی پاشو برو ۲5 تا نون لواش 

بگیر می شوره می بره.
19 من  • 10.۲8 ســاعــت  روز ســه شنبه 

مراجعه کردم به بخش اورژانس بیمارستان 
امدادی شهید کامیاب ولی متاسفانه شاهد 

ــان بــا چند نفر از  درگــیــری بین کـــادر درمـ
همراهان یک بیمار بودم که به آسیب دیدگی 
یکی از پرستاران هم منجر شد. متاسفانه توی 
بیمارستان با اون حال مریض هم احساس 
امنیت و آرامش نمی کنیم. من نمی دونم چرا 
باید یه مریض 10 تا همراهش بیان داخل 
بخش و ایجاد درگیری بکنن؟ بعد از چندتا 
پرستار شنیدم چند وقت پیش هم دو گروه 
دعوا باهم رفتن داخل بخش اورژانس و شروع 

به قمه کشی و دعوا کردن!
در ترکیه حداقل حقوق کارگران نزدیک 9  •

میلیون تومان تعیین شده است، از شورای عالی 
کار می خواهیم حقوق کارگران کشورهای هم 

تراز را هم نگاه کنند بعد تصمیم بگیرند.
آقای محمدباقر نوبخت و آقا محسن هاشمی  •

و مسئوالنی که از انقالب اسالمی ادعــای 
سهم خواهی یا طلب دارین یا ادعا دارین که 
از ذخایر مملکت هستین لطفا کتاب عصر 
کریسکان را که روایت و سرگذشت یک برادر 

کرد سنی انقالبی باشرف است، بخوانید.
تویوتا خودروهایش را 500 هزار کیلومتر  •

گارانتی می کند و خودروهایش در این مدت 
هیچ کاری نمی شود. چرا ما نمی توانیم از این 
خودروها استفاده کنیم؟ مصرف سوختش هم 

نصف خودروهای ماست.
چرا به غلط از طرف مسئوالن بهداشت کم  •

تحرکی عامل بسیاری از بیماری های جسمی 
اعالم می شود، در صورتی که عوامل اصلی 
متأسفانه از تغذیه ها و غذاها و خوراکی ها 
و نان های ناسالمی است که به خورد مردم 

داده می شود.
 درود بر مردانی که زنانشان را برای کار خانه  •

نمی خوان.
 این جانب در مرداد1400 بازنشسته شدم.  •

لطفا به مسئوالن تذکر دهید کی می خواهند 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان تامین 

اجتماعی را اجرا کنند؟
 یک هفته است که تلفن منزلمان قطع است  •

هر چه پیامک به ۲0۲0 زده ام کسی اهمیت 
نمی دهد.

بهترین هدیه برای مادران

»مادر« مفهومی همیشه زنده، ارزشمند، دوست 
داشتنی و بی نظیر در همیشه تاریخ بوده ، هست 

و خواهد بود.
»مادر« تجسم عینی عشق و محبت، مهر و عطوفت 

و فداکاری و ایثار است.
چشمه زالل و همیشه جوشان »مهرمادر« در 
همیشه زمان بر تار و پود و شریان حیات جاری 
است.نگاهی مهربانانه تر از نگاه مادر وجود ندارد. 
دل دریایی مادر ساحل امن و آرام برای غواصی 
عشق و محبت و مرواریدیابی فطرت و سرشت 

پاک انسانی است.
قلب مادر زیباترین قصر محبت در جهان است.

ــادر گــرم تــریــن، نـــوازش کننده ترین،  دســت م
بخشنده ترین و البته »بوسیدنی ترین« دست 
هاست.زبان و کالم مــادر، نرم ترین، عاشقانه 
ترین، محبت آمیزترین، خیرخواه ترین و البته 

دعاگوترین زبان هاست.
»دعــای مــادر« اکسیر زندگی و طالکننده مس 

وجود آدمی است.
کارها می کند دعای مــادر، گره ها می گشاید 
دعای مادر، چه نورها که می فشاند بر زندگی ها 

دعای مادر، چه برکت ها که دارد دعای مادر و چه 
عاقبت به خیری ها دارد دعای مادر. 

سرم بر قدم مادرم و همه مادران سرزمینم، بر آن 
قدم هایی که »بهشت« به میزبانی شان افتخار 

می کند.
خداوند آن به آن به َنَفس جان فزا و عطرآگین 
مــادران برکت بیشتر عطا فرماید، نفس هایی 
که امیدبخش و مهرآفرین و گرمابخش زندگی 
هاست.خدای رحمان بر عمر و عــزت مــادران 
بیفزاید، مادری که آن قدر نزد پروردگار عالمیان 
عزیز و گران مقدار است که همنشین موسی کلیم 
ا... را در بهشت آن جوانی قرار می  دهد که از مادر 
سالخورده اش با مهربانی نگاه داری می کند و چه 
جانانه حدیثی است حدیث همنشینی آن جوان 

با پیامبر اولوالعزم در بهشت حضرت رحمان.
ــادر عزیزترین نعمت الهی اســت و حرمتش  م
آن چنان که پیامبر آخرالزمان حضرت محمد 
مصطفی وقتی »دایه اش« وارد می شود به احترام 
او و شیری که به کام جانش ریخته، تمام قد بلند 
ــداز خــود را زیــر پــای »حلیمه«  می شــود و زیــر ان
فرش می کند و در کنار خود می نشاندش.این 
رفتار پیامبر مهربانی و »بهانه آفرینش« است با 
دایه اش و خدا می داند که اگر مادر گرانقدرش 
حضرت آمنه در قید حیات می بود با او چگونه 

رفتار می کرد.
و همچون منی چه می داند از قدر و منزلت مادر و 
مفهوم مادری؟ آن جا که حضرت ختمی مرتبت، 
فاطمه را آن منصوره دو عالم و زهره زهرای عالم 
وجود را »ام ابیها« می خواند و عطر بهشت را از 

وجود مطهرش استشمام می کند و بر پیشانی و 
دستش »بوسه پیامبرانه« می زند و جز خداوند 
عّزوّجل چه کسی می داند ِسّر و حکمت این بوسه 

پیامبرانه را بر دست زهرای اطهر.
و خدایا آیا ما می توانیم »قدردان« و »قدرشناس« 
مادرانمان باشیم؟! چگونه می توانیم آن شب 
بیداری ها، غم خواری ها، تیمارداری ها، نوازش 
ها، مهربانی ها، چشم به راهی ها، منتظرماندن 

ها و ... را جبران کنیم؟ 
آیا می توانیم برای اشک های مادرانه که به گاه 
بیماری ها بر بالین مان ریخته قیمتی تعیین 
کنیم، برای عمری مهربانی، از خودگذشتگی و 

عشق و محبت مادرانه چطور؟!
برای دعاهای مادرانه بر سجاده نماز چطور؟!

برای آه ها و نفرین هایی که در خطاهایمان نکرده 
چطور؟!

حال در سالروز والدت ام ابیها حضرت فاطمه 
زهــرا )س( بهترین هدیه بــرای مادرانمان را، 
مهربانی ، ادب، اطاعت، تواضع، هم نفسی، 
حرف شنوی، دست بوسی، دلجویی و شادکردن 
دل های پاکشان می دانیم و حفظ حرمتشان در 
اندیشه و نگاه و گفتار و رفتارمان و البته جبران 
قطره ای از دریــای مهر و محبت بی دریــغ و بی 
منتهایشان را کمترین وظیفه فرزندی ، انسانی و 

البته وجدانی خود می دانیم.
ــادران و پــدران  و یــادمــان نمی رود کــه جــای مـ
سالخورده مــان، خانه سالمندان نیست بلکه 
جای وجود پربرکتشان در همیشه زمان در خانه 

دل مان و در کانون گرم خانواده است.

نخستین جلسه دادگاه مدیران شرکت کروز به عنوان یکی از بزرگ ترین قطعه سازان کشور برگزار شد 

اتهام ۳۴ هزارمیلیاردی قاچاق برای قطعه ساز بزرگ 
دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت قطعه ساز 
ــاه ویــژه مفاسد  ــروز در شعبه 4 دادگ کــروز دی
برگزار  صلواتی  قاضی  ریاست  به  اقتصادی 
شد. پرونده ای که اتهام متهمان ردیف اول و 
دوم آن حدود 34 هزار میلیارد تومان قاچاق 
محصوالت طی سال های 9۲ تا 99 از طریق 
رشوه به برخی کارکنان گمرک است. پیش 
از این مدیران دیگر قطعه ساز بزرگ کشور، 
شرکت عظام دادگاهی شده بودند ولی هنوز 
حکم نهایی آن ها صادر نشده است.در ابتدای 
دادگـــاه امیر فــوالدی نماینده دادســتــان در 
جایگاه قــرار گرفت و کیفرخواست متهمان 
را قرائت کرد.براین اساس ،متهم ردیف اول 
حمید کشاورز توچایی، فرزند حسن، دارای 
تابعیت ایرانی-آمریکایی که با تودیع وثیقه 
آزاد است و متهم ردیف دوم، محمد علی پور 
فطرتی، فرزند حسین دارای تابعیت ایرانی 
-کانادایی که متواری است، متهم به مشارکت 
عمده در اخــالل در نظام اقتصادی کشور از 
طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در 
زمینه قاچاق حرفه ای و سازمان یافته قطعات 
ــودرو به میزان 33 هــزار و 961میلیارد و  خ
686 میلیون و 419 هزار و 100 تومان در 
فاصله سال های 9۲/10/7 تا 99/1/۲۲ از 
مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان 
گمرک )متهمان ردیــف 1۲ تا 17( هستند.

ــالل در  دیگر اتهام ایــن دو، مشارکت در اخ
توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی 
قطعات خودرو به عنوان نیازمندی های عمومی 
و تحصیل مــال از طریق نامشروع به میزان 
۲۲0 میلیون و 443 هــزارو 78 دالر آمریکا 
ــازی سایپا و ایــران  ــودرو س از شرکت های خ
خودرو در حد فاصل سال های 95 تا 98 است.

متهمان ردیف های سوم تا یازدهم به عنوان 
در  معاونت  به  متهم  ــروز  ک شرکت  کارکنان 
اتهامات مربوط به متهمان ردیــف اول و دوم 
هستند. متهمان ردیف دوازدهــم تا هجدهم 
نیز که کارمند گمرک هستند متهم به دریافت 
ــروز و معاونت در قاچاق  ــوه از شرکت ک رش
سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به نفع 
شرکت کروز هستند.نماینده دادستان بیان 
کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال 83 
مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان بوده و از سال 
89 خرید سهام شرکت های خودروسازی را 
آغــاز کــرده اســت. این شرکت در ابتدا بلوک 
11/3۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق 
شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان 

ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد 
وابسته به خود را در هیئت مدیره شرکت ایران 
خــودرو داشته است که شــورای رقابت با این 
اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می کند.وی 
گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری 
به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می دهد 
و سهام خریداری شده از ایــران خــودرو را در 
اختیار این شرکت قرار می دهد. میزان قرارداد 
ــروز در ســال 76 با شرکت ساپکو  شرکت ک
مبلغ شش و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه 
به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران 
خودرو، هم اکنون این رقم به بیش از ۲ هزار و 
300 میلیارد تومان رسیده است.بررسی ها 
نشان می دهد شرکت کروز با داشتن ۲6/9۲ 
درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد 
از سهام سایپا و تملک 6۲/99 درصد گروه 
خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکت ها 
حق تقدم دارد.نماینده دادستان بیان کرد: با 
استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، 
تامین نشدن  قطعات از سوی شرکت ساپکو از 
تاریخ 9۲/1/17 تا تاریخ 9۲/8/۲9 برای 
شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به 
میزان 18 هزار و 985 دستگاه خودرو شده 
اســت.وی ادامه داد: با عضویت شرکت کروز 
ــودرو زمینه فروش  ــران خ در هیئت مدیره ای
گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده 
است و اسناد نشان می دهد این شرکت میزان 
ارز کاال های ترخیصی به گمرکات را بیشتر 
از ارز پرداختی اعالم می کرد و طبق گزارش 
ســازمــان حمایت از مصرف کننده و وزارت 
صمت حدود ۲۲0 میلیون دالر گران فروشی 
شرکت کروز به شرکت های خودروساز در طول 
سال های 95 تا 98 مشخص شده است که 
شرکت های خودروسازی در قیمت تمام شده 
خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده اند، در 

میلیون   ۲۲0 نتیجه 
ــردم  دالر از جــیــب م
ــارج شــده اســت که  خ
ــن مــوضــوع موجب  ای
افزایش قیمت خودرو 
ــای  ــال ه در طـــول س
ــده اســت. گذشته ش
ــان  ــت نــمــایــنــده دادس
گفت: حسب گزارش 
ــاونـــت حــقــوقــی  ــعـ مـ
ــات  ــالع ســـازمـــان اط
ــل  ــاص ــد ف ــ ســـپـــاه ح
تاریخ 94/9/10 تا 94/10/17 درمجموع 
مبلغ 16 میلیارد و ۲00 میلیون ریال طی 38 
تراکنش بانکی از حساب محمد علی پور فطرتی 
به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک 
صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده 
است. استفاده حسین فریدون از حساب های 
مسعود احمدی زاده برای دریافت رشوه و حق 
حساب از رسول دانــیــال زاده تایید شده است 
و موجب محکومیت مسعود احــمــدی زاده به 
اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار 
قــراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به 
15 سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه 
دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی زاده از 
شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی 
است. هم اینک مسعود احمدی زاده در خارج 
ــرد: طبق گــزارش  از کشور اســـت.وی بیان ک
اطالعات سپاه ،پرداخت مبلغ 6 میلیارد ریال در 
۲ فقره، 11 میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره 
یک میلیارد ریالی بابت انتخابات مجلس نهم 
توسط شرکت کروز انجام شده و به تایید حمید 
کشاورز توچایی رسیده است. طبق ردیابی ها 
حسین  به  انتخابات  منظور  به  مذکور  مبالغ 

فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است.

آمار مدیرعامل صندوق توسعه ملی از نحوه توزیع ۱5۰ میلیارد دالر منابع این صندوق طی ۱۰ سال اخیر 

نیمی از منابع صندوق توسعه ملی در جیب دولت ها 
نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه 

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مجموع 
منابع این صندوق از ابتدا تاکنون را 150 میلیارد 
دالر برشمرد و اعالم کرد که نیمی از این منابع 
در اختیار دولت قرار گرفته است. این در حالی 
است که فلسفه صندوق توسعه ملی و سیاست 
های ابالغی رهبر انقالب در این باره تاکید داشته 
است که منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش 
غیردولتی اختصاص یابد.به گــزارش فارس، 
صندوق  عامل  هیئت  رئیس  غضنفری  مهدی 
توسعه ملی در نشست خبری با بیان ایــن که 
دولت قبل در همه بخش ها از صندوق برداشت 
کرده است، تصریح کرد: مثاًل برای هواپیمای 
اوکراینی، کرونا، سیل و زلزله و همچنین عیدانه 
ــت. پرداخت ها را  ــورت گرفته اس بــرداشــت ص
غیرقانونی نمی دانیم اما بر اساس ماموریت های 
ــت. اگــر فــرض کنیم منابع  صــنــدوق نــبــوده اس
صندوق 150 میلیارد دالر بوده است، 50 درصد 
آن در 10 سال گذشته به دولت اختصاص یافته 
است.وی یادآور شد: 50 درصد از منابع ارزی 
دولــت به انحای مختلف در اختیار دولــت قرار 
گرفته است. 40 درصد منابع ارزی در اختیار 
بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی 
برای 364 طرح تامین مالی شد و 10 درصد از 
منابع صندوق نیز بلوکه است. وی یــادآور شد: 
سال هایی که قرار نبود منابع صندوق در اختیار 
دولت قرار بگیرد اما به تدریج از صندوق برداشت 
صــورت گرفت. هیچ مجوزی طبق اساسنامه 
وجود ندارد که صندوق منابع را به دولت بدهد. بر 
اساس مجوزهای سران قوا و شورای عالی امنیت 
ملی تاکنون تقریبًا 50 درصــد منابع صندوق 
توسعه ملی از ابتدا تاکنون در اختیار دولت قرار 
گرفته است.به گزارش خراسان، نحوه فعالیت 
صندوق توسعه ملی در سیاست های کلی برنامه 
های توسعه پنجم و ششم از سوی رهبر انقالب 
ابالغ شده است و براساس این سیاست ها، منابع 
صندوق توسعه ملی باید فقط به بخش غیردولتی 
اختصاص یابد اما کسری بودجه و چالش های 
اقتصادی سال های اخیر و گاهی عملکردهای 
ضعیف برخی دولت ها باعث اعالم نیاز دولت 
برای برداشت از صندوق توسعه ملی شد که به 
دلیلی نیاز حاد دولت در موضوعاتی نظیر مهار 

آب های مرزی، مدیریت کرونا و مسائل زیست 
محیطی ، سوانح طبیعی مثل سیل بخشی از 
منابع صندوق توسعه ملی به صورت استقراض 

به دولت پرداخت شد.

نگرانی از تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای 
صندوق توسعه 

ــاه  اولــیــن نشست  ــود ۲6 دی م ــادآور مــی ش یـ
دولت  در  ملی  توسعه  صندوق  امنای  هیئت 
ــه در آن  ســیــزدهــم  بــرگــزار شـــد، نشستی ک
برنامه های جدید و ضروری صندوق به تصویب 
رسید که البته دغدغه هایی پس از برگزاری این 
نشست از سوی برخی مسئوالن و کارشناسان 
ــزارش اقتصاد آنالین مهدی  ــراز شد .  به گ اب
غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه 
ملی،  همان شب پس از برگزاری این نشست به 
بخش خبری ۲1 شبکه یک سیما رفت وضمن 
گالیه از عملکرد بانک ها در سازوکار پرداخت 
تسهیالت ریالی صندوق  خبر داد که بر اساس 
تسهیالت  پرداخت  امنا  هیئت  جدید  مصوبه 
ریالی صندوق توسعه ملی قرار است 3 برابر  شود، 
موضوعی که البته مورد انتقاد برخی کارشناسان 
است.این کارشناسان معتقدند تسهیالت ریالی 
از صندوق توسعه اساسا با اساسنامه آن مغایر 
است و پرداخت وام از صندوق باید ارزی باشد 
ــان صندوق  ــان بــازپــرداخــت  باعث زی تــا در زم
نشود .سهیل رودری، مشاور معاونت اقتصادی 
طی  ــه  ک اســت  ملی  معتقد  توسعه  ــدوق  ــن ص

ســال هــای اخــیــر، صندوق 
بیش از 7 میلیارد دالر زیان 
تسعیر نــرخ ارز داشــتــه که 
معادل ساخت و راه اندازی 
14 پتروشیمی، با اشتغال 
زایــی مستقیم بیش از 30 
ــزار نفر در کشور اســت.  ه
ــم  ــی ــراه ــن حـــال  اب ــی در ع
بهادرانی، معاون سازمان 
ــادآور  ــه،  یـ ــودج بــرنــامــه و ب
می شود که تسهیالت ریالی 
کــشــاورزی  بخش  مختص 
قسمت های  از  ــی  ــرخ ب و 
محدود است که هرچند در اساسنامه ذکر نشده 
اما بعدها در قوانین بودجه به صندوق اجازه آن 
داده شد چرا که بخش کشاورزی به تسهیالت 
ارزی نیازی ندارد.بهادرانی  در عین حال از زیان 
تسهیالت ریالی برای صندوق می گوید و تصریح 
می کند: ارز را تسعیر می کنند و وام می دهند. به 
فرض یک میلیون دالر را می خواهند وام بدهند 
با دالر مثال ۲7 هزار تومانی می شود ۲7 میلیارد 
۲7 میلیارد تومان  تومان. بازپس گیری این 
هم ریالی است ولی تا زمان بازپس گیری نرخ 
ارز افزایش یافته و صندوق از این محل متضرر 
می شود. چون فرضا یک میلیون دالر داده اند 
ــزار دالر برایشان باقی  امــا در نهایت 300 ه
می ماند. قوانین مربوط به تسهیالت ریالی در 
مجلس طرفدارانی دارد که به بخش کشاورزی 
اهمیت می دهند، به همین دلیل هم ادامه پیدا 
کرده اند. در همین حال  رئیس دیوان محاسبات 
کشورنیز  هشدار داده است  که باید حواسمان 
باشد سرنوشت صندوق توسعه ملی مانند حساب 
ذخیره ارزی نشود. مهرداد بذرپاش رئیس دیوان 
محاسبات کشور در فضای مجازی نوشت: »روز 
یک شنبه،}۲6دی{ جلسه هیئت امنای صندوق 
توسعه ملی بود. صندوق توسعه ملی، صندوق 
ثروت ملی برای آیندگان است. در این صندوق 
باید اصالحاتی صورت گیرد. غیر از نفت ،دیگر 
اموال مانند معادن، زمین و... که توسط دولت   ها 
واگــذار می شود، هم می تواند به عنوان منابع 

ورودی باشد، البته نیاز به اصالح قانون دارد.«

سقوط سنگین رمزارزها 
بازار ارزهای دیجیتال روزهای سختی را سپری می کند و در این میان 
بیت کوین با سقوط حدود 8 درصدی در یک روز به کمتر از 36 هزار دالر 
رسید که سقوط حدود 30 هزار واحدی نسبت به اوج این ارز دیجیتال 
در نیمه آبان امسال را نشان می دهد.به گزارش فارس، در معامالت روز 
گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی، قیمت بیت کوین 7/8۲ درصد 
سقوط کرد و زیر 36 هزار دالر خرید و فروش می شود. اتریوم به عنوان 
دومین ارز بازار، سقوط بیشتری نسبت به بیت کوین را به ثبت رساند و 
با 1۲/9 درصد افت ۲503 دالر دست به دست می شود که نسبت به 7 
روز پیش هم ۲4/3 درصد کاهش قیمت داشته است.به طور کلی در ۲4 
ساعت گذشته بازار جهانی ارزهای مجازی نزدیک به 10 درصد از ارزش 
خود را از دست داده و هم اکنون 165۲ میلیارد دالر ارزش کل این بازار 
است.به گزارش تجارت نیوز، اظهار نظر گری گنسلر رئیس کمیسیون 
بــورس و اوراق بهادار آمریکا در ایــن بــاره که پلتفرم های معامالتی 
رمزارزها باید تحت نظارت قرار بگیرند و همچنین رد درخواست شرکت 
سرمایه گذاری اسکای بریج در زمینه ورود ETF بیت کوین به بازار سهام 
آمریکا از دالیل اصلی آغاز ریزش بازار بود.این در حالی است که از سوی 
دیگر تالش ها برای رواج استفاده از ارزهای دیجیتال ادامه دارد. به گونه 
ای که اریک آدامز، شهردار نیویورک اولین چک حقوق خود را از طریق 

بیت کوین و اتریوم را با کمک کوین بیس دریافت کرد.

 محکومیت حمالت خونبار به زندانی
 در صعده توسط سازمان ملل 

آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل حمالت گسترده نیروهای ائتالف 
متجاوز عربی را به مناطقی که در کنترل انصارا... است ،محکوم کرد. گوترش 
تاکید کرده که »حمله به غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی، بر اساس 
قوانین بین المللی ممنوع است.« بر همین اساس، دبیرکل سازمان ملل 
همچنین خواستار تحقیقاتی »موثر، فوری و شفاف« درباره این حمالت شد. 
پیش از او مونا گل، نماینده نروژ در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره ای 
شورای امنیت در ماه ژانویه را برعهده دارد، حمالت ائتالف عربی به حدیده، 
صنعا و زندانی در صعده یمن را غیرقابل قبول خوانده بود. شبکه الجزیره 
دیروز به نقل از منابع یمنی گزارش داد که تعداد قربانیان حمالت هوایی 
روز جمعه ائتالف سعودی به زندان صعده، به  8۲ تن کشته و ۲66 زخمی 
افزایش یافته است. گزارش های اولیه حاکی از کشته شدن دست کم 60 تن 
و زخمی شدن بیش از 1۲0 تن از زندانیان  در نتیجه این حمله هوایی بود. 
صندوق نجات کودکان نیز در اطالعیه ای خبر داد که بر اثر این حمالت سه 
کودک در شهر حدیده کشته شدند. همزمان؛سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان با اشاره به حمالت هوایی چند روز اخیر ائتالف متجاوزان به 
مناطق مسکونی و غیرنظامی یمن تاکید کرد: کشورهای حامی تسلیحاتی 
نیروهای متجاوز به یمن موجب به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان یمنی 

شده اند، در این جنایات شریک هستند.
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واشنگتن باز هم به کیف سالح فرستاد
با تداوم تنش زایی غربی ها علیه روسیه، محموله دویست میلیون دالری تسلیحات 
آمریکایی وارد اوکراین شده و آلمان نیز یک بیمارستان صحرایی به این کشور ارسال می کند

افزایش احتمال درگیری بزرگ در مرز اوکراین در 
پی ادامه حضور پر تعداد گردان های نظامی روس 
در خطوط مرزی، تالش های کشورهای غربی برای 
کمک به کیف را افزایش داده است. کمک هایی که 
خود بخشی از دالیل اصلی روسیه برای لشکر کشی 
در مرزهای غربی اش است. دخالت کشورهای 
غربی بــرای به چالش کشیدن امنیت پیرامونی 
روسیه در کنار تقالهای مسکو برای کشورگشایی 
دو روی بحران در جریان مرزی میان دو کشور است. 
حاال وزارت امور خارجه آمریکا به چند کشور حوزه 
بالتیک و همچنین بریتانیا اجازه داده که تسلیحات 
آمریکایی را که در انبارهای خود دارند، به اوکراین 
تحویل دهند. در همین حال آمریکا رسما تایید 
کرد که یک محموله ۹۰ تنی تسلیحات به عنوان 
نخستین بخش از بسته حمایت امنیتی این کشور 
به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر، به کیف رسیده است. 
ــران امــور خارجه  آن هم در شامگاه روزی که وزی
آمریکا و روسیه در ژنو دیداری برای کاهش تنش 
داشته انــد. آمریکا ســال گذشته میالدی بیش 

از ۶۵۰ میلیون دالر کمک نظامی به اوکراین 
رسانده   و این مبلغ از سال ۲۰۱۴ تا کنون به ۲.7 
میلیارد دالر رسیده است. سفیر آمریکا در اوکراین 
تصاویری را در توئیترش منتشر کرده و نوشته: 
»این محموله ارسالی جزئی از چندین محموله ای 
است که قــرار است به اوکراین فرستاده شود و 
نشان دهنده تعهد ایاالت متحده به استقالل و حق 
دفاع از خود اوکراین است.« عالوه بر این، استونی، 
لتونی و لیتوانی سه کشور تحت حاکمیت اتحاد 
جماهیر شوروی سابق که اکنون سه عضو »ناتو« 
هستند،  با انتشار بیانیه ای اعالم کردند که برای 
کمک به اوکراین موشک های ضد تانک »جاولین« 
و موشک های زمین به هوای »استینگِر« آمریکایی در 
اختیار دولت کیف قرار دهند. در میانه این ترانزیت 
سالح به اوکراین، وزیر دفاع آلمان  نیزاعالم کرده به 
جای سالح، در ماه فوریه یک بیمارستان صحرایی 
کامل به همراه آموزش های الزم که برای آلمان 
حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو هزینه دارد به 

کیف ارسال خواهد شد. 

