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وزارت ارتباطات اعالم می کند اینترنت ضعیف نشده و صداوسیما  •
این خبر رو پخش می کنه. می خوام یک چیزی رو دانلود کنم نمی شه و 
همچنان منتظر اتصال به شبکه هستم! عجب معمایی شده! آقای وزیر 

و صدا و سیما مردم روچی فرض کردین؟
می گن دارندگی و برازندگی. اون هایی که دارن، برای بچه هاشون  •

لوازم تحریر خارجی، سرویس رفت و آمد، کالس تقویتی و خصوصی 
می گیرن. ما که به نون شب محتاجیم باید شرمنده بچه هامون باشیم.

می شه درباره تسهیالت سفر اربعین پیگیری کنین؟ چون تا امروز،  •
چیزی واریز نشده.

قبول دارم که مایحتاج مردم از جمله گوشت، مرغ و روغن و... گران  •
شده است ولی می شود با مدیریت کردن و جلوگیری از خرج های 

بیهوده زندگی را به خوبی اداره کرد.
چرا قوه قضاییه افرادی مثل علی کریمی وسلبریتی هایی رو که هر روز  •

برای مملکت هزینه می تراشند، دستگیر نمی کنه؟!
چرا کسی جلوی رانت خواران را نمی گیرد؟ •
سخنرانی آقای رئیسی خیلی جالب و قابل توجه بود و این که ایشان  •

صحبت از عدالت می کرد. سوال این است که آیا در سازمان ها و ادارات 
برای دستمزدها و... این عدالتی که آقای رئیسی صحبتش را می کند، 

اجرا می شود؟
کجای دنیا پلیس این قدر هدف اهانت و توهین قرار می گیره؟ کجای  •

دنیا پلیس رو کتک می زنن؟ همان طور که اگر مقصر هستن  که بعید 
می دونم باشن باید قانون رسیدگی کنه باید به این اوباشگرها هم با اشد 

مجازات رسیدگی بشه.
خدمت دوستی که گفته بودن من نظامی هستم با ۲۲ سال سابقه  •

و االن ۹ میلیون حقوق می گیرم و دوست شرکت نفتی من با ۸ سال 
سابقه ۳۲ میلیون می گیره، من خودم در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی 
نژاد خانگیران سرخس کار می کنم و ۱۶ سال سابقه دارم و مهندس 
ارشد هم هستم. دریافتی من بدون اضافه کار ۱۵ میلیون است. چطور 

حقوق اون آقا شده ۳۲ میلیون؟
کاش مسئوالن بفهمند این که با قطعی اینترنت و برخورد قاطعانه  •

جلوی شلوغی رو می گیرند به معنای رضایت مردم نیست و باید فکری 
برای تحول در رفتارشون و مدیریت کشور بکنند.

اتوبوس های برون شهری را نمی دانم ولی خیلی از اتوبوس های  •
درون شهری با آن بزرگی و در این شلوغی خیلی بد و بسیار خطرناک 

و ناایمن می رانند.
واقعا جای بسی تاسف است که پس از گذشت سال ها از اوایل انقالب  •

هنوز ما درگیر بحث حجاب و عفاف هستیم و با داشتن این همه نهاد 
فرهنگی نتوانسته اند این همه سال در این زمینه کار و فرهنگ سازی 
کنند پس اول باید این مراکز محاکمه شوند که چطور در این سال ها 

نتوانسته اند کاری انجام دهند.
دلیل قطعی بیهوده اینترنت چیست؟ توضیح دهید. •
در جواب اون کارمند نظامی که چاپ کردید، عرض کنم؛ من کارمند  •

وزارت نفت با ۲۲ سال سابقه هستم و حقوقم زیر ۱۵ تومنه، چطوری 
اون کارمند نفت با هشت سال سابقه ۳۲ تومن می گیره؟ وجدان 
راست گویی هم خیلی خوبه، وزارت نفت بیرونش مردم رو کشته، 

داخلش خودمون رو... .
همین قدر که به فکر جمع کردن مردم از خیابان ها هستید، به فکر حل  •

مشکالت مردم هم باشید. ..
یعنی واقعا برای قسمت چالش ذهن نام کشورهای دیگه ای وجود  •

ندارد که همیشه تایلند، تایوان و... رو می گذارید؟ همش تکراری.
من بارها و بارها شده که یک حرف درست را از یک آدم نادرست  •

پذیرفتم ولی یک حرف نادرست را از یک آدم درست هرگز.
من هم این اغتشاشات رو دوست ندارم اما کاش یک مقام نظامی هم  •

درباره رفتار بعضی ماموران با مردم توضیح بده. این فیلم هایی رو که از 
برخورد عجیب با مردم منتشر می شه چطوری می خوان توجیه کنن؟

بعضی اوقات در چیدمان صفحات بدسلیقگی می کنید. در روزهای  •
قبل از تعطیالت که باید صفحات روزنامه سرگرمی بیشتری داشته 
باشند که مردم بتوانند از آن ها استفاده کنند، دو صفحه از زندگی سالم 

را اختصاص داده اید به کودکان. لطفا تجدیدنظر بفرمایید.
توی فضای مجازی رو که می بینی طوری وانمود می کنند که انگار  •

چندتا شهر سقوط کرده و به دست مخالفان ایران افتاده. بعدش که می 
ری توی خیابون ها رو می بینی، هیچ خبری نیست. چطوری یک جوری 

دروغ می گین که همه مان باور می کنیم؟
این روزها که دشمن به خاطر خانم مهسا امینی کشور را به آشوب  •

کشیده و متأسفانه جوان های عزیزمان را به بهانه هایی به خیابان ها 
کشانده تا به اهداف خود دست یابد از پلیس به خاطر زحماتش برای 
حفظ امنیت بی نهایت سپاس گزاریم. خدا همیشه حافظ و نگهدار 

شما عزیزان باشد.
به هوش باشیم در زمانی که راهپیمایی بی نظیر اربعین دشمنان را  •

عصبانی کرده و قراردادهای اقتصادی خوب با بعضی کشورها منعقد 
شده و از طرفی رئیس جمهور عزیزمان در سازمان ملل سخنرانی 
سرنوشت ساز دارد، عده ای با غفلت و تهییج رسانه های بیگانه دست 
به کارهای دشمن پسند می زنند، نیروی خدوم انتظامی را به آتش می 
کشند و ایجاد ناامنی در جامعه می کنند. دریغ از ذره ای تفکر و بصیرت!

به نظرم برای تحلیل ناآرامی های اخیر الزم است از کارشناسان  •
مستقل در رشته های جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، اسالم 

شناسی و... استفاده کرد و نتایج آن را مورد توجه قرار داد.
برای زندگی تحت لوای هر حکومتی رعایت قانون، الزم و اجتناب  •

ناپذیر است.
متوهم ترین و بعضا شیادترین آدم ها کسانی هستند که زیر خیمه  •

رسانه های انگلیسی ، سعودی و آمریکایی، دنبال وطن و هموطن و 
آینده می گردند.

چندروزه بلیت اتوبوس برای هیچ شهری پیدا نمی شه. شاید یک نفر،  •
کار واجبی داشته باشه اما مجبوره به چندبرابر قیمت سفر کنه! کاش 

مسئوالن   فکری برای ایام دهه آخر صفر مشهد بکنند.
لطفا بررسی کنید که چرا این قدر تندتند شارژ همراه اول و ایرانسل  •

تمام می شه. مگر هزینه تلفن را چقدر گرون کردند که برای دو سه تا 
تماس کوتاه به صورت هفتگی باید شارژ بخریم؟ واقعا این انصافه؟

روز جمعه حال خانمم بد شد و مجبور شدیم به پزشک عمومی بریم  اما  •
چون روز تعطیل بود منشی درمانگاه گفت امروز ویزیت پزشک دوبرابره! 

عجیب نیست؟!

الحاق و برگ های جدید بازی 
روسیه

در آستانه آغاز فصل سردی که روس ها قولش 
را به اروپا داده بودند، به نظر در روزها و ماه های 
آینده شاهد تشدید وضعیت در جنگ اوکراین 
روسیه  به  پیوستن  پرسی   بود.همه  خواهیم 
و  دونتسک  خــودخــوانــده  جمهوری های  در 
لوهانسک در شرق اوکراین که تحت کنترل 
جدایی طلبان طرفدار روسیه هستند و همچنین 
مناطق زاپوریژیا و خرسون، برگزار شد. این 
چهار استان که هم اکنون تحت کنترل روس ها 
قرار دارند، معادل ۱۵ درصد از خاک اوکراین را 
تشکیل می دهند و در صورت پیوستن به خاک 
روسیه، وسعت سرزمینی اوکراین کاهش خواهد 
یافت.البته تقریبا از ابتدای جنگ اوکراین و 
روسیه، رسانه های روســی، دایــم از برگزاری 
همه پرسی هایی گفته اند که  در مناطقی تحت 
کنترل روسیه است. منظور از همه پرسی دقیقا 
همان سبکی است که روسیه برای الحاق شبه 
جزیره کریمه استفاده کرده بود. یعنی اکثریت 
ساکنان این مناطق جدید بیایند و رای دهند که 
می خواهند جزیی از روسیه باشند و همین برای 
کرملین کافی است تا الحاق را قانونی بداند. 
هر چند روند روسی سازی این مناطق  از خیلی 
وقت قبل تر آغاز شده بود، از پخش شدن شبکه 
تا به کارگیری  های تلویزیونی روسیه گرفته 
روبــل و پرداخت حقوق بازنشستگان دولتی 
در دونتسک، لوگانسک، خرسون، خارکوف، 

نیکوالیف و زاپاروژیا.
حتی در خرسون متون درسی و کدهای تلفن  نیز 
به روسی تغییر یافت  اما هر بار تاریخ برگزاری این 
همه پرسی به تعویق می افتاد و شاید دلیل اصلی 
اش این بود که هنوز برخی از این استان ها به 
صورت کامل تحت کنترل روسیه نیستند. برای 
مثال، روسیه تمایل داشت که کنترل اودسا را 
هم در دست بگیرد و این موضوع روندی طوالنی 
است.افزون بر این، به نظر می رسد که تسریع 
پوتین در برگزاری همه پرسی نشانه نگرانی 
او از تداوم پیشروی های اوکراین است. همین 
نگرانی موجب دستور او به فراخوان ۳00 هزار 
نیروی ذخیره ارتش روسیه شده ، زیرا ارتش 
اوکــرایــن تاکنون توانسته اســت مناطق قابل 
توجهی را در محدوده خارکیف و خرسون آزاد 
کند. برگزاری همه پرسی در دونباس و الحاق 
این منطقه به روسیه تأثیرات مهمی بر آینده 

منازعه اوکراین دارد. 
از سویی از این پس،مسکو هر حمله اوکراین 
برای بازپس گیری این مناطق را حمله به خاک 
ــت بــه هر  روســیــه محسوب کــرده و ممکن اس
روشی، حتی کاربرد تسلیحات کشتار جمعی،  
آن گونه که این روزها پوتین برای اولین بار از 
کاربرد سالح اتمی سخن گفت از این مناطق 
دفاع  کند و حتی از سویی دیگر می تواند  این 
دستاویز حقوقی را برای حمله روسیه به اوکراین 
ایجاد کند که ایــن حمله در دفــاع از ساکنان 
دونباس که از مسکو کمک خواسته بودند، انجام 
ــداف الحاق تاثیر  شده است.یکی دیگر از اه
گذاری داخلی بر جامعه روسیه است.هرچند به 
دنبال اعالم بسیج عمومی محدود توسط پوتین 
برای گسترش دامنه جنگ اوکراین، تعدادی از 
جوانان در مسکو دست به اعتراض علیه جنگ 
زدند اما به طور کلی مخالفت های داخلی در 
روسیه را خیلی نباید جدی گرفت . حدود ۲0 
درصد مردم روسیه طی سال های اخیر هیچ گاه 
به پوتین رای نداده اند.  این افراد در هر مناسبتی  
برای ابراز مخالفت با پوتین آماده اند و به خیابان 
می آیند و رسانه های غربی هم کل ماجرا را آب 
و تاب می دهند و  بزک می کنند و  البته اقدامات 
آنــان  نیز تاثیری در اوضــاع داخلی یا سیاست 
های پوتین نگذاشته است چون اکثریت مردم 
تا به حال حامی پوتین بوده اند و به نظر نمی 
رسد این حمایت خیلی دچار خدشه شده باشد.

با ایــن  اوصـــاف،  الحاق ایــن مناطق می تواند 
رضایت نسبی افکار عمومی و نخبگان سیاسی 
و اقتصادی را در داخل روسیه برای کرملین به 
ارمغان بیاورد و تأثیر منفی عقب نشینی های 

اخیر و فشار تحریم ها را تا حدی خنثی  کند.
افــزون بر این،الحاق مناطق شرقی و جنوبی 
اوکراین، زمینه برای پیشنهاد آتش بس احتمالی 
از سوی روسیه ای که حضور خود را در منطقه 

دونباس مستحکم کرده است، فراهم می کند. 
به  بپذیرد، متهم  اوکراین  اگر  پیشنهادی که 
انفعال و عقب نشینی خواهد شد و اگر نپذیرد، 
مسکو سعی  خواهد کرد با مانور دیپلماتیک روی 
آن ، کی یف را مسئول ادامه جنگ معرفی کند. 
به نظر می رسد همه پرسی الحاق فصل جدیدی 
از جنگ و بحران اوکراین را رقم خواهد زد، 
فصلی که با توجه به  عوامل مختلف باید انتظار 
رویــدادهــای شگفت انگیز در آن را نیز داشت 
.آیــا غــرب به رغــم موضع سرسختانه فعلی در 
قبال همه پرسی الحاق  مناطق شرقی اوکراین 
،پیشنهاد احتمالی  روسیه  برای پایان جنگ را 

در آستانه زمستان سرد   رد خواهد کرد؟

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران تاکید کردند 

پیام شهیدان حیات بخش و امید آفرین است 
بـه   انقـالب اسـالمی  پیـام رهبـر معظـم 
و  شـهیدان   از  تجلیـل   روز  مناسـبت  
ایثارگـران  دفـاع  مقـدس کـه بعدازظهـر 
حجت االسـالم  توسـط  پنج شـنبه 
والمسـلمین شـکری نماینـده ولـی فقیـه 
در بنیاد شـهید و امور ایثارگـران، در گلزار 
شـهدای بهشـت زهـرای تهـران قرائـت 
شد، به این شـرح است:بسـم ا... الرحمن 
الرحیم/هفتـه  دفـاع مقـدس، نیکوترین و 
مناسـب ترین زمـان بـرای بزرگداشـت یاد 

و نـام شـهیدان عزیـز و شـنیدن پیـام آنـان اسـت.پیام 
شـهیدان، بشـارت بـه دل هـای آمـاده و گـوش هـای 
شنواسـت. این پیام گرامـی به ما یـادآور می شـود که 
ایسـتادگی در برابـر شـیطان های قـدرت و سـتم، در 
پایان به پیـروزی و بـر افتادن تـرس و اندوه می رسـد.
ایـن پیـام، حیات بخـش اسـت، نیـرو و امیـد آفریـن 
اسـت و نیاز امروز و همیشـه  ملـت بزرگ ایـران و همه  

آزادگان جهـان اسـت.
سالم خدا بر شهیدان عزیز
سید علی خامنه ای/  ۱40۱/۶/۳۱

 رونمایی از موشک »رضوان « با 8 برابر سرعت صوت 

سرلشکر سالمی: موشک »رضوان« با ۸ برابر سرعت صوت وارد جو زمین می شود 

رژه ۳۱ شـهریور نیروهـای مسـلح بـا حضـور سـردار 
سرلشـکر محمـد باقـری رئیـس سـتاد کل نیروهـای 
مسـلح، امیـر سرلشـکر سـید عبدالرحیـم موسـوی 
پاسـدار  سرلشـکر  سـردار  ارتـش،  کل  فرمانـده 
از  جمعـی  و  سـپاه  کل  فرمانـده  سـالمی  حسـین 
فرماندهـان نظامـی و انتظامـی و یگان هـای محمول 
و پیـاده از نیروهـای مسـلح در جـوار حـرم حضـرت 
امام خمینـی)ره( بنیـان گـذار کبیر انقالب اسـالمی 
برگـزار شـد.در ایـن مراسـم، یـگان هـای نمونـه از 
نیروهای چهارگانـه ارتش جمهوری اسـالمی ایران، 
نیروهای سـه گانـه سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی 
و یگان هـای نمونـه از فرماندهی انتظامی کل کشـور 
از مقابل جایـگاه رژه رفتند.همچنین، در این مراسـم 
عـالوه بـر رژه یگان هـای نمونـه پیـاده، یگان هـای 
نمونـه زرهـی نیـز از مقابـل جایـگاه فرماندهان ارشـد 
نیروهـای مسـلح رژه رفتند.پیـش از آغـاز رژه یـگان 
های نمونه نیروهای مسـلح، سرلشـکر باقـری رئیس 
سـتاد کل نیروهای مسـلح به عنـوان سـخنران اصلی 
مراسـم سـخنانی را ایـراد کـرد. سرلشـکر باقـری در 
بخشـی از سـخنان خود با اشـاره به مناقشـات موجود 
میان جمهـوری آذربایجـان و ارمنسـتان، تأکید کرد: 
تغییـرات در مرز هـای کشـور های منطقـه و وضعیت و 
واقعیت هـای ژئوپلیتیکـی منطقه را تحمـل نخواهیم 
کـرد. در مراسـم رژه یگان هـای نمونـه از نیروهـای 
چهارگانه ارتش جمهوری اسـالمی ایـران، نیروهای 
سه گانه سپاه پاسـداران انقالب اسالمی و یگان های 
نمونـه از فرماندهـی انتظامـی کل کشـور کـه در جوار 
مرقـد مطهـر حضـرت امـام خمینـی)ره( بنیـان گـذار 
کبیر انقالب اسـالمی برگزار شـد، از سـامانه راداری 
قـدس و سـامانه موشـکی رضـوان هوافضـای سـپاه 
پاسـداران انقالب اسـالمی رونمایی شـد. همچنین، 
موشـک بالسـتیک خیبرشـکن بـرای نخسـتین بـار 

در مراسـم رژه نیروهای مسـلح بـه نمایـش درآمد. سـامانه 
موشـکی رضوان یک سـامانه موشـکی بالسـتیک سـوخت 
مایع و تـک مرحله ای اسـت. برد این موشـک هـزار و 400 
کیلومتـر و سـر جنگـی آن نیـز از نـوع جداشـونده بـا شـدت 
انفجـار باالسـت. سـامانه موشـکی رضـوان قـادر اسـت از 
انـواع سـکوهای ثابـت و متحـرک بـا دو نـوع هدایـت ضربـه 
سـخت و دقـت اصابـت بـاال عملیـات هـای خـود را انجـام 
دهـد. سرلشـکر سـالمی، فرمانـده کل سـپاه بـا بیـان ایـن 
کـه موشـک رضـوان جـزو موشـک هـای بـرد متوسـط مـا 
دسـته بندی می شـود،اظهار کـرد: ایـن موشـک با سـرعت 
هشـت برابر سـرعت صوت وارد جو زمین می شود.سامانه 
راداری قـدس نیـروی هوافضـای سـپاه پاسـداران انقالب 
اسـالمی نیـز یکـی از دسـتاوردهای بومـی ایـن نیروسـت 
کـه بـرای نخسـتین بـار در رزمایـش ۳۱ شـهریور امسـال 
نیروهـای مسـلح  رونمایـی شـد.حداکثر برد آشکارسـازی 

سـامانه راداری قـدس، ۳۵0 کیلومتـر و حداکثـر 
۳0 کیلومتـر اسـت.  ارتفـاع آشکارسـازی آن نیـز 
همچنیـن، ایـن سـامانه قـادر اسـت تـا ۵00 هـدف را 
ردگیری کند.ویژگی راهبردی سامانه راداری قدس 
قابلیت ردگیری اهداف با ارتفاع کم است. همچنین 
در ایـن مراسـم بـرای نخسـتین  بـار از سـکوی پرتـاب 
سـامانه موشـکی پدافنـد هوایـی سـوم خـرداد نیروی 
هوافضای سپاه پاسـداران انقالب اسـالمی رونمایی 
شـد. همزمـان بـا نخسـتین روز از هفتـه دفـاع مقدس 
و مراسـم رژه بـزرگ دریایـی در بندرعبـاس، شـناور 
»شـهید سـلیمانی« جدیدتریـن عضـو نیـروی دریایـی 
سـپاه پاسـداران در این رژه دریایی شـرکت کـرد. رژه 
دریایی و هوایی نیروهای مسـلح نیز با شرکت نیروی 
دریایی ارتـش، نیروی هوایـی ارتش و نیـروی دریایی 

سـپاه در بندرعبـاس برگـزار شـد. 

قدردانی فرماندهان سپاه از مواضع شجاعانه 
رئیس جمهور در سازمان ملل 

جمعی از  فرماندهان  سپاه   و همچنین سرداران دوران دفاع مقدس  از مواضع رئیس 
جمهور در سازمان ملل تقدیر کردند .به گزارش ایسنا، در پیام تقدیر سردار قاآنی فرمانده 
نیروی قدس سپاه خطاب به آیت ا... سید ابراهیم رئیسی آمده است: "بیان شجاعانه 
جناب عالی در تبیین جنایات آمریکا در حق ملت های مظلوم و تقبیح ترور قهرمان 
مبارزه با تروریسم، با باال بردن تصویر شهید عالی مقام سلیمانی و محکوم کردن این 
جنایت بزرگ که رئیس جمهور آمریکا به انجام آن اقرار نمود و تسریع در پیگیری حقوقی 
و محاکمه آمران و عامالن این جنایت، باعث خلق صحنه ای پرافتخار برای ملت ایران و 
شادمانی آزادگان و مظلومین جهان گردید.مراتب قدردانی و سپاس گزاری رزمندگان 
جبهه مقاومت در سراسر منطقه را به محضر جناب عالی تقدیم می دارم."همچنین 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در پیامی از اقدام شجاعانه، هوشمندانه و غرور انگیز رئیس جمهور در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در نیویورک برای مطالبه محاکمه آمران و عامالن ترور شهید حاج 
قاسم سلیمانی و تاکید بر پیگیری جدی حقوق حقه ملت ایران ، قدردانی و سپاس گزاری 
کرد.جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز از سخنان رئیس جمهور 
در سازمان ملل قدردانی کردند. در نامه ای که سرداران دوران دفاع مقدس خطاب 
به سید ابراهیم  رئیسی تنظیم کرده اند، آمده است: "سخنرانی شجاعانه، مستدل و 
تحسین برانگیز جناب عالی در سازمان ملل متحد دیگر بار صدای عزت، اقتدار و شکوه 
نظام جمهوری اسالمی را به گوش جهانیان رساند.وظیفه می دانیم سپاس صمیمانه 
خود را از بیانات جناب عالی به ویژه موضوع مطالبه عادالنه در پرونده ترور ناجوانمردانه 
برادر و همرزم شهیدمان سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اعالم داریم."در 
این نامه اسامی فرماندهان و سرداران بلندپایه از جمله محمد باقری، غالمعلی رشید، 
سیدیحیی  شمخانی،  علی  رضایی،  محسن  سالمی،  حسین  قالیباف،  محمدباقر 
رحیم صفوی، محمدعلی جعفری، احمد وحیدی، اسماعیل قاآنی، علی عبداللهی، علی 
فدوی، محمدرضا نقدی، علی فضلی، محمد پاکپور، محمداسماعیل کوثری، امیرعلی 
حاجی زاده، غالمرضا سلیمانی، علیرضا تنگسیری، مصطفی ایزدی، مرتضی  قربانی، 

احمد غالمپور، جعفر اسدی و علی شادمانی دیده می شود.