هفته سرنوشت ساز در پرونده »پارتی گیت« بوریس
در پی انتشار گزارش تحقیقات درباره مهمانی پرسرو صدای نخست وزیر انگلیس  

نمایندگان   برای آینده حیات سیاسی جانسون تصمیم می گیرند

"بوریس  علیه  اخیر  افشاگری های  زنجیره 
جانسون"، نخست وزیر انگلیس از برگزاری 
دفتر  در  کرونایی  قواعد  ضد  مهمانی های 
نخست وزیری گرفته تا رسوایی های مالی و 
اخاذی از نمایندگان پارلمان به شدت وی را 
تحت فشار قرار داده و از محبوبیت جانسون و 
حزبش کاسته است. به تازگی درخواست های 
ــادی بــرای کناره گیری جانسون از طرف  زی
اپوزیسیون و حزبش علیه وی شکل گرفته 
است. حاال قرار است گزارش تحقیقات داخلی 
موسوم به "پارتی گیت" در اواخر این هفته یا 
اوایل هفته آینده منتشر شود. در این گزارش 
قرار است به برخی سواالت پاسخ داده شود، 
از جمله این که؛ چند بار در مقر نخست وزیری 
انگلیس در دوران قرنطینه مهمانی برگزار شده 
است؟ چه کسانی در این مهمانی ها شرکت 
داشتند؟ چه کسانی همه چیز را درباره نقض 
قواعد کرونایی در این مهمانی ها می دانستند؟ 
عموم مردم به  ویژه به این مسئله عالقه مندند که 

بدانند شخص جانسون تا چه اندازه در برگزاری 
این پارتی های ضد قواعد کرونایی نقش داشته 
ــزارش به شدت بر آینده  اســت، نتیجه ایــن گ
سیاسی جانسون تأثیرگذار است.رسانه های 
انگلیسی در گزارش هایی از تصمیمات تعداد 
ــادی از هم حزبی های نخست وزیــر برای  زی
دادن رأی عدم اعتماد به جانسون و ساقط 
کــردن وی از حکومت پیامد افشاگری های 
مداوم علیه او خبر دادند.با این همه جانسون 
تالش می کند با راهکارهای مختلف قدرت 
را برای خود حفظ کند. به نوشته رسانه های 
غربی، جانسون بــرای خنثی کــردن خشم 
بریتانیایی ها تالش می کند سرها را از سمت 
این رسوایی ها به سوی دیگری بچرخاند و 
اذهان را تحریف کند.در این شرایط روزنامه 
"وینر سایتونگ" در گزارشی نوشت: مبارزه 
"بــوریــس جــانــســون" بــرای مــانــدن در مقام 
نخست وزیری در انگلیس در ۱۲ روز اخیر به 

مسابقه با یک ترن هوایی نفس گیر می ماند.

پیشخوان بین الملل 

ــن: نخست وزیــر  ــاردی گ
ــرای حفظ  ــ انــگــلــیــس ب
مــقــام خــود می جنگد؛ 
ــزاع بــر سر  ــ ــر ن ــاط بــه خ
ــک گــردهــمــایــی در  یـ
اقامتگاه رسمی اش که 
ناقض  ــود  ــی ش م گفته 
مــحــدودیــت هــای کرونا 

بوده است. محدودیت هایی که دولت خودش وضع 
کرده بود.حاال اودر پاسخ به افزایش انتقادها علیه 
مهمانی های دانینگ استریت در روزهای قرنطینه 

می گوید شواهد این مهمانی ها را ارائه بدهید!

تحلیل روز

عراق و لقمه گلوگیر عادی سازی

دادگاه عالی عراق دستور بازداشت چهار افسر 
ــد ســازمــان اطــالعــات ایــن کشور را به جرم  ارش
تشکیل شبکه جاسوسی برای سازمان اطالعات 
و عملیات ویژه اسرائیل )موساد( صادر کرد.بنا 
به گزارش ها،سرلشکر »ماجد الدلیمی«، رئیس 
سازمان اطالعات عراق و از افراد بسیار نزدیک به 
مصطفی الکاظمی و همچنین »احمد ابو رغیف« 
جانشین وی در سرویس اطالعاتی عراق نیز در 
میان بازداشتی ها قرار دارند.واقعیت این است 
چهار کشور عربی که عادی سازی را انجام دادند 
در محور سازش قرار داشته و از قبل روابط پنهانی 
داشتند اما عراق هم بخشی از محور مقاومت است 
و هم روابط پنهانی میان این کشور و رژیم اشغالگر 
قدس وجود نداشته است. بر همین اساس، وارد 
کردن عراق به جمع کشورهایی که عادی سازی 
ــار رژیــم  ــد، در دســتــور ک ــ ــط را انــجــام دادن روابـ
صهیونیستی و حامیان غربی آن به ویژه آمریکا 
قرار گرفته است. منطقه کردستان که اساسًا سعی 
دارد مستقالنه رفتار کند و شرکت های اسرائیلی 
نیز حضور پررنگی در این منطقه دارنــد، در گام 
نخست پیش بردن عادی سازی رابطه عراق با 
اسرائیل قرار گرفت. نخستین بار سپتامبر گذشته 
نیز نشستی با حضور برخی چهره های عشایری 
عراق در اربیل برگزار شد که در آن به عادی سازی 
روابــط عــراق با اسرائیل پرداخته شد هرچند 
واکنش های گسترده عراقی ها به برگزاری این 
نشست نشان داد که عــراق لقمه آسانی برای 
پیش بردن طرح عادی سازی روابط با اسرائیل 
نیست.اگرچه   موضوع جاسوسی بــرای رژیم 
صهیونیستی پیش از ایــن نیز در عــراق وجود 
داشت، اما نفوذ در دستگاه اطالعاتی عراق در 
دستور کار حامیان عادی سازی روابط این کشور 
با رژیم اشغالگر قرار گرفته و نشان می دهد رژیم 
صهیونیستی بر نبود اجماع در این خصوص در 
ساخت قدرت عراق حساب کرده است.با این 
حال، رژیم صهیونیستی و حامیان آن در عراق 
با مانع بزرگی به نام مقاومت و بخش اعظمی 
از مردم این کشور مواجه هستند که قاطعانه با 
عادی سازی روابط با اسرائیل مخالفت می کنند.

چهره روز 

اظهار نظر روز 

دانشگاه رودآیلند آمریکا 
ــدرک افــتــخــاری اعطا  مـ
ــردار سابق  ــه شــده بــه ش
نیویورک و وکیل دونالد 
ترامپ،  رودولف جولیانی 
را پس می گیرد.به گفته 
ــاه  ــگ ــش ــن دان ــ رئـــیـــس  ای

جولیانی "دیگر نماینده ارزش ها و استانداردهایی 
که در ابتدا به هنگام دریافت مدرک افتخاری خود 
به نمایش گذاشت نیست."پیشتر نیز دادگاهی در 
آمریکا جولیانی را به دلیل طرح ادعاهایی درباره 
وقوع تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ از وکالت در ایالت 
نیویورک منع کــرده بود چرا که استدالل های 
جولیانی مبنی بر این که آرای انتخاباتی موکل او 

یعنی ترامپ ربوده شده را »دروغ« تشخیص داد.

سناتور برنی سندرز : یک نظام اقتصادی و سیاسی 
تقلبی نظامی است که میلیاردرها، یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون دالر برای خریدن سیاستمداران 
در انتخابات گذشته خرج کارزارها و تبلیغات 
انتخاباتی آن ها کنند، در طول همه گیری کرونا 
دو تریلیون دالر ثروتمندتر شوند و نرخ مالیات موثر 
کمتری را نسبت به یک پرستار بپردازند. بله، ما 
باید سیتیزن یونایتد )قانون مجاز بودن شهروندان 
در تامین مالی کاندیداهای انتخاباتی( را لغو کنیم.

امیر مسروری-با حمله به زنــدان حسکه و 
شورش زندانیان داعش و موج فرار شخصیت های 
خطرناک داعش از این زندان، عمال پروژه فعال 
سازی هسته های داعش در عراق و سوریه سرعت 
بیشتری گرفت. در عراق عملیات داعش رشد 

چشمگیری داشته و نمونه  آخر آن جنایت العظیم 
و شهادت ۱۱ چهره  نظامی ارتش عراق است. 
سازمان ملل با محکوم کردن این جنایت در بیانیه  
ای تاکید کرد که حمله اخیر داعش و کشته شدن 
۱۱ سرباز عراقی نشان داد که هنوز تهدیدات 

داعش جدی است و باید با آن به سختی مقابله 
کــرد. هسته های شرقی داعــش در سوریه نیز 
فعالیت و تحرک چشمگیری داشتند و در غرب 
عراق هم عناصر بومی داعش به سبب ارتباط و 
بافت فرهنگی با تروریست های داعش در شرق 
سوریه به عنوان پایگاه این عناصر در محدوده 
غرب آسیا تبدیل شده است. با آن که تصور می شد 
در ماه های آینده داعش در افغانستان جاگیری 
کند اما مدیریت افغانستان توسط طالبان مانع 
ــش شــده و عمال عناصر ایــن گروه  از رشــد داع
تروریستی در سوریه و عراق در حال عضوگیری و 
احیای ساختار این تشکل هستند. از طرف دیگر 
در نوار مرزی ایران نیز همانند استان دیاله رشد 
تحرکات داعش چشمگیر است که می توان از آن 
به عنوان تهدید ایران یاد کرد. استقرار نداشتن 
دولت مرکزی در عراق و رهاسازی شمال سوریه 
توسط دمشق چالش های جدی محور مقاومت 
است که با آن هم اکنون مواجه شده و بعید است 
به راحتی از آن عبور کند. فراموش نشود که 
اولویت اصلی مقاومت در عراق اکنون استقرار 
دولت مرکزی با حداقل خواست ها یعنی توجه به 
محور مقاومت است تا طرح تحول قانون اساسی 

عراق از سوی آمریکایی ها پیاده سازی نشود . 
ترکیه نیز نقش مخربش را در مناطق شمالی 
ادامه می دهد و بعید است که در سال جاری 
میالدی اتفاقی در ادلــب بیفتد. بدین معنا 
باید منتظر افزایش عملیات های تروریستی 
در نوار مرزی سوریه، عراق و حتی ایران بود. 
در لبنان بعید است که داعش اقدام چندانی 
بکند. ساختار امنیتی لبنان در وضعیت خوبی 
قــرار دارد و حزب ا... نیز حضور چشمگیری 
دارد. در چنین شرایطی باید به دو نکته اشاره 
کرد:۱.  احیای داعش به صورت کامل همانند 
ــراق و  ــش در ع ــت. داع ســال ۲۰۱۴ بعید اس
سوریه همانند طرح النه زنبور باقی می ماند 
از  بازیگر مخرب مانع  به عنوان  تا جایی که 
فعالیت موثر دولت های عضو محور مقاومت 
باشد. ۲. داعــش در این مناطق به طور حتم 
از عملیات انتحاری، انغماسی و موارد مشابه 
عبور می کند. عملیات داعش به سبب کاهش 
نیروی انسانی شبیه مدل القاعده خواهد شد و 
با استفاده از بستر گروه های هم پیمان بیشتر به 
آدم ربایی، عملیات تروریستی و ترور کور اقدام   

و مسیر را برای ناامنی فراگیر هموار می کند.

هسته های داعش؛در فاز فعال سازی
حمالت پراکنده داعش در عراق و سوریه بار دیگر فاجعه آفرید و افکار عمومی را متوجه 

خطرات بقایای این گروه تروریستی کرد 

  دکتر سیدرضی عمادی
international@khorasannews.com
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 هزینه یک روز قطعی اینترنت و نجات بنز با نیسان آبی !
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باالخره واردات خودروی خارجی ممنوع است یا نه؟

هرچند واردات خودرو به کشور ممنوع است اما به تازگی 
یک شرکت خودروسازی آگهی  هایی را برای فروش ویژه 
خودروی تویوتا هایلوکس در فضای مجازی منتشر کرده 
که واکنش هایی را به همراه داشته است. تجارت نیوز 
در این باره نوشته در تماس با شرکت فروشنده این 
خودرو مشخص شد که این خودروها از مدل های ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲۱ هستند و تنها برای استفاده شرکت ها و نهادها 
وارد شده اند. در این گزارش به قیمت این خودروها 
اشاره ای نشده ولی بر اساس اطالعات برخی سایت ها، 
تویوتا هایلوکس صفر در بازار حدود سه میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان قیمت دارد. یک کارشناس مدعی شده که 
این خودروها با اطالع دولت و به شرط استفاده نهاد ها  و 
سازمان های دولتی وارد کشور شده است. کاربری نوشت: 
»اگه خودروهای ایرانی خوبه سازمان ها هم خودروی 
ایرانی استفاده کنن و اگه خوب نیست چرا باید مردم از 

این خودروها استفاده کنن؟!«
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نجات بنز با نیسان آبی!

ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
در آن می بینیم راننده یک نیسان آبی با وسیله نقلیه خود 
در حال بکسل کردن کامیون کشنده بنز گرفتار در برف و 
یخبندان در جاده سنندج است. این ویدئو با شوخی های 
 زیادی در شبکه های اجتماعی همراه بود. کاربری نوشت: 
»  نیسان آبی تنها یک ماشین نیست بلکه یک اسطوره است 
برای نشون دادن قدرت.« کاربر دیگری نوشت: »اگه این 
نیسان آبی مال یک کشور دیگه بود همین ویدئو باعث 
می شد کلی قیمت سهامش توی بورس باال بره و تا مدت 
ها ازش به عنوان یک تبلیغ استفاده می کردن.« کاربری 
هم نوشت: »یکی از خوبی های نیسان آبی اینه که ایربگ 
نداره و االن الزم نیست بگیم حیف ایربگش باز نمی شه.« 
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   هزینه یک روز قطعی اینترنت در کشور چقدر است؟

بر اساس اعالم وبسایت NetBlocks یک روز قطعی، 
اختالل شدید یا از دسترس خارج شدن اینترنت در ایران 
خسارتی برابر با 37 میلیون و 36۵ هزار و ۱74 دالر به 
اقتصاد کشور می زند. با احتساب دالر ۲6 هزار تومانی 
این رقم یعنی حدود هزار میلیارد تومان. کاربران به این 
موضوع واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »کاش برخی 
از مسئوالن که به دنبال محدود کردن اینترنت هستن 
این نکته رو متوجه بشن که اینترنت بستر بسیاری از 
مشاغل شده که محدود کردنش می تونه عواقب زیادی 
به همراه داشته باشه.« کاربر دیگری نوشت: »به تازگی 
رتبه اینترنت در سرعت اینترنت در جهان به 73 رسیده 
که چند پله نسبت به ماه های قبل پایین تر آمده و باید 
مسئوالن وزارت ارتباطات بدونن که کندی اینترنت هم 
باعث می شه به خیلی از کارهای اینترنتی آسیب وارد بشه 

و باید فکری به حالش بردارن.« 
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 وقتی تهران تگزاس شد!

روز گذشته دو ویدئو از مناطق مختلف تهران منتشر شد 
که در هر دوی آن ها شاهد تیراندازی هستیم. یکی از این 
ویدئوها متعلق به درگیری مسلحانه سارقان با پلیس در 
منطقه ولنجک در پنج شنبه 3۰ دی بود که متاسفانه یکی 
از ماموران انتظامی از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار 
می گیرد و یکی از این سارقان هم دستگیر می شود. 
در ویدئوی دیگر هم که متعلق به جمعه شب در خیابان 
شریعتی تهران است شاهد فردی با سر و صورتی خونین 
هستیم که گفته شده با اسلحه از یک مازراتی پیاده شده 
و شروع به تیراندازی به چند نفر کرده که آن ها هم با چاقو 
و قمه او را زخمی کرده اند. کاربران شبکه های اجتماعی با 
بازنشر این ویدئو ها از پلیس و قوه قضاییه خواستند که 

با این افراد، برخورد جدی صورت گیرد.
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ادعای عجیب درباره مافیای خودرو

صحبت های رئیس سابق پلیس راهور تهران واکنش هایی 
را در فضای مجازی ایجاد کرد. سرهنگ هاشمی در گفت و 
گو با همشهری آنالین درباره کیفیت خودروهای داخلی ، 
گزارش هایی را که از نقص فنی خودروها داده می شود 
به ماجرای پشت پرده خــودروســازان مربوط دانست. 
او حضور قطعه سازی را که خودش عضو هیئت مدیره 
خودروسازی است ،فاجعه ای در خودرو سازی خواند و 
مدعی شد: »یکی از نمایندگان مجلس از طرف مجلس رفت 
و اشکاالت خودروها را جمع آوری کرد و با نجابت این موارد 
را در صحن مجلس مطرح کرد. می دانید چه شد؟ دور بعد 
این نماینده تایید صالحیت نشد.« او در بخش دیگری از 
اظهاراتش تصریح کرد: »در دنیا مسئول ایمنی و سالمت 
مردم کشور شخص رئیس جمهور است، ولی در کشور ما 
دولت، رئیس جمهور و وزارت صمت نماینده خودروساز 

هستند نه مردم و این یک فاجعه است.«
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همه جا کثیف جز »بهشت«!

ویدئوی منتشر شده از نحوه جمع آوری زباله در خیابان 
های اطراف شهرداری و شورای شهر تهران در ساعت 
های اولیه روز، واکنش هایی را به همراه داشت. رکنا در 
این گزارش ویدئویی ،نشان می دهد که جمع آوری زباله 
در خیابان بهشت، حوالی پارک شهر که ساختمان اصلی 
شهرداری و شورای شهر تهران در آن قرار گرفته با دیگر 
مناطق تهران متفاوت است. این گزارش نشان می دهد 
در حالی که در خیابان های اطراف همین خیابان ،زباله ها 
روی زمین ریخته، این خیابان جزو معدود خیابان های تمیز 
تهران است که نه تنها هیچ گونه زباله ای در اطراف مخازن 
آن مشاهده نمی شود، بلکه شاهد آب و جارو شدن کامل 
این خیابان آن هم در ساعات پایانی شب هستیم و به نظر 
می رسد که حواس مسئوالن بخش های مختلف خدمات 
شهری، حسابی به محل عبور و مرور شهردار تهران و 

اعضای شورای شهر، جمع است.

تاریخچه نسل های مختلف اینترنت	 
ــدود ســال ۱۹۸۲ آمــد که از  نسل اول شبکه تلفن همراه ، ح
سیستم آنالوگ استفاده می کرد و به صورت قراردادی ۱G نامیده 
شد. این سیستم به طور کامل آنالوگ بود تا زمانی که اینترنت 
نسل دوم ۲G راه اندازی شد و در سال ۱۹۹۱ به دیجیتال جهش 
پیدا کرد.  ۲Gهمچنین داده های تلفن همراه را در قالب فناوری 
 3G اضافه کرد. تقریبا ۱۰ سال بعد شبکه EDGE و GPRS های
راه اندازی شد که سرعت بیشتری از نسل دوم در اختیار کاربران 
قرار می داد. تقریبا ۱۰ سال بعد از آن شبکه های LTE فعلی ما راه 
اندازی شد. شبکه ای که ما به آن نسل چهارم یا 4G می گوییم. اما 
در اواخر سال ۱3۹۹ بود که تب فناوری 5G در ایران باال گرفت 
و شرکت های بزرگ مخابراتی ایرانی مانند ایرانسل و همراه اول 
اولین سایت های 5G خود را در ایران تأسیس کردند. در ابتدا 
ایرانسل از این فناوری در پارک آب وآتش پرده برداری کرد و سپس 
همراه اول با حضور وزیر ارتباطات در باغ موزه کتاب اولین سایت 
فناوری 5G خود را افتتاح کرد. با تست هایی که توسط عموم 
مردم انجام گرفت، سرعت هر دو سایت بسیار باال بود که باعث 
شگفت زدگی دوستداران فناوری و اینترنت شد. اما شاید برای 
شما سؤال باشد که باالخره چه زمانی فناوری پرسرعت 5G به 

دستتان می رسد؟

چه زمانی 5G در ایران فراگیر می شود؟	 
فناوری 5 جی سرعت بسیار باالیی دارد و می تواند در کمترین زمان 
فایل های دانلودی را در اختیار شما قرار دهد، اما بحث اصلی این 
روزها سرعت 5 جی نیست، سؤال اصلی این است که این فناوری 
کی در دسترس عموم قرار می گیرد و فراگیر می شود؟ همان طور که 
گفتیم، شرکت های بزرگ مخابرات ایران سایت های محدودی در 
تهران، مشهد و کیش راه اندازی کرده اند که عموم مردم می توانند 
با تهیه گوشی های 5G از این ویژگی عالی استفاده کنند. به نظر 
می رسد طولی نمی کشد که شهرهای بیشتر و مناطق گسترده تری 
از 5G برخوردار شوند. با این حال هم اکنون بیش از هزار و 3۰۰ 
شهر در سراسر جهان از اینترنت 5G استفاده می کنند و طبق آمار 

حدود 3۰ درصد کشور های جهان به این فناوری مجهز هستند.

موانع گسترش اینترنت 5G در کشورمان	 
از راه اندازی نخستین سایت 5G در ایران  بیش از یک سال می 
گذرد، اما هنوز گامی به سمت توسعه و گسترده شدن بیشتر آن 
برداشته نشده است. البته فراگیر شدن 5G به طور کلی زمان بر 
است و پیش بینی شده این فناوری چند سال طول می کشد تا 
جهانی شود. با این حال برخی کارشناسان مدعی هستند که دست 
های پشت پرده ای برای گسترش پیدا نکردن 5G وجود دارد. پوریا 
هادی پور رئیس شرکت ورایزن در گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران 
در این باره مدعی شده: »به دلیل وجود  انحصار و بسته بودن فضای 
واردات گوشی در کشور، صاحبان کسب و کار و فعاالن در این 
صنعت، تمایل نداشتند که گوشی های 5G زودتر از گوشی هایی 
که در انبار دارند وارد کشور بشود و مردم بتوانند از قابلیت های 
آن استفاده کنند. به هر حال هنوز در بــازار و انبار های تاجران 
گوشی های هوشمند، موبایل های 4G وجود دارد و آن ها باید درآمد 
و سود خودشان را از بازار ببرند تا بستر و پلتفرم جدید 5G وارد کشور 
شود.« این کارشناس راجع به دیگر موانعی که سد راه گسترده شدن 
نسل پنجم اینترنت در ایران شده است هم می گوید: »مانع بعدی 
هزینه هایی است که در پی ارائه خدمات 5G به عنوان یک اینترنت 
پر سرعت به وجود می آید. قطعا بعد از گسترده شدن نسل پنجم 
ارتباطات، هزینه های بهره مند شدن از خدمات اینترنت، تغییرات 
جدی خواهد داشت و مردم باید از یک هزینه عمومی عادالنه در 

محیط اینترنت بهره مند شوند. این عدد در کشور ما رقمی منطقی 
نیست. برای مقایسه باید گفت که در کشور هایی مثل بالروس و 
کشور های حاشیه دریای خزر با قیمت هایی مثل ۷ یا ۸ دالر به 
صورت نامحدود و پهنای باند عالی می توانید اینترنت پرسرعت 
دریافت کنید. شاید موضوع دیگری که بر کندی روند گسترش 
5G در جهان تاثیر گذاشته، مسائل امنیتی باشد. دنیا باید بتواند 
بدافزار ها و سخت افزار های خودش را در حوزه امنیت با این اینترنت 

تطبیق دهد و سپس به فکر راه اندازی گسترده این فناوری باشد.«

آیا 5G برای انسان و محیط زیست مضر است؟	 
 زمانی که اینترنت 5G برای نخستین بار معرفی شد، مقاالت 
زیادی درباره مضرات بالقوه این فناوری نوشته شد. با شیوع کرونا 
شایعاتی هم نظیر رابطه 5G با شیوع جهانی کرونا در فضای مجازی 
پیچید. برخی از کارشناسان دلیل بخشی از جنجال های اولیه 
درباره 5G را پیشتازی هوآوی می دانند و دستگیری دختر رئیس 
این غول فناوری در کانادا را در زمینه همین اتفاق بیان کرده اند با 
این حال نگرانی هایی در باره اختالالتی که این فناوری برای انسان 

و محیط زیست هم ممکن است داشته باشد وجود دارد.
سالمت انسان: هم اکنون بیش از ۲4۰ دانشمند پژوهش هایی درباره 1

خطرات قرار گرفتن در معرض میدان الکترومغناطیسی انجام 
داده اند و با مشارکت یکدیگر بیش از دو هزار مقاله در زمینه تأثیرات 
میدان های الکترومغناطیسی منتشر کرده ند. تمام این دانشمندان 
به اتفاق از سازمان ملل درخواست کرده اند اقدامات الزم برای 
کاهش انتشار امواج ایجادکننده میدان الکترومغناطیسی از سوی 
تجهیزات ارتباط بی سیم و مقابله با قرار گرفتن مردم در معرض این 

امواج به سرعت انجام شود.
در مطالعه ای که با سرپرستی برنامه ملی سم شناسی آمریکا 2 محیط زیست

)NTP( انجام شده، شواهد واضحی درباره خطر ابتال به سرطان و 
آسیب دیدن DNA خفاش ها و موش ها درصورت قرار گرفتن آن ها 

در معرض تابش فرکانس های رادیویی، ارائه شده است.
پرواز هواپیماها یکی دیگر از خطراتی که ممکن است فناوری نسل پنجم 3

برای بشر داشته باشد به خطر افتادن امنیت پرواز هواپیماهاست. 
به تازگی شرکت هواپیمایی امارات پروازهای خود به ۹ شهر ایاالت 
متحده را به دلیل نگرانی از مشکالت احتمالی اینترنت 5G تعلیق 
کرده است. گفته می شود اینترنت پرسرعت 5جی از باند فرکانسی 
که »سی« نامیده می شود، استفاده می کند که نزدیک فرکانس هایی 
است که هواپیماها برای اندازه گیری ارتفاع به کار می برند. اداره 
هوانوردی فدرال )اف ِای ِای( هشدار داده است که اختالل های 
بالقوه می تواند بر ابزارهای حساس داخل هواپیما از جمله دستگاه 
تعیین ارتفاع تاثیر بگذارد. ایرباس و بوئینگ نیز مخالفت خود را با 
آغاز استفاده از این فناوری در آمریکا اعالم کردند و راجع به تاثیر 

منفی عظیم این اقدام بر صنعت هوانوردی هشدار دادند.