عیادت رئیس جمهور از  برخی مجروحان 
اغتشاشات اخیر

از  یکی  در  حضور  بــا  رئیس جمهور    
بیمارستان های تهران، از تعدادی از 
عیادت  اخیر  اغتشاشات  مجروحان 
کــرد. به گز ارش ایــرنــا،  سید ابراهیم 
رئیسی، روز گذشته  با حضور در یکی 
از بیمارستان های تهران، از تعدادی 
از مجروحان اغتشاشات اخیر عیادت 
کرد و در جریان روند رسیدگی و درمان 
آنان قرار گرفت. پیش از رئیس جمهور، 
ــر کشور و علی  احــمــدی وحــیــدی وزی

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت 
نیز  از مجروحان و آسیب دیدگان 
اغتشاشات اخیر عیادت کردند و 
در جریان روند درمان و رسیدگی 
ــرار گرفتند. همچنین  ــان ق به آن
ســردار سرلشکر حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی از مجروحان اغتشاشات 
تهران  و مدافعان امنیت کشورمان 

عیادت کرد.

یادداشت روز

  دکترحامد رحیم پور 
international@khorasannews.com

مرکز ملی فضای مجازی: 
هک سایت های دولتی صحت ندارد

 مــرکــز ملی فــضــای مــجــازی اعــالم 
کرد: ادعاهای اخیر گروه انانیموس 
درخصوص حمالت سایبری به سایت 

های دولتی کشور صحت ندارد.
ــزارش ایرنا، مرکز ملی فضای  به گ
مجازی شب گذشته اعــالم کــرد: به 
تازگی گروه انانیموس مدعی شده 
که برخی از سایت های مراکز دولتی 
از جمله مجلس شــورای اسالمی، 
وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت 
نفت و اپــراتــور همراه اول را هدف 
ــرار داده اســت که  حمله سایبری ق
پس از بررسی هــای کارشناسی به 
عمل آمده، به اطالع هموطنان عزیز 
می رساند ایــن اخبار صحت نــدارد 
ــدت تکذیب مــی شـــود. طی  و بــه ش
روزهــای گذشته و همزمان با تجمع 
به  آسیب  و  کشورمان  چندشهر  در 
امـــوال عمومی، برخی سایت هــا و 
کانال ها در فضای مجازی از هک 
چندین سایت و پایگاه اطالع رسانی 
مهم دولتی از جمله سایت وزارت امور 
اقتصاد و دارایی، وزارت نفت و اپراتور 
همراه اول و... خبر دادند. برخی از 

سایت ها حتی از هک وب سایت 
مجلس شـــورای اســالمــی خبر 
دادنــد و در خبرها آمــده بود که 
ــروه هکری شماره تلفن  ایــن گ
برخی نمایندگان مجلس را در 
فضای مجازی پخش کرده است. 
ــای گذشته بعضی از  طی روزه
مشترکان اپراتور همراه اول با 
انتشار تصاویری از صورتحساب 
خود، از صفر شدن قبوض شان 
خبر دادند و این شائبه  به وجود 
ــه ممکن اســـت سامانه  آمـــد ک
امور مشترکان همراه اول هک 
یا دچــار اختالل شده باشد اما 
چندی بعد آن طور که این اپراتور 
اعالم کرد با پیگیری ها مشخص 
شده که هکی انجام نشده است؛ 
قبض های این اپراتور، روز سوم 
هر ماه صادر می شود و از بامداد 
همان روز سوم ماه، صورتحساب 
مدتی برای تعدادی از مشترکان 
صفر می شود و دوباره بعد از یک 
انجام  حساب گیری  که  ساعت 

شود، این موضوع حل می شود.

 تصویری از سخنرانی هفته گذشته  رئیس جمهور در سازمان ملل همراه با عکس
شهید سلیمانی که  با استقبال کاربران فضای مجازی مواجه شد
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تحلیل روز

 فرافکنی های جو در سازمان ملل 
سیدرضا میرطاهر -جو بایدن، رئیس  جمهور 
آمریکا در سخنرانی  اش در هفتاد و هفتمین مجمع 
عمومی سازمان ملل به مسائل مختلفی اشاره کرد 
و موضع واشنگتن را درباره آن ها بیان کرد .یکی از 
مسائلی که وی به آن پرداخت مسئله حقوق بشر و 
وضعیت آن در نقاط مختلف جهان از جمله ایران  
افغانستان و میانمار بــود. بایدن مدعی شد که 
کشورش »همواره از حقوق بشر در داخل آمریکا 
و در اقصی نقاط جهان« دفاع خواهد کرد. او در 
این سخنرانی تاکید کرد که ایاالت متحده از حق 
همه انسان ها برای بیان اعتراض شان به شکل 
بایدن  نیز دفــاع می کند.موضع  مسالمت آمیز 
درباره دفاع از حقوق بشر در حالی ابراز شده که 
ایاالت متحده یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق 
بشر در جهان به شمار می رود. به رغم شعارهای 
مطرح شده از جانب دولت آمریکا در زمینه رعایت 
حقوق بشر و حفاظت از حقوق و آزادی های فردی 
و اجتماعی و حقوق شهروندی در ایــن کشور ، 
عملکرد دولت آمریکا در زمینه مسائل مختلفی 
مانند برخوردهای خشن و غیر انسانی و تبعیض آمیز 
با بومیان ،اقلیت ها و سیاه پوستان ،برخوردهای غیر 
انسانی با پناه جویان از جمله جدا کردن فرزندان از 
والدین آن ها ، خشونت بی حدو حصر پلیس آمریکا 
با رنگین پوستان ، وضعیت زندانیان، تجاوز به حریم 
ــوارد دیگر نشان دهنده  خصوصی و بسیاری م
ادعاهای دروغ واشنگتن در زمینه دفاع از حقوق 
بشر است. مسئله دیگری که بایدن در سخنرانی 
خود به طور مفصل مطرح کرد انتقاد از روسیه 
به دلیل حمله به اوکراین بــود. وی در بخشی از 
سخنرانی اش مدعی شد که مسکو با تهاجم نظامی 
به خاک اوکراین منشور سازمان ملل را »بی شرمانه« 
نقض کرده و بنیان سازمان ملل را هدف گرفته 
است.وی با انتقاد از تصمیم روسیه برای برگزاری 
همه  پرسی درباره الحاق مناطق اشغالی اوکراین 
به خاک خود گفت که کرملین درصدد است تا حق 
موجودیت اوکراین به عنوان کشوری مستقل را از 
بین ببرد و از جامعه بین  الملل خواست با قاطعیت از 
مقاومت اوکراین در برابر تجاوز خارجی دفاع کند. 
رئیس  جمهوری آمریکا همچنین بر پاسخ گو کردن 
روسیه در زمینه ارتکاب هرگونه جنایت جنگی 
در اوکراین تاکید کرد.بایدن  در حالی  به انتقاد 
از تهاجم روسیه به اوکراین پرداخته که ظاهرا 
توجهی به سابقه و کارنامه مداخله های فاجعه بار 
آمریکا در دیگر نقاط جهان در هشتاد سال گذشته 
نــدارد. ایــاالت متحده در دوره جنگ سرد جنگ 
ها و حمالت مختلفی را انجام داد که از جمله مهم 
ترین آن ها جنگ ویتنام بود. در دوره پسا جنگ 
سرد نیز آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر 2001به 
بهانه مبارزه جهانی با تروریسم به افغانستان و به 
بهانه وجــود سالح های کشتار جمعی به عراق 
حمله کرد و هزاران نفر را به خاک و خون کشید. 
پس از آن دولت اوباما  از سال 2011به حمایت از 
گروه های تروریستی در سوریه پرداخت و با ارائه 
کمک های گسترده مالی ، لجستیکی و تسلیحاتی 
به این گروه ها موجب به راه انداختن جنگ داخلی 
در این کشور شد که صدها هزار نفر را به کام مرگ 
کشید. ضمن این که واشنگتن حمالت پهپادی را 
از دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش تاکنون 
به بهانه مبارزه با تروریسم تداوم بخشیده که موجب 
کشته شدن هزاران نفر در نقاط مختلف جهان شده 
است .بدین ترتیب رئیس جمهور آمریکا به عنوان 
کشوری که بیشترین جنگ افروزی را در جهان به 
خود اختصاص داده اکنون مدعی دفاع از حقوق 
اوکراینی ها شده و به  انتقاد از روسیه می پردازد. 
در حالی که آمریکا و شرکای اروپایی اش با ارائه 
میلیاردها دالر کمک های نظامی و تسلیحاتی 

مسئول تداوم و گسترش جنگ اوکراین هستند.

پیشخوان بین الملل 

ماهنامه نیو ریپابلیک 
به  ای  ــده  ــرونـ پـ در 
موقعیت بسیار خوب 
حــزب دمــوکــرات در 
آمریکا برای تصاحب 
افـــکـــار عــمــومــی در 
آزادی  خـــصـــوص 
خواه بودن این حزب 

پرداخته اســت. این نشریه معتقد است برای 
دهه ها حزب جمهوری خواه آمریکا خود را به 
عنوان مالک ایده آزادی در ایالت متحده معرفی 
می کرد، اما بعد از لغو قانون سقط جنین در این 
کشور همه چیز برای آن ها تمام شده و اکنون 
موقعیت مناسبی برای دموکرات ها فراهم شده 
تا آن گونه که می خواهند این ایده را تصاحب 

کنند و به آن شکل دهند.

چهره روز 

بیش از سه دهه از استقالل جمهوری های 
شوروی سابق می گذرد اما اختالفات مرزی 
به جا مانده از آن دوران همچنان در گوشه 
و کنار این منطقه پا برجاست و هر از گاهی 
موجب شروع درگیری های خونین بین این 
کشورها می شود. درحالی که همه توجهات 
کشورهای منطقه در روزهــای اخیر به تنش 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در قفقاز 
جنوبی بود، بحران دیگری در آسیای مرکزی 
بین کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان رخ 
داد و نگرانی ها راجــع به تشدید تنش ها در 
منطقه را دو چندان کرد. درگیری بین نیروهای 
دو کشور در مناطق مرزی مورد مناقشه از هفته 
پیش شروع شده است و به رغم توافقات برای 
آتش بس، این درگیری ها همچنان ادامه دارد. 
وزارت خارجه تاجیکستان با صدور بیانیه ای، 
در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی امنیت 
ملی قرقیزستان، اعالم کرد: "این اظهارات 
جعلی و مبتنی بر دست کاری و تحریف حقایق 
بــوده و با هــدف گمراه کــردن افکار عمومی 
دو کشور مطرح شده است."»ایمان قولوف« 
دبیر شورای عالی امنیت ملی قرقیزستان در 
نشست فوق العاده درباره تنش های مرزی با 
تاجیکستان، ضمن مطرح کردن این احتمال 
که نیروهای تکفیری - تروریستی در میان 
نیروهای مــرزی تاجیک حضور داشته اند، 
گفته بــود: "برخی از نظامیان قرقیز به طرز 
وحشیانه ای کشته شده اند و این پدیده احتماال 
نشان  از حضور نیروهای سازمان های افراطی 
و تروریستی در این درگیری هاست."بنابر 
آمارهای رسمی منتشر شده در قرقیزستان 
و تاجیکستان، در جریان درگیری های اخیر 
مرزی، 40 تن از نیروهای مرزی قرقیزستان 
کشته و بیش از 70 تن مجروح شده اند. در 

مقابل، طرف تاجیک نیز 60 تن از نیروهای 
مرزبانی خود را از دست داده و 140 تن دیگر 
مجروح شده اند. در حقیقت، در جریان یک 
درگیری کوتاه مدت مرزی، بیش از 300 تن 
از نیروهای مرزبانی دو کشور همسایه کشته 
و مجروح شده اند.به دلیل  فقدان محدوده 
مـــرزی و نامشخص بـــودن حـــدود مــرزهــای 
کشورهای آســیــای مــرکــزی، مــرزبــانــان این 
کشورها بارها با یکدیگر درگیر شده اند. جدا 
از نحوه درگیری های مرزی و نوع تسلیحات به 
کار رفته میان طرف های جنگ و نوع کشتار، 
باید گفت، ریشه های اصلی درگیری های 
مرزی از تاریخ گذشته این کشورها ناشی می 
شود. در واقع، ریشه اختالفات بر سر مرزهای 
مرزبندی  از  مرکزی  آسیای  جمهوری های 
میان این کشورها توسط سیاستمداران اتحاد 
ــوروی ناشی می شــود. به همین  جماهیر ش
دلیل، مشکالت مرزی کشورهای این منطقه 
پس از سه دهه استقالل، همچنان زمینه های 
بروز تنش های شدید مرزی را فراهم می کند. 
پارس تودی نوشت: با مروری بر وقایع گذشته، 
این حقیقت مشخص می شود که در تقسیم 
بندی قلمرو منطقه آسیای مرکزی در دهه 
1920 میالدی توسط دولت وقت شوروی، 
تاجیک ها بیشتر از دیگر اقوام آسیای مرکزی 
زیان دیدند، زیرا استان های تاجیک نشین 
سمرقند، بخارا، سرخان دریا و بخشی از وادی 
فرغانه به ازبکستان واگذار شده است. در یک 
سیاستمداران  گفت،  باید  کلی  جمع بندی 
حاکم بر تاجیکستان و قرقیزستان به دلیل 
وضعیت مرزهای دو کشور همسایه، تا زمانی 
که محدوده های مرزی مشخص شده نداشته 
باید منتظر درگیری های  باشند، همچنان 

مرزبانان و مرزنشینان خود باشند.  

شبح پیروزی راست افراطی
میلیون ها ایتالیایی در انتخاباتی که ممکن است ائتالف راست افراطی به رهبری 

جورجیا ملونی را بر این کشور مسلط کند، به پای صندوق های رای می روند

جنگ بر مدار مرزهای تحمیلی
 تاجیکستان اتهامات مطرح شده از سوی قرقیزستان مبنی بر به کارگیری عناصر 

جریان های تکفیری - تروریستی طی درگیری مرزی اخیر را تحریف واقعیت اعالم کرد

بیش از ۵0 میلیون ایتالیایی واجــد شرایط 
که  نفری  میلیون   4,7 جمله  از  رای دادن، 
در خــارج از کشور زندگی می کنند، قــرار بود 
ــروز نمایندگان پارلمان را انتخاب کنند:  دی
مجلس  نماینده   400 و  سنا  نماینده   200
نمایندگان. رقابت های انتخاباتی ایتالیا در 
تابستان آغاز شد. پس از آن که درگیری های 
ــت ماریو  سیاسی در نهایت به فروپاشی دول
دراگی، نخست وزیر مستعفی انجامید. بر اساس 
آخرین نظرسنجی منتشر شده در 10 سپتامبر، 
پیش از ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی، جورجیا 
ملونی، رهبر حزب راست افراطی برادران ایتالیا 
)Fratelli d'Italia( که سویه های زن ستیزانه و 
ملی گرایانه خود را در نام نیز منعکس کرده، با 
کسب 2۵ درصد آرا، جلودار نامزدان انتخابات 
بــود.ایــن امــر ملونی را در مسیر تبدیل شدن 
به اولین زن نخست وزیر در ایتالیا، در راس 
ائتالفی راستگرا قرار می دهد که متئو سالوینی، 
سیاستمدار عوام گرای ضدمهاجر و ضد جامعه 
ال جی بی تی کیو پالس و رهبر حزب »لگا نورد« 
و سیلویو برلوسکونی، سرمایه دار بدنام متهم به 
فساد و رهبر حزب »فورتزا ایتالیا« دیگر اعضای 
آن را تشکیل می دهند.پیش از انتخاباتی که 
احتمااًل برای اولین بار در تاریخ پس از جنگ 
جهانی دوم، یک دولت راست افراطی را به قدرت 
می رساند، حامیان احــزاب مترقی همچنان 

که برای بدترین شرایط آماده می شوند، برای 
خوش بینی به احتمال های ضعیف شکست 
طرف مقابل چسبیده اند.حزب دموکرات به 
 رهبری انریکو لتا که دفاع پرشوری از حقوق 
مدنی از جمله حق سقط جنین و مهاجرت انجام 
داده، 22 درصد آرا را کسب کرد اما نتوانست 
ائتالف گسترده ای با دیگر احزاب میانه رو و چپ 
یا جنبش پنج ستاره داشته باشد.این جنبش 
ضد ساختار اما عوام گرای جوزپه کونته، که 
ناظران آن را حزبی رو به زوال می دانستند، پس 
از   مبارزات انتخاباتی قوی در جنوب کشور، 
13 درصد آرا را در نظرسنجی ها کسب کرده 
است.شکست دموکرات ها در ائتالف با دیگر 
احزاب باعث شده که مخالفان راست  افراطی 
متحد، متفرقه و سردرگم به نظر برسند.چپ ها 
و سبزهای ایتالیا ملونی را خائن به زنان می دانند 
و می گویند او به دنبال ایجاد موانع جدید در 
زمینه هایی مانند حق سقط جنین است و این 
کار را در سطح ملی ادامــه خواهد داد چرا که 
راست افراطی درصدد پیشبرد حرکتی برای 
ــت که  عــقــب رانــدن اصــالحــات اجتماعی اس
به دهه 70 باز می گردد. انتخابات ایتالیا در 
بحبوحه بحران انرژی، ناامیدی گسترده درباره 
دیدگاه های سیاستمداران و دغدغه های موجود 
درباره موضع آینده این کشور در قبال اتحادیه 

اروپا برگزار می شود. 

شریفی-روسیه در طول سه روز گذشته دست به 
برگزاری همه پرسی الحاق چهار منطقه اشغالی 
اوکراین زده است که حدود 1۵ درصد از خاک 
این کشور را تشکیل می دهند. مسکو که در سال 
2014 میالدی شبه جزیره کریمه اوکراین را 
به دنبال برگزاری یک همه پرسی ضمیمه خاک 
خود کرد حاال برای الحاق استان های دونتسک، 
لوهانسک در شرق و دو منطقه خرسون و زاپوریژیا 
در جنوب اوکراین، دندان تیز کرده است. هیچ 
کشور یا سازمان بین المللی این کارزار سیاسی 
را به رسمیت نمی شناسد، اما برای روسیه که در 

هشت سال گذشته بر کریمه حکمرانی کرده، 
این موضوع اهمیتی نــدارد. در همین زمینه، 
شورشیان و مقام های منصوب از سوی روسیه 
در سرزمین های اشغالی اوکــرایــن، برگزاری 
»همه پرسی« جــدایــی و الــحــاق بــه »سرزمین 
مادری« را تا روز سه شنبه ادامه می دهند. این 
اقدامات در حالی انجام می شود که سرگئی 
الوروف، وزیــر امــور خارجه روسیه  در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد با مشروع و ضروری 
توصیف کردن این »همه پرسی« گفت: »قطعا 
از  اراده مردمی که سال ها تحت سرکوب رژیم 

نئونازی ]اوکراین[ بودند، حمایت می کنیم.« 
دولت اوکراین می گوید نظامیان روسی با زور 
و تهدید به اخراج از محل کار، مردم را وادار به 
رای دهـــی می کنند و از ساکنان ایــن مناطق 
خواسته است که از خانه های خود خارج نشوند. 
ــتــرز می نویسد اعـــالم بسیج  خــبــرگــزاری روی
300 هــزار نیروهای ذخیره روســی به فرمان 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز به 
همراه سازمان دهی فــوری همه پرسی نشان 
می دهد که کرملین می خواهد دست باال را در 
جنگ با اوکراین بگیرد. همچنین الحاق مناطق 
اوکراینی به روسیه باعث خواهد شد که حمالت 
نظامیان اوکراینی به این مناطق به منزله »حمله 
به خــاک روسیه« تلقی شــود و کرملین بتواند 
توجیهی بر استفاده از تسلیحات هسته ای پیدا 
کند. نیروهای روســی طی هفته های گذشته 
اوکــرایــنــی  نظامیان  ضــدحــمــالت  مقابل  در 

عقب نشینی گسترده ای کرده اند.

اروپا و چالش افزایش تحریم های مسکو	 
درمقابل ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکــرایــن در پیام ویدئویی روزانـــه خــود ابــراز 
ــرده که جامعه جهانی به آن چه  اطمینان ک
همه پرسی خوانده می شود واکنش مناسبی 
نشان خواهد داد، اما واکنش آن ها دردی از 
چند پار گی اوکراین دوا نمی کند. همان طور 
که تحریم روسیه پس از الحاق کریمه، باعث 
عقب نشینی مسکو از ایدئولوژی ژئوپلیتیکش 
نشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن 
در بیانیه ای هشدار داده که آمریکا و متحدانش 
اشغالی  مناطق  کـــردن  ضمیمه  ــورت  ــ درص
اوکــرایــن به روسیه خیلی سریع تحریم های 

اقتصادی سختی علیه مسکو اعمال خواهند 
کرد، اما آسوشیتدپرس با انتشار گزارشی ضمن 
اشاره به انجام رایزنی های جدی در بروکسل 
برای اعمال تحریم های تازه علیه روسیه راجع 
به رسیدن کشورهای عضو به اجماع در این 
خصوص ابراز تردید کرده است. این خبرگزاری 
ــادآور شده است که وضع مجازات های تازه  ی
کشورهای  اقتصاد  بــرای  تبعاتی  می تواند 
اروپایی داشته باشد. کشورهای اروپایی تاکنون 
شش دور تحریم علیه روسیه اعمال کرده اند. 
اقتصادهای اروپــایــی که قباًل از همه گیری 
کووید-19 آسیب دیده اند، اکنون در پی وقوع 
بزرگ ترین مناقشه نظامی پس از جنگ دوم 
جهانی در قاره سبز و به واسطه تحریم بخش 
انرژی روسیه با تورم باال و افزایش سرسام آور 

بهای برق و گاز طبیعی مبارزه می کنند.