 با فراگیر شدن 5G شاهد چه تغییراتی در زندگی خواهیم بود و چه خطراتی ممکن است
 برای انسان و محیط زیست داشته باشد

 5G
فرشته یا هیوال؟

رعیت نواز- شبکه 5G در سراسر جهان در حال گسترش است و به اعتقاد بسیاری از محققان، سبک زندگی مردم را تغییر 
خواهد داد اما از طرفی هم برخی پژوهشگران، نگرانی های خود را درباره زیان های استفاده از این فناوری برای انسان و 
محیط زیست ابراز کرده اند که چالشی برای پیشرفت این فناوری جدید به حساب می آید. در این گزارش ضمن بررسی اینترنت 

نسل پنجم به برخی از ادعاهای مطرح شده درباره آسیب های ناشی از استفاده از این فناوری پرداخته ایم.

لوازم خانیگ که 
خریدم اصله؟

برای این که از اصالت لوازم خانگی که خریدیم 

مطلع شویم چه باید کرد؟

ــوازم خانگی و گوشی  یکی از مشکالت خــریــداران ل
تلفن همراه این است که نمی دانند کاالیی را که می 
 خرند اصالت دارد یا کاالی قاچاق یا کاالی دستکاری

 شده ای است که به اسم برند خاصی می خرند. این اتفاق 
با ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیش از پیش شده و 
مشکالتی را برای خریداران ایجاد کرده است، از همین 
رو شناسایی و خرید لوازم خانگی اصل از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار است. از همین رو در این گزارش قصد 
داریم تا شما را با روش های استعالم گارانتی لوازم خانگی 

و گوشی تلفن همراه آشنا کنیم.

 	irangs.ir استعالم از سامانه
اگر اینترنت در دسترس دارید به سایت سامانه جامع 
گارانتی به نشانی irangs.ir بروید و با وارد کردن شناسه 
رهگیری از اصالت کاال و معتبر بودن گارانتی مطمئن 
شوید.  در این روش بعد  از ورود به سایت  می توانید در 
بخش استعالم اصالت گارانتی کاال با استفاده از شماره 
سریال لوازم خانگی اصالت کاالی خود را تأیید کنید. 
برای این کار گزینه سریال را انتخاب کنید و با وارد کردن 
سریال کاالی خریداری شده، کلید جست وجو را بزنید.  
سپس باید از میان دو گزینه لوازم خانگی برقی و لوازم 
صوتی و تصویری خانگی بسته به نوع محصول خریداری 
شده، گزینه مرتبط را انتخاب کنید. به عنوان مثال اگر 
گزینه لوازم خانگی برقی را انتخاب کردید، در مرحله بعد 
می توانید در بخش طبقه کاالیی، نوع کاالی خریداری 
شده را مشخص کنید. به عنوان مثال اگر در این بخش 
محصول یخچال فریزر را انتخاب کنید، در بخش بعدی 
امکان انتخاب برند محصول برای شما وجود دارد. تا این 
جای کار شما اصلی ترین مرحله استعالم گارانتی لوازم 
خانگی را انجام داده اید، در نتیجه تشخیص اصل بودن 
لــوازم خانگی دیگر کار دشــواری نخواهد بود. مزیت 
بعدی در این بخش این جاست که پس از انتخاب نوع برند 
می توانید نام شرکت گارانتی کننده محصول را که مورد 

تأیید سایت سامانه گارانتی است، ببینید.

استعالم با کد دستوری ۷۷۷۷#*4*	 
روش دوم برای استعالم گارانتی محصول، استفاده 
از کد دستوری #۷۷۷۷*4* توسط موبایل است. در 
این روش از کد شناسایی لوازم خانگی یا گوشی تلفن 
همراه برای تشخیص اصل بودن کاال استفاده می شود 
تا به کمک آن از اصالت و خدمات پس از فروش محصول 
مطمئن شوید. اجبار تولیدکنندگان لوازم خانگی و 
واردکنندگان گوشی همراه برای دریافت شناسه کاالی 
لوازم خانگی این امکان را در سامانه جامع گارانتی 
فراهم کرد تا خریداران با اطمینان کامل بتوانند خرید 
لوازم خانگی ایرانی و لوازم خانگی خارجی را انجام 
دهند. برای این روش ابتدا این کد دستوری را توسط 
موبایل خود بگیرید. بعد باید عدد 2 را برای انتخاب 
گزینه سامانه جامع گارانتی وارد کنید و سپس بر گزینه 
Reply کلیک کنید. برای تشخیص اصل بودن لوازم 
خانگی تنها 2 مرحله دیگر باقی مانده. با ارسال عدد 
یک، گزینه استعالم گارانتی و در پنجره بعدی با وارد 
کردن شماره رهگیری کاال و در نهایت انتخاب گزینه 

Reply از اصالت محصول خود مطمئن شوید.
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آفساید

پنجره پرسپولیس باز هم بسته شد
باشگاه پرسپولیس با وجود اعالم هشدار وکیل کریستین اوساگونا مبنی 

بر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی خود به دلیل پرداخت نکردن مطالبات 
مهاجم خارجی پیشین این تیم نتوانست طلب ۹۶ هزار دالری به همراه 
سود 5 درصد ساالنه آن را پرداخت کند تا فیفا با ارسال نامه ای رسمی خبر 

از محرومیت این باشگاه دهد. 
بنابراین باشگاه پرسپولیس در شروع نقل و انتقاالت زمستانی با محرومیت 

روبه رو شد تا رضا درویــش مدیرعامل تازه وارد سرخ ها با بحران جدی 
دیگری روبه رو شود. شایان ذکر است، باشگاه پرسپولیس با ضرب االجل 
آنتونی استوکس دیگر طلبکار خود نیز روبه رو شده است و باید پول برای 

پرداخت به او نیز داشته باشد.

واریز 3 میلیاردی به حساب فدراسیون 
تیراندازی

سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک دیروز از 
دو فدراسیون کشتی و تیراندازی بازدید کرد. او در حاشیه 
بازدید از اردوی تیم ملی تیراندازی از واریز سه میلیارد ریال 
به حساب فدراسیون تیراندازی خبر داد و گفت: »متعهد 
شدیم برای رقابت های پیش رو به میزبانی مصر هم کمک 
کنیم.« صالحی امیری با اشاره به سرپرستی مهدی مبینی 
بر فدراسیون تیراندازی گفت: »شاید برداشت این باشد که 
سرپرست در فدراسیون انگیزه نداشته باشد اما او به دنبال 
اهداف بلند مدت است و حضورم در اردو این پیام را دارد 
که تیراندازی اولویت جدی ما برای رویدادهای پیش رو 
است ، ضمن این که تکلیف فدراسیون در آینده ای نزدیک 

مشخص می شود.«
 

هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت شد
مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت دیروز به ریاست محمد 
پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانان و با حضور کیکاووس سعیدی به عنوان 
نماینده کمیته ملی المپیک برگزار شد. قدرت جمشیدیان، 
عجم  محمد  شجیع،  رضــا  فیروزجاه،  خیری نیا  حسین 
خراسانی نقندر، محمود علیزاده، سارا فرشتیان، فریبا 
مددی، علیرضا نصیری و مجید هنرجو کاندیداهای ریاست 
فدراسیون اسکیت بودند که جمشیدیان، نصیری و مددی 
به نفع هنرجو انصراف دادند. محمود علیزاده در مجمع 
شرکت نکرد. در این انتخابات هنرجو 2۶ رای کسب کرد، 
رضا شجیع صاحب 24 رای شد و سارا فرشتیان 3 رای و 
حسین خیری نیا نیز 2 رای کسب کرد تا انتخابات با حضور 
هنرجو و شجیع به دور دوم کشیده شود. در دور دوم، مجید 
30 رای به عنوان رئیس فدراسیون اسکیت  هنرجو با 

انتخاب شد. رضا شجیع هم 25 رای کسب کرد.

اخبار

گروه ورزش/  روز گذشته هفته شانزدهم رقابت های 
لیگ برتر با برگزاری دو بازی آغاز شد. در اولین بازی 
مس رفسنجان میزبان سپاهان بود که این دیــدار با 
نتیجه 3 بر یک به سود مسی ها به پایان رسید. گل اول 
این بازی در ثانیه 14 توسط مغانلو برای سپاهان به ثمر 
رسید تا شاهد سریع ترین گل لیگ بیست و یکم باشیم. 
اگرچه بسیاری در همان لحظه تصور کردند که این گل 
زودهنگام و عجیب، سریع ترین گل تاریخ لیگ برتر 
است اما همچنان رکورد غالمرضا رضایی حفظ شده 
است. مغانلو در زمان 13.42 ثانیه موفق شد توپ را 
از خط دروازه عبور دهد و این در حالی است که مهاجم 
پرسپولیس در لیگ دوازدهــم زودتــر از او و در زمان 
10.52 ثانیه گل را به ثمر رسانده بود. در این بازی 
سپاهان پنجمین شکست فصل خود را پذیرفت که این 
میزان شکست برای تیمی که ادعای قهرمانی دارد زیاد 
است و شاگردان نویدکیا رفته رفته از کورس قهرمانی 
دور می شوند. سپاهانی ها با این نتیجه 2۹ امتیازی و در 
رده سوم باقی ماندند و مس رفسنجان 2۶ امتیازی شد 

و موقتًا جای آلومینیوم را در رده چهارم جدول گرفت.

در مهم ترین بازی هفته، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 
میزبان فوالد بود که این بازی با تک گل مهدی عبدی 
به سود سرخ های تهران به اتمام رسید. پرسپولیس 
برای این بازی مصدومان زیادی داشت و امید عالیشاه، 
نعمتی در  پاکدل و سیامک  عیسی آل کثیر، حامد 
گذشته  روز  نبودند.  محمدی  گــل  یحیی  دســتــرس 
حامد لک باز هم در درون قفس توری سرخ ها ایستاد 
و توانست اولین کلین شیت خود در نیم فصل دوم را 

ثبت کند. سیدجالل حسینی و فرشاد فرجی همانند 
دو دیدار قبلی در قلب دفاعی پرسپولیس قرار گرفته 
بودند. این بازی شماره 250 سیدجالل حسینی با 
پیراهن سرخ های تهران بود. او به این ترتیب از آمار 
24۹ بازی بهروز رهبری فرد گذشت و اکنون بعد از 
علی پروین، محمد پنجعلی، حسین عبدی و افشین 
پیروانی در رتبه پنجم تاریخ باشگاه از نظر تعداد بازی 
قرار دارد. سعید آقایی دفاع چپ پرسپولیس بود و در 
سمت راست اما در تصمیمی جالب توجه، یحیی گل 
محمدی ترجیح داده از منوچهر صفرُاف سود ببرد تا 
بازیکن تاجیک سرخ ها اولین حضور خود در ترکیب 
اصلی را تجربه کند.در خط میانی کمال کامیابی نیا و 
میالد سرلک به همراهی مهدی ترابی و احسان پهلوان 
انتخاب های یحیی بودند و در خط حمله هم با توجه به 
مصدومیت عیسی آل کثیر، باز هم وحید امیری و مهدی 

عبدی کنار هم قرار گرفتند و یک بار دیگر عملکرد خوب 
این دو بازیکن یحیی را امیدوار کرد. پرسپولیس با این 
برد ارزشمند عالوه بر یک شروع خوب در نیم فصل 
دوم توانست به امتیاز 35 برسد و با یک بازی بیشتر هم 

امتیاز با استقالل در صدر جدول قرار بگیرد.

در ادامه هفته شانزدهم امروز چهار بازی برگزار می 
شود که در یکی از این بازی ها پدیده در اراک به مصاف 
آلومینیوم می رود. پدیده اگر می خواهد در لیگ برتر 
بماند باید روند نتیجه گیری اش را تغییر بدهد. تنها تیم 
بدون برد مسابقات کار سختی در اراک دارد. شاگردان 
سیدعباسی فقط 4 گل در لیگ برتر زده اند و فردا هم 
کار سختی برای گلزنی به یکی از مستحکم ترین خطوط 
دفاعی لیگ خواهند داشت. بازی رفت با نتیجه مساوی 

بدون گل به پایان رسید.

ویژه

پس از گذشت 5 سال تعطیلی صورت می گیرد 

رقابت 120 ورزشکار والیبال نشسته در مشهد
مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور گرامی 
داشت دهه فجر از 1۶ بهمن با حضور بی سابقه 
30 تیم در مشهد برگزار می شود. این در حالی 
ــال اســت، رقــابــت های  ــت کــه حــدود پنج س اس
قهرمانی کشور در والیبال نشسته برگزار نشده و 
حاال استقبال چشمگیری در این دوره از مسابقات 
صورت گرفته است که حدود 120 ورزشکار به 

رقابت می پردازند. 
نشسته  والیبال  مسابقات  ــزاری  ــرگ ب مسئول 
قهرمانی کشور در نشست خبری این مسابقات 
که دیروز در مشهد برگزار شد، گفت: 35 سال 
ــران در رقابت های  است که والیبال نشسته ای

جهانی و پاراالمپیک قهرمان است و برای حفظ 
این جایگاه و با توجه به تعطیلی پنج ساله مسابقات 
مسابقات  در  ســازی  پشتوانه  کشور،  قهرمانی 
قهرمانی امسال مورد توجه جدی است، بنابراین 
کشف اســتــعــدادهــای جــوان و پشتوانه ســازی 
برای تیم های ملی والیبال نشسته در مسابقات 
مشهد  در  فجر  جــام  نشسته  والیبال  قهرمانی 
هدف  گــذاری شده است. هادی رضایی افزود: 
مسابقات امسال والیبال نشسته قهرمانی کشور  
از 1۶ بهمن با حضور 30 تیم در شش گروه پنج 
تیمی آغاز و اختتامیه آن نیز 21 بهمن انجام می 
شود. نایب رئیس کنفدراسیون والیبال نشسته 

آسیا و اقیانوسیه دربــاره استقبال چشمگیر تیم 
ها در این دوره از مسابقات اظهار کرد: سال ۹5 
آخرین سالی بود که رقابت های قهرمانی والیبال 
نشسته در سطح کشور برگزار شد. حاال پس از 
گذشت پنج سال تعطیلی، این رقابت ها از سر 
گرفته شده که با توجه به جایگاه این رشته در سطح 
جهان، با استقبال خوبی همراه هستیم. بنابراین 
انتظار چنین استقبالی از تیم ها پس از پنج سال 
دوری از مسابقات قابل پیش بینی بود. امیدوارم 
با برگزاری این مسابقات و شناسایی نیروهای 
مستعد و نخبه در آینده تیم ملی قوی با ترکیبی از 

بازیکنان باتجربه و جوان داشته باشیم.

جنجال اینستاگرامی ستاره آرژانتینی

توهین باورنکردنی مسی به مفسر معروف

شانس استقالل برای پیروزی در پرونده پادوانی
جلسه استماع صحبت های باشگاه استقالل و لئوناردو پادوانی در دادگاه عالی ورزش 
برگزار شد. مدافع سابق استقالل بعد از مصدومیتی که به ویلچرنشینی او منجر شد، 
با تنظیم شکایتی در فیفا خواهان دریافت غرامتی سنگین به ارزش ۹ میلیون دالر از 
باشگاه استقالل شده بود؛ شکایتی که در فیفا رد شد تا پادوانی این شکایت را به دادگاه 
عالی ورزش بکشاند. بنابر اعالم باشگاه استقالل، نشستی مجازی به همین منظور برگزار 
شد که در آن پادوانی و تیمش در یک سو و نمایندگان باشگاه استقالل هم در سوی دیگر حضور 
داشتند. تیِم پادوانی که شامل سه وکیل و یک پزشک بودند نتوانستند مدارک و ادله جدیدی 
نسبت به آن چه در فیفا ارائه داده بودند، ارائه کنند و تقریبًا همان دفاعی را که در فیفا انجام داده 
بودند، به دادگاه عالی ورزش ارائه دادند. با توجه به نحوه دفاع دو طرف از مواضع خود، احتماال 

دادگاه عالی ورزش رای فیفا را تایید خواهد کرد.

جیمی کــاراگــر، ستاره سابق لیورپول، مدعی 
شد که لیونل مسی به خاطر انتقاد از انتقالش 
ــت. مسی  ــرده اس بــه پــی اس جــی بــه او توهین ک
بــه عنوان  و  ــدا  از بارسلونا ج امــســال  تابستان 
بازیکن آزاد به پاری سن ژرمن منتقل شد اما به 
نظر می رسد که نتوانسته هنوز با ترکیب این تیم 
ــود. ابتالی او به کرونا در تعطیالت  ســازگــار ش
کریسمس و سال نوی میالدی نیز کار را برای او 
دشوارتر کرد و این بازیکن چند هفته ای است که 
نتوانسته برای تیمش به میدان برود. با این حال 
این ستاره آرژانتینی از انتقادهایی که از حضورش 
در پی اس جی می شود چندان راضی و خوشحال 
نیست و این موضوع را به کارشناس شبکه اسکای 
اسپورت نشان داده است. کاراگر شب گذشته 

پس از شکست واتفورد برابر نوریچ گفت: »پس 
از برنامه »Monday Football Night« بود که 
پیامی خصوصی روی اینستاگرامم دریافت کردم. 
این پیام از سوی خود مسی بود. دوست ندارم این 
پیام های خصوصی را نشان دهم اما او اساسا من 
را االغ خطاب کرد.« انتقاد کاراگر از مسی و مطرح 
کردن این موضوع که او نتوانسته در ترکیب پی 
اس جی جا بیفتد به مذاق این ستاره آرژانتینی 
خوش نیامده است.این ادعای کاراگر باعث شد 
که گری نویل، دیگر مفسر این شبکه، به همراه دیو 
جونز، مجری این برنامه، نتوانند جلوی خنده شان 
را بگیرند اما این مدافع سابق لیورپول ادامه داد: 
»اگــر مسی آن برنامه را دیــده پس امیدوارم این 
برنامه را هم ببیند چون لیونل، من واقعا دوستت 

دارم. تو بهترین بازیکن تاریخ هستی و در مقایسه 
با تو من االغ بودم.« کاراگر با اشاره به شرایط این 
بازیکن در پارک دو پرنس ادامه داد: »بپذیر که تو 
در این تیم جا نیفتادی. تو به انــدازه کافی خوب 
بازی نکرده ای، حتی اگر در تابستان قهرمان کوپا 
آمه ریکا شده باشی. این اتفاق برای این که محمد 
صالح از ترکیب منتخب سال فیفا بیرون بماند 
کافی نیست.« این مفسر شبکه اسکای اسپورت 
در واقع به حضور نداشتن  محمد صالح در ترکیب 
منتخب سال 2021 اشاره دارد که از سوی فیفا 
اعالم شد، اتفاقی که تعجب بسیاری را به دنبال 
داشت به خصوص که این بازیکن مصری جزو سه 
نامزد نهایی دریافت جایزه بهترین بازیکن سال 

قرار داشت.

پایان ماجرای آزمون با یوونتوس و مذاکره با تیم انگلیسی

حضور سردار مقابل عراق در هاله ای از ابهام!
گروه ورزش / سردار آزمون مهاجم تیم ملی و بازیکن زنیت روسیه در هفته های 
اخیر سوژه ثابت رسانه های ورزشی ایرانی و خارجی بوده است. قرارداد این بازیکن 
با زنیت رو به پایان است و پیشنهادهای زیادی به او و باشگاه زنیت رسیده اما هنوز 
توافقی حاصل نشده است. جدی ترین پیشنهاد از سوی لیون فرانسه و باشگاه 
بایرن لورکوزن بود که باشگاه زنیت درخواست باالیی برای رضایت نامه سردار 
داشت و مذاکرات به بن بست رسید. زنیت از یک سو می خواهد از آزمون درآمدزایی 
خوبی بکند و از سوی دیگر نگران آن است که نتواند در نقل و انتقاالت زمستانی 
سردار را بفروشد و در پایان فصل او بازیکن آزاد شود و هیچ پولی به این باشگاه 
روسی نرسد. در همین زمینه طی هفته گذشته پیشنهادهای جدید برای آزمون را 
بررسی کرد. باشگاه یوونتوس از هفته گذشته این بازیکن ایرانی را زیرنظر داشت. 
طبق اعالم رسانه های ایتالیا، باشگاه شهر تورین به دلیل شرایط کرونایی و نبود 
 »ekipa« مهاجم به دنبال جذب قرضی آزمون تا پایان فصل است. اما دیروز سایت
روسیه پرونده انتقال ستاره ایرانی زنیت به یوونتوس را بست. طبق گزارش این 
رسانه، یوونتوس با درخواست زنیت برای مبلغ فروش آزمون موافقت نکرد تا این 
پرونده بسته شود. باشگاه زنیت سن پترزبورگ برای فروش آزمون که تنها شش ماه 
از قراردادش باقی مانده از یوونتوس مبلغ پنج میلیون یورو را درخواست کرده بود. 
در ادامه اخبار مربوط به ستاره ایرانی زنیت روز گذشته نشریه »اتلتیک« انگلیس 
خبر داد، باشگاه انگلیسی منتظر پاسخ باشگاه زنیت برای جذب ستاره تیم ملی 
ایران است. باشگاه برنلی به نظر می رسید در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد 
ولی وضعیت این تیم با اعالم رئیس باشگاه بهبود یافته و می خواهد در زمستان 
هزینه   و بازیکن جدید جذب کند. رئیس باشگاه انگلیسی گفت: هر پرداختی که 
طبق شرایط الزم است، به موقع و به طور کامل انجام شده و برنامه پرداخت آینده 
همچنان منظم است و همه طرف ها هیچ نگرانی در خصوص ساختار یا رعایت 
آن شرایط ندارند. با وجود تکاپوی باشگاه زنیت برای فروش سردار آزمون، این 
بازیکن فعال شرایط بازی ندارد و گویا مصدوم شده است. تیم فوتبال زنیت دیروز در 
دومین بازی دوستانه اش در اردوی تدارکاتی خود در امارات به مصاف بوتو پلوودیو 
بلغارستان رفت و باز هم خبری از سردار نبود. سیماک هفته گذشته در زمان آغاز 
اردوی امارات از تمرینات انفرادی سردار آزمون به دلیل آسیب دیدگی خبر داده 
بود و باید منتظر ماند و دید که آیا آزمون برای دیدار تیم ملی کشورمان در پنج شنبه 

پیش رو مقابل عراق در انتخابی جام جهانی به شرایط بازی می رسد یا خیر؟

گزارش

 درخواست سنگین پیکان 
از پرسپولیس

باشگاه پیکان برای صدور رضایت نامه بازیکن 
تیم فوتبال پیکان رقمی سنگین را از پرسپولیس 
خواستار شد. پرسپولیسی ها بعد از پریرا این 
بار دست روی ستاره پیکان گذاشتند و خواستار 
جذب علیرضا کوشکی شدند. کوشکی بازیکنی 
است که استقاللی ها هم نیم نگاهی به جذب این 
بازیکن دارند اما درخواست سنگین پیکان برای 
صدور رضایت نامه این بازیکن باعث عقب نشینی 
کادر مدیریتی پرسپولیس شد. کوشکی یک سال 
و نیم دیگر با پیکان قرارداد دارد و باشگاه پیکان 
هم رقمی سنگین را برای انتقال این بازیکن به 

تیم های دیگر در نظر گرفته است.

احتمال لغو سفر اینفانتینو به تهران

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: به 
خاطر مباحث کرونا زمزمه هایی مطرح شده که 
هنوز حضور رئیس فیفا در تهران مشخص نیست. 
احسان اصولی در خصوص سفر جیانی اینفانتینو 
که قرار بود در بهمن به تهران انجام شود، اظهار 
کرد: او در دیداری که با ریاست فدراسیون در قطر 
داشت، قول داد که برای بازی 12 بهمن مقابل 
امارات به تهران سفر کند و مجموعه ای از برنامه ها 
برای حضور وی اتفاق افتاد اما هم اکنون به خاطر 
بحث کرونا زمزمه هایی مطرح شده که این سفر 
انجام بشود یا خیر. هنوز در واقع خیلی مشخص 
نیست. اگر او به ایران سفر کند خیلی مسائل می 

تواند با حضور وی برطرف شود.

تمرین استقالل با 11 بازیکن
بر اســاس اعــالم باشگاه استقالل تمرین دیروز 
آبی پوشان با حضور هشت بازیکن و سه دروازه بان 
برگزار شد. هفته گذشته تست کرونای 1۷ بازیکن 
استقالل مثبت شد که دیدار های این تیم مقابل 
پیکان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 
و هــوادار در هفته شانزدهم لیگ برتر به تعویق 
افتاد. طبق برنامه سازمان لیگ، استقالل باید 
چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه انقالب کرج 

به مصاف هوادار برود.