فرار  برای نپیوستن به ارتش روسیه	 
در تحولی دیگر،دویچه ولــه مدعی شد که  
به دنبال فــراخــوان بسیج 300 هــزار نفری 
ــرای جنگ در  نیروهای ذخیره در روسیه ب
اوکراین، صف های طوالنی در مرزهای روسیه 
برای خروج از این کشور شکل گرفته است. 
ــژه مـــردان، از  شمار زیــادی از روس هــا به وی
مرزهای گرجستان، قزاقستان و مغولستان 
روسیه را تــرک کــرده انــد. قیمت بلیت های 
هواپیما از روسیه به مقاصدی چون ارمنستان 
و ترکیه نیز چندین برابر شده و بلیت به سختی 
بــه دســت مــی آیــد. رمــضــان قــدیــروف، حاکم 
چچن  سربازان فراری روس را ترسو خوانده 
و مخالفان جنگ علیه اوکراین را »بهانه گیر، 

بزدل و خائن به میهن« نامیده است.

کارتون روز 

 ارتــش یمن، متخصِص له کــردن متجاوزان/ 
کاریکاتور "المسیره"

تکذیب کودتای نظامی در چین! 
کــودتــای نــظــامــی در چین 
غــیــرواقــعــی اســت و اوضــاع 
در پکن، پایتخت این کشور 
طــبــیــعــی اســـت و ســاکــنــان 
ــور عـــادی به  ــن شهر بــه ط ای
فــعــالــیــت هــای روزانــــه خــود 

ــی تــاس با  مشغول هستند. خــبــرگــزاری روس
تکذیب خبر کودتای نظامی در چین اعالم کرد 
که ساکنان پایتخت چین، در حال گذراندن 
هفته طالیی خود در تعطیالت رسمی هفت روزه 
تأسیس  سالگرد  سومین  و  هفتاد  مناسبت  به 
جمهوری خلق چین هستند که در روز نخست 
اکتبر خواهد بود و میدان تیانمن پکن با انواع 
گل ها تزیین شده که گل آرایی زیبای این میدان 
باعث جذب گردشگران زیادی از سرتاسر جهان 
مــی شــود.روز گذشته برخی از وب سایت های 
برکناری  از  توئیتری  اکــانــت هــای  و  خــبــری 
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین خبر داده و  
حتی نوشته اند او در بازداشت خانگی قرار گرفته 
است. همچنین برخی از شهروندان و خبرنگاران 
چینی فعال در توئیتر ادعا کردند که پکن تحت 
ــت. در گــزارش  ــرار گرفته اس تصرف نظامی ق
دیگری که در وب سایت نیوز هایلند ویژن منتشر 
شده آمده است که هو جین تائو، رئیس جمهور 
ــر سابق  سابق چین و ون جیابئو، نخست وزی
چین، سونگ پینگ، عضو سابق کمیته دایمی 
را متقاعد کرده و کنترل دفتر گارد مرکزی را به 
دست گرفته اند. در گزارش دیگری که در وب 
سایت نیوزروم پست منتشر شده آمده است که 
توئیتر مملو از اخباری در خصوص بازداشت 
خانگی شی جین پینگ شده است و برخی از 
فعاالن چینی حاضر در توئیتر با ارسال تصاویری 
ادعا کرده اند که کاروانی از ادوات زرهی و نظامی 
به سمت پکن در حال حرکت هستند.انتشار این 
خبرها همزمان با جشن سالگرد انقالب چین 
صورت گرفته و حکایت از آن دارد که مخالفان 
دولت چین به شدت در تالش برای خبرسازی 

علیه پکن هستند.

همه پرسی زیر سایه جنگ
با وجود اعتراضات بین المللی ،همه پرسی الحاق در 4 منطقه اوکراین برگزار شد،واشنگتن 

و بروکسل تحریم های جدیدی را علیه مسکو تصویب می کنند؟

اظهارنظر روز 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا گفته 
حاال طالبان به رهبری آمریکا احترامی نمی گذارند 
در حالی که در زمــان او می   ترسیدند و احترام 
می گذاشتند.ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز  
گفت در آن زمان، در گفت وگویی با عبدالغنی برادر 
)رئیس وقت هیئت طالبان در دوحــه(، »عکسی 
از خانه او را فرستادم، او پرسید چرا، گفتم که باید 
بفهمی که اگر کاری کنی که یک سرباز )آمریکایی( 
را از دســت بدهیم، ضــربــه ای می زنیم که هیچ 
کشوری نخورده است. او )برادر( گفت: »می فهمم 

عالیجناب، او مرا عالیجناب خطاب کرد«!

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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صفرشدن جعلی قبض موبایل و شایعه سازی با سوغاتی !
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شهادت یک پرستار در حال امدادرسانی 
در اغتشاشات

صحبت های پدر مرحوم محمد فالح از شهدای 
اغتشاشات مــورد توجه قــرار گرفت. در پی 
اغتشاشات اخیر در شهر آمل ،محمد فالح 
که در حال امدادرسانی به مجروحان بوده 
با اصابت گلوله تفنگ ساچمه ای جــان خود 
را از دســت می دهــد. ایــن جــوان 33 ساله 
که یک فرزند 6 ساله داشته بعد از پایان 
کارش که پرستاری بوده در بیمارستان امام 
خمینی)ره( آمل در حال رفتن به سمت خانه 
بوده که با مشاهده فعالیت همکارانش برای 
امدادرسانی به کمک مصدومان می رود که در 
آن اغتشاشات با اصابت تفنگ ساچمه ای جان 
خود را از دست می دهد. پدر مرحوم محمد فالح 
در گفت وگو با تسنیم گفته: »زدن پرستاری در 
حال امدادرسانی به یک مصدوم قابل توجیه 
نیست. آن هایی که معاند و مغرض هستند و در 
داخل این کشور نیستند بحث شان نخواستن 
جمهوری اسالمی نیست بلکه نخواستن این 
کشور است و نمی خواهند استقالل این کشور 

را ببینند.«
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 برنامه فائو برای احیای دریاچه ارومیه
با حمایت ژاپن

فائو با حمایت ژاپنی ها یک برنامه اجرایی 
برای بهره  وری آب تدوین کرده که تابستان 
امسال در  دریاچه ارومیه اجرا شد.  در این 
پروژه، سامانه اندازه گیری تبخیر و تعریق آب 
دریاچه در ایستگاه کردوای شهر ارومیه نصب 
شد.  این دستگاه، امکان اندازه گیری واقعی 
میزان تبخیر و تعریق در زمین های کشاورزی 
را مشخص کرده و در صورت لزوم، بحران ها 
را اطالع  رسانی می کند.  نمایندگان فائو در این 
پروژه کشاورزان را با چالش های زیست  محیطی 
زراعت در این بخش از کشور آشنا می کنند.این 
کارگاه در قالب برنامه احیای دریاچه ارومیه در 
دستور کار است. کاربری در این باره نوشت: 
»فکر کنم این قدر که این ژاپنی ها به فکر 
محیط زیست و چالش های زیست محیطی ما 
هستن برخی از مدیران محیط زیست خودمون 
نیستن.« کاربر دیگری نوشت: »دیدن این 
صحنه که یکی از بــزرگ ترین سرمایه های 
کشور جلوی چشمات داره تبخیر می شه و می ره 

هوا واقعا دردناکه!«
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 جلبک دریایی  راه کاهش متان 
باد معده گاو!

بد نیست بدانید که صنعت دامداری بیش از 
هر صنعت دیگری اعم از صنعت حمل و نقل یا 
کارخانجات به محیط زیست آسیب می زند و ۱۸ 
درصد گرمایش زمین هم به دلیل همین صنعت 
در حال رخ دادن است! به طور مثال  گاز متانی 
که توسط گاوها تولید می شود ۲۰ برابر بیشتر 
از دی  اکسید کربن  زمین را گرم می کند. حاال 
پژوهشگران بعد از پژوهش و بررسی به این 
نتیجه رسیده اند که افزودن جلبک دریایی به 
خوراک گاو باعث کاهش انتشار گاز متان تا ۸۲ 
درصد می شود. این یعنی یک راه حل برای اصالح 
بزرگ ترین عامل ایجاد گرمایش زمین. کاربری 
نوشت: »یعنی یک عده به خاطر محیط زیست 
برای تغذیه گاوها هم  پژوهش می کنند بعد یک 
عده هم براشون محیط زیست اصال مهم نیست.« 
کاربر دیگری نوشت: »من تا به حال فکر می کردم 
که حیوونا به هیچ وجه به محیط زیست آسیب نمی 
زنن و جزو اکو سیستمه محیط زیست هستن ولی 

االن فهمیدم که این جوری ها هم نیست.«
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 شایعه سازی با رمز سوغاتی های تیم
 رئیس جمهور!

همزمان با خروج هیئت ایرانی از نیویورک، شبکه 
سعودی اینترنشنال فیلمی با موضوع کامیون 
سوغاتی های تیم رئیس جمهور منتشر کرد. حتی 
عده ای پا را فراتر گذاشتند و مدعی شدند که در 
خرید سوغاتی پودر بدنسازی و پوشک بچه هم 
وجود داشته است. این شایعات در حالی دست 
به دست می شد که در خود ویدئو مشخص است 
که روی چمدان های موجود ، کارت ورزشکاران 
تیم ملی درج شده اســت. با این حــال، مهدی 
خانعلی زاده )پژوهشگر امور بین الملل(  یکی  از 
همراهان رئیس جمهور در این سفر با رد این 
ادعا اعالم کرده: »آن قدر برنامه رئیس جمهور 
فشرده بود که فرصتی برای خرید و گشت و گذار 
وجود نداشت.« علی صدری نیا )مستندساز( هم 
یکی دیگر از همراهان این سفر گفته: »در جلسه 
پیش از سفر به نیویورک، به همه افراد گفته شد 
»خرید« ممنوع است. آن چه من دیدم این است 
که افرادی با دوربین، همه اعضای تیم ایران را 
دنبال می کردند و اگر کسی به فروشگاه رفته 

باشد تا چیزی بخرد، قطعا ثبت می شد.«
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ماجرای صفر شدن بدهی مشترکان موبایل 
چه بود؟

بـه تازگـی بعضـی از مشـترکان همـراه اول بـا 
انتشـار تصاویـری از صـورت حسـاب خـود، از 
صفـر شـدن قبوض شـان خبـر دادنـد و ایـن 
شـائبه به  وجـود آمـد کـه ممکن اسـت سـامانه 
امـور مشـترکان ایـن اپراتـور هـک یـا دچـار 
اختـالل شـده باشـد. بـا پیگیری هـای بـه عمـل 
آمـده مشـخص شـد کـه هکـی انجـام نشـده 
اسـت بلکـه ایـن اتفـاق هـر مـاه در حـال رخ 
دادن اسـت. بـه گـزارش ایسـنا، قبض هـای 
ایـن اپراتور، روز سـوم هر ماه صـادر و صورت 
حسـاب مدتـی بـرای تعـدادی از مشـترکان 
صفـر می شـود و دوبـاره بعـد از یـک سـاعت 
کـه حسـاب گیری انجـام شـود، ایـن موضـوع 
حـل می شـود و هیچ هـک یـا اختاللی هـم وجود 
نـدارد. کاربری در ایـن باره نوشـت: »این قدر 
ایـن روزها بازار شـایعات داغه کـه اتفاق هایی 
رو کـه هر مـاه هـم می افتـاده مـی خـوان ازش 
کوه بسـازن.« کاربـری هم نوشـت: »منـو باش 
خوشـحال شـدم که این ماه قبض موبایلم صفر 

شـده و نمـی خـواد پرداخـت کنـم!«
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خسارت 1.5 میلیون دالری هر ساعت 
قطعی اینترنت

این روزها با توجه به اغتشاشات اخیر دسترسی 
ــران ایــرانــی بــه اینترنت بین الملل و  کــارب
شبکه های اجتماعی خارجی مثل واتس اپ و 
اینستاگرام به کلی مختل شده است. به گزارش 
دنیای اقتصاد، فیلترینگ اینستاگرام که حاال 
دیگر به بستری برای درآمدزایی بسیاری تبدیل 
شده، نگرانی جدی کسب و کارهای فعال در این 
شبکه اجتماعی را به دنبال داشته است. طبق 
آماری که در سال گذشته منتشر شد، حدود 
۱۰ میلیون کسب و کار خرد در بستر این شبکه 
اجتماعی فعالیت دارنــد. همچنین بــرآورد نت 
بالکس از خسارت اقتصادی هر ساعت قطعی 
و اختالل اینترنت در کشورمان بیش از 1.5 
میلیون دالر است. کاربری نوشت: »من یک مغازه 
دارم که بخشی از فروشم به صورت آنالینه اما 
توی این روزها به دلیل ترس از آسیبی که ممکنه 
به مغازه ام بخوره مجبورم مغازه ام رو زود ببندم 
و به خاطر فیلتر اینستاگرام فروش آنالین هم با 

مشکل روبه رو شده!«

استارلینک چیست؟    
استارلینک نام شبکه   ای از حدود سه هزار ماهواره کوچک است 
که همین حاال در مدار پایینی زمین قرار دارند. بر اساس مجوز 
هزار   ۱۲ تا  می تواند  استارلینک  مخابرات،  جهانی  اتحادیه 
ماهواره کوچک به مدار زمین بفرستد. ماهواره های کوچک، 
شباهتی به ماهواره های معمولی ندارند و در واقع جعبه هایی 
کوچک برای دریافت و ارسال امواج ماهواره ای هستند. هدف 
پــروژه استارلینک این است که در نهایت سراسر کره زمین را 
پوشش بدهد. دولــت آمریکا نیز با صرف هزینه ای حــدود یک 
میلیارد دالر در توسعه این پــروژه بلندپروازانه مشارکت دارد. 
یکی از نخستین فواید استارلینک برای کشور آمریکا این بوده که 
هم اکنون در سراسر این کشور – حتی در دور افتاده ترین مناطق 
روستایی –دسترسی به اینترنت ممکن شده است. یعنی حتی 
در جاهایی که شاید به دالیل مختلف شرکت های مخابراتی، 
اینترنت پرسرعت ارائه نمی کنند، شهروندان می توانند با پرداخت 
استارلینک  شوند.  وصــل  اینترنت  به  استارلینک  هزینه های 
در گام دوم به ارائــه خدمات اینترنتی به کشورهای دیگر روی 
آورد تا از طریق افزایش مشتری، درآمــدزایــی بیشتری داشته 
باشد و به سطح ســودآوری برسد. به همین دلیل در گام بعدی، 
حدود ۴۰ کشور جهان – عمدتا کشورهای اروپایی و بخش های 
پرجمعیت استرالیا – نیز تحت پوشش استارلینک قرار گرفتند.

اینترنت چگونه به اوکراین رسید؟    
هنگامی که ایستگاه های اینترنت در اوکراین آسیب دیدند 
دسترسی مــردم به شبکه اینترنت قطع شــد. ایــان ماسک، 
اینترنت استارلینک را به این کشور پیشنهاد کرد و روز ۳۱ مارس 
یعنی ۳۹ روز بعد از شروع جنگ، تجهیزات استارلینک در شهر 
ایرپین نصب و این شهر مجدد به اینترنت وصل شد. اما این جنگ 
نبود که استارلینک را به اوکراین آورد بلکه قابلیت این سرویس 
برای بهبود ارتباط در کشوری با مناطق روستایی وسیع بود. به 
نقل از wired، وزارت تحول دیجیتال اوکراین چند ماه پیش از 
آغاز جنگ با اسپیس  ایکس تماس گرفته بود. مدیران اجرایی 
استارلینک با میخایلو فــدوروف، وزیر امور دیجیتال اوکراین، 
درباره فعال کردن این سرویس در اواخر ماه فوریه صحبت کرده 
بودند و پیش از این استارلینک از این کشور برای ارائه اینترنت 

ماهواره ای مجوز گرفته بود.

تجهیزات الزم و هزینه های اینترنت ماهواره ای    
هم اکنون در کشورهایی که اینترنت استارلینک عرضه می شود، 
شهروندان باید ابتدا »ترمینال استارلینک« را بخرند و نصب کنند و 
بعد ماهانه هزینه ای برای دریافت اینترنت بپردازند. »ترمینال« در 
واقع یک دیش است و یک جعبه دریافت  کننده اینترنت که با سیم به 
دیش وصل می شود و سپس نقش مودم را بازی خواهد کرد. هزینه 
خرید »ترمینال استارلینک« براساس آن چه در سایت این شرکت 
آمده 5۰۰ دالر است )حدود ۱5 میلیون تومان( هزینه اشتراک 
ماهانه اینترنت هم هر چند در کشورهای مختلف متفاوت است اما 
به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ دالر )حدود سه میلیون تومان( باید به 
این شرکت پرداخت کرد. این هزینه ها به شکل قابل  ماحظه ای از 
اینترنت موجود در کشورها باالتر است. پس یادتان باشد که با نصب 
اپلیکیشن روی گوشی نمی توان به اینترنت ماهواره ای دسترسی 

پیدا کرد بلکه باید تجهیزات آن خریداری شود.

آیا استارلینک به ایران رسیده؟    
در روزهای اخیر تصویری از نقشه کشورمان دست به دست می 
شود که روی آن نقاط قرمز و سفیدی دیده می شود که ادعا شده 
است نقاط سفید ماهواره هایی است که در هر لحظه باالی سر 
ایران حضور دارند و نقاط قرمز مکان نصب گیرنده های زمینی 
است که اطاعات را از ماهواره می گیرد و به شبکه جهانی 
منتقل می کند این در حالی است که این ادعا کاما 
نادرست اســت. به گــزارش فکت نامه که به بررسی 
درستی موضوعات مطرح شده در شبکه های اجتماعی 
می پردازد؛ این وبسایت هیچ ربطی به شرکت استارلینک 
ندارد و وبسایت مستقلی برای رصد ماهواره های استارلینک، 
ــت. نقاط  وان  وب و GPS اس
بـــراســـاس خـــوداظـــهـــاری پر 
ــران  ــارب مــی شــونــد و هــمــه ک
می توانند با کلیک روی آیکن 
»+« در پایین سمت راســت و 
 Join the map کلیک روی
مکان خود را روی نقشه اعام 
کنند. شاید برخی گمان کنند 
می توانند با قاچاق تجهیزات 
اینترنت ماهواره ای به کشور 
به اینترنت ماهواره ای دست 

پیدا کنند اما این موضوع هم به همین سادگی ها نیست. محمد 
جواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات هم در توئیتی نوشته: 
» مواضع وزارت خارجه آمریکا دربــاره استارلینک بیشتر به 
یک »نمایش« شبیه اســت. اگــر عزمی بر رفــع مشکات مردم 
ایــران دارنــد، بهتر است به جای این اقدامات نمایشی، تحریم 
IPهــای ایــران در بسیاری از سرویس دهندگان را رفع کنند. 
تحریم هایی که حتی مانع درج نام ایران در یک سری از پلتفرم ها 
شده است و حتی گیمرهای ایرانی را از یک بازی آناین ساده 
هم محروم کرده ؛ تحریم هایی که کسب و کارهای جوانان ایرانی 

در اینترنت را دچار سختی کرده است«.

استارلینک کی به ایران می آید؟    
وقتی دولت آمریکا اعام کرد که شرکت  های فناوری ارائه خدمات 
اینترنتی از تحریم ها معاف می شوند، ایان ماسک در یک توئیت 
کوتاه در واکنش به وزیر خارجه آمریکا نوشت: »استارلینک فعال 
می شود.« اما آیا استارلینک به همین راحتی و زودی به ایران 
می آید؟ برای پاسخ به این سوال برخی مدعی می شوند همان 
طور که ایان ماسک ۴8 ساعته تجهیزات اینترنت ماهواره ای 
را برای این کشور ارسال کرد و دسترسی آن ها به اینترنت برقرار 
شد این اتفاق برای ایران هم خواهد افتاد اما حتی اگر تجهیزات 
و اشتراک ماهانه هم به صورت رایگان از سوی استارلینک برای 
کشورمان در نظر گرفته شود همچنان ارائه اینترنت ماهواره ای 
با مشکاتی رو به رو خواهد بود. جدای از تحریم های آمریکا که 
حاال با توئیت وزیر خارجه برداشته شده اما اجازه ایران هم برای 
ارائه این خدمات الزم است. پیش از این ایان ماسک گفته بود 
استارلینک را فقط با اجازه حکومت ها و برای استفاده صلح آمیز 
اینترنت ارائه می دهد. البته به گزارش همشهری آناین، طبق 
کنوانسیون های بین المللی و در حوزه کنوانسیون های مخابراتی، 
فضای فرکانسی کشور و چنین خدمات مخابراتی باید تابعی از 
مقررات رگوالتوری آن کشور باشد. همچنین سازمانی به نام 
»اتحادیه جهانی مخابرات« تاسیس شده که زیرمجموعه سازمان 
ملل متحد است و قواعد مخابراتی در آن پیش  بینی شده است. 
درباره ارائه اینترنت ماهواره ای به اوکراین هم همان طور که پیش 
از این گفتیم در اوکراین قبل از جنگ استارلینک اقدام به دریافت 

مجوزهای الزم از این کشور برای ارائه اینترنت کرده بود.

چرا نمی توان روی ورود اینترنت ماهواره ای به ایران حساب     
باز کرد؟

 احتماال مهم ترین مانعی که بر سر راه ورود اینترنت ماهواره ای 
به ایران قرارگرفته، قوانین بین المللی است. قوانین موجود در 
اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU( که سازمانی بین المللی 
و وابسته به سازمان ملل متحد اســت، می گویند اپراتورهای 
ماهواره ای، ملزم به فعالیت طبق معاهدات بین المللی در حوزه 
فضایی هستند و باید قوانین و مقررات ملی کشورها را برای حفظ 
استقال و حاکمیت دولت ها در حوزه ارتباطات رعایت  کنند. اما 
شاید آمریکایی ها مثل هزارجای دیگری که قانون را نقض کرده 
اند، این جا هم قانون را نقض کنند اما جدای از مجوزهای قانونی، 
هزینه باالی تجهیزات و ... اینترنت ماهواره ای ضد پارازیت 
نیست و به سادگی حاکمیت با سازمان تنظیم مقررات می تواند 
با انداختن نویز روی فرکانس، دریافت اینترنت از دیش های 
استارلینک را مختل کند. همچنین به گفته برخی کارشناسان با 
راه اندازی دیش های استارلینک آن ها قابل ردیابی خواهند بود 
و سازمان تنظیم مقررات می تواند به راحتی آن ها را ردیابی کند.

هشدار نصب اپلیکیشن هایی به نام استارلینک    
در پی اختال در دسترسی به اینترنت بین المللی و همچنین 
شایعه ورود اینترنت ماهواره ای به کشورمان، در روزهای اخیر 
فایل ها و اپلیکیشن هایی با عنوان فایل و اپلیکیشن دسترسی 
به اینترنت استارلینک در برخی کانال های تلگرامی منتشر 
شده است که نه تنها بی استفاده است بلکه می تواند خطراتی 
را هم برای نصب کننده های این اپلیکیشن ها به همراه داشته 
باشد. دیجیاتو به نقل از کارشناس امنیت سایبری نوشته: 
»اساسا دسترسی به اینترنت ماهواره ای با استفاده از اپلیکیشن 
های موبایلی ممکن نیست و هر گونه لینک یا فایلی که از منابع 
غیر رسمی و شماره های شخصی ارسال می شود، قابل اعتماد 
نیست.« این کارشناس با تاکید بر این که اساسا استفاده از اینترنت 
ماهواره ای نیازمند تجهیزات اینترنت ماهواره ای در داخل کشور 
است، هر روندی برای استفاده از اپلیکیشن یا فایل به منظور 
دسترسی به اینترنت ماهواره ای را مردود دانست. همچنین 
برای ثبت نام اینترنت ماهواره ای نیاز به نصب یا کلیک فایل 
خاصی روی گوشی تان نیست. بسیاری از کارشناسان، این گونه 
اپلیکیشن ها یا فایل ها را بدافزارهایی دانسته اند که باعث می 
شود کاهبرداران هم به اطاعات شخصی تان دسترسی داشته 

باشند و هم حساب های بانکی تان را خالی کنند.