 مشارش معکوس برای محکومیت 
یک میلیون یورویی

رادو، دردرس بزرگ 
درویش و رسخ ها

بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از این که 
1۷ آذر تهران را با تصمیم یک طرفه ترک کرد، پس از گذشت نزدیک 
به 40 روز، فسخ یک طرفه قـــراردادش را نیز در دستور کار خود 
قرار داد تا بابت دو فصل دیگر نزدیک به ۹4۸ هزار یورو به همراه 5 
درصد سود ساالنه طلبکار شود؛ رقمی که احتماال به یک میلیون یورو 
خواهد رسید. نامه شکایت رادو از پرسپولیس در حالی به تازگی در 
اختیار کمیته انضباطی فیفا قرار گرفت که او آخرین بازمانده از نسل 
کروات های دوران درخشان برانکو ایوانکوویچ بود. رادو با پرسپولیس 
در هر پنج فصل قهرمانی متوالی این تیم در لیگ برتر حضور داشت اما 
هرگز نتوانست تبدیل به دروازه بان اول این تیم شود. با این حال رادو با 
کج سلیقگی محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل وقت پرسپولیس در 
فصل 13۹۸-13۹۹ قراردادی به مدت سه فصل با سرخ ها تمدید 
کرد تا از همان نخستین روزهای امضای قرارداد مخالفانی را در تیم و 
بین منتقدان پیدا کند. وقتی قرارداد رادو با پرسپولیس برای سه فصل 
تمدید شد، نخستین منتقدان خود را در رختکن پیدا کرد. سیدجالل 
حسینی، علیرضا بیرانوند، کمال کامیابی نیا و امید عالیشاه جزو 
بازیکنانی شدند که موضع گیری های تندی را در خصوص این 
بازیکن و تمدید قراردادش با مبلغی بسیار گران قیمت به ارزش 300 
هزار یورو در فصل اول با افزایش 20 درصد ساالنه در سال دوم و سوم 
داشتند .دیدگاهی که پیش کسوتانی نظیر حسین عبدی، جواد 
منافی، ناصر ابراهیمی و... هم در گفت وگوهای خود داشتند اما 
انصاری فرد برای این که ثابت کند می تواند یکی از بدترین مدیران 
تاریخ باشگاه پرسپولیس از حیث عقد قرارداد شود، بدون توجه به 
تمام این مسائل این کار را انجام داد. بعد از انصاری فرد نوبت به جعفر 
سمیعی رسید تا با بی تفاوتی به مطالبات رادو مشکالت را دوچندان 
کند. نحوه برخورد سمیعی و دست اندرکاران باشگاه با رادو به قدری 
خارج از عرف بود که باعث شد دروازه بان کروات چندین بار با نامه های 
کتبی هشدار الزم برای فسخ قرارداد را بدهد اما میانجیگری یحیی 
مانع از این اتفاق شد. مجید صدری سرپرست پیشین پرسپولیس 
نیز در برخورد با رادو همان راهی را رفت که سمیعی رفته بود و همین 
موضوع باعث شد تا دروازه بان کروات تهران را به مقصد کشورش ترک 
و در نهایت هم از پرسپولیس شکایت کند. حاال باشگاهی که در طول 
چهار فصل اخیر، محکومیت های سنگین بین المللی را تجربه کرده، 

باید به زودی منتظر یک حکم یک میلیون یورویی دیگر باشد.

ابراهیمی در لیست سیاه سرخ ها
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس که لیست خرید زمستانی اولیه خود را با اسامی 
لوسیانو پری از فوالد، پیمان بابایی از تراکتور، علیرضا کوشکی از پیکان و رامین رضائیان 
مدافع پیشین السیلیه قطر به باشگاه داده است، قصد دارد برخی بازیکنان را نیز کنار 
بگذارد. علیرضا ابراهیمی مدافع پرسپولیس که در ابتدای فصل به جمع سرخ پوشان 
ملحق شد، به هیچ وجه نتوانست نظر کادر فنی را برای حضور در خط دفاعی جلب کند. 
خرید تابستانی یحیی با جنجالی که در ابتدای فصل به دلیل نیمکت نشینی راه انداخت 
از سوی گل محمدی اخراج شد اما عذرخواهی و وساطت حمید مطهری و افشین پیروانی 
باعث شد تا او فرصت دوباره برای تمرین کردن پیدا کند. با این حال گل محمدی باز هم 
از مدافع فصل گذشته گل گهر سیرجان استفاده نکرد تا او خیلی زود تبدیل به نفر اول 

لیست مازاد مدافع عنوان قهرمانی در زمستان شود.

 مس رفسنجان 3  -  سپاهان یک
گل: مغانلو)ثانیه 14( برای سپاهان 

منشا)1۹ و 3۶(  و آذرباد)۸2( 
برای مس

ــوالد صفر ــ  پــرســپــولــیــس یـــک  - ف
گل:مهدی عبدی)4۹(

امروز       

نفت مسجد سلیمان-پیکان تهران
ساعت 15  

تراکتور تبریز-گل گهر– ساعت 15

ذوب آهن-صنعت نفت آبادان 
  ساعت 15

آلومینیوم اراک-پدیده مشهد 
  ساعت 15

فردا       

فــجــر ســپــاســی شـــیـــراز- نساجی 
مازندران– ساعت 15

چهارشنبه 6 بهمن       

هوادار تهران-استقالل– ساعت 1۷

   برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر

عبدی باز هم 
در نقش ناجی

 پرسپولیس 
 نیم فصل دوم را 
با برد آغاز کرد
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 مصطفی میرجانیان 

ــا بـــابـــک مــجــمــوعــه ای از  ــ رض
دل نــوشــتــه هــایــش را در قالب 
یک کتاب صوتی با نــام »بــرف، 
راه، بی ردپایی« منتشر کرد. به 
گزارش ایسنا، این کتاب صوتی 
شامل 36 قطعه از سروده های بابک در سال های 

گذشته است.

بهاره افشاری به زودی برای بازی 
در فیلم »آن ها مرا دوست داشتند« 
ساخته محمدرضا رحمانی جلوی 
ــی رود. امیر جعفری و  دوربین م
امیرحسین آرمان دیگر بازیگرانی 

هستند که در این فیلم بازی می کنند.

لیال حاتمی بــازی در فیلم »پیر 
ــر اکــتــای براهنی را به  پسر« اث
پایان رســانــد. او و حامد بهداد 
نقش های اصلی این اثر را برعهده 
دارند و حسن پورشیرازی، بابک 

حمیدیان و محمدرضا داوودنژاد از دیگر بازیگران 
فیلم اند.

مجید صالحی هفته جاری با آثار 
منتخبش در شبکه نمایش دیده 
می شود. »مجردها«، »جاسوس 
ــازی«، »چـــراغ هـــای ناتمام«،  ــ ب
»نازنین« و »حلقه های ازدواج« 

فیلم هایی اند که هرشب ساعت 21 پخش می شوند.

امیر غفارمنش فردا با مسابقه 
خانگی  نمایش  به   »3 »جوکر 
ــی،  ــوالیـ ــد لـ ــی ــم ــد. ح ــ ــی آی ــ م
رضـــا شــفــیــعــی جــم، ســـروش 
جمشیدی، علیرضا استادی، 

سیاوش چراغی پور و میرطاهر مظلومی دیگر 
شرکت کنندگان مسابقه هستند.

چهره ها و خبر ها

پــارســا پــیــروزفــر هــر روز ساعت 
16:45 بازپخش ســریــال »در 
ــاد« اثــر مسعود جعفری  چشم ب
جوزانی را روی آنتن شبکه یک 
دارد. این سریال اولین بار سال 
88 پخش شد و قصه آن در سال   های 1300، دهه 

20 و سال 1360 می گذرد.

کوتاه  فیلم  در  غفوریان  مهران 
»بی پدر« به کارگردانی علی مقدم 
حضور داشته و به تازگی بازی در 
این اثر کوتاه را به پایان رسانده 
است. او در این فیلم با محمدرضا 

داوودنژاد و مهری آل  آقا همبازی بوده است.
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فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

ایــن روزهـــا حضور بــازیــگــران قدیمی سینما و 
تلویزیون کم رنگ شده است. بازیگرهای جوان 
ــازه نفس، از راه رسیده  و بیشتر نقش ها را  و ت
گرفته اند. در ایــن میان بازیگرانی مانند رضا 
بنفشه خواه که در دهه 60 و 70 با بازی در آثار 
ــاره نشین هــا«، »مردی  ماندگاری از جمله »اج
ــاد مــی دانــســت«، »شــب دهـــم«، »مدرسه  کــه زی
پیرمردها«، »آژانــس دوستی« و... در خاطرات 
مردم مانده، حاال کمتر در سینما و تلویزیون حضور 
دارند. اگر بیننده سریال »نیسان آبی« باشید حتما 
نام این بازیگر باسابقه را در تیتراژ آن دیده اید، 
هرچند ممکن است او را در این مجموعه ندیده 
باشید. به سراغ رضا بنفشه خواه رفتیم تا درباره 
حضور در این سریال و مدت ها کم کاری او صحبت 
کنیم. این چهره نام آشنا شبیه نقش هایش سریع 
و کوتاه صحبت کرد و به هرکدام از سواالت ما هم 

پاسخ هایی دقیق، اما کوتاه داد.

این روزها کجا هستید؟	 
خبری نیست. فعال سرکار نیستم. یک فیلم نامه 
دستم دارم که مشغول بررسی آن هستم. بیشتر 
در خانه استراحت می کنم، کتاب می خوانم، فیلم 

می بینم و موسیقی گوش می کنم.

نام تان در تیتراژ نیسان آبی هم آمده است.	 
بله متاسفانه!

چرا متاسفانه؟	 
در قراردادی که با من بسته بودند، گفته بودند که 8 
تا 10 روز فیلم برداری داریم یعنی قرار است نقشی 
هرچند کوتاه بازی کنم، اما نه آن قدر کوتاه که در 
چند دقیقه من را بکشند و از سریال خارج کنند! 
من قبول کردم که در این سریال حضور داشته 
باشم، اما بعد دیدم که در همان قسمت اول فوت 

کردم و کارم تمام شد.

اتفاقا ما هم تعجب کردیم که چطور یک 	 
بازیگر باسابقه برای لحظات کوتاهی در سریال 

بازی کرد و دیگر اتفاقی نیفتاد.
همکاران و سازندگان نیسان آبی هم گفته بودند 
که سریال، فالش بک دارد و پس از این که شما در 
سریال فوت کردی، دوباره به سریال برمی گردی 
و ما به بازی شما نیاز داریم. اما در ابتدای سریال 
بسیاری از سکانس ها را حذف کردند و نوشتند 
که فالن بازیگر، حضور افتخاری داشته است. 
البته این موضوع برایم خیلی مشکل حادی نبود 

و من غصه نمی خورم، اما از بازی در آن متاسفم.

گفتید که فعال کاری ندارید. یعنی در روزها و 	 
ماه های آینده قرار نیست در تلویزیون، سینما یا 

نمایش خانگی شما را ببینیم؟
من در این مدت دو سریال کار کردم که یکی از آن 
ها قرار است عید نوروز پخش شود و یکی هم در ماه 
رمضان روی آنتن می رود. یکی از سریال ها »از 
سرنوشت« است که تا االن سه فصل از آن پخش 
شده و چهارمین فصل آن هم قرار است روی آنتن 
برود. سریال دیگر هم »جنابعالی« است که یکی از 
این ها قرار است در ماه رمضان و دیگری هم در عید 

نوروز پخش شود.

ــام شما را کــه در اینترنت جست و جو 	  ن
می کنیم، انگار چندین سال هیچ اثری 

نداشتید. علت کم کــاری تان چه  
بود؟

هم کرونا سبب شــده بــود هرکار 
مفصلی را قبول نکنم و هم مشکل 

فیلم نامه ها بــود که دلــم نمی 
ــال یا  ــریـ ــت در سـ ــواسـ خـ

نامه  فیلم  بــا  هایی  فیلم 
ــور داشــتــه  ــض ضعیف ح
بــاشــم. در بعضی کارها 
ــا را  ــرارداده ــم   مبلغ ق ه
این  در  نمی پسندیدم. 
راه پیر شده ایم، اما با این 

مبالغی که بعضی ها پیشنهاد 
می دهند، واقعا نمی توان کار 
کــرد. به طــور کلی از شرایط 
راضی نبودم که کاری را قبول 
نکردم. مدتی در خانه نشستم 

و خودم را سرگرم کردم. البته به نظر خودم کم کار 
نبودم. در سال های گذشته چند تله فیلم بازی 
کردم که آن ها را به رسانه های تصویری دادند. 
چند فیلم کوتاه هم بازی کردم که برای جشنواره 
فیلم کوتاه کن ، سانفرانسیسکو و... فرستادند. 
شاید مردم کمتر من را دیده باشند، اما من در عمل 

کم کار نبودم.

بیژن فرزند شما هم بازیگر است. چقدر با 	 
همدیگر رابطه کاری دارید؟

ما وقتی پیش همدیگر هستیم، اصال درباره مسائل 
کاری صحبت نمی کنیم. دیدار ما هیچ وقت دیدار 
دو همکار هنرپیشه نیست. دیــدار ما دیــدار پدر 
و فرزندی است. هیچ کاری نداریم که االن 
درگیر چه کاری هستیم. قبال درباره این 
موضوع صحبت کردیم و با هم به توافق 
رسیدیم که دیگر در باره مسائل کاری در 

دیدارها و مهمانی ها صحبت نکنیم.

با توجه به سابقه کاری تان 	 
انتظار می رفــت که بیژن 
درباره قبول پیشنهادهای 
هنری اش با شما مشورت 

کند.
ــار قــبــال بــه بیژن  یــک بـ
گفتم که فکر کن مهران 
غفوریان یا جــواد رضویان 
هــســتــی کـــه هــیــچ کــســی در 
خانواده شان بازیگر نیست. تو 
هم فکر کن که پدرت بازیگر نیست. 
ــم مستقل بــاشــی.  ــواه ــی خ م

دوست ندارم هرجایی رفتی، بعضی فکر کنند به 
پیشنهاد فرد دیگری در آن جا حضور داری.

یعنی هیچ وقت با هم در باره این که پسرتان 	 
در چه کارهایی حضور دارد، صحبت نمی کنید؟ 
این به خاطر اختالف سلیقه است یا دلیل دیگری 

دارد؟
نه در بــاره کارمان هیچ وقت کــاری به همدیگر 
نداریم. من اصال خبر ندارم که او در چه زمانی در 
چه فیلم یا سریالی بازی می کند. ما با هم ارتباط 
داریم و فقط در صورتی از شرایط کاری همدیگر 
خبردار می شویم که از اخبار یا دیگران متوجه 
این موضوع شویم. این به دلیل اختالف سلیقه 
نیست. هیچ دلیلی نــدارد که کار و بارمان را به 
دید و بازدیدهایمان بکشانیم. اگر هم از همدیگر 
نظرخواهی کنیم، بعد ممکن است بعضی ها 
منت بگذارند که چون پــدرت بازیگر است و با 
هنرمندان دوست و رفیق است، به تو پیشنهاد 

کاری می دهند.

ار ناراحتی تان درباره بازی در سریال »نیسان 	 
آبی« متوجه می شویم که تجربه خوبی در این فضا 
نداشتید. آیا در پیشنهادهای کاری مهم است 
که برای سینما، تلویزیون یا نمایش خانگی و در 

کنار چه کسی بازی می کنید؟
نه، هر آدمی در زندگی تجربیات مثبت و منفی 
زیادی دارد و همین ها باعث می شود درس بگیریم 
تا هرکاری و هر پیشنهادی را قبول نکنیم. گفتم که 
از »نیسان آبی« متاسفم، اما در ادامه هم گفتم که 
از بازی در آن ناراحت نیستم. برای بازی در پلتفرم 
ها و تلویزیون و سینما و... تفاوتی قائل نمی شوم و 
اتفاقا در باره این سوال ها می گویم که مقایسه 
نکنید. چون کار خوبی نیست. بعضی حتی می 
پرسند نسل جوان و امروزی را چطور می بینید؟ 

فقط می گویم این مقایسه ها را نکنید.

 شاهزاده انتقام جوی وایکینگ 
در »مرد شمالی«

 )The Northman( »فیلم سینمایی »مرد شمالی
از آثار مورد انتظار و پرستاره سینمای جهان در سال 

2022 است.
این فیلم به کارگردانی رابــرت اگرز ساخته شده؛ 
فیلم ساز جوانی که در سال 2019 با دومین فیلم 
بلند خود »فانوس دریایی« مورد توجه قرار گرفت. او 
این بار جذب هالیوود شده و یک اثر بیگ پروداکشن 
استودیویی را کارگردانی کــرده اســت. این اثر با 
بودجه ای 60 میلیون دالری، از فیلم های پرهزینه 
نیمه سال میالدی است که تفاوت های بسیاری با 

فیلم نخست این کارگردان دارد.
»مرد شمالی« با فیلم نامه مشترکی از رابرت اگرز و 
شان سیگردسن ساخته شده. شان سیگردسن سال 
گذشته فیلم نامه فیلم ایسلندی »بره« را نوشته بود. 
»مرد شمالی« درباره یک شاهزاده جوان وایکینگ 
است که تالش می کند قاتل پدر خود را بیابد و از او 
انتقام بگیرد.  الکساندر اسکارشگارد بازیگر برنده 
جایزه امی، هنرپیشه نقش اول فیلم است که در 

نقش این شاهزاده جوان جلوی دوربین رفته است. 
ایتان هاوک نقش پادشاه و پدر او را بازی کرده و 
نیکول کیدمن هنرپیشه برنده اسکار، ایفاگر نقش 
ملکه و مادر اوست. آنیا تیلور جوی که سال گذشته 
با مینی سریال »گامبی وزیر« درخشید و همچنین 
ویلم دفو، از دیگر چهره های شاخصی اند که در »مرد 

شمالی« جلوی دوربین رفته اند.
بر اســاس تریلر و تصاویری که از این فیلم منتشر 
شده، »مرد شمالی« اثر حماسی و عظیمی است 
که شباهت هایی از نظر خط داستانی، به فیلم 
»گالدیاتور« دارد و از لحاظ اتمسفر، آثــاری چون 

»بازی تاج و تخت« را به یاد می آورد.
فیلم سینمایی »مرد شمالی« 2 اردیبهشت 1401 
در سالن های سینما اکران خواهد شد و مدتی پس از 
آن، در دسترس کاربران اینترنت قرار خواهد گرفت.
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مناسبت   

روح ا... به روایت روح ا...

مرور فرازهایی از زندگی  نامه خودنوشت 
امام خمینی)ره(  در زادروز ایشان 

روز چهارشنبه اول مهر 
1281 هجری شمسی 
مطابق با 20 جمادی 
الثانی 1320ق، یعنی 
مطابق با سالروز والدت 
حضرت زهـــرا)س(، از 
سالله پــاک آن بانوی 
اطــهــر، در شهرستان 
خــمــیــن، مـــولـــودی پا 
به عرصه هستی نهاد که او را روح ا...  نامیدند. 
زندگی پرفراز و نشیب این مولود با برکت، یعنی امام 
خمینی)ره( و تأثیری که حیات سیاسی و اجتماعی او 
بر جامعه و تاریخ ایران گذاشت، اگر نگوییم بی نظیر، 
کم نظیر است. البته تردیدی نیست که برای پیدا 
کردن شناخت دقیق و درست از زندگی امام)ره(، 
باید افزون بر مدارک و اسناد، هزاران گزارش تاریخی 
را مرور کرد و مورد تحلیل قرار داد؛ اما امــروز که 
سالروز والدت این فرزند راستین فاطمه زهرا)س( 
است، خالی از لطف نخواهد بود که روایتی کوتاه از 
زندگی او را با قلم خودش مرور کنیم. آن چه در پی 
می آید، فرازهایی از زندگی حضرت امام خمینی)ره( 
به قلم ایشان است که ظاهرًا آن را به درخواست 
مرحوم آیت ا... سیدمرتضی پسندیده، برادرشان، 
به رشته تحریر درآورد و توسط مؤسسه تنظیم و نشر 

آثار امام خمینی)ره( منتشر شده است.
»باسمه تعالی / به حسب شناسنامه شماره 2744، 
تولد ]من در سال[ 1279 شمسی، در خمین ]روی 
داده است[. اما در واقع، تاریخ قطعی تولد ]من، 
روز[ 20 جمادی الثانی 1320 ]هـــ.ق،[ مطابق 
ـــ.ش[ اســت. در خمین،  ]بــا[ اول مهر 1281 ]ه
در مکتبخانه مرحوم ماّل ابوالقاسم، تحصیل ]را[ 
شروع ]کردم[ و نزد مرحوم آقا شیخ جعفر و مرحوم 
میرزا محمد)افتخار العلماء(، درس های ابتدایی ]را 
فرا گرفتم و[ سپس، در خالل آن، نزد مرحوم حاج 
میرزا محمد مهدی)دایی(، مقدمات و نزد مرحوم 
آقای نجفی خمینی، منطق ]را[ شروع ]کردم[ و نزد 
حضرت عالی]آیت ا... پسندیده[، ظاهراً »سیوطی« و 
»شرح باب حادی عشر« و منطق و مسّلمًا، در »ُمَطّول« 
مقداری ]را آموختم. وقتی[ به اراک در سنه)سال( 
1339 هـ.ق، برای تحصیل رفتم، نزد مرحوم آقا 
شیخ محمدعلی  بروجردی، »مطّول« و نزد مرحوم 
آقا شیخ محمد گلپایگانی، »منطق« و نزد مرحوم آقا 
عباس اراکی »شرح لمعه« ]را فرا گرفتم.[ پس از 
هجرت به قم، به دنبال هجرت مرحوم آیت ا... حاج 
شیخ عبد الکریم- رحمه ا... علیه- تتمه »مطّول« را 
نزد مرحوم ادیب تهرانی موسوم به آقا میرزا محمد 
علی و »سطوح«  را نزد مرحوم آقای حاج سید محمد 
تقی خوانساری و مقداری یا بیشتر، نزد مرحوم آقا 
میرزا سید علی یثربی کاشانی تا آخر »سطوح« ]را 
گذراندم[ و با ایشان، به درس خارج مرحوم آیت ا... 
حائری می رفتیم و عمده تحصیالت خارج ]من[ 
نزد ایشان بوده است. فلسفه را مرحوم حاج سید 
ابوالحسن قزوینی و ریاضیات، هیئت و حساب 
]را[ نزد ایشان و مرحوم آقا میرزا علی اکبر یزدی 
]آموختم[ و عمده استفاده در علوم معنوی و عرفانی 
]من[ نزد مرحوم آقا میرزا محمد علی شاه آبادی بوده 
است. پس از وفات مرحوم آقای حائری، با عده ای از 
رفقا بحث داشتیم تا آن که مرحوم آقای بروجردی- 
رحمه ا... علیه- به قم آمدند ]و[ برای ترویج ایشان، 
به درس ایشان رفتم و استفاده هم نمودم و از مدت ها 
قبل از آمدن آقای بروجردی، عمده اشتغال ]من[ 
به تدریس معقول، عرفان و سطوح عالیه اصول و 

فقه بود.«

ــود مقدس حضرت  نوائیان / حالجیان – وج
صدیقه کبری، فاطمه زهرا)س( موهبتی است که 
از جانب پروردگار به بشریت ارزانی شد؛ موهبتی 
که قول، فعل و تقریرش، برای انسان ها الگویی نیکو 
و سرمشقی پسندیده  است. آن حضرت نه فقط برای 
بانوان که برای همه مردانی که می خواهند در مسیر 
بندگی خدا گام بردارند، اسوه ای حسنه محسوب 
می شود؛ با این حال، در سالروز والدت باسعادت 
آن بانوی دو عالم، یعنی روزی که آن را به احترام 
جایگاه واالی مادران و میالد حضرت زهرا)س(، 
برترین مادر تاریخ و اسوه بی نظیر این جایگاه رفیع، 
به عنوان روز »مــادر« نام گــذاری کرده اند، سخن 
گفتن از سیره مادرانه آن الگوی راستین بشریت، 
ــرا)س( در  ــت. حضرت زهـ ــور و شایسته اس درخ
روایتی که در »کنزالعمال« آمــده  اســت، دربــاره 
َة  ــَزم ِرجَلها ؛ َفــإنَّ الَجنَّ مقام مــادر می فرماید: »إل
َتحَت أقداِمها«؛ در خدمت مادرت باش که بهشت 
زیر قدم های اوست. آن حضرت، نمونه ای کامل و 
جامع از یک مادر است؛ مادری که فرزندانش را در 
همه ابعاد تربیتی و با ظرافتی بی نظیر، مورد تعلیم 
و توجه قرار می دهد. فاطمه زهرا)س(، در کنار قول 
و سخن، از رفتار و عمل هم برای تربیت کودکانش 
بهره می برد و همین درآمیختن قول و عمل، تربیت 
استواری را رقم می زد که ثمرات آن را در دهه های 
بعد و در جریان وقایعی مانند عاشورا، می توان به 
عینه مشاهده کرد. بی گمان، حضرت زهرا)س( 
برای فرزندان خود، مادری مهربان و بسیار دلسوز 
بود؛ شاید در این روز سراسر سرور و شادی، شایسته 
نباشد که از آن روایت تلخ یاد کنیم، روایتی از آخرین 
وداع حضرت فاطمه)س( با فرزندانش ... . امروز، 
روز والدت آن بانوی بزرگ، آن اسوه تمام و کامل 
بشریت، آن برترین مادر و آن بهترین همسر است. 
این که چرا باید او را اسوه و الگو بدانیم، در کنار ادّله 
فراوانی که می شناسیم، ریشه در مفاهیم عمیق 
دینی و روایی ما دارد، موضوعی که در گفت وگو با 
آیــت ا... سیداحمد حسینی خراسانی، از فقهای 
شورای نگهبان، به بررسی آن پرداختیم و ایشان، 

در کنار ادّله روایی و اسناد متعددی که در این زمینه 
ارائه کرد، به فرازهایی از زندگی حضرت زهرا)س( 
که می تواند در شرایط امروز ما، به عنوان الگویی 
مهم مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد. آن چه در پی 

می آید، مشروح این گفت وگوست.
در آموزه های دینی و کتاب های   
مذهبی ما، همواره از حضرت زهـــرا)س( به 
عنوان الگو و سرمشقی کامل و تمام عیار یاد 
می شود. لطفًا درباره ریشه های حدیثی این 
موضوع، اطالعاتی را در اختیار خوانندگان ما 