در روزهای اخیر ادعا شده است که اینترنت ماهواره ای در ایران قابل دسترسی است، چرا این ادعا  

هنوز قابل اعتنا نیست و برای داشتن اینترنت ماهواره ای چه تجهیزاتی الزم است؟

اینرتنت ماهواره ای در دسرتس نیست!

رعیت نواز-   در روزهای اخیر دسترسی به برخی سایت ها و اپلیکیشن های خارجی از جمله اینستاگرام و واتس اپ با مشکالتی همراه 
بوده و به گفته برخی حتی با فیلترشکن هم نمی توان به این اپلیکیشن ها دسترسی پیدا کرد. همین موضوع به شایعه حضور اینترنت 
ماهواره ای در کشورمان بیشتر دامن زده است. البته شروع شایعات راه اندازی اینترنت ماهواره ای در ایران بعد از توئیت ایالن ماسک 
در خصوص معافیت از تحریم ها برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای در ایران و واکنش وزارت خارجه آمریکا شکل گرفت. با این حال 
با توجه به تجربه استارلینک در مجهز کردن اوکراین به اینترنت ماهواره ای سوالی که وجود دارد این است که اینترنت ماهواره ای کی 
به ایران می رسد و آیا برای استفاده از آن باید منتظر واردات تجهیزات بود یا بدون آن هم دسترسی به اینترنت ماهواره ای مقدور است؟ 

در این گزارش ضمن پاسخ به این سوال ها درباره سوء استفاده هایی که از این شایعات صورت گرفته، نوشته ایم.

رکوردداران پیری
شاید هرفردی که موهایش سفید شده باشد و از عصا استفاده 
کند پیر محسوب شود اما در تعریف معموال »افراد باالی ۶5 
سال« در دولت ها سالمند محسوب می شوند. باال رفتن سن 
جمعیت کشور، به معنای کاهش نیروی  کار و البته افزایش 
هزینه های دوران بازنشستگی است از همین رو بسیاری از 
کارشناسان حوزه جمعیت در ایران نگران روند سالمندی در 
کشور هستند. بد نیست بدانید هم اکنون ایران در فهرست 
20 کشور سالمند جهان قرار ندارد؛ درحالی که در هفته ای 
که گذشت وزارت بهداشت ژاپــن اعــالم کــرد که جمعیت 
ــزار نفر  سالمندان 100ســال به باال در این کشور از 90ه
گذشته است. در این مطلب می خواهیم با نگاهی به گزارش 
جام جم به معرفی چهار کشور که بیشتر افراد سالمند را دارند 

اشاره کنیم.

چین -  1۷۳,۳۸9,0۷۸ نفر سالمند    
چین که پرجمعیت ترین کشور جهان اســت در تازه ترین 
سرشماری ها با داشتن بیش از 1۷۳میلیون فرد باالی ۶5سال 
پیرترین کشور جهان است. تا سال های سال این کشور سیاست 
تک  فرزندی را اعمال کرده بود و حاال نتایج نادرست چنین 
سیاستی باعث شده در آن تغییر ایجاد و مشوق هایی برای 
فرزندآوری تعیین کند. رئیس  جمهور چین به تازگی اعالم 
کرده کشورش تصمیم به حمایت »از زوج هایی که تمایل دارند 
فرزند سوم داشته باشند« گرفته است. سیاست جدید با هدف 
بهبود ساختار جمعیتی چین، مقابله موثر با مشکل سالخوردگی 
جمعیت و حفظ مزیت منابع انسانی کشور انجام شده است. این 
تصمیم به معنای بازگشت به پیش از سیاست تک فرزندی است 
که توسط دولت پکن در سال 19۸0 و با هدف کنترل رشد  

جمعیت اتخاذ شده بود. 

هند-  9۳,۳91,1۶۳ نفر سالمند    
هند به عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان از سال ها پیش 
سیاست های کنترل جمعیت را به  طور جدی دنبال کــرده تا 
جایی که حاال صاحب دومین کشور سالمند جهان است. افراط 
در اجرای سیاست های کنترل جمعیت موجب شده است نرخ 
باروری در دومین کشور پرجمعیت جهان به کمتر از 1.۶درصد 
برسد و ساختار جمعیتی این کشور نیز با نداشتن تعادل مواجه 
شود. هیچ دولتی در هند نتوانسته است با موفقیت سیاست های 
جمعیتی کشور را مدیریت کند، از این رو، نرخ باروری هند در 
دهه   2.۳،19۷0درصد بوده و در سال 2019 به 1.۶درصد و 
کمتر از حد جانشینی رسیده است. این مسئله حاکی از رشد 

بحران جمعیتی در دومین کشور پرجمعیت جهان است.

آمریکا  -55,9۷4,۶51 نفر سالمند     
رویــه آمریکا هم درخصوص سیاست های جمعیتی تقریبا 
همانی است که درباره کشورهای چین و هند بود. در نیمه دوم 
دهه ۶0 کنگره آمریکا برای پاسخ به عطش سیاست  های ضد 
بشری کنترل جمعیت وارد معرکه شد و برای کاهش جمعیت 
در داخل و خارج از کشور بودجه های فدرال را تصویب کرد. 
اما خیلی زود آن ها نه تنها این رویه را تغییر دادند، بلکه به 
دنبال اجرای این سیاست در کشورهای دیگر بودند. باور 
آن ها این بود که با افزایش سن در کشورهای دیگر قدرت آن 
ها افزایش خواهد یافت. همین بود که مسئوالن آمریکایی 
به دنبال افزایش جمعیت این کشور از طریق سیاست هایی 
چون تخفیف های مالیاتی به والدینی که در خانه می مانند و 
از فرزندان نگهداری می کنند در پی ترویج راه حل های جدید 

خانواده  محور هستند.

ژاپن-۳۶,01۶,1۸9 نفر سالمند     
افت شدید جمعیت ژاپــن در سال 2004 سرعت گرفت و 
هم اکنون سریع تر از هر کشور دیگری در جهان به سمت 
پیری مـــی رود. بیش از 22درصـــد از ژاپنی ها ۶5ســالــه یا 
مسن ترهستند و این گزارش و گزارش های دولتی تصریح 
می کنند تا سال 20۶0 تقریبا 40درصد ژاپنی ها ۶5ساله 

ــود.  ــر خــواهــنــد بـ ــســن ت ــا م یـ
ــن در ایــن خصوص  ــت ژاپ دول
مهاجرپذیری  سیاست  بــه 
حــدود  تــا  می کند  فکر  نیز 
200هزارنفر از جمعیت کاری 
ــا مــهــاجــران خــارجــی  ژاپـــن ب
جــبــران شــود؛ البته ایــن یک 
ریـــســـک بــــــزرگ مــحــســوب 
ــئـــوالن ایــن  ــود. مـــسـ ــ ــی ش ــ م

نرخ  معتقدند  کــشــور 
ــد جــمــعــیــت از  ــ رشـ
1.۳9درصد کنونی 
ــدود  ــ ــه ح ــ بـــایـــد ب
ــرســد و  2درصــــد ب
یک  نیازمند  ــن  ای
ــازی جــدی  ــازسـ بـ
ــادات  ــق ــت اع در 
اجتماعی مردم 
این کشور است.



داورزنی از فدراسیون والیبال رفتنی شد؟
درحالی که محمدرضا داورزنــی رئیس فدراسیون 
والــیــبــال بـــرای حــضــور در سی و هشتمین کنگره 
فدراسیون جهانی والیبال راهی هلند شده بود، خبر 
رد درخواست او برای تمدید حضورش در فدراسیون 
والیبال رســانــه ای شــد. علت امــا به موضوع قدیمی 
بازنشستگی رئیس فدراسیون والیبال برمی گشت. 
آن هم در شرایطی که هنوز یک سال و دو ماه تا اتمام 
دوره ریاست چهار ساله او بر فدراسیون والیبال فرصت 

باقی است. یکی از خبرگزاری های داخلی طی چند 
ــی برای  روز گذشته مدعی شد با درخواست داورزن
تمدید حضورش در فدراسیون والیبال موافقت نشد 
تا وی به دلیل بازنشستگی از فدراسیون رفتنی شود. 
ــی بازنشسته است و  این خبرگزاری نوشت: »داورزن
باید جای خود را به فردی دیگر بدهد. روند اداری این 
موضوع در حال سپری شدن و کارهای نهایی آن در 
حال انجام است. از مدت ریاست چهار ساله داورزنی 

حدود یک سال و دو ماه باقی مانده اما وی طبق قانون 
دیگر نمی تواند در فدراسیون والیبال حضور داشته 
باشد.« این خبر واکنش داورزنی را به دنبال داشت تا 
در مصاحبه ای کوتاه در این خصوص به خبرگزاری 
فارس بگوید: »در جریان این اخبار نیستم، چون چیزی 
به صورت رسمی به من ابالغ نشده. تاکنون بارها این 
اخبار منتشر شده اما تا زمانی که ابالغ رسمی صورت 

نگیرد این اخبار قابل تایید نیست.«

دوشنبه  4 مهر  1401
5ورزشی29 صفر  1444.شماره 21041

آفساید

خبر

ستاره پرسپولیس آماده تمرین شد

سعید صادقی یکی از چهره های درخشان پرسپولیس 
در شش هفته ابتدایی لیگ بود و هواداران این تیم، امید 
زیادی به او  برای مقطع حساس فصل و جدال با تراکتور، 
سپاهان و استقالل داشتند.با این حال مصدوم شدن 
در اردوی تیم ملی باعث شده است تا او این روزها امکان 
تمرین گروهی را نداشته باشد و زیر نظر کادر پزشکی 
سرخ پوشان تمرین کند ،اما به نظر می رسد صادقی، 
مشکل چندانی برای بازگشت به میادین ندارد و احتماال 
از این هفته به تمرینات پرسپولیس اضافه خواهد شد و 
می تواند در ترکیب به میدان برود تا یحیی گل محمدی 

با تمام قوا پای به ادامه لیگ بگذارد.

بابایی به دیدار گل گهر می رسد
پیمان بابایی، مهاجم استقالل که در مصاف گذشته این 
تیم مقابل نساجی مازندران بعد از گلزنی از ناحیه مچ پا  
مصدوم شد، طی روزهای گذشته به صورت اختصاصی 
زیر نظر پزشکان کار کرده است.البته مصدوم شدن 
بابایی جدی نیست و با توجه به این که کادر فنی فشار 
خاصی نیز در روزهای گذشته روی مچ پای این مهاجم 
نیاورده او به زودی به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد.

تالش ساپینتو برای رفع نقاط 
ضعف استقالل

ساپینتو فیلم شکست استقالل را برای بازیکنانش به 
نمایش خواهد گذاشت.ریکاردو ساپینتو فیلم شکست 
استقالل در بازی دوستانه مقابل تیم دانشجویان را 
برای بازیکنانش به نمایش خواهد گذاشت تا آن ها با 
شناخت بیشتری به مصاف رقیب خود در هفته هفتم 
لیگ بروند.تیم فوتبال استقالل شنبه در یک بازی 
دوستانه با نتیجه ۲ بر یک مقابل تیم دانشجویان ایران 
شکست خورد.ریکاردو ساپینتو از گروه تصویربرداری 
باشگاه استقالل درخواست کرد این بازی را به طور 
کامل ضبط کنند.قرار است سرمربی استقالل فیلم 
این مسابقه را در اولین جلسه تمرین  این تیم برای 
شاگردانش به نمایش بگذارد.ساپینتو نقاط ضعف و 
قدرت شاگردان خود را برای آن ها بازگو خواهد کرد 
تا آن ها با آمادگی و شناخت کامل تری روبه روی گل 
گهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر صف آرایی کنند.

تسویه حساب نکردن فدراسیون فوتبال 
با اسکوچیچ

ماجرای ویلموتس تکرار می شود؟
رئیس فدراسیون فوتبال هنوز موفق به تسویه حساب 
با دراگان اسکوچیچ نشده اما به او قول داده تا قبل از 
جام جهانی مطالباتش را پرداخت کند!مهدی تاج پس 
از روی کار آمدن دوباره در فدراسیون فوتبال و نشستن 
بر صندلی ریاست بالفاصله تصمیم به فسخ قــرارداد 
با دراگان اسکوچیچ گرفت تا کارلوس کی روش روی 
نیمکت تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ بنشیند.او که 
ــراردادی عجیب با مارک ویلموتس  به واسطه بستن ق
باعث شد تا فوتبال ایران زیر بار محکومیت ۳ میلیون و 
۳۲5 هزار یورویی با دیرکرد 5 درصد سالیانه برود وقتی 
با درخواست فسخ قــرارداد سرمربی وقت بلژیکی تیم 
ملی مواجه شد نتوانست او را راضی کند تا سنگین ترین 
پرونده تاریخ فوتبال تیم ملی ایران در فیفا تشکیل شود.
تاج که اسکناس های یورو را به اندازه دو میلیون یورو در 
استانبول برای ویلموتس برده بود در همان زمان برای 
گرفتن رضایت از ویلموتس دوباره به کشور همسایه رفت 
اما وکالی ضعیف ترین سرمربی تیم ملی در یک دهه اخیر 
با پیشنهادهای تاج موافقت نکردند  و باعث شد او دست 
خالی به تهران باز گردد.حاال تاج در پروژه ای کاماًل مشابه 
با آن چه خودش رقم زده بود قرار گرفته است. دراگان 
اسکوچیچ در حالی پنج شنبه گذشته تصمیم به ترک 
ایران گرفت که با وجود موافقت با نحوه دریافت دستمزد 
خود هنوز آن را دریافت نکرده است تا با وعده های خوش 
تاج راهــی کرواسی شود.توافق صــورت گرفته نشان 
می دهد سرمربی پیشین تیم ملی ایران قبل از شروع 
جام جهانی ۲۰۲۲ قرار است تمام مطالبات خود را از 
فدراسیون فوتبال بگیرد اما در صورت تحقق نیافتن 
این موضوع، پرونده را در فیفا به جریان خواهد انداخت.

ویژه

واکنش رئیس اسبق فدراسیون کشتی به رفتن آقای خاص

طالقانی: نباید بنا را به راحتی کنار گذاشت
محمدرضا طالقانی، رئیس اسبق فدراسیون کشتی در واکنش به کناره گیری محمد 
بنا از سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی بعد از چهارمی ایران در مسابقات قهرمانی 
جهان- بلگراد گفت: »زمانی محمد بنا را از آلمان به ایران آوردم تا در ورزشگاه امجدیه 
مربیگری کند. او تا به امروز هم در تیم ملی حضور داشت و تمام افتخارات باال و پایین  
کشتی فرنگی تا به امروز توسط بنا کسب شده. روزی که بنا به ایران آمد ما به طور 
گلخانه ای یک مدال در جهان یا المپیک کسب می کردیم و امروز که سه یا چهار 
مدال جهانی کسب می کنیم، می گوییم کم است. این اصال برای تیم ملی کشتی 
ما خوب نیست.« طالقانی جایگزینی حسن رنگرز به جای محمد بنا را مثبت ارزیابی 
کرد تا بگوید: »حسن رنگرز کار آسانی در تیم ملی دارد و فقط باید ادامه دهنده راه بنا 
باشد. بنا یک تیم آماده و جوان را از خود به جا گذاشته و معتقد هستم که رنگرز باید 
از وجود محمد بنا مانند یک ویترین افتخارات استفاده کند. بنا عاشق کشتی و ایران 
است و هیچ وقت نباید او را به راحتی کنار بگذاریم. رنگرز هم شخص کوچکی نیست. 
کشتی گیران او را قبول دارند و از نظر مدیریت هم تجربه خوبی دارد.« رئیس اسبق 
فدراسیون کشتی اما در واکنش به پیچیده شدن ماجرای انتخابی تیم ملی که محمد 
بنا آن را کامل رعایت نکرد تا برایش حاشیه ساز شود، گفت: »همان زمان به محمد بنا 
گفتم که باید انتخابی بگذارد و از طریق انتخابی نفرات را انتخاب کند اما سرمربی بود 
و اختیاراتی داشت و وقتی کسی را به عنوان سرمربی انتخاب می کنی باید به نظرات 
او هم احترام بگذاری.« او با اشاره به طالیی شدن علی ارسالن، ستاره امروز کشتی 
فرنگی صربستان که در اعتراض به شیوه انتخابی محمد بنا تصمیم گرفت برای 
صرب ها کشتی بگیرد و درنهایت هم طالیی شد، افزود: »از واقعیت ها نمی شود فرار 
کرد. علی ارسالن، قربانی این موضوع بود. همان زمان گفتم او کشتی گیر خوبی 
است و یک مسابقه انتخابی برای او بگذارد ولی بنا به نظر خودش تکیه کرد و ما هم 
احترام گذاشتیم. اگر تیم ملی نتیجه نگیرد همه به سمت سرمربی می آیند و اگر نتیجه 
بگیرد هزار صاحب پیدا می کند. امروز بنا قربانی همین صحبت هایی شده است 
که من هم آن ها را قبول دارم و در زمان مقرر آن ها را به بنا گفتم. او با برگزار نکردن 
انتخابی هم خود را قربانی کرد و هم علی ارسالن را.« گفتنی است علی ارسالن 
فرنگی کار ایرانی تیم صربستان در فینال وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات قهرمانی 
جهان- بلگراد با برتری برابر حریفی از جمهوری آذربایجان، صاحب مدال طال شد. او 
درحالی صرب ها را صاحب مدال طال کرد که پیشتر محمد بنا اعتقادی به او نداشت.

سوژه

ایران- سنگال، فردا ساعت 19

تقابل یوزها با یاران سادیو مانه

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برتری یک بر صفر مقابل اروگوئه 
ساعت ۱۹ فردا در دومین بازی دوستانه خود در اردوی اتریش به 
میزبانی ورزشگاه Motion invest Arena وین به مصاف سنگال 
می رود .سنگال با صدرنشینی در گروه هشت رقابت های مرحله 
دوم مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در قاره آفریقا، باالتر از توگو، 
نامیبیا و کنگو توانست راهی مرحله نهایی این مسابقات شود و در 
نهایت  توانست پس از تساوی یک بر یک مقابل مصر در مجموع دو 
بازی رفت و برگشت، با نتیجه سه بر یک فراعنه را با سرمربیگری 
کارلوس کی روش شکست دهد تا برای سومین بار جواز حضور در 
مهم ترین آوردگاه دنیای فوتبال را به دست آورد.سنگال در حالی 
در گروه اول بیست و دومین دوره جام جهانی، باید به مصاف هلند، 
قطر و اکوادور برود که پیش از این در اولین دوره حضورش در این 
مسابقات در سال ۲۰۰۲ با شگفتی سازی توانست به مرحله یک 
چهارم نهایی برسد    . سنگال تنها یک قهرمانی جام ملت های آفریقا 
را در کارنامه دارد و این افتخار را باز هم مقابل مصر و کارلوس 
کی روش در فینال سال ۲۰۲۲ در ضربات پنالتی کسب کرد.
این تیم هم اکنون در جایگاه ۱۸ رنکینگ فیفا قرار دارد که البته 
بهترین رتبه تاریخش نیز همین رده است. سنگال با ایــران در 
رنکینگ، اختالفی چهار پله ای  دارد.هم اکنون آلیو سیسه که در 
جام جهانی ۲۰۰۲ کاپیتان سنگال بود، سرمربیگری این تیم را 
برعهده دارد. او پس از جدایی از تیم ملی زیر ۲۳ سال کشورش 
در 5 مارس ۲۰۱5، در ۱۴۳ بازی آمار ۱۰۱ برد، ۲5 مساوی 
و ۱۸ باخت را روی نیمکت تیم ملی سنگال ثبت کــرده است.
ادوارد مندی)دروازه بان مصدوم چلسی( یوسف سابالی)مدافع 
رئال بتیس( کیتا بالده)مهاجم دوپینگی اسپارتاک مسکو( و بونا 
سار)مدافع مصدوم بایرن مونیخ( چهار بازیکن شاخص سنگال 
هستند که مقابل ایران غایب خواهند بود .از چهره های شاخص 
اردوی فعلی این تیم می توان به این نفرات اشاره کرد:کالیدو 
کولیبالی مدافع چلسی، ادریسا گانا هافبک اورتون، شیخ کویاته  
هافبک کریستال پاالس و اسماعیل سار مهاجم واتفورد و سادیو 
مانه بهترین گلزن، بهترین بازیکن تاریخ فوتبال سنگال و بهترین 
بازیکن فعلی قاره سیاه که پس از درخششی وصف ناپذیر در ترکیب 
لیورپول، امسال با قیمت ۳۲ میلیون یورو به بایرن مونیخ رفت. تیم 
ملی فوتبال کشورمان تاکنون فقط یک بار به مصاف سنگال رفته 
و در دیداری که ۱۲ فروردین ۸۸، اریش روته مولر آلمانی پس از 
برکناری علی دایی هدایت ایران را برعهده داشت با نتیجه یک 
بر یک در ورزشگاه آزادی مقابل این تیم متوقف شدیم که مهرزاد 

معدنچی، تک گل مان را در آن مسابقه به ثمر رساند.