قرار دهید.
حضرت فاطمه زهـــرا)س(، از جهت دارا بودن 
از سوی  مقام عصمت که یک موهبت اعطایی 
پروردگار متعال است، همانند پدر، همسر و فرزندان 
بزرگوارشان بودند. معنای این سخن آن است که 
قول، فعل و تقریر آن حضرت، یعنی سخن، رفتار 
و روش و سبک زندگی  ایشان، مانند قــول، نقل 
و تقریر پیامبرخدا)ص( و ائمه معصومین)ع(، از 
مصادر تشریع و منابع احکام الهی در حوزه های 
مختلف عقیدتی، اخالقی و ... محسوب می شود 
و دارای اعتبار و جایگاه است. بر همین اساس، 
ــب می شود.  اطاعت از حضرت زهـــرا)س( واج
همان طور که وجــود مقدس رســول خــدا)ص( به 
حکم صریح قرآن کریم که می فرماید »َلَقد کاَن 
َلُکم فی َرسوِل ا... ُأسَوٌة َحَسَنٌة«)احزاب - 21(، 
الگو و سرمشق بشریت است، ائمه معصومین)ع( 
و حضرت فاطمه)س( نیز، الگو و سرمشق بشریت 
محسوب می شوند. از امــام حسین)ع( روایتی 
نقل شده است که می فرماید: »َفَلُکْم ِفَیّ ُاْســَوٌه«؛ 
رفــتــار مــن بـــرای شما بــه مانند الــگــوســت؛ بقیه 
معصومین)ع( و از جمله فاطمه زهــرا)س( نیز، 
چنین موقعیت و جایگاهی دارند. شیخ توسی در 
کتاب »الغیبه«، مرحوم طبرسی در »احتجاج« و 
عالمه مجلسی در جلد 53 بحاراالنوار، روایتی را 
از وجود نازنین حضرت صاحب الزمان)عج( نقل 
کرده اند که می فرماید: »ِاَنّ ِلی ِفی إبنة رسوِل ا... 
ُاسوٌة َحَسَنٌة«؛ برای من در زندگانی و سبک زندگی 

دختر رسول خدا)ص(، سرمشق و الگویی نیکوست. 
این بحث را می توان با روایتی دیگر که شیخ صدوق 
در کتاب »معانی االخبار« نقل کرده  است، تکمیل 
کــرد. شیخ   روایتی از رســول خــدا)ص( به نقل از 
جابر بن عبدا... انصاری  نقل می کند که حضرت 
ْمِس َفِإَذا  ختمی مرتبت)ص( فرمود: »ِاْقَتُدوا بالشَّ
ْمُس َفاْقَتُدوا باْلَقَمِر َفإَِذا َغاَب اَْلَقَمُر َفاْقَتُدوا  َغاَبِت اَلشَّ
َهَرُة َفاْقَتُدوا باْلَفْرَقَدْیِن َفَقاُلوا  َهَرِة َفِإَذا َغاَبِت َالزُّ بالزُّ
َهَرُة َو َما  ْمُس َو َما َاْلَقَمُر َو َما َالزُّ ِ َفَما َالشَّ َیا َرُسوَل َاللَّ
َهَرُة  ْمُس َو َعِلّیٌ َاْلَقَمُر َو َالزُّ َاْلَفْرَقَداِن َفَقاَل َأَنا َالشَّ
َفاِطَمُة َو َاْلَفْرَقَداِن َاْلَحَسُن َو َاْلُحَسْیُن«؛ به خورشید 
اقتدا کنید و اگر خورشید پنهان شد، به ماه و اگر ماه 
پنهان شد، به زهره و اگر زهره پنهان شد، به فرقدین 
)که دو ستاره پرفروغ در آسمان است(، اقتدا کنید. 
از آن حضرت سوال شد که منظور شما از این نورها 
چیست؟ فرمود: مقصود از خورشید من هستم، 
مقصود از ماه، علی)ع(، مقصود از زهره، فاطمه)س( 
و مقصود از فرقدین، حسنین)ع( است. البته در 
نقل هایی که از این حدیث داریــم، هم از »اقتدوا« 
استفاده شده  است و هم از »اهتدوا« که واژه دوم به 
معنای هدایت شدن است. بنابراین، حضرت صدیقه 
کبری)س(، مانند پیامبر خدا)ص(، الگو، اسوه و 

سرمشق همه ما در زندگی است.
زنـــدگـــی حــضــرت زهــــــرا)س(،   
دارای وجوه متعددی برای گرفتن سرمشق و 
الگوبرداری است. لطفًا درباره این وجوه نیز، به 

اختصار مطالبی را بفرمایید.
با مطالعه روایاتی که از حضرت زهرا)س( به دست 
ما رسیده  اســت، می توان الگو و سرمشقی مؤثر 
را اقتباس کــرد. مثاًل با دقت در خطبه »فدکیه« 
که از آن حضرت نقل شده  است و با استفاده از 
متن روشنگرانه آن و رویکرد حضرت زهــرا)س( 
در مسیر شبهه زدایی، می توان الگو و آمــوزه ای 

راهبردی را اقتباس کرد که به تعبیر رهبر معظم 
انقالب، باید از آن به عنوان »جهاد تبیین« یاد کنیم. 
روایاتی که درباره نحوه زندگی و سیره آن حضرت 
در عرصه های مختلف وارد شده  است هم، می تواند 
برای الگوبرداری و سرمشق گرفتن، مفید و مثمر 
ثمر باشد. حضرت فاطمه)س(   آن چه در توان دارد، 
برای دفاع از دین خدا به کار می گیرد. از سوی دیگر، 
ادب فاطمه زهرا)س( و اخالق نورانی و الهی او در 
مواجهه با مردم، خود الگویی عالی برای حرکت 
در مسیر صحیح است. اما در این بین، ُبعدی مهم 
از زندگی فاطمه زهرا)س( که می تواند برای بانوان 
ارجمند و مؤمن جامعه ما الگویی بسیار پسندیده 
باشد، آیین همسرداری و تربیت فرزندان در سیره 
فاطمی اســت. سبک زندگی آن حضرت در این 
زمینه، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و 
توجه همه کسانی را که دل در گرو فرهنگ، مکتب 
و اخالق فاطمی دارنــد، به سوی خود جلب کند. 
توجه داشته  باشید که زندگی مشترک حضرت 
سال   9 ــدود  ح امیرمؤمنان)ع(  با  فاطمه)س( 
طول  کشید  و در این مدت، آن بانوی باعظمت، 
مادر پنج فرزند شد که از شخصیت های برجسته 

و ممتاز بشریت هستند؛ امام حسن و امام حسین 
علیهم السالم، حضرت زینب و ام کلثوم سالم ا... 
علیهما و البته، آخرین فرزند آن حضرت، یعنی جناب 
محسن)ع( که به دلیل مصائب وارد شده بر دختر 
گرامی پیامبر)س( پس از رحلت رسول خدا)ص(، 
فرصت تولد نیافت و به شهادت رسید. ببینید، نفس 
داشتن پنج فرزند در دوران زندگی مشترک 9 ساله، 
خود یک سبک زندگی و الگویی برای فرزندآوری 
است؛ این که این مادر نمونه عالم، چگونه می تواند 
تربیت فرزندان خود را با مشکالت و سختی هایی که 
وجود دارد، به نحو مطلوب و عالی به انجام برساند، 
خودش می تواند الگویی جذاب و قابل استفاده 
باشد. فاطمه زهــرا)س( هم در مقام مادر و هم در 
مقام همسر، نگاهی دقیق و رفتاری بسیار سنجیده 
در زندگی دارد. به امیرمؤمنان)ع( نهایت احترام را 
می گذارد و در شرایط خاص، در حد توان، از حمایت 
و دفاع از ایشان خودداری نمی کند. اگر قرار باشد 
ما از موهبت جامعه ای موفق در تمامی عرصه ها 
برخوردار باشیم، باید همه و به ویژه بانوان عزیز، از 
این الگو و سرمشق بزرگ و سیره و کالم گهربارش، 

استفاده و آن را در زندگی خود پیاده کنیم.

وگو با آیت ا... حسینی  گفت 

خراسانی، عضو فقهای شورای 

نگهبان درباره شاخص های 

 مادرانه در سیره فاطمی

  و چرایی اسوه و الگو بودن

 حضرت زهرا)س( 
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*صدا و سیما/ رئیس سازمان قضایی نیرو های 
ــوازی که به  مسلح گفت: پرونده همسر راننده اه
ــودروی حامل سارقان به قتل  اشتباه به عنوان خ
رسیده بود در انتظار صدور حکم است. حجت االسالم  
پورخاقان درباره جزئیات رسیدگی به پرونده فرشاد 
نقدی شهردار دهدز که در یک تیراندازی در خیابان 
محمدرسول ا... ایذه به قتل رسیده است هم گفت: 

از آن جا که هنوز مشخص نشده شهردار دهدز با گلوله 
اشرار یا نیرو های مسلح به قتل رسیده، این پرونده در 

دادسرای دهدز در حال رسیدگی است.
*فارس/ متهم درگیری مسلحانه در خیابان شریعتی 
تهران  که جمعه شب گذشته سه تیر به فردی شلیک 

کرده بود با حضور به موقع پلیس دستگیر شد.
*ایرنا/ سرهنگ عقیلی فرمانده پلیس فرودگاه ها  از 
کشف ۳ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک، در پایانه بار فرودگاه 
ــام)ره( خبر داد و گفت: این مواد که در  حضرت ام

قرقره های نخ جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
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اختصاصی خراسان

ازدواج بعد از ماجرای جیمز باندی

من در یک حادثه جیمز باندی در حالی با همسرم آشنا شدم 
که او به همراه دو فرزندش در حال فرار از چنگ شوهرش بود 
اما ازدواج من و او فرجامی نداشت و زندگی ام را به تباهی 

کشید به طوری که ...
ــرای مالقات با فرزند  مــرد ۳۳ ساله که از غــرب کشور ب
کوچکش به مشهد آمــده بــود، در حالی که بیان می کرد 
تحصیالت ابتدایی دارد به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری پنجتن مشهد گفت: 1۳ سال قبل زمانی که  
خدمت سربازی را به پایان رساندم خانواده ام را سوار پراید 
کردم و به طرف مشهد به راه افتادم چرا که سال ها بود پدر 
و مادرم در حسرت پابوسی آقا امام رضا )ع(  بودند. سه روز 
از اقامت مان در یک مسافرخانه می گذشت و من روزی 
دوبار خانواده ام را به حرم می بردم. آن روز هم در حاشیه 
روگذر خیابان شیرازی پشت فرمان خودرو نشسته و منتظر 
خانواده ام بودم تا از حرم خارج شوند، در همین حال زنی 
را دیدم که سراسیمه و هراسان در خودروام را باز کرد و در 
حالی که دو فرزندش را به آغوش گرفته بود داخل خودرو 
نشست و ملتمسانه از من خواست به سرعت او را از محل 
دور کنم. آن زن جوان چنان وحشت زده و با صدایی لرزان 
خواهش و تمنا می کرد که تحت تاثیر قرار گرفتم و پدال گاز 
را فشردم طوری که خانواده ام را از یاد بردم و فقط سوال می 
کردم : »کجا بروم؟« آن زن در حالی که فریاد می زد تو را به 
خدا فقط برو، گفت:همسر سابقم که از او طالق گرفته ام مرا 
در اطراف حرم دیده است و حاال قصد گرفتن فرزندانم را دارد 
در حالی که من اهل یکی از شهرهای خراسان جنوبی هستم 
و در مشهد کسی را نمی شناسم. هنوز سخنان آن زن ادامه 
داشت که راننده خودرویی در کنارم ترمز کرد. او پیاده شدو 
در حالی که به من ناسزا می گفت، فریاد می زد: زن و بچه مرا 
کجا می بری؟ من هم که به شدت غیرتی شده بودم سیلی به 
صورتش نواختم و فریاد زدم: من با این خانم ازدواج کرده ام. 
برو و برای من ایجاد مزاحمت نکن. آن مرد جوان در حالی که 
آه از نهادش برخاست، سرش را پایین انداخت و رفت . من که 
حس غرور داشتم و برق »امنیت« را در چهره آن زن می دیدم 
به او گفتم تو را به مسافرخانه می برم و تا روزی که در مشهد 
هستم نمی گذارم کسی مزاحم شما بشود. اتاقی در همان 
مسافرخانه محل اقامت خودمان برایش اجاره کردم . سپس 
دنبال خانواده ام رفتم. آن ها نگران بودند و من ماجرای 
»راحله« را برایشان بازگو کردم . چند روز بعد خانواده ام را 
متقاعد کردم تا ابتدا راحله را به شهر محل سکونتش برسانم 
و بعد عازم آذربایجان شوم چراکه احساس می کردم به آن 
زن دل باخته ام و نگرانش هستم. وقتی به طرف خراسان 
جنوبی به راه افتادم راحله شماره تماس مرا گرفت تا خانواده 

اش با پدرم تماس بگیرند و از فداکاری من تشکر کنند ولی او 
مدام پیامک های عاشقانه و محبت آمیز برایم می فرستاد و 
من زمانی به خود آمدم که دیگر قصد ازدواج با او را داشتم . 
خانواده ام حیران و نگران مخالفت کردند چرا که »راحله« 
9 سال از من بزرگ تر بود و دختری 17 ساله نیز داشت که 
نزد پدربزرگش زندگی می کرد ولی من به نصیحت های آن 
ها گوش ندادم ، مقابل خانواده ام ایستادم و باالخره با راحله 
ازدواج کردم. حضانت فرزندانش را نیز پذیرفتم تا در ارومیه 
کنار من زندگی کند. مدتی بعد سپیده دختر بزرگ راحله را 
در خراسان جنوبی عروس کردیم و من همه جهیزیه اش را 
تهیه کردم با این حال راضی به ازدواج او نبودم چراکه داماد 
فرد مناسبی نبود. خالصه دو سال بعد من هم صاحب یک 
دختر شدم اما همسرم دیگر به فرزندانش اهمیتی نمی داد. 
او فقط در فضای مجازی سیر می کرد و در گروه های زیادی 
عضو بود. من هم که کم سواد بودم از کارهایش سردرنمی 
آوردم تا این که روزی به من گفت مشکل خانوادگی برای 
دخترش پیش آمده و باید به خراسان جنوبی برود. اصرار 
کردم که من هم همراهش بروم اما به هیچ وجه قبول نکرد . 
حس عجیبی داشتم و احساس خطر می کردم چرا که قصد 
داشت فرزندانش را نیز با خود ببرد اما من دختر سه ساله ام 
را با خودم به سر کار بردم و او به همراه فرزندان خودش رفت . 
وقتی به خانه بازگشتم از پول و طالها و پس اندازهایم خبری 
نبود. با راحله تماس گرفتم اما او گفت: نمی گذارم آب خوش 
از گلویت پایین برود. او مهریه اش را به اجرا گذاشت و حساب 
های بانکی ام را توقیف کرد . مدتی بعد خودش تماس گرفت 
و گفت  به شرط این که   تعهد محضری بدهم به زندگی با من 
باز می گردد. من هم به خاطر فرزندم به مشهد آمدم و او مرا به 
یک محضر آشنا برد . محضر دار با تعجب گفت: می دانی چه 
چیز را امضا می کنی؟ همسرم بالفاصله گفت : بله همه چیز 
را توضیح داده ام. خالصه راحله با من به ارومیه بازگشت و 
تازه فهمیدم که او تعهد حق طالق و حضانت فرزندم را از 
من گرفته و بعد هم دخترم را با خودش به خراسان جنوبی 
برده است. اکنون بعد از سه سال موفق شدم از دادگاه حق 
مالقات بگیرم ولی زمانی که برای یافتن همسرم به مشهد 
آمدم متوجه شدم که او به موادمخدر صنعتی اعتیاد شدیدی 
دارد و با دختر بزرگش که طالق گرفته در پاتوقی زندگی می 
کند که افراد خالفکاری مقابل چشمان دختر کوچک من به 
آن جا رفت و آمد دارند و او هم فرزندم را مخفی کرده است و...
به گــزارش خراسان بررسی های تخصصی در این باره با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی سرهنگ غالم علی مالداری 

)رئیس کالنتری پنجتن مشهد( آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- جوان ۳۰ ساله ای که پس 
از مصرف مشروبات الکلی در مشهد، 
پــدرش را به طرز دلخراشی با ضربات 
چاقو به قتل رسانده بود، در اعترافاتی 
وحشتناک  جنایت  ــن  ای جزئیات  تلخ 
را تشریح کــرد. به گــزارش اختصاصی 
خراسان، نیمه شب بیست و ششم دی ، 
زنگ تلفن قاضی ویژه قتل عمد به صدا 
درآمد و ماموران کالنتری سناباد مشهد 
از وقوع جنایتی هولناک در یک منزل 
ویالیی خبر دادند. به  دنبال دریافت این 
خبر، بالفاصله قاضی »محمود عارفی 
راد« عازم بولوار قاضی طباطبایی شد 
و به تحقیق در این باره پرداخت. جسد 
مربوط به مردی حدود 6۰ ساله بود که 
کنار دیــوار اپن آشپزخانه قرار داشت و 
آثار ضربات متعدد چاقو بر نقاط مختلف 

پیکرش خودنمایی می کرد. در همین 
حال پسری که متهم به قتل بود نیز با 
پای زخمی کف اتاق افتاده بود و مادرش 
شیون کنان از حادثه تلخی سخن می 
گفت که دقایقی قبل مقابل چشمانش 
رخ داده بــود. بوی نامطبوع مشروبات 
الکلی در فضای خانه حکایت از جنایت 
ــت و بطری حاوی  ــال مستی داش درح
مشروبات الکلی نیز در گوشه اتــاق به 
چشم می خــورد. همسر مقتول درباره 
چگونگی وقوع این حادثه تاسف بار به 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد گفت: پسرم 
مدت هاست که با تالمات روحی و روانی 
زندگی می کند به طوری که چند بار در 
بیمارستان روان پزشکی بستری شده 
است اما امشب ناگهان به سراغ بطری 
مشروبات الکلی رفت و بعد هم با چاقو 
به جان پدرش افتاد. 
ــردم  هــرچــه تـــالش ک
و  بگیرم  را  او  دســت 
چــاقــو را خـــارج کنم 
پسرم  و  نشدم  موفق 
درحالی که روی سینه 
بــود  نشسته  پـــدرش 
ضربات چاقو را بر پیکر 
وی فرود آورد و بعد هم 
خودش در کنار جسد 

نقش بر زمین شد.
گــــــزارش خـــراســـان 
حاکی اســت: در پی 
ــارات هــمــســر  ــ ــهـ ــ اظـ
ــام  ــجـ ــول و انـ ــتـ ــقـ مـ
تــحــقــیــقــات مــیــدانــی 
محل  در  مــقــدمــاتــی 
متهم  جنایت،  ــوع  وق
۳۰ ساله این پرونده 
ــدور  ــ ــا ص ــ جـــنـــایـــی ب
ــوی  ــوری از س ــتـ دسـ
قاضی »عــارفــی راد« 

بازداشت شد تا بررسی های تخصصی 
درباره این جنایت هولناک صورت گیرد.
در همین حال وقتی متهم مورد مداوا 
قـــرار گــرفــت ، دوبـــاره در شعبه ۲11 
ــالب مشهد  ــق دادســــرای عمومی و ان
مقابل میز عدالت ایستاد و به پرسش 
های مقام قضایی پاسخ داد. او درباره 
انگیزه خود از این جنایت وحشتناک به 
قاضی ویــژه قتل عمد گفت: من دچار 
بیماری روحی هستم و در بیمارستان 
روان پزشکی هم بستری شده ام اما از 
مدتی قبل باز هم حال خوبی نداشتم و 
درگیر مشکالت روحی بودم! روز حادثه 
وقتی به خانه آمدم خیلی حالم گرفته 
بود. به سراغ بطری مشروب رفتم تا با 
مصرف آن به حال طبیعی بازگردم و بهتر 
شوم ولی زمانی که مقداری از مشروبات 
را نوشیدم، ناگهان خاطرات گذشته در 
ذهنم مرور شد و به یاد روزهایی افتادم که 
با پدرم ارتباط خوبی نداشتم و با یکدیگر 
صحبت نمی کردیم! این رفتارهای پدرم 
از ذهنم  می گذشت و خیلی از او دلخور 
بودم به همین دلیل ناگهان بلند شدم و با 
چاقو به جان پدرم افتادم. پدرم کف اتاق 
دراز کشیده بود که ضرباتی به او زدم. با 
این حال پدرم از روی زمین بلند شد ولی 
من باز هم چاقو زدم تا دوبــاره کف اتاق 

افتاد. این بار روی سینه اش نشستم و 
چند ضربه دیگر هم زدم. در همین حال 
ــادرم تــالش می کــرد تا چاقو را از من  م
بگیرد اما من آن را رها نکردم. متهم این 
پرونده جنایی در پاسخ به سوال قاضی 
»عارفی راد« که پرسید: زخم روی پایت 
چگونه ایجاد شد؟ نیز گفت: در حالی که 
ضربات چاقو را محکم بر پیکر پدرم فرود 
می آوردم، ناگهان ضربه ای از دستم در 

رفت و به پای خودم خورد!
او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا 
مادرت را با چاقو نزدی گفت: من مادرم 
را دوســت داشتم و نمی خواستم به او 
آسیبی برسانم. در این هنگام قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد سوال کرد: آیا لحظه ای 
را که من وارد منزل تان شدم ، به خاطر 
داری؟ متهم پاسخ داد: بله ! آن لحظه 
اگرچه روی زمین دراز کشیده بودم اما 
حواسم بود و متوجه حضور شما شدم و 
چون خیلی ناراحت بودم عکس العملی 
نشان نمی دادم. چرا که پدرم فقط به فکر 
خودش بود و هیچ اهمیتی به ما نمی داد!

بنابر گزارش خراسان، در پی اعترافات 
تلخ این جوان ۳۰ ساله، دستور انتقال 
وی به زندان از سوی قاضی »عارفی راد« 
صــادر شد و او با صــدور قــرار قانونی به 

زندان انتقال یافت.

اعترافات تلخ جوانی که پدرش را کشت!

دست بند پلیس بر دستان سارق میلیاردی مزنل  
توکلی/  سارق منزل با بیش از  1۰ میلیارد 
ــوال ســرقــتــی  از  ــ ــال  ام ــ و ۵۰۰ میلیون ری
ــزارش  ــه گـ ــه دام افـــتـــاد.   ب مخفیگاهش ب
خراسان،فرمانده انتظامی  رفسنجان در این 
باره گفت: به دنبال افزایش سرقت از منازل 
شهروندان  رفسنجانی ،  نیروهای  کالنتری 
1۲  که کشف یک  فقره سرقت منزل مربوط به 
حوزه خود را در دستور کار داشتند،  یک متهم را 

شناسایی و دستگیر کردند. نجفی  افزود: متهم 
به سرقت از منزل مدنظر اعتراف کرد و در ادامه 
از دو  منزل که مخفیگاه اموال سرقتی بود ، مقدار 
زیادی وسایل منزل و همچنین سیم و کابل برق 
و مخابرات، موتور برق، الکترو موتور، قطعات 
خودرو، شیرآالت مربوط به باغ های  کشاورزی، 
لوازم برقی، دوچرخه، پمپ آب و تعدادی تابلوی 

مربوط به شهرداری کشف شد. 

  متهم به قتل در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی راد

  متهم  در جلسه بازپرسی



مصطفی عبدالهی- درخواست کمیته علمی 
کرونا برای واکسیناسیون زیر 12 ساله ها مورد 
موافقت ستاد ملی قرار گرفت و به زودی ساز و 
کار تزریق واکسن به این گروه سنی مشخص 

خواهد شد.

»به صورت پلکانی« و »با رضایت والدین«	 
آن طور که وزارت بهداشت اعالم کرده، ستاد 
ملی مقابله با کرونا در جلسه روز گذشته خود 
مصوب کرد که واکسیناسیون گروه سنی ۵ تا 
11 سال در سراسر کشور »به صورت پلکانی« 
و »با رضایت والدین« آغــاز شــود؛ این همان 
مطالبه ای است که دو هفته قبل در کمیته 
علمی کشوری مطرح شد و دبیر این کمیته 

دالیل این تصمیم را هم اعالم کرد:
در دنیا واکسیناسیون علیه کرونا روی این 
سنین انجام و ضرورت آن مشخص شده است.

  واکسیناسیون این گروه سنی عوارض بسیار 
کمی داشته بنابراین باتوجه به این که عوارض 
جدی نبوده، به نظر می رسد این واکسیناسیون 

می تواند موثر باشد.

تجربه دیگر کشورها	 
پیش از این دکتر »احسان مصطفوی« عضو 
کمیته ملی واکسن کــوویــد1۹ دربـــاره این 
موضوع به خراسان گفته بود: »اکثر کشورهای 
دنیا از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 
آمریکا واکسینه کردن افــراد زیر 12 سال را 
مدت هاست که آغاز کرده اند، چرا که کودکان 
ــراد، در معرض آلودگی به  نیز مانند دیگر اف
ویروس قرار دارند و می توانند ناقل ویروس هم 
باشند و منجر به استمرار چرخش بیماری در 
جامعه شوند، بنابراین مهم است که این گروه 

سنی هم واکسینه شوند«.

2 واکسن انتخابی احتمالی	 
دکتر مصطفوی این را هم گفته بود که: »از 
واکــســن هــای مــوجــود در کشور کــه تاییدیه 
ــذا و دارو را دارنـــــد، واکــســن  ســـازمـــان غـ

پاستوکووک بــرای تزریق به بــاالی 2 سال و 
سینوفارم برای تزریق به باالی ۳ سال مجوز 
دارند که خوشبختانه این دو  واکسن در کشور 
موجود است«.اگر چه همچنان گفته می شود 
کودکان کم خطرترین گروه ابتال به سویه های 
کرونا هستند اما آمارها و گــزارش هایی نیز 
وجود دارد که نشان می دهد واکسیناسیون آن 
ها ضروری به نظر می رسد. این ها چند نمونه از 

اخبار و گزارش های این حوزه است:
* بر اساس یک مطالعه  جدید در انگلستان، 
عفونت های کووید بین کودکان ۵ تا 11 ساله، 

سه برابر بیشتر از بقیه جمعیت، شایع است.
ــال و انــجــمــن  ــفـ ــی اطـ ــک ــزش * آکـــادمـــی پ
تازگی  به  آمریکا  کودکان  بیمارستان های 
گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد موارد 
ابتال به ویروس کرونا در بین کودکان این کشور 

به شدت باال رفته و در حال افزایش است.
* دانشمندان آمریکایی با بررسی ۸۰ هزار 
کودک زیر پنج سال مبتال به کرونا از اواخر ماه 
دسامبر تا اوایل ماه ژانویه مشاهده کردند ۹۰ 
درصد مــوارد ابتال مربوط به سویه امیکرون 
بــوده، هرچند که این سویه خطرات کمتری 

نسبت به سویه دلتا داشته است.
نشان  پاکستانی  دانشمندان  تحقیقات   *
می دهد که در بــازه زمانی مــارس تا دسامبر 
سال گذشته میالدی، 1۵۹ کودک بر اثر ابتال 
به ویروس کرونا جان باختند و نرخ مرگ و میر 

کودکان ناشی از کرونا در این کشور 14 درصد 
بوده است.