گزارش

رومنایی از سبک جدید  یک روش

گروه ورزش/ حاشیه های فدراسیون ژیمناستیک 
 ۹6 تیر  از  کــه  فدراسیونی  ــدارد؛  نـ تمامی  گویا 
ــرا اینچه   ریاستش به یک خانم سپرده شد تا زه
درگاهی از همان روزهای آغازین حضورش در راس 
فدراسیون با حاشیه های عدیده ای دست و پنجه نرم 
کند. او که به محض ورود به اتاق ریاست تاکید کرد 
تغییر در ساختار   فدراسیون در راس برنامه هایش 
خواهد بود و به تبع آن نیز ترکیب کادر فنی تیم ملی 
را دستخوش تغییر خواهد کرد، در فاصله اندکی، 
برخی وعده هایش را عملی کرد تا مخالفت ها علیه 
او آغــاز شــود و بعدها با پیوستن وزارت ورزش به 
جرگه مخالفان درگاهی، دامنه اختالفات و حاشیه 
ها در این فدراسیون بیش از حد تصور باال بگیرد. 
اختالفات درگاهی و وزارت ورزش از زمان حضور 
مهدی علی نژاد در معاونت توسعه ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش آغاز شد؛ جایی که اعالم شد طبق 
نامه سازمان بازرسی، اینچه درگاهی نمی تواند 
در دور جدید انتخابات ریاست فدراسیون شرکت 
کند و صالحیت او تایید نشده است. این اختالف تا 

حدی حاد شد که حتی به گوش مجامع بین المللی 
هم رسید و خطر تعلیق بیخ گوش ژیمناستیک ایران 
قرار گرفت  و در نهایت باعث شد مجمع انتخاباتی 
فدراسیون ژیمناستیک که قرار بود ۱6 تیر ۱۴۰۰ 
برگزار شود، با حساسیت فدراسیون جهانی روی 
موضوع تا امروز برگزار نشود و فدراسیون به دوره 
سرپرستی بــرود. حمید احمدی اولین سرپرست 
این فدراسیون بود که با حکم وزیر ۲۳ دی ۱۴۰۰ به 
عنوان سرپرست معرفی شد. با پایان دوره شش ماهه 
سرپرستی احمدی، وزارت ورزش ابتدا طاهر علوی 
را به عنوان سرپرست معرفی کرد اما بعد از گذشت 
چند ساعت در سوم مرداد، زهره مرزوقی به عنوان 
سرپرست جدید این فدراسیون معرفی شد. حاال 
اما بعد از گذشت دو ماه از دوره سرپرستی مرزوقی، 
وزارت ورزش عابد حقدادی را به عنوان سرپرست 
این فدراسیون انتخاب کرده است. طبق شنیده ها 
علت تغییر مرزوقی، بازگشت محسن سلیمانی دبیر 
سابق این فدراسیون است. فدراسیون ژیمناستیک 
مدت هاست که در بالتکلیفی به سر می برد. این 

از  کمتر  در  سرپرست  ســه  انتخاب  و  بالتکلیفی 
هشت مــاه ضربه بزرگی به ایــن رشته پایه و مادر 
خواهد زد. البته این تغییرات تنها در پست اصلی 
فدراسیون نبوده و صندلی دبیری فدراسیون نیز 
ــت. در  چندین بــار دستخوش تغییرات شــده اس
زمان سرپرستی حمید احمدی، مسعود سلیمانی 
دبیر فدراسیون بود و احمدی در ۳۱ اردیبهشت 
سید مقداد قلندرپور را به عنوان سرپرست دبیری 
فدراسیون منصوب کرد. قلندرپور تا ابتدای شهریور 
نیز در این سمت قرار داشت اما بعد استعفا کرد. 
اکنون نیز با اعالم معاون توسعه ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش قــرار اســت محسن سلیمانی دبیر 
سابق این فدراسیون دوباره به فدراسیون بازگردد 
و انتخابات این فدراسیون را برگزار کند. پیش از 
این و در دوم شهریور ۱۴۰۱ ثبت نام از کاندیداهای 
پست ریاست آغاز شده بود که با اعالم فدراسیون با 
توجه به لزوم بررسی مجدد اساسنامه فدراسیون، 
انتخابات لغو شد و قرار است از هفته آینده مجدد 

ثبت نام ها آغاز شود. 

3 سرپرست در ۸ ماه برای فدراسیون یک فدراسیون!

ژیمناستیکچهزمانازبالتکلیفیخارجمیشود؟

گلطارمیبهاروگوئهسوژهپرتغالیهاشد
گلزنی مهدی طارمی مقابل اروگوئه باعث شد تا نشریه معتبر رکورد به تمجید از ستاره کشورمان 
بپردازد.جمعه شب در بازی دوستانه ، تیم ملی ایران مقابل اروگوئه به برتری یک بر صفر رسید 

تا یک برد مهم و روحیه بخش پیش از جام جهانی به ثبت برساند.در این مسابقه، مهدی طارمی 
گلزنی کرد تا بار دیگر از سوی رسانه ها تمجید شود.نشریه رکورد پرتغال یک شنبه گزارشی 
درخصوص مهدی طارمی نوشت و از تداوم گلزنی ها و درخشش های او صحبت کرد.ستاره 

ایران در پنج بازی اخیر توانسته است چهار گل بزند و یکی از ارکان اصلی تیم ملی و پورتو 
لقب گیرد.رکورد نوشت: نکته مهم درخصوص طارمی این است که او همان طور که در پورتو 
روزهای خوبی را تجربه می کند، در تیم ملی نیز می درخشد که این یک نکته مثبت است. او 

نیمکت نشین بود ولی وقتی به بازی آمد، برای تیمش گل پیروزی  بخش زد. طارمی در این فصل 
درخشش خود را ادامه داده است و عنصر اصلی تیم پورتو و کونسیسائو به شمار می رود. او در ۱۰ 

بازی توانسته است هشت گل بزند و سه پاس گل بدهد که یک آمار خیره کننده محسوب می شود.

     امیدواری به موفقیت تیم ملی در   
جام جهانی با شکست اروگوئه

عابدزادهجانشینبیرانوندمصدوممیشود!
کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی قصد همکاری با باشگاه پرسپولیس را دارد و با توجه به 
نگرانی کادر پزشکی باشگاه پرسپولیس راجع به مصدوم شدن علیرضا بیرانوند به این دروازه بان 
مقابل سنگال استراحت خواهد داد.علیرضا بیرانوند مرد شماره یک تیم ملی در بازی با اروگوئه 
نمایش خوبی در برابر این تیم داشت. او به دلیل مصدوم شدن در دقایق پایانی بازی جای خود 
را به امیر عابدزاده داد.مصدوم شدن علیرضا بیرانوند از ناحیه کمر است که پیشتر هم وجود 

داشته است. پرسپولیس با توجه به بازی های حساسی که پیش رو دارد درباره مصدوم شدن 
دروازه بان خود ابراز ناراحتی کرده اما کارلوس کی روش ضمن درخواست از کادر پزشکی 
تیم ملی، تصمیم گرفته است به او در بازی با سنگال استراحت بدهد تا این دروازه بان با 
شرایط مناسبی به اردوی تیم پرسپولیس اضافه شود.علیرضا بیرانوند هم اکنون در اردوی 

تیم ملی مشغول فیزیوتراپی است.احتماال در غیاب او امیر عابدزاده مرد شماره یک تیم 
ملی در بازی با سنگال خواهد بود که روز سه شنبه برگزار می شود.

گروه ورزش/در روزهایی که فوتبال 
تعطیل است و تیم ملی اردوی تدارکاتی 
ــرده، همه  ــا برپا ک اش را در قلب اروپ
کارلوس  از  رسمی  رونمایی  منتظر 
ملی  تیم  جدید  سرمربی  روش،  کی 
در نخستین دیدار دوستانه در اتریش 
بودند. کی روش که چند روز پیش و 
پس از پیروزی مهدی تاج در انتخابات 
فدراسیون فوتبال دوباره سرمربی تیم 
ملی ایران شد جای دراگان اسکوچیچ 
کروات را گرفت.او یکم مهر تیمش را 
در دیداری دوستانه به مصاف اروگوئه 
فرستاد. تیمی که  هفت بــازی بدون 
باخت را پشت سر گذاشته و  فقط یک 
گل خورده داشته است، با لوئیز سوارز 
و دیگر ستارگانش مقابل یوزها قرار 
گرفت.تیم ملی ایـــران  در ایــن بازی 
طارمی  مهدی  گل  تک  با  شد  موفق 
که در دقیقه ۷۹  به ثمر رسید اروگوئه 
ــع کــی روش  ــد. در واق را شکست ده
بازگشتی رویایی به تیم ملی داشت، 
ــرا کــه ایـــران در شرایطی توانست  چ

ــه را بــا نتیجه یــک بــر صفر  ــوئـ اروگـ
ــردان دیه گو  ــاگ ــد کــه ش شکست ده
سیزدهم  رتبه  در  اکنون  هم  آلونسو 
ــن  ــری ــد. آخ ــرار دارن قـ رنکینگ فیفا 
کشورمان  فوتبال  پــوشــان  ملی  ــرد  ب
مــقــابــل تــیــم هــای زیــر ۱5 رنــکــیــنــگ 
فـــیـــفـــا بــــــه 6 فــــــروردیــــــن ۱۳۹۴ 
ــارس ۲۰۱5(  بازمی  گردد که  )۲6 م
ایران با سرمربیگری کی روش توانست 
شیلی، تیمی که در آن زمان در جایگاه 
چهاردهم رنکینگ قرار داشت با دو گل 
ــواد نکونام مغلوب  امیری و ج وحید 
کند. کی روش برای بازی با اروگوئه 
تیم ملی را با ترکیب علیرضا بیرانوند 
کنعانی،  حسین  محرمی،  صــادق   ،
شجاع خلیل زاده، ابوالفضل جاللی 
، سامان قــدوس ، سعید عزت اللهی، 
احسان حاج صفی، علیرضا جهانبخش 
، مهدی ترابی  و سردار آزمون به میدان 
فرستاد و ملی پوشان با سبک و سیاق 
متفاوتی نسبت به دوره پیش که کی 
روش هدایت تیم ملی را بر عهده داشت، 

بازی کردند. در واقع مهم ترین نکته 
بازی هم شیوه و تاکتیک تیم بود. پیش 
از این هر وقت نام کــی روش به گوش 
ــواداران فوتبال ایـــران می رسید،  ــ ه
تاکتیک های دفاعی و بازی بسته در 
ذهن آن ها تداعی می شد اما عملکرد 
تیم  ملی در دیدار برابر اروگوئه نشان 
ــی روش هم تغییر نگرش داده  داد ک
است و حتی برابر تیم های قدرتمند 
هم تیمش صرفا دفاع نمی کند.حتی 
به  هــم  کسوتان  پیش  و  کارشناسان 
ــان کردند و به  ــاره و اذع ایــن تغییر اش
طور مثال حمید درخشان مربی سابق 
پرسپولیس و پیش کسوت فوتبال ایران 
گفت: »بسیار مهم بود برابر تیمی چون 
اروگوئه که ستاره های خوبی در اختیار 
سریع  بازیکنان  حمله،  از  بعد  دارد، 
برگردند و این اتفاق بارها در بازی رخ 
داد. از طرف دیگر وقتی کار دفاعی 
به پایان می رسید، نفرات به خوبی به 
حمله اضافه می شدند. ما خیلی خوب 
دفــاع و خیلی خوب در حمله یکدیگر 

را پیدا کردیم.«مرتضی  فنونی زاده 
دیگر کارشناس فوتبال درباره ترکیب 
تیم ملی مقابل اروگوئه  و سبک بازی 
ایــران گفت: »سیستم و نحوه چینش 
انتخابی کی روش مقابل اروگوئه بسیار 
شده  حساب  و  هوشمندانه  عقالنی، 
بود که نفرات زیاد در خط دفاعی به کار 
برده شدند و استفاده از ضد حمالت 
در دستور کار قرار گرفته بود. توانایی 
ــران به دلیل تجربه ای  ملی پوشان ای
که به دست آورده انــد خیلی باالست و 
این تجربه می تواند در جام جهانی به 
کمک تیم ملی بیاید.« به نظر می رسد 
تغییر نگرش و سبک بازی تیم ملی با 
هدایت کی روش شروع شده است، چرا 
که سرمربی تیم ملی هم پس از بازی 
با اروگوئه خواستار ادامه همین روال 
و بهبود آن شد و در صفحه شخصی 
خود نوشت: "ما باید از آن چه که در 
این بازی آموختیم، برای بهبود فوتبال 
خود استفاده و همیشه سعی کنیم بهتر 

باشیم."

پرسپولیسبهدنبالفسخقراردادجنجالی
در زمان مدیر عاملی مجید صدری در پرسپولیس، این باشگاه قرارداد کارگزاری 
با شرکت ایده پویان ماژ امضا  کرد که این قرارداد از همان ابتدا حرف و حدیث های 
زیادی به همراه داشت. بحث نامشخص بودن برخی از موارد تعهدی این کارگزار در 
قبال باشگاه پرسپولیس از جمله مواردی بود که انتقادهایی را در پی داشت.حاال و 
پس از گذشت حدود یک سال از زمان انعقاد این قرارداد ،مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس در تالش هستند تا به این همکاری پایان دهند و قرارداد را 
فسخ کنند.در روزهای اخیر فرایند فسخ قرارداد از سوی باشگاه 
پرسپولیس انجام شده و ایرادهای قانونی که به این قرارداد 
وارد است، در حال بررسی است.از جمله ایرادهایی که به 
این قرارداد وارد شده بحث نبود ضمانت نامه این شرکت 

برای اجرای تعهدات و پرداخت ها و موارد دیگر است.
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بــهــاره کــیــان افــشــار بــه زودی 
ــره ای« اثــر  ــقـ ــرد نـ ــ ــا فــیــلــم »م ب
محمدحسین لطیفی به نمایش 
خانگی مــی آیــد. ایــن فیلم که 
نمایش آن در سینمای آنالین 

فیلیمو به پایان رسیده، سال 1400 در گیشه، 
تنها حدود 277 میلیون تومان فروخت.

هـــادی حــجــازی فــر بــا سریال 
»پوست شیر« کاری از برادران 
خانگی  نمایش  بــه  محمودی 
آمد. این مجموعه چهارشنبه ها 
منتشر  فیلم نت  پلتفرم  در 

می شود. حجازی فر اکنون فیلم »دوزیست« را 
روی پرده سینما در حال اکران دارد.

وزیر فرهنگ: کشف حجاب کرده ها 
انتخاب کردند که همکار ما نباشند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی موضع این وزارتخانه 
را درباره بازیگران زنی که کشف حجاب کردند، 
تشریح کرد. محمدمهدی اسماعیلی   در گفت وگو 
ــارس، دربــاره کشف حجاب چند بازیگر زن  با ف
سینمای ایران گفت: »دوره جدید وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی دوره حاکمیت قانون است؛ ما 
در خدمت تمامی اهالی فرهنگ و هنر هستیم و 
چتر دولت و نظام همه اهالی فرهنگ و هنر را در 
بر می گیرد مگر کسانی که خودشان مصر هستند 
زیر این چتر نباشند.« اسماعیلی با بیان این که 
تمامی عزیزانی که در حوزه فرهنگ و هنر تالش 
می کنند، مورد احترام و تکریم ما هستند، اظهار 
کرد: »طبیعتًا هر کسی از هنرمندان که تابع قانون 
باشد و رفتار قانونی داشته باشد، ما خودمان را 
خادم او می دانیم، ولی کسانی که در خارج از این 
چارچوب باشند، طبیعتًا انتخاب شان همین بوده 
اســت.« وی ادامــه داد: »بازیگران زنی که کشف 
حجاب کردند، به این انتخاب جدید رسیدند که تابع 
قوانین نباشند. ما در حوزه فرهنگ و هنر در خدمت 

عزیزانی هستیم که ملزم به قانون هستند.« 

»باردو« 22 دقیقه کوتاه شد

فیلم جدید آلخاندرو ایناریتو پس از نمایش در 
جشنواره فیلم ونیز، 22 دقیقه کوتاه تر شد.

ــزارش مهر، هشتمین فیلم ایــن فیلم ساز  به گ
مکزیکی که دو بار اسکار بهترین کارگردانی را 
دریافت کرده، امسال برای اولین بار در جشنواره 
فیلم ونیز به نمایش درآمد و پس از آن بالفاصله در 
تلوراید نیز اکران شد. پس از آن ایناریتو دوباره به 
تدوین آن پرداخت و مدت زمان فیلم را کاهش 
داد و آن را بدون محاسبه تیتراژ به 2 ساعت و ۳2 

دقیقه رساند. 
همین طوالنی بودن فیلم به یکی از عوامل انتقاد از 
آن بدل شده بود و منتقد ورایتی نوشته بود: »فیلم 
پر از چیزهای خوب است، اما سه ساعت طول 

می کشد و بیشتر از هر چیز پر از خودش است.«

مجید واشقانی اواسط مهرماه با 
سریال »عملیات رعد« اثر اصغر 
نعیمی به تلویزیون می آید. این 
مجموعه پلیسی با بازی مهدی 
زمین پرداز، شهروز ابراهیمی و 
مهشید جوادی ویژه هفته فرماندهی انتظامی، از 

شبکه یک پخش می شود.

علیرضا قزوه شاعر و مدیر دفتر 
صداوسیما  موسیقی  و  شعر 
در واکنش به مخالفت مهران 
مدیری با پخش »دورهمی« در 
آخرین  نوشته  فعلی،  شرایط 
دریافتی مدیری از صداوسیما ۳0 میلیارد تومان 

بوده و او از روی »شکم سیری« نطق می کند.

چهره ها و خبر ها

خبر

سینمای جهان

حسین محجوب سریال تاریخی 
»جشن سربرون« به کارگردانی 
ــاده پخش  ــی را آم مجتبی راع
دارد. حسن نجاریان تهیه کننده 
با  گفت وگو  در  مجموعه  ــن  ای
ایسنا اعالم کرده است که این سریال بعد از جام 

جهانی روی آنتن خواهد رفت.

مهر   9 از  مــتــخــصــص  ــا  ــب ــری ف
مجموعه »آتــش ســرد« ساخته 
رضا ابوفاضلی را از شبکه دو 
روی آنتن دارد. پرویز فالحی پور 
بازیگران  اکبری  عبدالرضا  و 

اصلی سریال و جعفر دهقان، مهسا کرامتی و 
مهدی سلوکی نیز دیگر بازیگران آن هستند.

رخ ماندگار امین تارخ بر پرده نقره ای
 مهوش صبرکن، کاوه خداشناس و علیرضا استادی در گفت وگو با خراسان

 از ویژگی های هنرپیشه تازه درگذشته سریال های ماندگار »ابن سینا« و »سربداران« در جایگاه بازیگر و استاد بازیگری می گویند

ــارخ در  پنج روز پــس از بستری شــدن امین ت
بیمارستان بر اثر سکته قلبی، روز شنبه دوم 
مهرماه خبر درگذشت این بازیگر پیش کسوت 
منتشر شد و همه اهالی هنر و دوستداران او را در 
بهت و حیرت فرو برد. امین تارخ عالوه بر سال ها 
فعالیت در عرصه بازیگری، در کسوت استادی 
نیز شاگردان فراوانی داشت و هنرمندان خوبی 
را به سینمای ایران معرفی کرد. نام این هنرمند 
در دهه 60 و 80، با چندین اثر خاطره انگیز 
و مهم در تاریخ تلویزیون گره خورده و چهره او 
ــژه ای در یاد و ذهن مخاطبان  با نقش های وی
ماندگار شده است. زنده یاد امین تارخ امروز 
ساعت 10، رهسپار خانه ابدی خواهد شد. به 
بهانه درگذشت این هنرمند محبوب، با مهوش 
صبرکن، کاوه خداشناس و علیرضا استادی که 
با او تجربه همکاری داشته اند، گفت وگو کردیم 
و همچنین به کارنامه این بازیگر نگاهی داشتیم.

استادی کوشا و حرفه ای	 
مهوش صبرکن که در 
ســریــال »جــراحــت« با 
مرحوم تارخ همبازی 
بـــوده، دربـــاره سابقه 
همکاری  و  آشــنــایــی 
ــن بــازیــگــر  ــود بــا ایـ خـ
می گوید: »تجربه کاری بسیار خوبی در سریال 
»جراحت« داشتیم. زمان تولید این مجموعه، 
مدت زیادی در کنار ایشان بودیم.« صبرکن در 
توصیف شخصیت مرحوم امین تارخ می گوید: 
»وقتی یک فرد »حرفه ای« است، به ویژه کسی که 
از تئاتر به سمت و سوی سینما و تلویزیون آمده، 
شرایط خیلی فرق می کند. نوع کار ایشان بسیار 
حرفه ای بود، نه مانند کسانی که می آیند و دو 
روزه بازیگر و الهه سینما و تلویزیون می شوند! نه، 
بسیار معقول و حرفه ای بودند و زمانی که در خانه 
سینما فعالیت داشتند نیز بسیار کوشا بودند و 
تــالش می کردند.« ایــن بازیگر پیش کسوت 
درباره تاثیر امین تارخ در کسوت استادی نیز 
توضیح می دهد: »ایشان استاد بودند و کالس 
بازیگری شان هم اولین کالسی بود که در ایران 
با همکاری وزارت ارشاد تشکیل شد. بعدها از 
ایشان یاد گرفتند و کالس های دیگری مثل قارچ 
سبز شد. آقای تارخ بسیاری از استعدادها را 
پرورش دادند و جوانان موفقی را که در عرصه 

بازیگری کار کردند،دیدیم.«

معلمی صبور و متواضع برای جوان ها	 
کاوه خداشناس که در 
ــار  ــن آث ــری یــکــی از آخ
ــارخ یعنی  ــ مــرحــوم ت
»آقازاده« با این بازیگر 
همبازی بوده، به اولین 
همکاری خود با او در 
تئاتر اشاره می کند و می گوید: »اولین همکاری 
ــه تئاتر »گــالــیــلــه« به  ــان مــربــوط ب ــش ــا ای ــن ب م
کارگردانی داریوش فرهنگ بود که سال 88 در 
سالن اصلی تئاتر شهر، اجرا کردیم. بعد از این 
همکاری چند بار به آموزشگاه شان رفتم و در 
کنارشان بودم، به کالس هایشان سر می زدم و 
پس از سال ها در پروژه »آقازاده« با ایشان همکار 
بــودم.« خداشناس دربــاره تاثیر و اهمیت ویژه 
مرحوم تارخ در زمینه آموزش بازیگری توضیح 
می دهد: »ایشان بسیار به گردن هم صنفی های 
ــد. در آمــوزشــگــاه شــان بازیگران  مــا حــق دارنـ

بسیاری را تربیت کردند که چه به میدان کار 
آمدند، چه نیامدند، مهم این است که آموزشگاه 
ایشان به همراه آموزشگاه آقای سمندریان، یکی 
از پیشروها در زمینه تربیت هنرجوی بازیگری 
بود. روحشان شاد، خیلی زود از بین ما رفتند و 
حضورشان می توانست همچنان کارساز و مفید 

باشد.«
ــاره  ــ ــخ بــه ســوالــی درب ــاس ــر در پ ــگ ــازی ــن ب ایـ
آموخته هایش از زنده یاد تارخ می گوید: »آقای 
ــارخ از نسلی بودند که پــای درس استادان  ت
ــوزه تئاتر نشسته و شــاگــردی کرده  ــزرگ ح ب
بودند، این تجربه را داشتند و وقتی خودشان 
شرایط  بنابر  کردند،  تاسیس  آموزشگاه  هم 
باید مدام خودشان را در حوزه آموزش و سواد 
بازیگری به روز می کردند. قطعا وقتی با چنین 
آدمی همکالم می شوی حرف های زیادی برای 
گفتن دارد، شخصا در تئاتر »گالیله« بسیار از 
حضورشان استفاده کردم و لذت بــردم، همه 
چیز در فضایی کامال دوستانه و رفاقتی اتفاق 
می افتاد. آقای تارخ بسیار برای نقش اش وقت 
می گذاشت. در یکی از سکانس های سریال 
»آقازاده« که در قبرستان بودیم و ایشان باید این 
سکانس احساسی را بازی می کردند، دیدم که 
چند بار خودشان خواهش کردند دوباره تکرار 
شود تا به آن حسی که باید و شاید برسند. قبل از 
این که بروند جلوی دوربین هم مدام با خودشان 
کلنجار می رفتند تا بتوانند جای درست نقش را 
در آن لحظه پیدا کنند. آن حساسیت و وسواسی 
که اصوال در بازیگران این نسل سراغ داریم، 