میزان ابتالی زیر 10 سال در کشور رو به 	 
افزایش است

البته ما نیز در کشور خودمان تجربه روزهای 
تلخی را داشته ایم که آمار کودکان مبتال به 
کرونا افزایش یافت و نگرانی های بسیاری 
ایجاد کرد، مانند این خبر ایسنا در شهریور 
ماه امسال که نوشت: »از ابتدای شیوع کرونا 

تا شهریور ماه 14۰۰، در مرکز فوق تخصصی 
کودکان حضرت امام حسین)ع( اصفهان، ۵۶ 
کودک به  دلیل کرونا فوت کردند، ضمن آن که 
آمار کودکان کرونایی بستری در این مرکز نیز 
در سال گذشته ۹۰۰ کودک و در ۶ ماه امسال 
1۸۰۰ کودک بوده است«. دربــاره وضعیت 
فعلی کشور و میزان شیوع امیکرون هم، دکتر 
ــی فرمانده ستاد کــرونــای تهران همین  زال
دیروز اعالم کرد که: »در تهران و کشور، میزان 
ابتال و بستری کودکان زیر 1۰ سال افزایش 
داشته که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد«. 
درخواستی که حاال با موافقت ستاد ملی، به 

مرحله اجرا نزدیک شده است.

از آخرین آمار واکسیناسیون چه خبر؟	 
ــا در کــنــار کــاهــش ســن واکسیناسیون،  ام
واکسیناسیون  آمــار  افزایش  باید  همچنان 
در سنین باال را هم مد نظر داشت. طبق آمار 
وزارت بهداشت، تا روز گذشته از کل جمعیت 
کشور، 71.1 درصد دوز اول، ۶2.۹ درصد 
دوز دوم و فقط 1۶.۵ درصد دوز سوم را تزریق 

کرده اند.

اجتماعی یک شنبه ۳ بهمن1۴1۴00
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شمارش معکوس برای واکسیناسیون کودکان
 ستاد ملی کرونا واکسن کودکان 5 تا 11 سال با رضایت والدین را مصوب کرد. تجربه دیگر کشورها در این زمینه چیست 

و  وزارت بهداشت از چه زمانی واکسیناسیون این گروه سنی را آغاز می کند؟

یک توئیت

رسانه های جهان 

فرانس2۴: شورای 
ــی  ــاسـ قــــانــــون اسـ
فرانسه جمعه مجوز 
ــد واکـــســـن  ــ ــدی ــ ج
کووید1۹ را تصویب 
کرد که طبق آن افراد باالی 1۶ سال 
ــدرک واکسیناسیون خــود را  باید م
ــه مــکــان هــای عمومی  ــرای ورود ب بـ
مانند رســتــوران هــا و سینماها و... 
نشان دهند. مجوز جدید بخشی از 
ــرای سخت  تــالش رئــیــس جمهور بـ
کردن زندگی برای اقلیت کوچکی از 
افراد واکسینه نشده است که مجبور 
به دریــافــت واکسن کووید هستند. 
فرانسه روز پنج شنبه بیش از 42۵هزار 

عفونت کروناویروس را گزارش کرد.

رونــد آغــاز واکسیناسیون زیر 12 ساله ها 
و  کــردیــم  پیگیری  بهداشت  وزارت  از  را 
مرکز  سرپرست  هاشمی  مهندس  محمد 
روابــط عمومی و اطــالع رسانی وزارتخانه 
در این باره به خراسان گفت: هنوز درباره 
جزئیات ایــن طــرح تصمیم گیری نشده و 
احتماال این کار در جلسات این هفته کمیته 
ــد شـــد. هاشمی  ــواه ــام خ ــج تخصصی ان
ــزود: پلکانی بــودن طــرح در واقــع همان  اف
ــه مــرحــلــه ایــن  واکــســیــنــاســیــون مــرحــلــه ب

گــروه سنی اســت و همانند بــزرگ ســاالن، 
از  نیز  را  12 ساله ها  زیــر  واکسیناسیون 
سقف سنی این گروه آغاز کردیم و به مرور 
کاهش می دهیم. هاشمی در پاسخ به سوال 
خراسان دربــاره »بررسی همه جوانب این 
طــرح و اطــالع رسانی جامع بــرای کاهش 
برخی نگرانی ها راجــع به واکسیناسیون 
کودکان« نیز اظهار کرد: همه این موضوعات 
ــاره آن  در جلسات تخصصی بررسی و درب

اطالع رسانی خواهد شد.

پاسخ وزارت بهداشت به خراسان:
   

جزئیات واکسیناسیون زیر 12 ساله ها به زودی نهایی می شود

 نیوزویک در گزارشی با این عنوان که، 
امیکرون احتماال آغاز فروکش همه گیری 
کروناست، نوشت: حتی اگر همه گیری به 
زودی از بین برود، هنوز مشخص نیست 
که آینده ما با کووید1۹ چگونه خواهد 
بود. آیا این ویروس به چیزی خفیف مانند 
سرماخوردگی تبدیل می شود؟ یا مانند 
آنفلوآنزا ما را آزار خواهد داد و به تزریق 
ساالنه و هوشیاری مداوم برای همه گیری 
بعدی نیاز دارد؟ یا این که به طور کامل 
از مسیر خارج می شود و مسیری جدید و 

وحشتناک را دنبال می کند؟

کمیسیون تلفیق افزایش سن 
بازنشستگی را از الیحه حذف کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 14۰1 
درخواست  با  متبوعش  کمیسیون  مخالفت  از 
دولت مبنی بر افزایش 2 سال سن بازنشستگی 
مستخدمین دولت خبر داد. به گزارش خانه ملت، 
رحیم زارع دیروز در این باره با اشاره به مخالفت 
کمیسیون تلفیق با درخواست دولــت مبنی بر 
افزایش سن بازنشستگی مستخدمین کشوری 
و لشکری و تامین اجتماعی گفت: همچنین با 
محاسبه پاداش بازنشستگی در تمامی صندوق 
کشوری  و  لشکری  از  ــم  اع بازنشستگی  ــای  ه
 ۳ حقوق  براساس  اجتماعی  تامین  سازمان  و 
سال آخر موافقت نشد. این خبر حاکی است، 
روزهــای قبل هم  رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس از مخالفت این کمیسیون با افزایش سن 
بازنشستگی از ۳۰ به ۳2 سال و همچنین افزایش 
سنوات حقوق بازنشستگی از 2 به ۳ سال خبر 
داد. او در باره خبرهای منتشر شده در خصوص 
مخالفت کمیسیون با افزایش سن بازنشستگی 
در الیحه بودجه 14۰1، گفته بود: ما نظر ۳-2 
نفر از کسانی که خودشان چندین تجربه کاری 
قابل توجه در این حــوزه را داشتند گرفتیم، در 
کنار نظرات اعضای کمیسیون و نظر مشورتی 
مرکز پژوهش ها؛ نظر تخصصی کمیسیون را در 
آخرین وقتی که داشتیم در خصوص بندهایی 
که به کمیسیون ارجاع شده بود ارائه کردیم؛ که 
بر این اساس کمیسیون با افزایش 2 ساله سن 

بازنشستگی در الیحه بودجه مخالفت کرد.

با گذشت 5 روز از وعده اژه ای انجام شد

تخریب بنای مربوط به دستگاه 
قضا در بستر رود چالوس

پس از گذشت پنج روز، وعده رئیس دستگاه قضا 
عملی شد و بنای مربوط به قوه قضاییه در بستر 
رود چالوس، صبح دیروز به عنوان اولین مکان 
در منطقه، تخریب شد. به گزارش مرکز رسانه 
قوه قضاییه، دوشنبه هفته گذشته بود که رئیس 
دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه 
به موضوع چالش برانگیز تصرف اراضــی ملی 
و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی 
و کشاورزی پرداخت و در این زمینه دستورات 
مهمی را با هدف مقابله همه جانبه، بدون اغماض 
و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به 
اراضــی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که 
مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می کنند 
و همچنین قلع وقمع و تخریب بدون مالحظه 
بنا ها و مستحدثاتی که از سوی افــراد عادی و 
برخی دستگاه های حکومتی و دولتی در حریم 
رودخانه ها احداث می شوند، صادر کرد.رئیس 
قوه قضاییه به یک بنای قدیمی اشــاره کرد که 
سال ها قبل توسط قــوه قضاییه در بستر رود 
چالوس ساخته شده بــود. اژه ای، گفت: یکی 
از دستگاه هایی که در حاشیه رود چالوس به 
ساخت وساز اقدام کرده، قوه قضاییه است که 
یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل 
است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به 
کردم  تأکید  البرز  استان  دادگستری  رئیس 
که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه 
پرسیده  شود و اولین ساخت و ســازی که باید 
قلع وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و 
پس ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب 
شود.رئیس قوه قضاییه همچنین در دستورات 
خود به دادستان های کل کشور، تاکید کرد در 
بسیاری از بنا های غیر مجازی که ساخته شده 
و باید تخریب شود، مصالح ساختمانی مرغوبی 
به کار برده شده است که در زمان تخریب برای 
صیانت از حقوق بیت المال، باید تا جایی که 
امکان دارد، تجهیزات ساختمانی قابل مصرف 
را که می توان به صورت دیگر از آن ها استفاده 
کرد از تخریب مصون نگه داشت.در همین باره 
ــد تخریب بنای مربوط به قــوه قضاییه  ،در رون
ــاره، در  در بستر رود چالوس، مسئله مــورد اش
نظر گرفته شد و مصالح ساختمانی مانند در و 
پنجره ها که قابلیت استفاده مجدد از آن ها وجود 
دارد، قبل از تخریب از این بنا خارج شده است.
پیشگامی دستگاه قضایی در مقابله با تجاوز و 
تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، نشان از این 
موضوع دارد که عزم قوه قضاییه برای صیانت از 
بیت المال در حوزه زمین و رفع تصرفات جدی 
است و قائل به هیچ گونه خط قرمزی  در این زمینه 
نیست و همان طور که رئیس دستگاه قضا تاکید 
کرده است، باید تمام دستگاه های مسئول در این 
حوزه، به صورت جدی و همه جانبه به وظایف خود 
عمل کنند تا رویه غلط، ناصواب و خسارت بار 

تعدی به اراضی ملی برای همیشه پایان یابد.

گزیده 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

تازه ها  مطبوعات

انع�اس

جمهور� اسالم�-ا�ن روزنامه نوشت: برا   •
ــط با روسيه و چين هم با�د راست� آزما��  رواب
�نيم، آ�ا روسيه حاضر است به ما موش� اس٤٠٠ 

بفروشد و ما را دنبال نخودسياه نفرستد؟
جوان- ا�ن روزنامه نوشت: «مستقيم از �رملين  •

به �رمان»، تنها �� سفر نيست و تنها �� تجانس 
حروف� نيست و حت� فقط �� مانور مردم دار  
هم نيست، �� م�تب است �ه به شما م� گو�د 
متعلق به همان مردم� هست� �ه در همه سخت� ها 
و مصائب برآمده از بال ها  طبيع� و تصميم ها  
مد�ر�ت�، پا  نظام ا�ستاده اند و تو حت� اگر سفر  
به �رملين دار  برا  توسعه ميدان منافع مل� 

همين �رمان� هاست.
ــرق- ا�ــن روزنــامــه نوشت: سياست سلب�  • ش

و هيجان� اصــولــگــرا�ــان بــا هيچ �� از قواعد 
د�پلماتي� همخوان نيست و به نوع� اصولگرا�ان 
امور د�پلماتي� را به دعواها  جناح�-سياس� 

داخل� تقليل داده اند.

رو�ــداد٢٤نــوشــت: د�ــروز اولين بار نبود �ه  •
شا�عه مرگ مل� سلمان پادشاه عربستان در 
رسانه ها  ا�ران دست به دست م� شد. آذر امسال 
گزارش ها�� درباره غيبت پادشاه عربستان منتشر 
شد. برخ� رسانه ها  نزد�� به دولت ا�ران مدع� 
شدند حدود ٥٠٠ روز، خبر  از مل� سلمان نبوده 

است و احتمال مرگ او را مطرح �ردند.
انصاف نيوز نوشت: عبارت «در خدمت شما  •

هستم» �ه رئيس� در د�دار با پوتين بيان �رد، نوع� 
تعارف است �ه هفت سال پيش عينا توسط خود 
پوتين در د�ــدار  به �ار رفته و نشان م� دهد �ه 
خالف عرف نبوده است. پوتين در ١٩ ژوئن سال 
٢٠١٥ در د�دار با روسا  خبرگزار  ها  مطرح 
جهان، در �تابخانه �لتسين در سن پترزبورگ گفت: 
 «!Я к вашим услугам. Добрый вечер»

�عن� «من در خدمت شما هستم. عصر بخير!»
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021    88433270
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�� شنبه ٣ بهمن ١٤٠٠، ٢٠ جماد  الثان� ١٤٤٣، ٢٣ ژانو�ه ٢٠٢٢، شماره ٢٠٨٥٩ ، سال هفتاد وسوم.

واکنش واعظی به تفحص مجلس از نهاد 
ریاست جمهورى دولت قبل

چند  پيش نما�ندگان مجلس در �� جلسه علن� 
تقاضا  تحقيق و تفحص از نهاد ر�است جمهور  
در دوره ها  �ازدهم و دوازدهم (دولت روحان�) 
را با ١٣٨ رأ  موافق تصو�ب �ردند. حاال، محمود 
واعظ� رئيس دفتر رئيس جمهور سابق در وا�نش 
به ا�ن مصوبه اظهار �ــرد: تصميم گرفتم تا آخر 
فرورد�ن سال آ�نده مصاحبه ن�نم و هر �س� هم 
�ه تماس گرفته، مصاحبه ن�ردم، اجازه دهيد با 
آرامــش �ار پيش رود و دولت هم �ارش را انجام 
دهد و بعد مردم قضاوت �نند ا�ن همه از جاها  
مختلØ تحقيق و تفحص م� شود، بررس� م� �نند 
پا�ان  در  واعظ�  نيست.  چيز   �ه  م� بينند  و 
خاطرنشان �رد: مم�ن است ما چيز  بگو�يم و 

دوباره دعوا  جد�د  
ــازه  شــروع شــود، اج
دهيم مسير تحقيق 
و تــفــحــص هــم ط� 

شود. /آنا

بدون تيتر 

چهره

 

ــر  مــنــتــشــر شـــد مبن�  ــب ــدروز پــيــش خ ــنـ چـ
محمد  سيد  ميان  مشتر��  جلسه  تش�يل  بر 
خاتم�، عل� ا�بر ناطق نور ، حسن روحان� 
و سيد حسن خمين�. ا�ن خبر را جواد امــام، از 
نزد��ان خاتم� تأ�يد �رد اما گفت �ه محتوا  
ا�ن جلسات سياس� نيست و صرفا د�دوبازد�د 
است. د�دار اخير ا�ن شخصيت ها را م� توان ادامه 
پيشنهادها�� دانست �ه برخ� اصالح طلبان 
چندماه پيش مبن� بر تش�يل اتاق ف�ر  با حضور 
همين شخصيت ها البته به عالوه الر�جان� ارائه 
م� دادند. از ابراهيم گرام� مقدم گرفته تا احمد 
شيرزاد و... �ه به وجود آمدن چنين اتاق ف�ر  

را ا�ده آل م� دانستند. حاال اما محسن رهام�، 
��� د�گر از شخصيت ها  اصالح طلب  ضمن 
عاد  دانستن جلسات اخير، از ائتالف� ميان 
خاتم� و ناطق خبر داده است. او به پا�گاه خبر  
«قرن نو» گفته است: «نوع� ائتالف نانوشته بين 
ا�ن آقا�ان از مدت ها قبل وجود داشته و خصوصا 
در انتخابات سال ٩٢ ا�ن ائتالف و هماهنگ� با 
مد�ر�ت مرحوم هاشم�، حما�ت و همراه� د�گر 
نيروها  سياس� اصالحات و اعتدال، منجر به 
پيروز  آقا  روحان� شد». ا�ن سخنان در حال� 
مطرح م� شود �ه به تازگ� آذر منصور ، دبير�ل 
حزب اتحاد ملت، اظهار �رده �ه خاتم� گفته 

است نم� خواهد د�گر رهبر اصالحات باشد و 
هيچ وقت چنين ادعا�� نداشته است. به نوشته 
فردانيوز، موضع گير  اخير خاتم� متعاقب 
انتقادها  گسترده ا  است �ه طيØ ها  ز�اد  
از اصالح طلبان به عمل�رد چندسال اخير او 
داشته اند. مشخصا حزب �ارگزاران سازندگ� هم 
خاتم� را رهبر اصالحات نم� داند و هم عمل�رد 
او را مبتن� بر �ار تش�يالت� قلمداد نم� �ند؛ ا�ن 
موضع را از گفت وگو  دو سال پيش �رباسچ� 
با روزنامه سازندگ� و بعدش با روزنامه جهان 
صنعت م� شود در�افت تا مصاحبه چند  پيش 
مرعش� با روزنامه شرق. افزون بر �ارگزاران، 
طيØ ها  د�گر  از اصالحات هم نه به ا�ن تند  
اما م� گو�ند �ه �ار�رد ليدر  در جبهه اصالحات 
با�د روشــن شــود و د�گر نم� شود �� جر�ان 
سياس� را محفل� اداره �رد. در چنين شرا�ط� 
مشخص نيست برگزار  جلسات مشترà ميان 

ناطق، خاتم� و روحان�  چه پيام� م� تواند 
داشته باشد؟ آ�ا آن ها م� خواهند ليدر  جمع� 
در ميان اصالح طلبان پد�د آورند �ا به قول جواد 
امام صرفا ا�ن جلسات د�دوبازد�دها  دوستانه 
است؟ البته �� گمانه د�گر هم مطرح است؛ ا�ن 
�ه ا�ن ها با محور�ت خاتم� و ناطق، حزب� تازه 
تأسيس �نند و بتوانند همه اصالح طلبان را ز�ر 
سا�ه آن حزب بياورند �ه ا�ن گزاره هم چندان 
دست �افتن� نيست ز�را چنين انسجام� در ميان 
همه اصالح طلبان وجود ندارد و از طرف� همه 
اصالح طلبان خاتم� و ناطق را به عنوان قطب 
خود در نظر نم� گيرند؛  رهام� هم در گفت وگو  
اخيرش تش�يل چنين حزب� را بعيد م� داند. به 
هر رو  با�د منتظر ماند و د�د �ه اصالح طلبان در 
شرا�ط سخت فعل� شان چه تصميم� م� گيرند 
و چه راهبرد  برا  آ�نده سياس� خود در نظر 

خواهند داشت.

زاهــد�- مذا�رات برجام� بين ا�ــران و ١+٤ 
در و�ن ب� وقفه ادامه دارد. مذا�رات� �ه عمدتا 
چيز  از محتوا  آن رسانه ا  نشده و همين هم 
سبب سردرگم� و شا�عه ساز  م� شود. �� 
طرف قضيه از سازنده و رو به جلو بودن مذا�رات 
 àم� گو�د و به پيشرفت ها�� �ه هرچند اند
است، اشاره م� �ند. طرف د�گر همچنان دنبال 
اعمال فشار است و ضرب االجل تعيين م� �ند 
و به نحو  در پ� امتيازگير  است. در ا�ن بين 

پيشنهاد توافق موقت نيز رو  ميز است. توافق� �ه  
تحليلگران، د�دگاه ها  متفاوت� درباره �ارآمد 
بودن آن دارند؛ در عين حال موضع رسم� ا�ران 
مخالØ آن است. مقامات تصميم گيرنده در ا�ران 
بارها گفته اند �ه به توافق موقت راض� نخواهند 
شد و اگر تحر�م ها  برجام لغو نشود، پول ها  
ا�ران آزاد نشود، راست� آزما�� صورت نگيرد و 
تضمين� ارائه نشود؛ توافق� در �ار نخواهد بود. 
شرا�ط اما به نحو  پيش رفته �ه برخ� به پذ�رش 

توافق موقت از سو  ا�ران اميدوار شده اند. شا�د 
هم در حال فضاساز  هستند تا ا�ن احتمال را 
افزا�ش دهند. مصداقش ادعا  تازه ان ب� س� 
نيوز است �ه اتفاقا بعد از سفر اخير رئيس جمهور 
به مس�و بيان شده است. ا�ن رسانه آمر��ا�� 
مدع� اســت روسيه در هفته ها  گذشته در 
جر�ان مذا�رات و�ــن، توافق� مقدمات� را به 
ا�ران پيشنهاد داده است �ه طبق آن ا�ران با�د 
غن� ساز  ٦٠ درصد  را متوقØ �ند، ذخا�ر 
اورانيوم غن� شده خود را �نار بگذارد و در صورت 
ام�ان به روسيه صادر �ند. در مقابل ا�ــران به 
بخش� از مبالغ بلو�ه شده خود در بان� ها  
خارج� از جمله در �ره جنوب� دست م� �ابد، 
ادعا�� �ه حت� در آخر�ن اظهارات مقامات 
روس� هم نشان� از آن د�ده نم� شود. شاهد آن 
�ه هيئت ها  روس� و آمر��ا�� د�ــروز هم در 
و�ن با هم گفت وگو �ردند و اوليانوف بعد از آن 
در تو�يتر خود نوشت:  روسيه احساس فور�ت در 
مذا�رات را دارد اما با تعيين ضرب االجل ها  
مصنوع� مخالØ اســت. هيچ نشان� از تما�ل 
روسيه به پذ�رش توافق موقت از سو  ا�ران د�ده 
نم� شود اما شب�ه آمر��ا�� ان ب� س� نيوز به 

نقل از  منابع آگاه �ه نام� از آن ها نبرده است، 
نوشته �ه ا�ــاالت متحده از پيشنهاد روسيه به 
ا�ران آگاه بوده است. در ا�ن بين �� منبع نزد�� 
به تيم مذا�ره �ننده ا�ران در گفت وگو با تسنيم 
گفته همان طور �ه بارها اعالم شده، طرح توافق 
موقت هرگز در دستور �ار ا�ران نبوده و تيم ا�ران� 
همچنان به دنبال دستياب� به توافق� پا�دار و قابل 
ات�است. همزمان نورنيوز رسانه نزد�� به شورا  
امنيت مل� نوشت: توافق موقت اسم رمز طراح� 
شده از سو  دولــت با�دن بــرا  فــرار از اجرا  
تعهدات برجام� و در عين حال ثبت دستاورد  
نما�ش� در چارچوب شعارها  مطرح شده از 
سو  دمو�رات ها در انتخابات ر�است جمهور  
٢٠٢٠است.  متهم ساز  ا�ران به وقت �ش� و 
تالش برا  عبور از نقطه گر�ز هسته ا  در �نار 
مطرح �ردن موضوع توافق موقت، دو هدف اصل� 
را دنبال م� �ند؛ نخست، فرار آمر��ا از تعهدات 
برجام� و حفظ ساختار تحر�م ها، استن�اف از قرار 
گرفتن در شرا�ط راست� آزما�� و ارائه تضامين و 
دوم  ارائه برخ� مشوق ها  مال� محدود و موقت 
به تهران در قبال پذ�رش تعهدات� �ه معادل 
متوقØ ساز  فعاليت ها  هسته ا  ا�ران است. 

توافق موقت؛ تله دیپلماتيک بایدن
همزمان با ا�ن °ه شب�ه آمر��ا�� «ان ب� س� نيوز»مدع� پيشنهاد روسيه به ا�ران برا� پذ�رش 

توافق موقت شد، �º منبع نزد�º به تيم مذا°ره °ننده گفت: توافق موقت هرگز در دستور °ار تيم 
ا�ران� نيست

دانشگاه شهيد بهشت� با اعالم ا�ن �ه هم�ار  
با د�تر فاضل� عضو هيئت علم� ا�ن دانشگاه 
به دليل انجام ندادن ت�اليØ مقرر در آ�ين نامه 
استخدام� تمد�د نشده است، تا�يد �رد: ا�ن 
را  در مراجع مربوط و قضا�� قابل پيگير  
ــارس نوشت:  ــت. در ا�ــن بين خبرگزار  ف اس
پيگير  ها نشان م� دهد او به صورت پيمان� در 
دانشگاه بهشت� حضور داشته و در مرحله تبد�ل 
وضعيت موفق به �سب آرا  هيئت اجرا�� نشده 
است.  به گزارش ا�سنا، اخبار  مبن� بر اخراج د�تر 
آرش اباذر  استاد فلسفه دانشگاه صنعت� شر�Ø نيز 

در رسانه ها منتشر شده است.

ائتالف نانوشته ناطق، خاتمی و روحانی؟
مشخص نيست °ه هدف ناطق، خاتم� و روحان� از برگزار� جلسات مشتر¿، ا�جاد ليدر� جمع� 

در ميان اصالح طلبان است �ا د�د وبازد�دها� دوستانه  

دوباره دعوا  جد�د  
ــازه  شــروع شــود، اج
دهيم مسير تحقيق 
و تــفــحــص هــم ط� 



ــودن می توان  ــادر ب از تجربه م
روایت های مختلفی داشت. از 
روایت های معمول تا روایت های 
عاشقانه، از مادرانی که استرس 
سزارین یا بیماری های صعب العالج کودک شان 
را تجربه می کنند تا مادرانی که پس از چند سال 
پیگیری و درمان،طعم  مادری را می چشند یا 
مادرانی که زایمان طبیعی را انتخاب می کنند. 
ــادر و مــادرانــگــی، چیزی  باید پذیرفت کــه م
نیست که بتوان یک روایت کامل و بی نقص از 
آن داشت. به بهانه روز مادر و در پرونده امروز 
زندگی ســالم، صحبت های 3 مــادر با شرایط 
متفاوت را می خوانیم؛ روایت هایی که شاید 
متفاوت از آن مسائل کلیشه ای باشد که تا امروز 
شنیده اید اما امروز، بهانه خوبی برای آگاهی 
از ایــن مسائل اســت تا بدانیم مادرها با تمام 
فداکاری و مهربانی، باز هم ابرقهرمان نیستند، 
گاهی جسمی و روحی خسته می شوند و مهم 
است واقعی تر به آن ها و نقش شان فکر کنیم تا 

توقعات عجیب از آن ها نداشته باشیم.