در ایشان به وفــور دیــده می شد. در 
ــم لــحــظــات به  پــشــت صحنه ه

ــه و  ــان ــم ــی ــم گـــپ وگـــفـــت ص
ــت.«  ــذش ــی گ ــه م ــان ــت دوس
کــاوه خداشناس در پاسخ 
ــن که  ــاره ای بــه ســوالــی دربـ
آیـــا زنـــده یـــاد امــیــن تـــارخ، 

جوان  بازیگران  کار  هنگام 
یا خیر  را راهنمایی می کرد 

توضیح می دهد: »چــرا که 
نه. اصوال خود بچه ها 

ــان  ــش ای از 

می خواستند کــه اگــر نکته ای بــه ذهــن شان 
می رسد، در حــال و هــوای فــالن لحظه نقش 
به آن هــا کمک کنند، ایشان هم چون روحیه 
معلمی داشتند، خیلی با دل سیر و سر فرصت و 
طوری که به کسی بی احترامی نشود، این کار را 
می کردند. من بارها سر کالس هایشان می دیدم 
که چقدر برای بچه ها وقت و انرژی می گذارند و 
برایشان مهم بود که تمرینات کالسی درست 

انجام شود.«

تعامل در فضایی صمیمانه	 
علیرضا استادی که در 
آخرین  نکن«  »رهایم 
ســریــال تــلــویــزیــونــی 
امین تارخ با این بازیگر 
تجربه همکاری دارد، 
دربــــــــــــاره ســـابـــقـــه 
آشنایی اش با او می گوید: »جناب آقای تارخ از 
دیرباز یکی از استادان بزرگ هنرهای نمایشی 
بود و در عرصه هنرهای دراماتیک، شخصیتی 
شناخته شده، محبوب، باتجربه و بادانش بود و 
کمتر کسی در هنرهای نمایشی بود که با ایشان 
آشنا نباشد.« استادی ویژگی های اخالقی و 
ــور توصیف  ــن ط حــرفــه ای مــرحــوم تـــارخ را ای
می کند: »ایشان به ویژه برای نسل ما و نسل های 
بعدی پر از دانش، علم، تجربه و مهارت آموزی 
بود. یکی از ویژگی های شاخص آقای تارخ توجه 
به مبانی علم هنرهای نمایشی بود و تا آخرین 
لحظات عــمــرشــان هــم در آمــوزشــگــاهــی که 
داشتند، هنرمندان چشمگیری را 
تحویل سینما و تلویزیون ایران 
دادند. هنگام کار با ایشان در 
سریال »رهایم نکن«، دیدم 
که اخالق درجه یک، صبر، 
علم و حوصله  زیادی دارند و 
با بازیگران جوان و گروه در 
دارنــد.  تعامل  صحنه  پشت 
ــیـــزی که  ــان چـ ــمـ دقــیــقــا هـ
شخصیت و سریال می خواست 
با  و  می کردند  تحلیل  را 
یــــک تــحــلــیــل 

درست به مرحله اجرا می رساندند، به همین 
دلیل تمام نقش هایی که ایشان بازی کردند 

قابل قبول و تاثیرگذار بوده است.«
این بازیگر درباره راهنمایی های زنده یاد امین 
تارخ به بازیگران هنگام کار، می گوید: »کسی 
ــوزش صرف کرده،  که عمرش را در حیطه آم
این دغدغه را داشته و با روحیه، اخالقیات، 
منش و رفتارش مانوس شده است. ایشان فیلم 
نامه را خوانده بودند و حتی در سکانس هایی 
که خودشان حضور نداشتند هم می دانستند 
شخصیت باید در چه قالبی قرار بگیرد و از نظر 
حسی به چه صورت ارائه شود. با کمال افتخار، 
صــبــوری و تــواضــع، تجربه شان را در اختیار 
همکاران خود و به ویژه جوانان می  گذاشتند. 
استاد هنگام کار و در شرایط سخت کار، بسیار 
خوش ُخلق بودند و با حلم و صبوری با تک تک 
ــوری کــه آدم  بچه ها گفت وگو مــی کــردنــد، ط
احساس می کرد در خانه خودش و در یک فضای 

صمیمانه و راحت است.«

کارنامه ای ُپربار با بازی های 	 
فراموش نشدنی

زنده یاد امین تارخ در اوایل فعالیت حرفه ای 
خــود در سینما و تلویزیون، بــه واســطــه آثــار 
مهمی دیده شد. او دهه 60 در ساخته ماندگار 
محمدعلی نجفی یعنی »سربداران« بازی کرد 
و در این مجموعه نقش »شیخ حسن جوری« 
رهبر قیام مردمی سربداران در خراسان را 
ایفا می کرد. تارخ بعد از این مجموعه، سال 
64 نیز با نقش یک شخصیت ویژه دیگر مانند 
»ابن سینا« در سریال »بوعلی سینا« ساخته 
کیهان رهگذار دیده و یکی دیگر از آثار مهم 
ایــن بازیگر در کارنامه او ثبت شــد. مرحوم 
تارخ در مجموعه های پرمخاطب و تاثیرگذار 
تلویزیون در دهه 80 نیز سهم مهمی دارد. او 
سال 81 با سریال »سفر سبز« که جزو معدود 
سریال های محرمی ماندگار تلویزیون است، 
ــرار گرفت. چهره و  ــورد توجه مخاطبان ق م
ُتــن صــدای آرام او در نقش شخصیت »حاج 
ــا« در ذهــن مخاطبان حــک شــده اســت.  رض
موفقیت های زنده یاد امین تــارخ بعد از این 
مجموعه نیز ادامه داشت و او سال 82 با یکی از 
مهم ترین و مشهورترین نقش های کارنامه اش 
یعنی »شوذب« در سریال تاریخی »معصومیت 
از دست رفته« دیــده شد. امین تــارخ با بازی 
درخشان خود در این مجموعه دیوانگی این 
تغییرات  و  گذاشت  نمایش  به  را  شخصیت 
شخصیتی را که یکی از یاران حضرت علی)ع( 
بود، اما در دام مادیات و ظواهر دنیایی افتاد و 
خزانه دار بنی امیه شد، با بازی باورپذیر خود 
نشان داد. زنده یاد تارخ سال 86 نیز با یکی از 
اولین و خاطره انگیزترین سریال های ماورایی 
ــت.  داش حضور  تلویزیون  در  »اغــمــا«  یعنی 
شخصیت »دکتر پژوهان« که فریب شیطان را 
می خورد و در نهایت به توبه می رسد نیز تبدیل 
به یکی از نقش های به یادماندنی این بازیگر 
شد. زنده یاد تارخ آخرین بار رمضان سال 97 
با مجموعه »رهایم نکن« در قاب تلویزیون دیده 
شد و سپس فعالیت خود را در نمایش خانگی 
ادامــه داد. او با سریال پربیننده »آقـــازاده« و 
پس از آن با »خسوف« به عنوان آخرین اثرش، 
در مدیوم نمایش خانگی حضور داشت. فیلم 
»پــرنــده کوچک خوشبختی« ساخته پــوران 
درخشنده، دو اثر ماندگار مرحوم علی حاتمی 
»مادر« و »دلشدگان« و همچنین »سارا« ساخته 
داریوش مهرجویی از آثار مهم کارنامه سینمایی 

مرحوم امین تارخ است.

مائده کاشیان

»برخیز« و قهرمان شو!

فیلم »برخیز« )Rise( محصول مشترک آمریکا 
و یونان، اثــری در ژانــر درام بیوگرافی و ورزشی 
محصول سال 2022 اســت. این فیلم را آکین 
اوتوموسو فیلم ساز اهل نیجریه کارگردانی کرده 
که پیش از این چند فیلم آفریقایی ساخته و برای 
نخستین بار با این فیلم به هالیوود پا گذاشته است. 
در کنار او، آرش عامل نویسنده ایرانی تبار که فیلم 
نامه »برخیز« را نوشته، چهره ای بین المللی تر 
اســت و فیلم نامه فیلم »یــک جنگ خصوصی« 
2018 را در کارنامه دارد. »برخیز«  محصول 
ماجرای یک فوتبالیست آماتور اهل نیجریه به نام 
»چارلز آنتتوکومپو« را روایــت می کند که همراه 
با خانواده اش به یونان مهاجرت می کند و در پی 
کار و دریافت اقامت در این کشور است. دو پسر او، 
به بسکتبال عالقه مند می شوند و درمی یابند که 
استعداد خاصی در این ورزش دارند. آن ها در عین 
محرومیت از حقوق شهروندی در یونان، به ورزش 
می پردازند. فیلم راوی ماجرای واقعی برادران 
آنتتوکومپو است. آن ها تنها سه برادر تاریخ NBA به 
شمار می روند که در این مسابقات قهرمان شده اند.

فیلم »برخیز« در میان داستان ورزشی خود، بیش 
از هرچیز روی موضوع »خانواده« تأکید دارد و آن 
را ارج می نهد. این اثر از سوی دیگر به مشکالت 

مهاجران آفریقایی نیز می پردازد.
»برخیز« درام قدرتمندی دارد و از شخصیت های 
اگرچه  فیلم  می برد.  بهره  همراهی برانگیزی 
مطابق قواعد ژانر ساخته شده و به همین دلیل 
و غافلگیری  کم وبیش قابل پیش بینی اســت 
خاصی ندارد، اما در مدت زمان یک ساعت و 51 
دقیقه ای، مخاطب را نگه می دارد. هنرپیشه های 
جوان فیلم عملکرد مناسبی ندارند، اما بازیگران 
ــادر به خوبی در نقش های خود  نقش پــدر و م
جا افتاده اند. این فیلم از کاربران وب سایت 
آی ام دی بــی امتیاز 7 و از منتقدان متاکریتیک 
نمره 74 گرفته است. »برخیز« را می توانید در 

فیلیمو، نماوا و سایت های دانلود فیلم ببینید.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

ُ
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ــواد نوائیان رودســـری – ایــام شهادت  ج
حضرت ثــامــن الــحــجــج)ع(، فرصتی است 
ــرای بازخوانی سیره نورانی آن حضرت و  ب
ــدن  ــرای آگاهانه عشق ورزی مجالی اســت ب
ــرای ما که مفتخر به  ــود مقدس. ب به آن وج
همسایگی و مجاورت مضجع شریف رضوی 
هستیم، دانستن در این باره، از اوجب واجبات 
و ضرورتی غیرقابل انکار است. به همین دلیل، 
در آستانه سالروز شهادت ولی نعمت مان، 
پیشوای هشتم، امام رئوف، حضرت علی بن 
موسی الرضا المرتضی)ع(، به سراغ استاد 
ارجمند و مترجم توانا، دکتر محمود مهدوی 
دامغانی رفتم تا از او درباره برخی ویژگی های 
سیره اجتماعی ثامن الحجج)ع( بپرسم و بیشتر 
بدانم. استاد اما، دایره بحث را گسترد و از نفوذ 
معنوی امام رئوف)ع( در میان عموم مردم، طی 
12 قرن گذشته تا مژده والدت آن حضرت از 
سوی جد بزرگوارش، امام صادق)ع( و تالش 
ثامن الحجج)ع( برای رسیدن به مقام بندگی 
خدا، از طریق تکریم بندگان او و جلوه های این 
نگاه، در سیره اجتماعی امام رضا)ع( سخن 
گفت. بیاناتی شیوا و رسا که حیفم آمد با درج 
سواالتم، پیوستگی و زیبایی آن را خدشه دار و 
بیان استوار استاد را با عرایض ناقص خویش 
قطع کنم. آن چه در پی می آید، مشروح این 

گفت وگوست.

پیشینه طوالنی یک عرض ارادت	 
ــزای ولی نعمت  ــم اف ــام، ایـــام شــهــادت غ ایـ
ــی بن  ــل ــج، ع ــج ــح ــن ال ــام ــا، حـــضـــرت ث ــ م
ــازه می خواهم  موسی الرضا)ع( اســت؛ اج
ــدر  ــران ق ــا دو بیت از شــاعــر گ سخنم را ب
ایران زمین، یعنی سنایی غزنوی آغاز کنم. او 
نخستین کسی است که جرئت یافت به زبان 
فارسی، قصیده ای شیوا و مفصل و ابیاتی 
پراکنده در مدح حضرت رضــا)ع( بسراید. 
سنایی می گوید: »جهان ُپر َدرد می بینیم، 
دوا کو؟ / دِل خوبان عالم را وفا کو؟ / سراسر 
جمله عالم ُپر امام است / امامی چون علی 
موسی الرضا)ع( کــو؟« سنایی در دوره ای 
می زیست که در آن بازار تعصب و سخت گیری 
علیه شیعیان داغ بود؛ این است که می گویم 
او جرئت کرد و این کار را به انجام رساند. وی 
به این میزان هم اکتفا نکرد و ارادت خود به 
ثامن الحجج)ع( را در قالب قصیده ای 38 
بیتی که ترجمه ای اســت از قصیده عربی 
»محمد ضبی« به شکلی بسیار شیوا و رسا 
سرود. محمد ضبی، این قصیده را در سده 
سوم هجری قمری و به فاصله ای نسبتًا اندک، 
بعد از شهادت امام رضــا)ع( ساخته است. 
سنایی می سراید: »دین را َحَرمی است در 
خراسان / دشــوار تو را به محشر آسان / از 
معجزه های شرع احمد / از حجت های دین 
یزدان / همواره رهش مسیر حاجت / پیوسته 

َدَرش ُمشیر غفران« و آن را با ابیاتی پرمعنا 
و بسیار زیبا ادامه می دهد. در واقع سروده 
سنایی، همسنگ ارادتی است که امروزه به 
ساحت قدس رضوی می شود و از خوانندگان 
ارجمند روزنامه وزین خراسان استدعا دارم 

که از خواندن این شاهکار، غفلت نکنند.

ــاره 	  ــ ــام صـــــادق)ع( درب ــ پیشگویی ام
ثامن الحجج)ع(

برکات وجود مقدس امام رضا)ع(، حتی پیش 
از آن که حضرتش پا به عرصه وجود بگذارد و 
قبل از آن که به سن جوانی برسد، بر اهل دین 
و ایمان آشکار بود. جد بزرگوار آن حضرت، 
ــادق)ع(  یعنی حضرت جعفر بن محمد ص
پیش از آن که ثامن الحجج)ع( متولد شود، 
مژده این برکت را به امت داد. می دانیم که 
ــا)ع( بنا بر قولی، در سال  والدت امــام رض
148ق، یعنی سال شهادت امام صادق)ع( 
و بر اساس نقلی دیگر که به صحت نزدیک تر 
اســت، در سال 153 یا 152ق واقــع شد. 
وجود مقدس امام صادق)ع(، بنا بر ضرورتی 
که احساس می فرمود و برای نشان دادن راه 
درست به شیعیان، ضمن پاسخ به پرسشی 
درباره جانشینی آن حضرت، پس از تصریح به 
جانشینی فرزند بزرگوارش، حضرت موسی 
بن جعفر)ع(، به ارادتمندان مژده می دهد که 
این فرزند من، پسری خواهد داشت که عالم 
اسالم از وجود او آراسته می شود؛ او فریادرس 
و نجات بخش همه مردم خواهد بود: »غوث 
هذه األمة وغیاثها« )عیون اخبارالرضا)ع(، 
ص 24 / انوارالبهیة، شیخ عباس قمی، ص 
210(. می دانید که جامعه شیعه، بعد از 

شهادت امام صادق)ع(، دوران پرتنشی را از 
سر گذراند؛ گروهی به نام اسماعیلیه مسیر 
خود را از جریان تشیع جدا کردند و بحث 
درباره جانشین امام صادق)ع( باال گرفت. 
شاید در آن زمان، تحقق این پیشگویی چندان 

به چشم حاضران نیامد اما اکنون و در 
پی گذر قرن ها، می توانیم تحقق 

آن را به شکلی کامل و دقیق، 
درک کنیم. امام صادق)ع( 
می فرمایند که ایــن فرزند 
مـــــن، خــامــوش کــنــنــده 

و  ــت  اس بسیاری  فتنه های 
مگر نه این است که با حرکت 

اجباری امام رضا)ع( از مدینه به مرو 
و قبول والیتعهدی از سوی ایشان، بسیاری 

از نزاع ها و درگیری ها که بــرای سرکوب 
قیام های علویان و مهار آن ها وجود داشت، 
رفع شد و مردم را از آسیب و تنش، آسوده کرد. 
با آغاز والیتعهدی ثامن الحجج)ع(، حجاز 
که به دلیل قیام محمد بن جعفرصادق)ع(، 
عموی امام رضا)ع(، درگیر جدال با عباسیان 
ــش را دید و همچنین است  بــود، روی آرام
اتفاقاتی مانند آن چه در بصره و یمن به وقوع 
پیوسته بود. حقیقت آن است که وجود مقدس 
ــام)ع(، بدون آن که دشمنان آن حضرت  ام
و طراحان ماجرای والیتعهدی بخواهند، 
ــش امــت را ایجاد و او  به مثابه  اسباب آرام
فریادرس مسلمانان، زمینه نجات آن ها از 

فشار و تیره روزی را فراهم کرد.

اصل بندگی خداست	 
نکته دیگری که باید در بررسی سیره امام 

رضــا)ع( مــورد توجه قــرار گیرد، سیمای 
نورانی آن حضرت در سیره اجتماعی است؛ 
دنیا سخت به آن حضرت رو آورد؛ به هر حال 
پذیرش والیتعهدی، زمینه ساز رقم خوردن 
ــوال بسیار و کسب موقعیت  حصول ام
اجتماعی و اقتصادی باال بود. 
مردم، از هر مذهب و با هر 
دیدگاهی، به آن وجود 
مقدس رو آوردنـــد؛ در 
ــان که  ــن نــیــشــابــور، چ
می دانید، هزاران نفر 
ــوی ادب  زانـ او  مقابل 
زدنــد و به کتابت حدیث 
»سلسلةالذهب«  ارجمند 
پرداختند اما او چنان ُبریده از دنیا 
بود که به ظواهر آن کمترین توجهی نداشت 
و غریبانه و در تنهایی به شهادت رسید و به 
دیدار معبود شتافت. تا جایی که این حقیر، 
با همه اندک بضاعت در اطالعات تاریخی، 
دریافته است، کمتر کسی را می توان در 
تاریخ سراغ گرفت که این گونه دنیا به او رو 
آورده   و آن شخص، با بی اعتنایی تمام از 
کنار آن  گذشته باشد و توجهی به زخارف 
دنیوی نکند. امــام)ع( در برخورد با مردم 
نیز، همواره مهربان و از تکّبر گریزان بود. 
رجــاء بن ابی ضحاک که هنگام سفر امام 
رضا)ع( از مدینه به مرو، ایشان را همراهی 
مــی کــرد، در گـــزارش خــود بــه مــأمــون، به 
تفصیل در این باره توضیحاتی ارائه می کند 
و از مهربانی امام)ع( با مردمان عادی، به 
ویژه طبقه فرودست جامعه، حکایت ها بازگو 
می کند. اگر نگاهی به تاریخ کوتاه و دو سه 

ساله حضور امام رضا)ع( در مرو بیندازیم، 
را  صحنه هایی  چنین  وفــور  به  می توانیم 
مشاهده کنیم. در روزگـــاری که بزرگان 
ــه هیچ  ــرای حــکــومــتــی، ضعفا را ب ــ و ُامـ
می گرفتند، ثامن الحجج)ع( بر سر سفره 
غذا، منتظر آمدن مهتر چارپایان )کسی که 
از حیوانات مراقبت می کند( خود می ماند؛ 
دست به غذا نمی زد تا فاصد، یعنی کسی 
که شغل وی حجامت کردن دیگران بود، بر 
سفره حاضر شود. برخی این همه مهربانی 
و همدلی با طبقات فرودست را برای امام 
رضـــا)ع(، خاصه در جایگاه والیتعهدی، 
مناسب نمی دانستند اما آن حضرت، بدون 
کمترین تردیدی در ُحسن انجام این کار، 
همواره می فرمود: باید بکوشیم که عبودیت 
خود را در پیشگاه خدا ثابت کنیم ]و بزرگی 

را از این طریق بجوییم.[

یک روایت ظریف و زیبا	 
کتاب »عیون اخبارالرضا)ع(«، از آثار بسیار 
ارجمند شیخ صدوق است که آن را در نیمه 
اول قرن چهارم هجری قمری به رشته تحریر 
درآورده است. سطر به سطر این کتاب که 
در نوع خــودش بی نظیر و نخستین نمونه 
اســت، در برگیرنده این سیره بزرگوارانه 
ــت؛ به راستی که  و ایــن مشی انسانی اس
این سیره نورانی و تالش آن حضرت برای 
رسیدن به مقام بندگی پــروردگــار، چنان 
است که بی اختیار این شعر زیبای سعدی 
را به خاطر می آورد: »به پای خویش بیایند 
عاشقان به َکَمنَدت / که هر که را تو بگیری، 
ز خویشتن برهانی«. امام)ع( چنان در حق 
زیردستان مهربان بود که رفتار و برخوردش 
با آن ها، شگفتی اطرافیان را برمی انگیخت. 
نقل است که هنگام حضور در مرو، روزی 
فعالیت خدمتکاران را در محل زندگی اش، 
بــررســی مــی فــرمــود؛ کسانی کــه مشغول 
تنظیف و تعمیر منزل و لوازم آن بودند. در 
این بین، شخصی سیاه پوست نظر امام)ع( 
را   جلب کرد. امام رضا)ع( آن مرد را مورد 
تفّقد قرار داد و به مباشر فرمود: این عزیز 
کیست؟ عرض کــرد: ای پسر رسول خدا! 
ــت کــه در کــارهــا بــه مــا کمک  شخصی اس
می کند و ما هم به او، هر میزانی که بتوانیم، 
کمک می کنیم. امــام)ع( پرسید: آیا با او 
مزدش را طی کرده اید؟ عرض کرد: خیر! 
ثامن الحجج)ع( با عتاب فرمود: آیا بارها به 
شما نگفتم با کارگری که استخدام می کنید، 
قراردادی ببندید و مزدی معین را برایش در 
نظر بگیرید و در پایان کار، بیش از آن مزد را به 
او پرداخت کنید تا راضی باشد؟ نگاه انسانی 
آن حضرت به تمام انسان ها، از هر طبقه و هر 
نژاد، می تواند الگویی بی نظیر برای جامعه 

بشری باشد.