پرونده

روایت های بدون روتوش 3 مادر از تجربه  مادری شان که اتفاقات رایج اما ناشنیده زیادی دارد

مادرانه های سخت اما سازنده
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مادر هم آدم است خسته می شود
 ساعت یک ربع به چهار بعدازظهر زایمان کردم، موعدش 12ظهر بود. این چهار ساعت شبیه وقتی 
نیست که گوشه  بیمارستان بستری شده ای و منتظر دکتری و خب چندساعتی بیشتر درد را تحمل 
می کنی. شبیه هیچ دردی نیست. آدم دلش می خواهد ملک الموت همان لحظه بیاید سراغش ولی 
درد تمام شود. یک ساعت آخر توی ذهنم بلندبلند می گفتم خدایا بچه نخواستم. فقط می خواستم 
تمام شود این دردها. فرایند زایمان کامل طی شده بود ولی بچه نمی  آمد. ماما می گفت همه  چیز 
دارد خوب پیش می  رود. نه چیزی خورده  بودم و نه خوابیده  بودم. دست  وپاهایم را حس نمی  کردم. 
لگنم داشت می  شکست. ماما می گفت به  جای جیغ زدن باید بنشینی و زور بزنی.  اگر 20دقیقه 
کاری را بکنی که من می گویم، می روی توی اتاق زایمان و دیگر درد نداری. انگار که با بچه حرف 
می زند و من چقدر بچه بودم در آن لحظات. 20دقیقه یک عدد بود. می شد بهش فکر کرد. معنی اش 
این بود که می شود 20دقیقه  دیگر زنده ماند. مثل آدمی که از صخره آویزان است و توانش تمام 
شده و تصمیم گرفته است بیفتد. بعد کسی سرمی رسد و توی گوشش می گوید اگر چند دقیقه  دیگر 
صخره را بچسبی، امداد می  آید.  نمی توانستم روی پا بایستم. سه  نفری بلندم کردند و بردند توی 
اتاق زایمان. دوبار دیگر باید به لگنم فشار می آوردم. بعد صدای چندنفر را شنیدم که بهم تبریک 
می گویند. درد رفته بود. دیدم بچه را دارند تمیز می کنند. کلی چیز سفید و قرمز توی سروکله   اش 

بــود. یک موجود زشت دوســت  نداشتنی با بینی 
بــزرگ. ازدستش عصبانی بــودم. نافش را 

که بریدند، گذاشتندش روی شکمم. 
خم شدم نگاهش کنم، هیچ حرفی 

نداشتم کــه بــاهــاش بــزنــم. کلی 
درد به جان خریده  بودم تا وقتی 

بچه  ام به دنیا می  آید، به  هوش 
باشم و دنیای اضطرابی  اش را 
درک کنم. ارزشش را داشت؟ 
ــد، لــبــاس تنش  ــردن تمیزش ک

کــردنــد، ازش عکس گرفتند و 
سپردنش بغل مادر و شوهرم. رفتم 

توی اتــاق دیگری و هیچ سراغی از 
بچه  ام نگرفتم. کمی بعد شروع کردم 

به سفارش دادن؛ »غذا می خوام، چای  نبات، 
آب میوه...«. نگران بچه  ام نبودم. خواستن و عشق 

شدید را تجربه نمی  کردم. فقط حواسم به خودم بود. حتی فکر نمی  کردم باید به بچه  ام شیر بدهم. 
بهم یادآوری کردند و خیلی سخت شیرش دادم. تکلیفی بود که می خواستم انجام بدهم و بخوابم. بچه 
خوابید ولی من نه. آمدم خانه و باز هم نخوابیدم. تمایلی به بغل کردن بچه نداشتم. سه روز بعد مادرم 
فهمید بچه مشکوک به زردی  است. اصال آماده نبودم. صبح روز سومی که زایمان کرده بودم و هنوز 
خونریزی داشتم، باید برمی گشتم بیمارستان. دیگر ظرفیت هیچ چیزی را نداشتم. دلم می خواست 
یکی از بچه  ام مراقبت کند. بلد نبودم پوشک عوض کنم، بلد نبودم بهش شیر بدهم. فقط به خودم فکر 
می کردم که چقدر خسته  ام. توی بیمارستان می خواستند از بچه خون بگیرند. گریه که کرد، من هم 
زدم زیر گریه. گذاشتندش توی دستگاه. می خواستم برش دارم ولی اجازه نداشتم. آن جا بود که با 
تمام وجود گریه کردم. تازه سه روز بعد از زایمان، حس مادری را به  شکل رایجش تجربه کردم؛ عشق 
عمیق، دلسوزی و بسته بودن جانت به جان بچه . با همه جانم بچه  ام را می خواستم. می خواستم 
بغلش کنم و وقتی توی دستگاه بود، دلم برایش تنگ می شد. کمی بیشتر از 24ساعت در بیمارستان 
بودم ولی چندروز گذشت. همه  روزهای اول همین قدر طوالنی و سخت گذشت و پر از دعوا. دعوا با 
شوهرم سر نگه داشتن بچه. گاهی بچه آن قدر گریه می کرد که حتی نمی توانستم دستشویی بروم. 
گاهی سرش داد می زدم. گاهی بچه ام از من ترسیده و من از خودم به  عنوان یک مادر بدم آمده است. 
بعد به خودم گفته ام سرزنش کردن چه فایده  ای دارد؟ مادر هم آدم است، خسته می شود. ممکن است 
داد بزند، ممکن است حس کند غلط کرده که بچه به دنیا آورده . خیلی عادی هستند این احساسات. 
فقط در ابراز کردن شان سعی می کنم خودم را کنترل کنم و سر طفل معصومی که هیچ چیز از این 
دنیا نمی  داند، هوار نشوم. حاال من 9ماه است که مادرم و وارد دنیای جدیدی شده ام. ابعاد تازه ای 
از خودم می شناسم. توانمندی  هایم بیشتر شده. از خودم می پرسم چطوری می  توانم سرپا باشم؟ 
امیدوار باشم؟ این نظم و صبر از کجا آمده؟ از بی خوابی دارم می میرم ولی غر نمی زنم. بچه که بدخواب 
می شود، به خودم می گویم خب باالخره که تا فالن ساعت می خوابد، خلقت را تنگ نکن. منعطف 
شده ام، مهارت حل مسئله پیدا کرده ام. بلدم چه کار کنم که سخت نگذرد. احساسات متناقضم اما 
هنوز سرجایش است؛ احساسات متناقض درباره موجودی که خیلی دوستش داری ولی گاهی خشم 

و اعتراض را هم راجع به او تجربه می کنی.
 آن چه را که خواندید، از زبان »فهیمه« نقل کرده ام. فهیمه 30ساله است،
  روان شناسی خوانده و در یکی از شهرهای شمالی زندگی می کند. 
وقتی به او گفتم دنبال روایتی بدون روتوش از تجربه  مادری می گردم، خیلی راحت شروع 
کرد به تعریف کردن بدون آن که نگران باشد در کلیشه  »مادر مهربان فداکار« قرار نگیرد. 
کلیشه ای که ازسوی جامعه به مادران تحمیل می شود و خستگی ها، ناامیدی ها و کاستی های 
آن ها را به رسمیت نمی شناسد.

 مادر بودن فقط 
به دنیا آوردن نیست

 13 سال از ازدواج مان می گذشت و به قول قدیمی ها اجاق مان کور بود. 
این که می گویم بچه مان نمی شد به این معنی نبود که دنبال دوا  ودکتر 
نرفته باشیم. مشهد، یزد، تهران، همه جای کشور را که دکتر نازایی 
داشت رفته بودیم اما نشد که نشد. بار آخر را خوب به خاطر دارم یکی از 
متخصصان معروف روبه رویم نشسته بود به یک فضای مبهم باالی سر 
من و همسرم زل زد، صدایش را به پایین  ترین فرکانس رساند و جوری که 
گویی تقصیر اوست ما بچه دار نمی شویم، گفت: »متاسفم، کاری از دست 
هیچ کس برنمیاد«. بعد انگار که جواب بزرگ ترین مسئله الینحل قرن را 
پیدا کرده باشد لبخندی بزرگ زد، صدایش را کمی باال برد و ادامه داد: 
»شما که این قدر انسان های معتقدی هستین، چرا یک بچه به سرپرستی 

نمی گیرین، به خدا ثوابشم بیشتره.«
همان جا بود که این فکر در سرم مثل یک گیاه جوانه زد  و  رهایم نکرد. من 
عاشق همسرم بودم و البته عاشق مادر شدن. تصمیم به سرپرستی گرفتن 
بچه کار سختی بود اما سخت تر از آن متقاعد کردن فامیل و آشنا بود برای 
همین به هیچ فردی نگفتم که حامله نیستم و برای این که محکوم به اجاق 
کوری نشوم مثل یک عروسک خیمه شب بازی نقش یک مادر باردار را بازی 
کردم، لباس گشاد پوشیدم، گاهی به دروغ باال آوردم و ادای ویار داشتن را 
درآوردم.  از خیلی زنان حامله شنیده ام که دوران بارداری سخت و طاقت 
فرساست اما کسی نیست که تمام این دوران را برای حرف درنیاوردن 
اطرافیانش به دروغ نقش بازی کند و از ترس گناه دروغش هر شب اشک 
بریزد. روزهای سختی بود. گاهی با شکم ساختگی ام صحبت می کردم و 
گاهی باورم می شد راستی راستی بچه ام دارد لگد می زد یا خودش را به 
رحمم می کوبد تا بیرون بیاید! من با توهم شیرین باردار بودن، 9 ماه تمام 
زندگی کردم. برایش قرآن خواندم، لباس دوختم و حتی جوراب پشمی 
بافتم اما باید اعتراف کنم تمام این 9 ماه به یک چیز فکر می کردم که نکند 
کاری که می کنم کار اشتباهی است، نکند نداشتن رابطه خونی با این بچه 

باعث شود من مادر خوبی نباشم.
باالخره او به دنیا آمد. در همان بیمارستان که متولد شد یک اتاق گرفتم 
و او را مستقیم از بغل مادرش )نمی دانم واژه درستی است یا نه چون 
برای همیشه من مادرش هستم( به بغل من دادند و درست در همان 
لحظه مادر شدم. او با همه نوزادهایی که تا االن دیده بودم فرق داشت، 
زیادی کوچک بود، صدای گریه اش از بقیه نوزادها بلندتر بود و بی وقفه 
جیغ می کشید. راستش فکر می کردم با به دنیا آمدنش همه سختی ها 
تمام می شود اما تازه شروع ماجرا بود و من از دید خودم یک مادر نصفه 
و نیمه بودم با ترس هر روزه این که اگر بفهمد من او را به دنیا نیاورده ام 
چه می کند؟ بعد از چند ماه وقتی می خواستم به سر کارم برگردم و اورا 
پیش پرستار گذاشتم انگار قسمتی از وجودم را در خانه جا 
گذاشته بودم اما تمام مدت به این فکر می کردم 
که آیا اگر فرزند بیولوژیکی ام هم بود همین 
کار را می کردم؟ نکند من مادر کاملی 
نیستم؟ این بازی و جدال با وجدانم، 
خودسرزنشی ها و ترس رها کردن 
ــت اگر  مــن، ســال هــا ادامـــه داش
بخواهم واقعیت را بگویم هنوز 
هم ادامه دارد. من مادری را در 
پر استرس ترین حالت ممکن 

تجربه کردم.
آن چه خواندید تعریف 
مادری کردن از  زبان مریم 
62 ساله است. کسی که تمام 
مسیر مادر بودن را با ترس و 
استرس گذرانده و می گوید هیچ 
وقت نمی دانستم چطور به فرزندم 
بگویم که من او را به دنیا نیاورده ام. 
می ترسیدم به من بگوید مادر خوبی برایش  
نبودم.

بخش مراقبت های ویژه مادران کدام طرف است؟
بار دومی بود که داشتم مادر می شدم. چه روزهایی؛ خونریزی های شدید، تشخیص هماتوم ]تجمع غیرطبیعی 
خون بین جفت و دیواره رحم[، دستور استراحت مطلق و تنهایی. همسرم جنوب کار می کرد و همه این ها را بدون 
همراهی او ازسر می گذراندم. هفته سی ودوم بارداری، کیسه آبم پاره شد. برادرم من را رساند بیمارستان. در یکی 
از سخت ترین لحظات زندگی ام تنها مانده بودم. همسرم نمی توانست کنارم باشد و مادرم را سال ها پیش از دست 
داده بودم. بچه نارس به دنیا آمد؛ یک کیلوو500گرم. هنوز پا به این دنیا نگذاشته، در بیمارستان بستری شد؛ در 
بخش مراقبت های ویژه نوزادان. آخ که چقدر با تمام وجود به چنین چیزی نیاز داشتم؛ مراقبت های ویژه! روز بعد 
گفتند بچه زردی دارد. مادرها می دانند که زردی، مشکلی عادی و گذراست اما این را هم می دانند که کوچک ترین 
اتفاقی برای بچه، می تواند مادر را از پا درآورد. آن هم کسی مثل من را که بعد از بارداری اولم، دچار افسردگی بعد 
از زایمان شده بودم و این بار هم سروکله افسردگی داشت پیدا می شد. بچه را بعد از چند روز آوردیم خانه. دیگر وقت 
اش رسیده  بود که اندکی از آن مراقبت های ویژه را دریافت کنم؛ یکی بیاید دیدنم، یکی برایم غذا بپزد، یک نفر حالم را 
بپرسد و کمکم کند اما من و بچه باید قرنطینه می شدیم چون همچنان وزنش کم بود و تا رسیدن به حداقل دوونیم کیلو 
نیاز به مراقبت داشت. هنوز نوبت من نرسیده بود. دو ماه تمام در خانه ماندم. همسرم یکی، دو هفته مرخصی گرفت 
و بعد برگشت سر کار. من ماندم و یک بچه کالس اولی و نوزاد کم وزنی که حتی نمی توانست شیر بخورد و مدام گریه 
می کرد. همان روزها بود که فهمیدم یک طرف پیشانی دخترم رشد کمتری دارد. دکتر می گفت چیزی نیست ولی 
من نگران بودم. تا شش ماهگی  دخترم هر روز از این دکتر به 
آن دکتر رفتیم تا باالخره بعد از اصرارهای زیاد ما، یک 
نامه  ارجاع به جراح مغزواعصاب کودکان بهمان 
دادند. دکتر با اولین نگاه گفت: »مالج این بچه 
بسته است، باید عمل بشه«. دنیا روی سرم آوار 
شد. نه می توانستم چیزی بگویم و نه چیزی 
بشنوم. امکان نداشت. نباید چنین اتفاقی 
می افتاد. دکتر اشتباه می کرد. تمام یک 
ماه بعدی را توی مطب معروف ترین پزشکان 
متخصص گذراندیم. حرف همه شان یک 
چیز بــود؛ عمل جراحی. به زبان آوردنــش 
ساده بود اما ما نمی توانستیم بفهمیم چطور 
بچه چندماهه مان را به عمل جراحی سنگین 
5ساعته ای بسپاریم که احتمال خونریزی دارد و 
ممکن است به هوش نیاید. چــاره ای نبود. یک ماه بعد 
نوبت عمل گرفتیم. بچه بعد از هفت ماه باز سر از بیمارستان 
درآورد. توی بیمارستان پشت در هر اتاقی چندنفر ایستاده بودند، به همدیگر دلداری می دادند، دعا می خواندند و 
ذکر می گفتند. من تنها بودم. همسرم البته این بار کنارم بود اما هردوی مان آن قدر پر بودیم که کاری برای آرام کردن 
هم ازدست مان برنمی آمد. البته تصمیم خودم بود. دلم نمی خواست کسی از بیماری دخترم خبردار شود. دکتر 
گفته بود مشکل اش مادرزادی است. می دانستم که قرار است چه چیزهایی بشنوم؛ »دیدی مشکل از مادره بود؟«، 
»یادته تو دوران بارداریش هم هماتوم داشت؟«، »طفلک بچه«. خودم مهم نبودم، نمی خواستم این چیزها بعدا به 
گوش بچه ام برسد، نمی خواستم بیماری اش انگی بشود که همه عمر همراهش باشد و نگاه های دلسوزانه دیگران 
رویش سنگینی کند. بچه از اتاق عمل بیرون آمد؛ افتاده روی تخت بیمارستان، با سری پیچیده و پر از خون. دو هفته 
بعدی به مراقبت های ویژه بعد از عمل گذشت. شبی که روز بعدش قرار بود بخیه های سر دخترم را بکشیم، شروع 
کرد به بی تابی. تبش دایم قطع ووصل می شد و نمی خوابید. دوباره دکتر و آزمایش و شنیدن یک واژه هولناک دیگر: 

»مننژیت«. دنیا چندبار می تواند روی سر یک نفر آوار شود؟ گفتند چون بچه عمل سر داشته، عفونت مغزی 
گرفته است. گفتند باید ال پی شود یعنی آب کمرش را تخلیه کنند. گفتم خدایا وعده بهشت به 

من دادی؟ نمی خواهم. بچه ام را به من برگردان. گفتند تشخیص مننژیت درست نبوده. 
گفتند یک عفونت ویروسی قابل درمان است. کابوس داشت تمام می شد؟ باالخره 

می توانستم یک شب راحت بخوابم بدون آن که تا صبح هزاربار بیدار شوم و نفس 
کشیدن بچه ام را چک کنم؟ خسته شده بودم ولی حق نداشتم خسته باشم. 

حق نداشتم گالیه کنم. بهم می گفتند: »ناشکری نکن«، »حاال مگه چی 
شده؟ خواب میاد و میره«. یک نفر بهم گفت مادر باید شب ها بیدار بماند. 

نمی فهمیدم این »باید« از کجا می آید. کسی نمی دانست چه روزهایی 
را از سر گذراندم و انگار دلش هم نمی خواست بداند. گاهی از بچه دار 
شدن پشیمان می شدم. گاهی چشم هایم را می بستم و خودم را دختربچه 
بدون دغدغه ای می دیدم که صبحانه اش روی میز چیده شده است اما 
چشم هایم را که باز می کردم، گریه بچه بود و خانه به هم ریخته و غذایی 
که باید آماده می شد. خب زندگی همین است دیگر. من یک مادرم. 
مادری که همیشه توی دلش خدا را بابت وجود و سالمتی بچه هایش 

شکر می کند اما گاهی خسته می شود.
آن چه را که خواندید، از زبان »ناهید« نقل کردم. ناهید 37ساله، 
مادر دو فرزند است و اهل مشهد. برای ناهید یادآوری تجربه ای 
که از سر گذرانده بود، اصال آسان نبود. حین روایتش بارها 
صدایش لرزید و به گریه افتاد اما دلش می خواست ادامه بدهد تا 

صدای مادرها یک بار هم که شده، شنیده شود. 
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 تقریبا روزی نیســت که در وعده های غذایی ما نان وجود نداشــته 

باشد. تازگی و کیفیت نان در ارزش غذایی آن تأثیر بسزایی دارد؛ 

به همین دلیل نگهداری آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در 

ادامه با روش های صحیح خرید و نگهداری نان بیشتر آشنا می شویم:

خورش  آلو هویج، غذای مادربزرگ برای روزهای  زمستان

سالمت

خورش
آشپزی من آشپزی من

 گوشت خورشی  - 350 گرم
  هویج -  500 گرم

  آلو بخارا -  100 گرم
  پیاز -  یک عدد

  شکر -  یک قاشق سوپ خوری
  رب گوجه فرنگی -  یک قاشق سوپ خوری

  پودر زعفران -  یک قاشق چای خوری
  زردچوبه -  یک قاشق چای خوری

سالمت سالمند

 تازگی و کیفیت نان هم در ارزش غذایی آن نقش دارد
 و هم در کاهش ضایعات 

 هنگام خرید نان آن ها را سرد کنید
1- افــراد بعد از خریــدن نان اقدام به ســرد 
کــردن نــان می کننــد و آن هــا را بــه صورت 
داغ روی یکدیگر نمی گذارنــد. در واقع این 
شیوه  صحیح است و به ماندگاری بیشتر نان 
کمک می کند زیرا قرار دادن نــان داغ روی 

یکدیگر موجب کپک زدن آن ها می شود.
2- بعد از این که نان های خریداری شده سرد 
شد آن ها را در یک پارچه  ضخیم بگذارید. قرار 
دادن نان در کیسه پالستیکی غیر از ضرر برای 
محیط زیست، از کیفیت نان  هم کم می کند. 
3- اگر نان تــازه را  دور از نور خورشــید قرار 
دهید ماندگاری آن بیشتر می شود. این روش 
برای انواع نان ایرانــی مانند لواش، تنوری، 

تافتون، ســنگک و بربری به کار می رود؛ در 
حالی که بهتر اســت نان هــای بزرگ تر را به 

قطعات کوچک برش بزنید.
 نگهداری نان در منزل

1- در منزل هم می توانید نان را درون ظرف 
دربسته نگهداری کنید. نان را با این روش به 

مدت دو روز می توانید نگهداری کنید.
2-  نــان را  درون یخچال قــرار ندهید بلکه 
بهتر اســت نــان را به انــدازه مصــرف روزانه 
تهیــه و در دمــای محیطی مانند آشــپزخانه 

نگهداری کنید. 
3- در ظرف نان باید به خوبی بســته شود تا 
مانع ورود هوا شــود و از کپک زدگی و بیات 

شدن نان جلوگیری کند.

4- اگــر تصمیم بــه نگهداری نــان در دمای 
محیــط را داریــد، می توانیــد از یــک فویــل 
آلومینیومــی هــم اســتفاده کنیــد. فویــل 
آلومینیومی مانع از خشک شدن زود هنگام 
رطوبت درون نان می شود و به ماندگاری نان 
کمک می کند. این روش برای نگهداری نان 
باگت بهترین راه است و در هنگام استفاده، 

نان در بهترین حالت خود قرار دارد.
 نگهداری نان در یخچال

یخچال روند بیات شدن و کپک زدگی نان را تا 
سه  برابر افزایش می دهد. نگه داشتن نان در 

یخچال منجر به خشک شدن آن هم می شود.
 نگهداری نان در فریزر

یکی از بهتریــن راه ها برای مانــدگاری نان، 
نگهداری آن در فریزر اســت. در صورتی که 
تصمیم دارید نان را بیشتر از دو روز نگهداری 
کنید بهتر اســت آن را بســته بنــدی و درون 
فریزر نگهداری کنید. در هنگام بسته بندی 
نان دقت داشته باشید تا پالستیک دربسته 

باشد.

بهتریــن دما برای نگهــداری نــان در فریزر، 
منفی 4 درجه سانتی گراد تا منفی 10 درجه 

سانتی گراد است.
 روش صحیح باز کردن یخ نان

اگر نان را درون فریزر نگهداری کرده اید بهتر 
است هنگام استفاده، به بهترین شکل یخ آن 
را باز کنید تا کیفیت و ارزش غذایی آن حفظ 
شــود. بهترین روش برای باز کــردن یخ نان 
قرار دادن آن در دمای محیط اســت. یخ نان 
بعد از چند دقیقــه که در دمــای محیط قرار 
بگیرد باز می شــود. می توانید از فر یا توستر 
برای گرم کردن نان اســتفاده کنید. در این 
روش بهتر است 10 دقیقه نان را درون فر یا 

توستر قرار دهید تا یخ آن باز شود.
استفاده از مایکروویو برای باز کردن یخ 
نان های ساندویچی و فانتزی مناسب نیست 
و منجــر به خیس شــدن نــان و پاییــن آمدن 
کیفیــت  آن می شــود اما نان هــای معمولی 
مانند تافتون را می توانید به مدت چند ثانیه 

درون مایکروویو قرار دهید.

1- ابتــدا هویــج هــا را بشــویید ، 
پوســت بگیریــد و بــه صــورت 
رشــته هــای باریکــی بــه 
طول 4 سانتی متر برش 

بزنید.
2- در یــک قابلمــه دو 
غذاخــوری  قاشــق 
روغــن بریزیــد و روی 
و  بگذاریــد  حــرارت 
هویج های خرد شده 
را بــه آن اضافــه کنیــد 
و در قابلمــه را ببندیــد 
.هویــج هــا را حــدود 15 
دقیقه روی حرارت مالیم تفت 

دهید تا کمی نرم شود.
3-سپس پیاز خرد شــده را تفت دهید 

تا طالیی شود.
4- گوشــت را بــه قطعات کوچــک تر برش  
بزنید و به پیاز اضافه کنید و حدود 10 دقیقه 
تفت دهیــد تا رنــگ آن تغییر کند و ســپس 
زردچوبه و فلفل را بــه آن اضافه کنید و یک 

تا 2 دقیقه دیگر به تفت دادن ادامه دهید.
 5 - دو قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی 
به گوشــت اضافه کنید و 2 تا 3 دقیقه تفت 

دهید تا بوی خامی آن گرفته شود.
6- ســپس چهــار پیمانــه آب جــوش به آن 
اضافه کنیــد، در قابلمــه را ببندیــد و اجازه 

دهید گوشت روی حرارت مالیم بپزد.
7- آلوها را به مدت یک ســاعت در آب سرد 
خیس کنید، سپس آن ها را آبکش کنید و در 

کمی روغن تفت دهید.
8- پس از این که گوشت به مدت یک ساعت 

پخــت، هویــج و آلوهــا را همراه بــا مقداری 
نمک به قابلمه اضافه کنیــد، هم بزنید و در 

قابلمه را ببندید.
9- تقریبا 2 ســاعت دیگر باید صبر کنید تا 

خورش بپزد و جا بیفتد.
10- وقتی آب خورش تمام شــد و به روغن 
نشست، آب لیمو را به آن اضافه و حرارت را 

خاموش کنید.
  نکات مهم خورش آلو هویج

این خورش با مرغ هم بسیار خوب می شود 
فقط دقــت کنیــد کــه از تکه هــای کوچک 
مــرغ در انــدازه جوجــه کبابــی اســتفاده 
کنید. اندازه شــکر این غذا ذائقه ای اســت 
و شما می توانید ابتدا نصف مقدار را اضافه 
کنید،ســپس بچشــید و کم کم بقیه شکر را 

استفاده کنید.

نکایت برای حفظ 
کیفیت انن 

 همه چیز درباره 
سرطان روده در سالمندان

سرطان روده  هم اکنون به عنوان سومین سرطان شایع در جهان شناخته 
شده است. این بیماری در ســالمندان به صورت یک باره و ناگهانی بروز 
نمی کند بلکــه ابتدا با عالیم هشــدار دهنده ســپس با عالیــم موضعی و 
سیستمیک خود را آشکار خواهد کرد. با بروز عالیم اولیه می توانید برای 

معالجه به پزشک مراجعه کنید.
* عالیمی که اگر بــرای مدت زمان طوالنــی با آن مواجه شــدید ، باید به 
پزشک مراجعه کنید عبارت اند از: کم  خونی شدید در بدن، کاهش وزن 
ناگهانی، مدفوع رشــته ای و باریک، درد شــکم در نواحی معــده و روده، 
خونریزی رکتال )مقعدی(، تخلیه نشــدن کامل روده، اسهال و یبوست 
متناوب و تغییر عادات غذایی روزانه، نفخ شکم در بیشتر اوقات و ناراحتی 

دستگاه گوارش.