شیوه رسیدن به مقام بندگی در سیره عملی ثامن الحجج)ع( 
در گفت وگو با دکتر محمود مهدوی دامغانی، استاد دانشگاه و مترجم نام آشنا، به بررسی شاخص های معنوی و اجتماعی سیره امام هشتم)ع( پرداخته ایم

روایتی درس آموز از پیشوای هشتم)ع(

چرا امام رضا)ع( برادرش را توبیخ کرد؟

  در کتاب های روایی شیعه، حدیثی از امام رضا)ع( وجود 
سخن اندیشه

ــاُء نوائیان دارد که توسط »َحَسُن ْبــُن ُموَسی ْبــِن َعِلٍيّ اْلــَوَشّ
اْلَبْغَداِدي« نقل شده ؛ حدیثی مربوط به حاشیه یکی از 
جلسات امام)ع( در مرو و توبیخ شدن زید، برادر آن حضرت از سوی امام 
رضا)ع(. قبل از آن که به بررسی این روایت مهم بپردازیم، بد نیست 
درباره زید، اطالعاتی داشته باشیم. او یکی از پسران امام کاظم)ع( بود 
که به دلیل شدت عمل با عباسیاِن ساکن بصره و آتش زدن منازل آن ها 
و نیز شرکت در قیام های مختلفی مانند قیام »ابوالسرایا«، به »زید الّنار« 
شهرت داشت. رفتار و کردار وی مورد تأیید امام رضا)ع( نبود. زید را بعد 
از قیام »ابوالسرایا« در جنوب عراق امروزی، بازداشت کردند و به مرو 
فرستادند. به دلیل این که زید برادر امام رضا)ع( بود، مأمون دستور داد 
به وی آسیبی نرسانند.)1( با این حال، ظاهرًا او دست از روش خود 

برنداشت و به اقدامات خودسرانه اش ادامه داد.

پاسخ امام )ع( به ادعای زید	 
 در یکی از روزهــا، هنگامی که امام رضــا)ع( در حال تدریس بود و 
جمع زیادی گرد آن حضرت حلقه زده بودند، زید نیز در گوشه ای 
از مسجد برای خودش محفلی تشکیل داده بود و سخن می گفت. 
وی در میان صحبت هایش با اشاره به جایگاه واالی اهل بیت)ع( 
نزد خداوند، شروع به فخرفروشی کرد و مدعی شد که آن جایگاه 
واال، او و همه افراد منتسب به خاندان رسالت را شامل می شود و 
ظاهرًا در بیان این موضوع، زیاده روی و ادعا کرد که همه منتسبان 
به اهل بیت)ع( به بهشت خواهند رفت. امام رضــا)ع(، درس خود 
را قطع کرد و با عتاب به برادرش فرمود: »ای زید! آیا سخن نّقاالن 
کوفه که می گویند فاطمه)س( پاکدامنی و عفت خویش را حفظ 
کرد و به این سبب، خداوند آتش را بر ذرّیه او حرام فرمود، تو را مغرور 
کرده ]و گمان برده ای که مشمول این وعده خواهی شد؟![ سوگند 
به پروردگار که این حکم جز برای حسن و حسین و فرزندان بالفصل 
آن حضرت مخصوص نشده است، اما این که پدرت موسی بن جعفر)ع( 
طاعت خدا می کرد، روزها روزه می گرفت و شب ها را به عبادت و نماز 
می گذراند و تو که معصیت و نافرمانی خدا را می کنی، در روز رستاخیز 
برابر باشید و جایگاه هر دو شما بهشت باشد، نشان می دهد که نزد 
پروردگار، عزیزتر از پدرت، موسی بن جعفر)ع( هستی ]که عمری 
به هدایت خلق مشغول بود و در آخر شربت شهادت نوشید![ علی 
بن حسین)ع( فرموده است: برای نیکوکاِر ما ]وابستگان به خاندان 
رسالت[ دو برابر پاداش و اجر نزد پروردگار است ]و در همان حال،[ 
آن که از میان ما طریق معصیت پیش گیرد و بدکار باشد، دو برابر 

عذاب خواهد شد.«)2(
پی نوشت:

1- می توانید درباره این گزارش اطالعات بیشتری در کتاب عیون 
اخبارالرضا)ع( )ج1/صص 515 و 516/ ترجمه: حمیدرضا مستفید 

و علی اکبر غفاری / سال 1372( به دست آورید.
2- عیون اخبارالرضا)ع(، ج 2، صص 564 و 565

 عیون اخبارالرضا)ع(، یکی از مشهورترین و بهترین 
معرفی کتاب

ــاره ثامن الحجج)ع( رودسری تک نگاری های روایــی درب
اســت. ایــن کتاب، توسط جناب شیخ صــدوق، 
احتمااًل بعد از سال 366ق/355ش، یعنی حدود 1046 سال 
قبل تألیف شد و در برگیرنده احادیث و روایات نقل شده از امام 
هشتم)ع( است. در این اثر ارجمند، مشهورترین احادیث رضوی 
گردآوری شده و با ذکر سند، در اختیار خواننده قرار گرفته است. 
ــات، مانند احادیث مربوط به مناظرات امام  برخی از این روای
رضا)ع( با پیروان دیگر مذاهب و ادیان، به ویژه بخش هایی که 
مربوط به مباحث اعتقادی، مانند توحید است، در دیگر آثار شیخ 
صدوق، مانند کتاب ارجمند »التوحید« نیز نقل شده. جامعیت 
عیون اخبارالرضا)ع( به گونه ای است که خواننده با مرور و مطالعه 
آن، گویی در محضر ثامن الحجج)ع( حضور دارد و در ابواب 
گوناگون علمی، از آن حضرت کسب فیض می کند. با توجه به 

وجود ترجمه های خوب از این کتاب، سزاوار است که دوستداران 
امام رضــا)ع(، هنگام تشرف به حرم مطهر آن حضرت، در کنار 
قرائت زیارتنامه و انجام اعمال وارد شده، این کتاب را نیز، همراه 
داشته باشند تا دقایقی از دریای بیکران دانش رضوی بهره مند 

شوند.

سبب نگارش کتاب	 
ــاره دلــیــل نــگــارش کــتــاب شــریــف »عیون  ــ خوشبختانه درب
اخــبــارالــرضــا)ع(«، اطالعات خوبی در اختیار داریــم. مؤلف 
ارجمند کتاب در ابتدای آن، به نقش صاحب بن َعّباد، وزیر 
دانشمند و شیعی مذهب حکومت آل بویه اشــاره کرده است. 
صاحب بن عّباد، در خانواده ای اهل فضل، ظاهرًا در منطقه 
طالقاِن دیلمان، دیده به جهان گشود. او در علوم گوناگون، به ویژه 
فن کتابت و ادبیات عرب، از سرآمدان روزگار خود بود. صاحب، 
چنان که گفتیم، مذهب شیعه داشت و از همین رو، دانشمندان و 
علمای شیعی مذهب، از حمایت و همراهی وی برخوردار بودند. 
او ضمن قصیده ای بلند، امام رضا)ع( را مدح گفته است و شیخ 
صدوق، در کتاب خود، فرازهایی از قصیده بسیار زیبای او را نقل 

می کند؛ قصیده ای با مطلع »یا سائرا زائرا الی طوس مشهد طهر 
و ارض تقدیس / ابلغ سالمی الرضا وحط علی اكرم رمس لخیر 
مرموس« )عیون اخبارالرضا)ع(، جلد 2، ص 13 – چاپ موسسة 
االعلمي للمطبوعات بیروت(؛ ای زائری که به زیارت توس، مکان 
پاک و سرزمین مقدس رهسپاری / سالم مرا به رضا)ع( برسان و 
نزد بهترین مزار که صاحب آن بهتریِن درگذشتگان است، فرود 
آی. وقتی این قصیده زیبا به دست جناب صدوق رسید، تصمیم 
گرفت کتابی روایی با محوریت احادیث نقل شده دربــاره امام 
رضا)ع( به رشته تحریر درآورد و آن را به صاحب بن عّباد تقدیم کند 
و این چنین بود که »عیون اخبارالرضا)ع(« نوشته شد و در دسترس 

عالقه مندان و دوستداران ثامن الحجج)ع( قرار گرفت.

ویژگی های منحصربه فرد	 
هرچند کتاب شیخ صدوق دربــاره روایــات ثامن الحجج)ع(، 
ارزشی زایدالوصف در حوزه دانش حدیث دارد، اما معارفی 
که می توان از این کتاب ارجمند به دست آورد، محدود به 
ــات نیست. مؤلف سلیقه به خرج داده و در کنار روایــات  روای
جمع آوری شده با موضوعات گوناگون، به برخی حواشی مهم 

نیز پرداخته است؛ این حواشی، گاه اطالعات دست اولی از 
تاریخ مشهدالرضا)ع( و حرم رضوی در اختیار پژوهشگران 
ــذارد؛ مثاًل گــزارشــی از چگونگی تنظیف و برقراری  ــی گ م
روشنایی روضه منوره در قرن چهارم هجری را در اختیار ما 
می گذارد که در جای دیگری نمی توان یافت یا دربــاره یکی 
از نخستین مؤذنان حرم رضــوی، یعنی ابونصر نیشابوری، 
اطالعاتی به ما می دهد که در جای دیگری نمی توانیم پیدا 
کنیم. افزون بر این ها، او گزارش هایی از کرامات اتفاق افتاده 
در حرم رضوی نیز به مخاطب می دهد؛ گزارش هایی که نشان 
می دهد   مانند روزگــار ما، عالقه و ارادت به ثامن الحجج)ع( 
محدود به شیعیان نبود و تقریبًا تمام مذاهب اسالمی، به 
داشتن این ویژگی، موصوف بوده اند. جا دارد یادآوری کنیم که 
»عیون اخبارالرضا)ع(«، نخستین تک نگاری روایی با موضوع 
احادیث رضوی نیست و ظاهرًا پیش از شیخ صدوق، اباصلت 
هروی با نگارش »وفاةالرضا)ع(« و عبدالعزیز بن یحیی جلودی 
با نگارش »مناظرات علی بن موسی الــرضــا)ع(«، به این کار 
مبادرت ورزیده اند، اما جامعیت هیچ کدام از این آثار به پای 

عیون اخبارالرضا)ع( نمی رسد.

گروه اندیشه – مشهد، به اعتبار تو مشهد است، ای 
ــزار و 200 ســال از آن فاجعه بزرگ  غریب الغربا. ه
می گذرد، اما گویا درد فراق را پایانی نیست. دلدادگان 
تو از شرق و غرب عالم، در این ایــام خود را به مشهد 
می رسانند تا غربت تو را مویه کنند و با ذکر یا رضا)ع(، 
»سنگ سراچه دل را به الماس آب دیده« بشویند. ای 
مهربان امامی که زیارتت حج فقراست و دعا در َحَرَمت، 
مستجاب؛ غربت تو را با کدام واژگان می توان توصیف 

کرد؟ مشهد این روزها، کربالیی است؛ بیرون از شمارند 
زائرانی که به عشق زیارت تو، پای پیاده به جاده زده اند؛ 
شهر تو، میزبان کبوترانی است که خسته بال و در آرزوی 
جان پناه و مأمنی، به شوق دیدن گنبد طالیی ات، خود 
را به دروازه شهر تو، مشهدالرضا)ع( رسانده اند. َحَرَمت 
این روزها، میعادگاه عاشقانی است که روحشان با یاد تو 
تازه می شود و فرصت رسیدن به مقام بندگی خدا را در 
صحن و سرای تو جست وجو می کنند. ای امام رئوف، 

امشب یادآور آن غربت جانکاه است؛ یادآور در انتظار 
جواداالئمه)ع( ماندن، یادآور عبا بر سر کشیدن، یادآور 
آن دقایق آخر، دقایق عروج به سوی رفیق اعلی. کیست 
که به یاد بیاورد آن لحظات غم فزا را، لحظاتی که زهر جفا 
بدن مطهرت را بی رمق کرد و تو، ای امام مهربان من، سر 
بر سینه فرزندت، به دیدار معبود شتافتی. آخرین روز ماه 
صفر، یادآور غمبارترین روز تاریخ مشهدالرضاست و ما، 

به شوق قربت، مهمان غریب توس هستیم.

درباره کتاب ارجمند »عیون اخبارالرضا)ع(« 
نخستین تک نگاری جامعِ روایی درباره ثامن الحجج)ع(

ََ
َ



سیدخلیل سـجادپور-  در حالی که اجرای 
بخشـی از حکـم دادگاه تجدیدنظـر تهـران 
دربـاره راه انـدازی سیسـتم هشـدار کـودک 
ربایی و اصـاح آیین نامه سـرویس مدارس در 
پسـتوی فراموشـی وزارتخانـه هـا سوسـو مـی 
زنـد، دادسـتانی مشـهد بـر پیگیـری اجـرای 

حکـم تاکیـد کـرد.
بـه  گـزارش اختصاصـی خراسـان، بـه دنبـال 
پیگیـری هـا و شـکایت پـدر دانـش آمـوز 10 
سـاله مشـهدی کـه بـه دلیـل حضـور نیافتـن 
راننـده سـرویس مدرسـه، دچـار یـک حادثـه 
وحشـتناک شـد و توسـط قاتـل »مارمولـک 
12 دادگاه  نشـان« بـه قتـل رسـید، شـعبه 
جبـران  بـرای  تهـران  اسـتان  تجدیدنظـر 
تاسـف  حادثـه  ایـن  معنـوی  هـای  خسـارت 
بـار نـه تنهـا رای بـه الـزام عذرخواهـی سـه 
وزارتخانه، شهرداری مشهد و راننده سرویس 
بـر اصـاح سـاختار  بلکـه  ایـن کـودک داد 
انـدازی  راه  سـرویس مـدارس و همچنیـن 
سیسـتم هشـدار کـودک ربایـی تاکیـد کـرد 
امـا بـا آن کـه بخشـی از رای دادگاه باحضـور 
مقامـات مسـئول در منـزل خانـواده مقتـول 
)محمدحسـین ازغـدی( اجـرا شـد و آن هـا 
بـه دلجویـی و  عذرخواهـی پرداختنـد،  هنـوز 
بخـش هـای دیگـری از رای دسـتگاه قضایـی 
بـا آغـاز حضـور دانـش آمـوزان در مـدارس 

اجـرا نشـده اسـت بـه طـوری کـه گویـی 
در پسـتوی فراموشی 
قـرار  هـا  وزارتخانـه 

دارد.
در همین باره، معاون 
ــز  ــرک دادســـــتـــــان م
ــوی با  ــ خـــراســـان رض
تاکید بر ایــن که رای 
تجدیدنظر  ــاه  ــ دادگـ
اســتــان تــهــران بــایــد 
به طــور کامل و دقیق 
اجــرا شود به خبرنگار 
ــان  ــراسـ روزنــــامــــه خـ
گفت: امــیــدوار بودیم 
همزمان بــا آغــاز سال 
بخش  دیگر  تحصیلی، 
هــای حکم دادگـــاه نیز 
درباره اصاح آیین نامه 
ــدارس  یا راه  سرویس م
اندازی سیستم هشدار 
کودک ربایی در مشهد 
اجــرا شود اما متاسفانه 
ــه  ــون ــون هـــیـــچ گ ــنـ ــاکـ تـ
گزارشی در این خصوص 
به دستگاه قضایی ارسال 
ــت و طــبــق  ــ ــده اسـ ــشـ نـ

اطاعاتی که داریم هنوز اقدام عملی برای 
این منظور به چشم نمی خورد.

نیـره عابدیـن زاده تصریـح کـرد:  قاضـی 
دادسـتانی مرکز خراسـان رضـوی با جدیت 
ایـن موضـوع را تـا حصـول نتیجـه پیگیـری 
خواهـد کـرد و دسـتگاه هـای مسـئولی کـه 
محکوم شـده انـد باید در اجـرای دقیـق رای 
دسـتگاه قضایـی تمکیـن کننـد چـرا کـه راه 
انـدازی سیسـتم هشـدار بـرای کـودکان گـم 
شـده  یا کودکانـی کـه مـورد ربایش قـرار می 
گیرنـد، در کشـف سـریع جـرم نقـش مهمـی 
دارد و از وقـوع حـوادث تلخـی ماننـد قتـل 
محمد حسین 10 سـاله جلوگیری می کند.

و  ارشـد در دادسـرای عمومـی  ایـن مقـام 
انقـاب مشـهد خاطرنشـان کرد: همـان طور 
که در رای دادگاه نیز اشـاره شده است، برای 
اصـاح زیرسـاخت هـای پیشـگیری از وقـوع 
جرم بایـد از تجربیات دیگـر کشـورها نیز بهره 
ببریـم بـه گونـه ای کـه آمـار حـوادث تاسـف 
بـار بـرای کـودکان را بـا اسـتفاده از هـر ابـزار و 

راهـکار قانونـی کاهـش دهیـم.
قاضـی عابدیـن زاده بـا اشـاره بـه بازدهـی 
مطلـوب راه انـدازی سیسـتم هشـدار کـودک 
ربایـی در برخـی کشـورهای خارجـی افـزود: 
آمارهـای وقـوع حـوادث بـرای کودکانـی کـه 
تـوان دفاعـی الزم را ندارنـد، موضوعـی مهـم 

و حسـاس اسـت کـه بایـد مـورد توجـه و آسـیب 
شناسـی قـرار گیـرد. 

وی ادامـه داد: بنابرایـن رای کم نظیـر دادگاه 
آسـیب  بـه  جـدی  توجـه  بـرای  تجدیدنظـر، 
هـا و خطراتـی کـه کـودکان را تهدیـد مـی 
کنـد، فرصـت بسـیار مناسـبی 
اسـت تـا مسـئوالن و  دسـت 
اندرکاران حـوزه اجتماعی به 
رفع نواقـص موجـود بپردازند 
کـه در ایـن زمینـه دادسـتانی 
مشـهد نیـز با همـه تـوان آن ها 

را یـاری خواهـد کـرد. 
گـزارش اختصاصـی روزنامه 
اسـت:  حاکـی  خراسـان 
رئیـس انجمن اولیـا و مربیان 
آمـوزش و پـرورش خراسـان 
رضـوی نیـز دربـاره آخریـن 

وضعیت اصـاح آییـن نامـه سـرویس مدارس 
و راه اندازی سیسـتم هشـدار کودک ربایی به 
خبرنگار روزنامه خراسـان گفت: اصاح آیین 
نامـه بایـد در تهـران انجـام شـود و مـا دخالتـی 
در ایـن بـاره  نداریـم. »نعمتـی« افـزود: ایـن 
موضـوع در کارگـروه مـاده 9 مطـرح می شـود 
کـه نماینـدگان تـام االختیـار سـه وزارتخانـه 
)راه و شهرسـازی ، آمـوزش و پـرورش و وزارت 
کشور( در آن عضو هسـتند و هرگونه تغییرات 
در بخش نامه هـا و آیین نامه هـا باید به صورت 

کشـوری انجـام و بـه اسـتان هـا اعـام شـود.
دبیـر کارگروه سـرویس مـدارس در عین حال 
تاکیـد کـرد: برخـی از مـوارد قانونـی ماننـد 
تعییـن نـرخ نامـه، تاییـد صاحیت شـرکت ها 
و گواهـی سـامت راننـدگان را کـه در حـوزه 
اختیـارات اسـتانی اسـت ،بـا جدیـت پیگیری 
مـی کنیـم تـا ضریـب امنیـت را بـرای دانـش 
آمـوزان و سـرویس هـای مـدارس افزایـش 

دهیـم. 
»نعمتـی« اضافه کـرد: هـم ا کنون نیـز گواهی 
سامت جسـمانی و روانی رانندگان سرویس 
مدارس در طول قـرارداد را پیگیری می کنیم 

و آن هـا را مـورد ارزیابی قرار مـی دهیم.
وی درباره راه اندازی سیسـتم هشدار کودک 
ربایـی نیـز گفـت: در ایـن زمینـه سـامانه ای به 
نـام »سـپند« وجـود دارد کـه بایـد هماهنگـی 
هـای الزم بیـن آمـوزش و پـرورش و وزارت 
کشـور انجام شـود تا مجـوز نصـب و راه اندازی 

بدهنـد. 
رئیس انجمن اولیـا و مربیان آموزش و پرورش 
خراسـان رضـوی با اشـاره بـه ایـن که سیسـتم 
»سـپند« روی گوشـی والدین نصب می شود و 
آن هـا مـی توانند فرزنـد خـود را از لحظـه ورود 
بـه سـرویس مدرسـه تـا خـروج از آن کنتـرل 
کنند، افـزود: هنـوز پیگیـری هـا ادامـه دارد تا 

هماهنگـی هـای الزم انجام شـود. 
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در امتداد تاریکی

رسوایی حیله گر بی رحم!   
دیگر تحمل رفتارهای زشت همسر معتادم را 
ندارم. او حدود 40 روز است که با رها کردن سه 
فرزند نابینا به خانه برادرش رفته و در آن جا مخفی 
شده اســت. حاال من حکم جلب او را از دادگــاه 
گرفته ام تا ...  به گزارش روزنامه خراسان، مرد 45 
ساله که از رئیس کانتری آبکوه درخواست کرده 
بود یکی از بانوان پلیس برای دستگیری همسر 
ــاره ایــن ماجرا  ــراری اش وارد عمل شــود، درب ف
به  مشاور و مددکار اجتماعی کانتری گفت: 
27 سال قبل با »زینت« ازدواج کردم. او یکی از 
بستگانم بود و در آن زمان 13 سال بیشتر نداشت. 
او در سال های زندگی مشترک مان چهار فرزند 
به دنیا آورد که سه تن از آنان نابینای مادرزادی 
هستند و اکنون تحت پوشش بهزیستی قرار دارند 
اما او از غفلت من سوء استفاده کرد و در معاشرت 
و رفت و آمد با همسایگان دچار مواد افیونی شد 
و اعتیاد پیدا کرد. از آن روز به بعد زندگی مرا به 
تباهی کشاند تا جایی که اکنون فرزندانش را رها 
کرده و در منزل برادرش پنهان شده است. من هم 
شکایت کردم تا او را دوباره به زندگی مشترک باز 
گردانم. گزارش خراسان حاکی است به دنبال 
اظهارات این مــرد، مشاور و مددکار اجتماعی 
کانتری )افسر ارشد( با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کانتری 
آبکوه( راهی منزلی در کوی امیرالمومنین شد 
تا موضوع مورد ادعای شاکی را بررسی کند اما 
در همین حال زن خواب آلودی که در حیاط را 
باز کرده بود، با مشاهده بانوی پلیس رو به شاکی 
کرد و گفت تو چگونه وجدانی داری که همسرت 
را معتاد کردی و حاال حکم جلب او را گرفته ای؟ 
مرد 45 ساله که دست و پایش را گم کرده بود با 
کلماتی بریده گفت: من خودم پاکم، می توانید 
از من آزمایش بگیرید. در این هنگام زینت که از 
درون زیرزمین منزل صدای زن برادرش را شنیده 
و به  ماجرا پی برده بود پنجره زیر زمین را گشود 
و با چهره ای غضب آلود گفت: 13 سال بیشتر 
نداشتم که به پای این مرد بی مسئولیت سوختم و 
مدام باردار شدم اما فرزندانم نابینا بودند چرا که او 
حتی هزینه آزمایش های پزشکی  یا حتی مخارج 
درمان را نمی پرداخت به همین دلیل من هم نمی 
توانستم به پزشک مراجعه کنم تا این که سه فرزند 
نابینا به دنیا آوردم اما این مرد بی خاصیت مرا به 
دام مواد افیونی انداخت تا او و فرزندان معلولم را 
رها نکنم. این مرد بی رحمانه ترین حیله گری را 
به کار برد و طوری روزگارم را سیاه کرد که مجبور 
می شدم به همراه فرزندانم سر چهارراه ها گدایی 
کنم چرا که تهدیدم می کرد باید خودم مخارج 
زندگی و اعتیادم را تامین کنم اما اکنون حدود 
دو هفته است که خودش اعتیادش را ترک کرده و 
می خواهد برای من به اتهام فرار از منزل و اعتیاد 
پرونده سازی کند تا بتواند زن دیگری را به عقد 
خودش درآورد. اما من در همین زیر زمین می 
مانم تا روزی که از شر این هیوالی وحشتناک رها 
شوم و فرزندانم را در آغوش بگیرم. در این لحظه 
مرد شاکی که انتظار نداشت حقیقت این ماجرا لو 

برود از اجرای حکم جلب گذشت و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

هنوز بخیش از  حکم »قاتل مارمولک نشان« اجرا نشده است

واژگوین اتنکر حامل اسید در هشرضا
سخنگوی مرکز اورژانــس استان اصفهان از واژگون شدن 
تانکر حامل اسید و فوت یک نفر و مصدومیت یک نفر دیگر 

خبر داد.
به گزارش مهر ،عباس عابدی  روز گذشته با اشاره به حادثه 
ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت 
11 و 40 دقیقه  به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش 
شد.وی افزود: در این حادثه تانکر حامل اسید در شهرضا 

ورودی منظریه واژگون شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام سه 
واحد امدادی در پی این حادثه گفت: در این حادثه مرد 33 
ساله ای مصدوم و برای درمان به بیمارستان امیرالمومنین 
شهرضا منتقل شد.وی تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه 

یک مرد 40 ساله جان خود را از دست داد.