 دالیل بروز سرطان روده

1- کاهش تحرک و فعالیت افراد که می تواند منجر به چاقی و اضافه وزن شود.
2- افزایش سن و سال )باالی 50 ســال( یکی از دالیل بروز این بیماری 

است.
3- رژیم هــای کم فیبر و غیراصولی می تواند به سیســتم گوارشــی بدن 

آسیب بسیاری وارد کند.
4- سیگار کشیدن یک عامل مهم در بروز سرطان روده است.

5- ژنتیک و داشتن بیمار سرطانی در خانواده احتمال ابتالی دیگر افراد 
را هم افزایش خواهد داد.

6- مصرف چربی حیوانی و پروتئین ها )مصرف زیاد گوشت قرمز( در ابتال 
به سرطان روده تاثیرگذار است.

  پیشگیری از سرطان روده

1- افرادی که به دالیل ژنتیکی و ارثی در معرض ابتال به این بیماری قرار 
دارند، بهتر است غربالگری سرطان روده را انجام دهند.

2- مصــرف میوه هــا، ســبزیجات، غــالت و ... را در برنامــه غذایی خود 
بگنجانید.

3- ســعی کنید وقت و زمــان بیشــتری را بــه ورزش کردن در طــول روز 
اختصاص دهید. 
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دختری 20 ساله ام. تا چند وقت پیش، خودم خیلی متوجه نبودم 
که تیک عصبی دارم اما چند وقتی اســت بعضی از دوستانم، 
متوجه ماجرا شدند و به من می گویند که زودتر باید مشکلم را 
درمان کنم. تیک عصبی من این طور است که بعضی اوقات، ناخودآگاه پایم 
می لرزد به خصوص زمانی که نیاز به فکر کردن داشته باشم. می ترسم داشتن 

تیک عصبی برایم خطرناک باشد. لطفا راهنمایی ام کنید.

می ترسم داشتن تیک عصبی 
برایم خطرناک باشد

بعضی افراد ترجیح می دهند با کسی ازدواج کنند که توانسته باشــد در زندگی موفقیت های چشمگیری در 
زمینه های تحصیلی و حرفه ای کسب کند ، خیلی پولدارتر باشد یا در جوانی مدیر شده و خودساخته باشد. اما 
گاهی اوقات وقتی میزان موفقیت یک نفر افزایش قابل توجهی پیدا می کند، نگرانی از ازدواج با او هم شروع به 
افزایش می کند. برای این موضوع البته دالیلی هم ذکر می شود. این که فرد موفق همسرش را دست کم خواهد 
گرفت یا این که ممکن است فرد موفق نتواند همراهی یک نفر دیگر را  بپذیرد و عادت او به استقالل در زندگی مشترک مسئله ساز 

شود و ... اما آیا واقعا این نگرانی ها به جا هستند؟

محوری

راه ارتباطی با زندگی سالم    

    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاورهخانواده

هدیمعتمدالصنایعی|روانشناسبالینی

موفقیت

دروغ سفید نگویید تا پیشرفت کنید
دروغ های سفید برای آسیب به دیگران نیست، فقط برای تظاهر به بهتر 

بودن خودمان است اما باعث استرس می شود و مانع رشد فردی است

دروغ های سفید دروغ هایی است که برای آسیب به دیگران گفته نمی  شود، 
به طور مثال فردی در جاده با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می کند، 
اما در جمع دوستان می گوید که کمتر از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت نمی رود یا 
روزی یک صفحه کتاب می خواند امــا در حضور دیگران می گوید اگر کمتر از 
۱۰ صفحه در روز بخوانم، نمی خوابم. پاول اکمن که در زمینه انسان شناسی و روان شناسی،چهره 
مطرحی است و در  بحث »زبان بدن« نظریات شناخته شده ای دارد، می گوید: »من دروغ های سیاه 
را بخشودنی می دانم  اما دروغ سفید نابخشودنی اســت. این دروغ انسان ها را به پرتگاه نابودی 
می برد«. ما با دروغ سفید فقط دیگران را فریب نمی دهیم بلکه »خود« مان را هم فریب می دهیم 
و حتی دچار تنش های روحی می شویم؛ چون به اندازه ای که تصویر بیرونی ما که پیش دیگران از 
خودمان ساختیم و به آن تظاهر می کنیم، با واقعیت درونی ما تفاوت داشته باشد به همان اندازه 
دچار تعارض، اضطراب و تنش می شویم، به همان اندازه وادار می شویم در مواجهه با دیگران مدام 
نقاب بر چهره بزنیم و همیشه مراقب باشیم واقعیت لو نرود، تازه از تحقق برنامه هایی برای توسعه 
توانایی های فردی خویش، جا می مانیم. گاهی ممکن است آن قدر این دروغ ها را باور کنیم و در 
نقش مان فرو برویم که دیگر فکر کنیم واقعًا به همان خوبی هســتیم که تظاهر می کنیم و نیازی 
به بهتر بودن هم نیست. اگر من روزی یک صفحه کتاب بخوانم و خود را متعهد کنم که در حضور 
دیگران هم واقعیت را بگویم، بیشتر از قبل به افزایش کتاب خوانی خود تشویق می شوم تا در عمل 
چهره بهتری پیش دیگران داشته باشم. اما اگر تظاهر به بهتر بودن داشته باشم نیازی به بهتر شدن 
واقعی نمی بینم. برای همین است که دروغ های سفید بیشتر از آن چه به دیگران لطمه می زند ،  به 

خودمان لطمه می زند و باعث استرس یا عقب ماندن ما از رشد می شود.   

* درباره پرونده زندگی سالم، می خواستم 
بگــم من از نجــوم کال خوشــم نمیــاد. حتی 
اینایــی کــه میــرن تــو کویر بــرای تماشــای 

ستاره ها رو هم درک نمی کنم.
* من پرتاب نخود با فوت که رکورد گینس داره 
رو تســت کردم، به زور نیم متــر جلو رفت! بعد 

رکورد گینسش، ۱۲.۵ متره!
* تصویری که برای ستون معمای تصویری 
در صفحه ســرگرمی انتخاب شــده، بسیار 
شــلوغ و کیفیتش پاییــن اســت. تصاویر با 

کیفیت تری انتخاب کنین.
* پروانه جان، همسر عزیزم، خیلی دوستت 
دارم. از این که امسال نمی تونم کادو بگیرم، 

عذرخواهم ولی روزت مبارک.
پرونده هــای  پیچیده تریــن  از  یکــی   *
زندگی سالم را در روزی نوشتین که کیهان 

مرموزتر شــد و من کال هیچــی نفهمیدم که 
چی به چی شــد. البته مــدرک تحصیلی من 
سیکله، شــاید اینم بی تاثیر نباشه و جوان ها 

این مطلب رو دوست داشته باشن.
* در مطلــب شخصیت شناســی داورهای 
خندوانــه، متاســفانه باز هم مثل همیشــه 
در روزنامه خراســان بــه رامبد جــوان، این 
هنرمند دوست داشــتنی، توهین کردین و 

گفتین که نگاه باال به پایین داره.
* سالم. من خبر »کشف یک کهکشان بدون 
ماده تاریک« رو در شبکه های اجتماعی دیده 
بودم ولی متوجه نشدم چرا مهمه. پرونده تون 

رو خوندم و برام خیلی جالب بود.
* قیمت آبنبات برای اشــتراک، مشــخص 
شده ؟ اگر پیامک بزنیم، بعدش با ما تماس 

می گیرن؟
* شد جهان پرشور و غوغا، صفحه گیتی مصفا، 
بیت احمــد طور ســینا، پا نهــد زهــرا )س( به 
دنیــا. زندگــی ســالمی ها، والدت حضــرت 

فاطمه)سالم ا... علیها( مبارک.                 شایسته

 خوش خیالی را کنار بگذاریم
شاید شما هم عبارات ناخوشایندی از این دست را شنیده باشید 
که »فالنی از همســرش سرتر اســت«، عبارت زشــتی که طی آن 
گوینده به خود اجازه می دهد دست به مقایسه بین دو همسر بزند 
و سپس با توجه به معیارهای شخصی اش یکی را جلوتر از آن یکی 
در نظر بگیرد و البته این قضاوت را با دیگران هم در میان بگذارد. 
متاسفانه چنین قضاوت هایی، غالبا به روابط بین همسران آسیب 
می زند. درباره موقعیت مدنظر ما، یعنی وقتی یکی از همســران 
موفقیت قابل توجهی دارد، احتمال بیان شدن چنین قضاوت هایی 

می تواند افزایش پیدا کند و بر همین مبنا هم این تصور که چنین 
موقعیتی چالش اضافه تری ندارد، خوش خیالی است. اما آیا انجام 
چنین قضاوت های غیراخالقی به آن معناست که ازدواج یک نفر با 
شرایط معمولی با فردی موفق تر از خود، به صورت کلی خطاست؟

  5 موقعیتی که مسئله را پیچیده می کند
اظهارنظرهای بی جای دیگران قطعا دلیل خوبی نیســت  برای 
این که کل موضوع ازدواج در این شــرایط را زیر سوال ببریم  اما 
می تواند به ما هشــدار بدهد که دســت کم متوجــه چالش های 
احتمالی این ســبک ازدواج ها باشــیم. پنج مورد ی که در ادامه 

می گوییم  از چالش هایی اســت که در ازدواج با یک فرد بســیار 
موفق می تواند بیشــتر از شــرایط عادی روی دهد. البته صرف 
بیشــتر بودن احتمال بروز این چالش ها به معنای آن نیست که 
ازدواج با این افراد همیشه با مشکل روبه رو می شود بلکه هدف، 

قدم برداشتن آگاهانه در این زمینه است.
دارید که اعتماد به نفس تان در وضعیت مطلوبی نیست، ۱ اعتمادبه نفس شکننده| اگر این آگاهی را درباره خود 
در خصوص وارد رابطه شدن با فردی بسیار موفق، محتاط باشید  
چرا که بودن در کنار فردی موفق، می تواند مسیر بهبود را برای شما 
دشوارتر کند. البته در چنین شرایطی، فارغ از هر چیزی، ضروری 
است در اولین فرصت روی موضوع اعتماد به نفس خود کار کنید.
روشنی در زندگی برای خود ندارید، برای ورود به چنین 2 هدف های مبهــم در زندگی| اگر هنــوز هدف های 
رابطه ای احتیاط بیشتری داشته باشید چراکه در وضعیتی که شما 
هنــوز مســیرتان را پیــدا نکرده ایــد، همســرتان موفقیــت های 
چشمگیری کســب کرده اســت و این مســئله می تواند احساس 

عقب ماندن را تشدید کند.
شــما اهمیت زیــادی دارد، برای وارد شــدن به چنین 3 اهمیت باالی نظر دیگران| اگر نظر اطرافیان برای 
رابطه ای بیشتر احتیاط کنید چراکه تفاوت وضعیت شما با همسر 
آینــده، همان طــور کــه اشــاره شــد می توانــد اظهارنظرهــای 

ناخوشایندی را از سوی اطرافیان به دنبال داشته باشد.
که در فکر ازدواج با دختری بسیار موفق هستید، دقت 4 اعتقاد به سبک زندگی سنتی| اگر پسری هستید 
داشــته باشــید که الزم اســت درخصوص نگــرش خــود درباره 
ازدواج، با خود صادق باشید. اگر رابطه سنتی بین زن و مرد در 
موضوع ازدواج، از دید شما مطلوب اســت، پس بهتر است وارد 
رابطه ای که زن برای خود هویت مستقل تعریف کرده و تمایل به 
پیشرفت در او باالست، نشوید چرا که با این کار هم خودتان را آزار 
خواهید داد و هم ازدواج پرچالشی انتظار شما را خواهد کشید.
که با تالش شخصی فراوان توانسته اند مسیری را 5 رویای اولین اولویت همسر بودن| افراد موفقی 
طــی کننــد، قطعــا در مســیر موفقیــت، ناچــار شــده اند از 
بخش هــای دیگــر زندگــی و از جملــه زندگــی شــخصی و 
خانوادگی خود بگذرند. پس اگر دوســت دارید همسر آینده 
شــما، اولویت باالیی را برای شــما در نظر بگیرد، شــاید الزم 
باشد در این باره کمی بیشتر تامل کنید و با شناخت بهتری از 

فرد مقابل خود، وارد چنین رابطه ای شوید.

داشــتن بعضی افکار باعث افزایش 
اثربخشی واکســن کووید۱9 و 

مدت زمان ایمنی ایجاد شــده 
توسط آن می شــود. به تازگی 
محققــان دانمارکــی اعــالم 

کردند کــه اقدامات ســاده ای 
ماننــد داشــتن خــواب کافــی، 

کاهش میزان افســردگی و اســترس و 
تنهایی، ورزش و ... سیستم ایمنی بدن را تقویت 
می کند و یک سیستم ایمنی قوی تر واکنش قوی تر 
به واکســن کووید ایجــاد خواهد کــرد، همچنین 
موجــب کاهش خطــر عــوارض جانبی واکســن 
می شود و اثربخشــی واکســن های کووید۱9 را 
افزایش می دهد. محققان پیشنهاد می کنند که 
توجه به نکات مطرح شــده و خواب خوب شــبانه 
روز قبل از دریافت واکســن به اطمینان از این که 
سیستم ایمنی بدن در بهترین شکل ممکن قرار 

مخاطب گرامی، تیک عصبی یکی از اختالالت شایع است که 
شامل حرکات کامال غیرارادی در بدن مثل حرکات سریع باز 
و بسته شدن چشم، دهان، تنگ کردن چشم، تکان سر و شانه، 
تماس انگشت ها به حالت بشکن زدن، پرش دست، گردن و ... 
می شود. این اختالالت ممکن است در زمان کودکی، نوجوانی، جوانی و حتی پیری 
بروز کند و البته بعد از مدتی در فرد از بین برود. با توجه به نگرانی شما در این باره، الزم 

است نکاتی را خدمت تان عرض کنم.
  باید از درمان های رفتاری کمک بگیرید

درباره خوب یا بد بودن داشــتن تیک عصبی باید بدانید که ریشــه های اصلی این 
تیک ها، اضطراب و استرس است و در محیط هایی که برای تان اضطراب آورتر است، 
بیشــتر اتفاق می افتد. یکی از روش هــای درمان تیک شــامل درمان های رفتاری 
مثل قرقه سازی است که فرد در مقابل آینه می ایســتد  و مدام حرکت تیک عصبی 
خود را تکرار می کند؛ به این راه درمان قرقه سازی می گویند که به مرور زمان بر فرد 
تاثیر می گذارد و فرد درمان می شود. روش دیگر، درمان دارویی است که شما باید 
پیش روان پزشــک بروید تا داروهایی از جمله داروهای مسکن مانند هالوپریدول، 
پیموزاید و ... برای تان تجویز شود. توجه داشته باشید زمانی که تیک های عصبی 
فرد با درمان های خانگی یا بعد از گذشت یک مدت زمان چند ماهه رفع نشود، باید به 
روان شناس مراجعه کند تا با توجه به رفتارهای فرد و روان شناسی درست، او را درمان 
کند. فراموش نکنید همان طور که دوستان تان هم اشاره کرده اند باید برای حل این 

مشکل برنامه ریزی کنید و بدانید این اختالل قابل درمان است.

مشاوره 
فردی

ازدواج معمویل ها اب موفق ها 
شکست خورده است؟

آشنایی با 5 مورد از چالش هایی که در ازدواج با یک فرد بسیار موفق 
می تواند بیشتر از شرایط عادی روی دهد و نیاز به مدیریت دارد

سیدسورناساداتی|روزنامهنگارموفقیت

 افزایش اثربخشی واکسن کرونا 
با کاهش میزان افسردگی  و  استرس

 محققان دانمارکی اعالم کردند رعایت چند توصیه روان شناسانه، سیستم ایمنی 
بدن را تقویت و کارایی واکسن های کووید۱9 را بیشتر می کند

از دنیای روان شناسی 

داده تصویری

دارد، کمک خواهد کرد. آنلیس مدیسون، 
محقق ارشد این تحقیق می گوید: »عالوه 
بر عوارض جســمی کووید-۱9، این 
بیمــاری همه گیــر دارای یــک جــزء 
ســالمت روانــی بــه همــان انــدازه 
نگران کننده است که باعث اضطراب 
و افسردگی در میان بسیاری از مشکالت 
مرتبط دیگر می شــود. اســترس های عاطفی 
و موارد مشــابه آن می توانند بر سیســتم ایمنی فرد تاثیر 
بگذارند و توانایی فرد در دفــع عفونت ها را مختل کنند. 
نتایج مطالعه جدید ما اثربخشی واکسن و این که چگونه 
رفتارهای ســالمتی و اســترس های عاطفــی می توانند 
توانایی بدن بــرای ایجاد پاســخ ایمنــی را تغییــر دهند، 
مشــخص کرده اســت. مشــکل این جاســت که بیماری 
همه گیر به خودی خود می تواند این عوامل خطر را تقویت 
کند. استرس، افسردگی و تنهایی همگی می توانند پاسخ 
واکسن را مختل کنند. نتایج تحقیقات قبلی نشان می دهد 
مداخالت روانی و رفتاری می تواند پاسخگویی به واکسن 
را بهبود بخشد، حتی مداخالت کوتاه مدت می تواند موثر 
باشد.« پروفســور جانیس کیکولت گلیزر، دیگر محقق 
این تحقیق می گوید: »در این تحقیقات بیشــتر بر پاسخ 
آنتی بادی تمرکز کردیم اگرچه این تنها یک جنبه از پاسخ 
سیستم ایمنی  است.« شایان ذکر است، تغییر الگوهای 
فکری و رفتاری می تواند به افزایش اثربخشی واکسن و 

افزایش مدت زمان ایمنی کمک کند.
منبع: سایکولوژی نیوز
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طنز و سرگرمی 

 زندگی سالم
 یک شنبه 

  3 بهمن  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰79

8 6 5 4
4 9 2 3
2 4 6

5 9 8 4 7

2 1 7 3 6
9 5 7
5 2 3 8

6 2 1 5

دقيقه
50

بسيارسخت

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

425916873
678423519
319875642
934657281
156289734
782134965
291368457
563742198
847591326

378625491
469817253
215349786
653984172
197562834
824173965
931458627
542796318
786231549

قرقره–ضربه ای در فوتبال 10. اســتخوان کوچکی در مچ 
پا-ســگ گزنده-محکم عرب 11. باریک بین-مجروح-از 

خدایان باستان 12. بیماری التهاب سینوس-افسار

عمودی:1. رمانی از انوره دو بالزاک-اورشلیم 2. کتاب 
حضرت عیسی-جاوید 3. معبر خون-الکلوئیدی در چشم 
پزشکی 4. از ابزار نقاشی-پرنده زیبا 5. آتش نشانی 6. یاری 
رســان-حرف خوردنی-حزب هیتلر 7. پروردگارا-ضربه 
فنــی در کشــتی-لباس 8. نوعی ابــر 9. تصدیــق بیگانه-
باکتری 10. التهاب دیواره معده-عود 11. آرام-صمغ گون 

12. دانه کش بی آزار-مرکز هلند

افقی: 1. نوعی کفش–یک هزارم گرم2. رودی در فرانسه- شتر بی کوهان–لیف خرما 3. 
بزهکار–قعر جهنم- طعنه زن پیاز 4. هجدهمین حرف الفبای یونانی- خبر نامه 5. دودمان-
میهن 6. ســبکی در نقاشــی7. فرایند عصب کشــی 8. جنس درخت-باال پوش مردانه 9. 

افقی:1. حمایت -  مشترک 2. سخن نهفته-ماه دوم پاییز 3. اساس-نمایش نامه غم انگیز-
حرف نداری 4. سگ گزنده-صحرا-پول زورکی 5. حطب-حرف ربط-طالع 6. گاومیش 
تبتی-هوو 7. باتجربه- قعر جهنم 8. ردای فرنگی-قسمتی از دست-وسیله بازی کودکان 

9. برش سینمایی-نشانی-رنگ 10. مردار-چشمه ای 
در بهشــت-ماهوت پاک کن 11. خیر-بیهــوده 12. 

پرآشوب-سبکی در خانه

 عمودی:1.مثال آدم بی هوش و حواس-قفل چوبی 
2. لوله تنفسی-گشاده رو 3. نماد سبکی- پزشکی که 
مشــغول گذراندن دوره تخصصی اســت-آش 4. ژول 
در ثانیه-مورب-خونابــه 5. ذخیره-رمزینــه-الل  6. 
تیم یونانی-شریک 7.  ثعبان-صفت روغن 8. جاوید-
مخالف جزر-انبار غله 9. غنی-بی درنگ-شعله آتش 
10. درخت زبان گنجشــک-قپان-آزاد 11. نهنگ-

زادگاه نیما 12. زردک-باشگاه ایتالیایی
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با کمی دقت برای جای خالی گزینه مناسب 
را انتخاب کنید.

تستهوش
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این تصویر به چه کلمه ای اشاره دارد؟ تعداد 
حروف کلمه در تصویر مشخص شده است.

هوشمنطقی

در هر یک از شماره های تصویر   نام یک گل را 
نوشته ایم که شما باید با جا به جایی حروف به 

کار رفته در آن نام گل را پیدا کنید.

چالشذهن
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دقيقه
30

متوسط

  انتشار آمار واردات ۱۶۳ هزار دالر اسید سیرتیک از 
قطب جنوب

پنگوئن ها: یادمون نمیاد     چیزی فروخته باشیم!

  راهکار وزیر آموزش و پرورش به مدرسه سیل زده: 
بلوک بگذارید بچه ها بروند داخل

بچه ها: آخ جون، زنگ تفریح هم واترپلو بازی می کنیم!

  خطر حذف تیم میل از جام جهاین
مدیران: چه فرقی داره االن حذف بشیم یا بعد از سه بازی؟!

تیترخند

اینطورکی

تصمیم ُکبری توسط اکبر در شب امتحان

ســام خداقــوت، یــک ســری کارهــا هســت کــه در تمام 
دانشجویان اشتراک داره و در حد سنت های نوروز و یلدا در 
فرهنگ ما ریشه دوانده.   اون چیزی نیست جز برنامه های 

شب امتحان که شامل این موارد میشه:
* باز کردن الی کتاب به صورت درازکش روی کاناپه.

* فرو رفتن به خوابی عمیق بعد از فقط 10 دقیقه مطالعه.
* بیدار شدن از خواب و بازکردن الی کتاب.

* کشیدن نقاشی در حاشیه کتاب بعد از 11 دقیقه مطالعه.
* احساس نیاز شدید به زنگ تفریح و آغاز بازی کانتر یا دلتا 

فورس با لپ تاپ.
* خسته شدن از بازی و نیاز به استراحت.

* اقدام به 6 دقیقه مطالعه و سنگین شدن مجدد چشم ها.
* تماشای سه اپیزود از سریال مورد عاقه  .

* رسیدن صدای مادر مبنی بر این که اون قدر درس نخون 
بیا شام حاضره.

* پخش زیباترین بازی فوتبال تاریخ همزمان با شام و کشیده 
شدن بازی به 120 دقیقه و پنالتی.

* تماشای تحلیل فوتبال، همزمان با تماشای شبکه نسیم 
که جناب خان داره.

* چپ چپ نگاه کــردن پدر و مادر، به ایــن معنی که مگه تو 
امتحان نداری؟

* رفتن به اتاق، باز کردن الی کتاب و بی هوش شــدن بعد 
از 20 دقیقه.

* بیدار شدن از خواب در روز امتحان و تصمیم ُکبری گرفتن 
برای این که امتحانات بعدی رو حســابی بخونیم و عزیمت 

برای امتحان.          

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

نتایجنظرپیچی

ایربگ ها برای که باز می شوند؟!
این یک نظرسنجی ســاده نیســت و بر خاف ظاهر بامزه 
اش در باطن خیلی هم جدی است. پس تا دوشنبه ساعت 
24 وقت دارید تا با دقت فراوان شماره گزینه مد نظرتان را 
انتخاب و به شماره 2000999 ارسال کنید. جمع بندی 
نظر شما چهارشنبه هر هفته در همین ستون چاپ می شود.

هبرتین راه برای تست ابز شدن ایربگ 
خودرو چیست؟

1( تکان دادن خودرو به طرفین و خواهش کردن  از   ایربگ

2( بی محلی به ایر بگ) همیشه بی محلی بهترین راهه(

3( طراحی   تصادف زنجیره ای تا در کار انجام شده قرار بگیره

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این  2 تصویر مشــابه  را  پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمــر 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

چالش ذهن:
1.نرگس 2.الله 3.ســاناز 4.نیلوفر 

5.ارکیده 6.آفتابگردان 6.مگنولیا

اطالعات عمومی:
1.سمنان 2.سلول

تست هوش:
گزینه )د( صحیح است.

59628396823

234295

12376925734
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4133
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شش رقمی: 

   376925 – 596283
584296 - 492835

سه رقمی: 

   439 – 283 – 745 
734 – 487 - 297

چهار رقمی:

   3891  –  9568
5487  -  6253

پنج رقمی: 

   63291 – 52148
96823 - 87129
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عددیاب

1. »شیرمال« از سوغاتی های کدام شهر است؟  
ب( بروجرد الف( بیرجند 

د(سمنان ج( بروجن   

2. کوچک ترین واحد ساختمانی بدن کدام است؟  
ب( اتم الف( مولکول 

د( آمیب ج( سلول  

اطالعاتعمومی

اینکیه؟

یک آواز خوان

اختالف تصاویر:هوش منطقی:

ســام. فکر نمــی کــردم همه تــون جواب درســت رو 
ارسال کنید و مهدی فخیم زاده رو تشخیص بدید ولی 
دســت مریزاد دارید  چون همه درســت گفتید. برای 
چهره امروز سعی کرده ایم کمی مسابقه رو چالشی و 
سخت تر کنیم و یک چهره از بین خواننده های کشور 

انتخاب کنیم. برای این که راحت 
بــه جــواب نرســید راهنمایی 

هم نمــی کنیم. همــون طور 
که مــی دونیــد تــا جمعه 
مــی تونید جــواب تون رو 

بــه شــماره 2000999 
پیامک کنید.

ی:
سیریاب

م
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