زمین لرزه در »راور« کرمان و 
»تخت« هرمزگان

زمین لرزه 4/3 ریشتری شهرستان راور در کرمان را لرزاند.معاون ستاد بحران 
استانداری کرمان اعام کرد: زمین لرزه 4/3ریشتری که ساعت 9:40 دیروز 
در حوالی راور به وقوع پیوست، هیچ گونه خسارتی نداشته است.مهرداد امیری 
مقدم روز یک شنبه در این باره توضیح داد: از آن جا که کانون این زلزله خارج از 
منطقه مسکونی بوده، خسارت جانی و مالی نداشته است.بر اساس اعام مرکز 
لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه صبح دیروز 
)سوم مهرماه( حوالی شهرستان راور در عمق 9 کیلومتری زمین و در طول 
جغرافیایی 57.35 و عرض جغرافیایی 31.5۶ رخ داد.نزدیک ترین شهرها به 
محل وقوع زلزله، ۶0 کیلومتری راور، 92 کیلومتری نایبند در خراسان جنوبی 
و 95 کیلومتری هجدک در کرمان بود.شهرستان راور در شمال استان کرمان 
واقع شده  و تا مرکز استان 130 کیلومتر فاصله دارد.  همچنین به گزارش ایلنا روز 
گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 5.1 ریشتر استان هرمزگان حوالی بخش تخت 
را در ساعت 1۸:55 لرزاند. این زمین لرزه در عمق 1۸ کیلومتری زمین بود. تا 
زمان تنظیم این گزارش ، خبری از خسارت های احتمالی این زلزله منتشر نشد.

مرگ ۳ نفر در یپ نوشیدن 
مرشوابت الکیل تقلیب

سخنگوی دانشگاه  علوم پزشکی گیان، از بستری شدن 1۸ 
نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی و سمی خبر داد و 

گفت: متاسفانه سه نفر فوت کردند.
به گزارش حادثه 24 ،دکتر فردین مهرابیان، با بیان این که 
طی سه روز گذشته 1۸ نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی 
سمی به بیمارستان مراجعه کردند، افزود: متاسفانه سه نفر 
از این تعداد به دلیل وخامت حال فوت کردند.وی بیمارستان 
رازی رشت را سانتر مسمومیت دانست و افزود: این افراد 
پس از مصرف الکل سمی به این بیمارستان مراجعه کردند 
و بستری شدند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیان، 
ــاره عــوارض ایجاد شده بــرای این افــراد در پی مصرف  درب
مشروبات الکلی تقلبی بیان کرد: تعدادی از افراد مسموم 

دچار عوارض بینایی شدند و تا کوری پیش رفتند.

    سابقه خبر  

بنا بر گــزارش روزنامه خراسان، پنجم اردیبهشت 
سال 97 کودک 10 ساله ای به نام »محمدحسین 
ــدی« که در ســال چهارم ابتدایی تحصیل می  ازغ
کرد، به دلیل حضور نیافتن راننده سرویس مدرسه، 
در چنگ شیطان معروف به قاتل مارمولک نشان 
افتاد و به دلیل مقاومت در برابر تعرض، با ضربات 
سنگ و چاقو به قتل رسید. اما قاتل 27 ساله این 
دانش آموز بی گناه خیلی زود دستگیر و در مألعام 
به دار مجازات آویخته شد. بعد از این ماجرا، پدر 

بــرای جبران  محمدحسین همچنان به پیگیری های خود 
خسارت های مادی و معنوی ادامــه داد تا این که شعبه 12 
دادگاه تجدیدنظر تهران با بررسی دقیق پرونده رای به الزام   
عذرخواهی سه وزارتخانه )آموزش و پرورش، راه و شهرسازی 
، وزارت کشور( و همچنین شهرداری مشهد از خانواده مقتول 
داد. در بخش دیگری از این رای بر اصالح آیین نامه سرویس 
مدارس و همچنین راه اندازی سیستم هشدار کودک ربایی 
و کودکان گم شده توسط چهار مرجع حقوقی طی شش ماه 

تاکید شده است.

اختصاصی خراسان

سامانه هشدار کودک ربایی در پستوی فراموشی؟
یو

ش
 آر

س :
عک



۹اجتماعی

گزیده  دغدغه ها  و دردسرهای  سال تحصیلی جدید
سال تحصیلی جدید در حالی آغاز شده است که آموزش و پرورش با چالش های قدیمی و جدید رو به روست؛ از کمبود معلم 

تا دردسرهای ۲ سال دوری دانش آموزان از درس و مشق حضوری. آیا آموزش و پرورش تدبیری اندیشیده است؟

ــا بــه همه  ــاال کــه مهر آمـــده، آی غفوریان- ح
کــمــبــودهــا و نــیــازهــای »مـــدرســـه« تــوجــه 
ــرورش که  ــوزش و پـ ــا نهاد آمـ ــده اســـت؟ آی ش
ــود شامل  بعضا گرفتار نــواقــص ابــتــدایــی خ
ــی اســـت،  ــوزشـ ــای آمـ ــض کــمــبــود مــعــلــم و ف
ــدارس دولتی  می تواند سربلند باشد؟ آیــا م
 را توانستند از »بی پناهی« درآورنـــد؟ و... .
ــاز شد که  ســال تحصیلی جدید در حالی آغ
این چند پرسش و پرسش های مهم دیگری 
پیش روی مسئوالن اســت. آیا نظام آموزش 
و پــرورش نمی خواهد خود را برای آمــوزش و 
پــرورش فرزندان این سرزمین بزرگ و برای 
ــای بــزرگ تاریخ نوسازی کند؟همه ما  روزه
دارای فرزندانی هستیم که در این مدارس 
تحصیل می کنند، خودمان هم روزی در همین 
مدارس زندگی کردیم اما با گذشت همه این 
سال ها و ابالغ اسناد مهم فرادستی همچون 
سند تحول، چرا آن »تحول« و نوسازی را ما به 

عنوان پدران و مادران نمی بینیم؟
البته ایــن دغدغه ها پنهان نبوده و نیست، 
چنان که رهبر انقالب هم به آن این گونه اشاره 
کرده اند: »دستگاه آموزش و پرورش احتیاج به 
نوسازی دارد... حتمًا احتیاج دارد به نوسازی؛ 
ــت، هم آن روزی هم  ــون، هم فــرســوده اس چ
ــود. در  ــازه به  وجــود آمــد دارای عیوبی ب که ت
آمــوزش و پــرورِش ما همان روزی هم که تازه 
بود و این جور فرسوده و کهنه و زمان گذشته 
ــود، عیوب اساسی ای  و آسیب دیده نشده ب
وجود داشت که همان عیوب هم تا امروز باقی 
مانده. وسیله  این تحّول، در درجه  اّول عبارت 
است از »سند تحّول«. )بیانات در دانشگاه 

فرهنگیان ۱۳۹۷/۰۲/۱۹  (

و   اما   مهر آمد       
ما در این گــزارش، نه از ابعاد کالن آمــوزش و 
پرورش، بلکه به شبکه مسائل سال تحصیلی 
جدید که اکنون وارد آن شده ایم می پردازیم. 
سال تحصیلی ۱4۰۲-۱4۰۱ در چه شرایط 

و با چه اقتضائاتی آغاز شده است؟

چالش های از مجازی به حضوری       
به طور قطع، شروع مجدد سال تحصیلی پس 
از دوسال درگیری با کرونا و توقف یا کج دار و 
مریز بودن آموزش های حضوری، مهم ترین 
ویژگی این مهرماه است. اما جدا از این که باید 
از بازگشایی مدارس به شکل حضوری خرسند و 
شادمان بود، این پرسش هم مطرح است که چه 
تدابیری برای چالش های پیش روی مدارس 

حضوری اندیشیده شده است؟

۱- افت مشهود کیفیت آموزش 
به طــور قطع افــت سطح کیفی آموخته های 
ــوزان در دو سال گذشته به ویــژه در  دانــش آم
دروســی همچون ریاضی  و درس هــای پایه را 
نمی توان نادیده گرفت. آیا آموزش و پرورش 
برای جبران این عقب ماندگی های تحصیلی 
به معلمان خود، دستورالعمل یا توصیه هایی 
داشته است؟ آیا از معلمان خود خواسته است 
که در صورت نیاز، از موضع انفعال خارج شده و 

دروس پایه های قبل را تکرار کنند؟

۲-  دانش آموزان کالس ندیده
یکی دیگر از مسائل مهم این سال تحصیلی، 

دانش آموزانی هستند که ورود آن ها به عرصه 
آموزش با کرونا و تدریس مجازی مصادف شده و 
آن طور که باید، کالس و مدرسه را ندیده اند و در 
حالی که امسال به کالس دوم یا سوم می روند، 
هنوز درک درستی از فضای کالس و مدرسه 
ندارند. حتما باید معلمان این دو مقطع، در 
نحوه تعامل خود با این دانش آمــوزان، تامل و 

دقت های کافی و الزم را به کار گیرند.

۳- حاالت احتمالی در بی میلی به انجام 
تکالیف درسی 

اگرچه در آموزش های مجازی و از طریق نرم 
افزار شاد، معلمان تالش خود را به کار گرفتند 
تا بتوانند دانش آموزان را به انجام تکالیف مقید 
سازند اما هــزاران بهانه و دلیل وجود داشت 
که برخی از دانش آموزان به سخت گیری های 

معلمان تن ندهند.  

۴- کاهش نظم و انضباط سنتی در کالس 
و مدرسه

دانش آمــوزی که اگر از طریق شاد و به شکل 
مجازی در کالس حاضر می شده، احتماال در 
حالت درازکشیده یا بدون تقید حضور کامل، 
کالس ها و این دو سال تحصیلی را گذرانده، 
حاال اما باید به قواعد مدرسه تن دهد. حتما 

برایش سخت است اما معلم و مدیر و مدرسه، 
باید برای چالش هایی از قبیل بی نظمی های 

احتمالی دانش آموزان آماده باشند.

۵-فراموشی »شاد«  
به هر روی برای نرم افــزار »شــاد« خون دل ها 
خورده شد. ساعت ها و هفته ها و ماه ها تعداد 
زیادی از معلمان و خانواده ها به پایش نشستند، 
حاال کم لطفی است که آموزش و پرورش این 
دستاورد مهم خود را به فراموشی بسپارد و آن 
را در جهت توسعه، تقویت و عدالت آموزشی 

به کار نگیرد.

۶-قصه قدیمی کمبود معلم
آری، کمبود معلم و این که در برخی نقاط، 
کالس ها تا روزها و هفته ها بدون معلم باشند، 
قصه ای تقریبا قدیمی است. اگرچه وزیر آموزش 
و پرورش روزهای قبل اعالم کرد، کمبود معلم را 
فعال جبران کرده ایم اما شخص وزیر هم خودش 
می داند که موضوع کمبود معلم، با روش های 
مقطعی؛ با به کارگیری نیروهای دیگر ادارات و 
سازمان ها یا بازگرداندن بازنشسته ها درست 
شدنی نیست. نظام آموزش و پرورش یک بار 
برای همیشه باید غصه کمبود معلم را برطرف 
کند. غم انگیز است اما ظاهرا واقعیت دارد 
که کشور هم اکنون ۲6۰ هزار معلم کم دارد. 
ایــن خبری اســت کــه احمد حسین فالحی 
ــوزش مجلس هفته قبل  آم عضو کمیسیون 

داده است. 

۷- غصه بازمانده های از تحصیل
آیا می توان برای فرزندانمان در گوشه و کنار 
کشور که به هر دلیلی از تحصیل بازمانده اند، 
غصه نخورد. فرزندانمان که از ۲۰۰ هزار نفر 
تا بیش از۲ میلیون نفر در آمارهای رسمی و 
غیررسمی از آن  سخن به میان آمده است. به هر 
روی کرونا بر تعداد ترک تحصیل کرده ها افزوده 
است و حتی اگر یک نفر هم از تحصیل باز بماند 
باز هم زیاد است. نمی دانیم راهکار عملیاتی 
و اثربخش آمــوزش و پــرورش برای این »درد« 
چیست اما امیدواریم یک روز بیاید که حتی یک 

نفر هم از تحصیل باز نماند.

دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
۲۹صفر  ۱۴۴۴.شماره ۲۱۰۴۱

رسانه های جهان 

فــوربــس:در پی 
ی  لی ها خشکسا
امسال در سراسر 
ــا،  آمــریــکــا و اروپـ
مـــاه  در  فـــقـــط 
زمانی  گذشته، 
که گرمای کالیفرنیا به شدت افزایش 
یافت، برخی کارشناسان گفتند که 
این منطقه در ۱۲۰۰ سال گذشته 
به این انــدازه خشک نشده است؛ به 
طوری که اکنون حدود ۲5۰ چاه در 
این ایالت، خشک شده است؛ آن ها 
بخشی از بیش از ۱۱۰۰ حلقه چاه 
کالیفرنیا هستند که امسال خشک 

شده اند.

راشاتودی:اداره 
آمار فدرال آلمان 
پــنــج شــنــبــه  روز 
ــزارش داد که  ــ گ
در  هــیــزم  قیمت 
این کشور در این 
ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
85.۷ درصــد افزایش یافته است. 
ایــن اداره گفته اســت که با افزایش 
قیمت انرژی، افراد بیشتری در آلمان 
جایگزین  ــی  راه عنوان  به  هیزم  به 
برای گرم کردن خانه های خود روی 
آورده اند. آلمان، بزرگ ترین اقتصاد 
اتــحــادیــه اروپـــا، در بحبوحه توقف 
عرضه گاز طبیعی روسیه، با بحران 
انرژی دست و پنجه نرم می کند. دیگر 
ــی نیز اقداماتی  ــای کــشــورهــای اروپ
جدی را برای محدود کردن مصرف 
انرژی آغاز کرده اند، مانند ممنوعیت 
روشنایی بیرون ساختمان ها و کاهش 

دمای گرمایش داخلی.

یک توئیت

کمیته امداد خبر داد

جمع آوری ۷۸۰۰ میلیارد تومان 
کمک مردمی در ۵ ماهه امسال

معاون مشارکت های مردمی کمیته امــداد از 
جمع آوری ۷8۰۰ میلیارد تومان کمک مردمی 
در پنج ماهه اول سال در بخش های مختلف این 
نهاد خبر داد. حبیب ا... آسوده   درباره عملکرد 
پنج ماهه نخست امسال ، به مهر اظهار کرد: در 
مجموع در ایــن مــدت ۷8۰۰ میلیارد تومان 
کمک مردمی در بخش های مختلف صدقات، 
ــرام و دیگر پویش ها از سوی  ــات، طــرح اک زک
خیران و مراکز نیکوکاری انجام شده است. وی 
افــزود: از این کمک ها ۲۷6۷ میلیارد تومان 
مربوط به صدقات، ۱۱۲8 میلیارد تومان زکات 
5۱۷۷ میلیارد تومان مربوط به پویش های  ،
کمیته امداد است. معاون مشارکت های مردمی 
کمیته امــداد تاکید کــرد: کمک های مردمی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5۷ درصد 

رشد داشته است.

ابراز امیدواری برای ایجاد چاه های 
ژرف در ۳ استان کم آب

رئیس ســازمــان مدیریت بحران کشور گفت: 
ــاءا... بتوانیم برای استان هایی که کم آب  ان ش
خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  مثل  هستند 
ــای ژرف  ــاه ه ــان رضـــوی از چ ــراس جنوبی و خ

بهره مند شویم.
محمد حسن نامی،   درباره مدیریت بحران آب 
به فارس اظهار کرد: در وهله نخست مدیریت 
آب بسیار مهم اســت و از طرفی دیگر هم باید 
کمبود آب را از دریا تأمین کنیم. وی افزود: یکی 
از مسائل مهم و پیش روی ما، ایجاد چاه های 
ژرف در برخی استان های کم آب کشور است، 
در ایــن زمینه چندین حلقه چــاه آب در استان 
سیستان و بلوچستان حفر شده است و ادامه 
دارد. رئیس ســازمــان مدیریت بــحــران کشور 
تأکید کرد: ان شاءا... بتوانیم برای استان هایی 
که کم آب هستند مثل سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی از چاه های 
ژرف بهره مند شویم. وی درباره آمار روستاهای 
خالی از سکنه در پی بحران بی آبی، خاطرنشان 
کرد: فعاًل آماری از روستاهایی که به دنبال بی آبی 
خالی از سکنه شده اند وجود ندارد اما در بحث 
آمایش باید توجه جدی به روستاها شود تا بتوان 

توسعه را از این مناطق آغاز کرد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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 شاخص

 رکورد چند جانبه گروه روغن 
در فهرست تورم شهریور

تــورم نقطه ای خوراکی ها در شرایطی در 
شهریوربه 76.1 درصد رسید که گروه روغن 
ها و چربی ها با 271 درصد، صدرنشین این 
شاخص در بین خوراکی ها و حتی کاالهای 
غیر خوراکی هستند و پس از آن در گروه 
عمده خوراکی ها، گروه های »شیر، پنیر و 
تخم مرغ« و نیز گوشت قرار دارند. نکته دیگر 
این که تنها گروهی از کاالها که قیمت آن در 
شهریور رشد منفی ماهانه داشته نیز گروه 

روغن ها و چربی ها بوده است. 

دماسنج قیمت ها در شهریور اگر چه رشد آرام تا سطح 2.2 
درصدی را نشان می دهد، با این حال تورم ماهانه خوراکی ها 
با سردمداری مرغ و برخی سبزیجات از 1.4 درصد در مرداد به 
2.1 درصد رسیده و کاالهای غیر خوراکی نیز همزمان با رشد 
قیمت خدمات هتل ها و  اجاره بها افت تورم ماهانه از 2.4 به 

2.2 درصد را تجربه کرده اند.
به گــزارش خراسان، تازه ترین داده های مرکز آمار ایــران از 
وضعیت تورم نشان می دهد که در شهریور امسال، تورم ماهانه 
2.2 درصد بوده در حالی که تورم ماهانه مرداد 2 درصد به ثبت 
رسیده و به این ترتیب می توان گفت که روند سرعت قیمت ها 
اندکی تندتر شده است. در این میان، تورم ماهانه خوراکی ها 

در شهریور از تورم ماهانه کاالهای غیر خوراکی بیشتر شد، به 
طوری که در ماه گذشته به قیمت خوراکی ها به طور متوسط 
2.1 درصد و به قیمت کاالهای غیر خوراکی 2.2 درصد افزوده 
شده است.از سوی دیگر مقایسه این ارقام نسبت به تورم ماهانه 
مرداد نشان می دهد که تورم ماهانه خوراکی ها نسبت به رقم 
مشابه در مرداد 0.7 واحد درصد افزایش و تورم ماهانه کاالهای 

غیر خوراکی 0.2 واحد درصد کاهش داشته است.

رکوردداران رشد ماهانه قیمت  	 
ــروه عمده »خــوراکــی ها،  طبق داده هــای مرکز آمــار، در گ
آشامیدنی ها و دخانیات«، بیشترین افزایش قیمت نسبت به 

ماه قبل مربوط به گروه »گوشت قرمز و گوشت ماکیان« )مرغ 
ماشینی( و گروه »سبزیجات« )کاهو، خیار، بادمجان( بوده 
است. در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نیز 
گروه »هتل و رستوران« )خدمات هتل ها و تاالرهای پذیرایی( 
و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.  
همچنین گروه »روغن ها و چربی ها« )روغن نباتی جامد و روغن 

مایع( نسبت به ماه قبل با کاهش قیمت روبه رو شده اند.

ادامه افت تورم نقطه ای به زیر 50 درصد	 
به رغم رشد تورم ماهانه در شهریور، نرخ تورم نقطه ای که تغییر 
قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می دهد، 
با کاهش 2.5 واحد درصدی نسبت به مرداد روبه رو شده و 
از 52.2 در مرداد به 49.7 درصد رسید. این دومین کاهش 

پیاپی این شاخص از ابتدای سال به شمار می رود.
 در این زمینه مقایسه نرخ تــورم نقطه ای خوراکی ها و غیر 
خوراکی ها در مرداد و شهریور نشان می دهد که این رقم برای 
خوراکی ها از 80.4 به 75.4 درصــد و بــرای کاالهای غیر 

خوراکی از 36.9 به 35.4 درصد کاهش داشته است.
در مجموع، رصد نرخ رسمی تورم یعنی متوسط تغییر شاخص 
قیمت در یک سال منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از آن، نشان می دهد که این میزان از 41.5 درصد در مرداد 
به 42.1 درصد در شهریور افزایش یافت. این رقم از اردیبهشت 
تاکنون روند صعودی را نشان می دهد که ناشی از تحوالت قیمتی 
نظیر حذف ارز 4200 است. با این حال وزارت اقتصاد چندی قبل 
پیش بینی کرده که روند تحوالت صورت گرفته، چشم انداز رسیدن 

به تورم زیر 20 درصد در سال آینده را ایجاد کرده است. 

رشد آرام تورم با محوریت خوراکی ها در شهریور   
نرخ تورم در حالی از 41.5 درصد در مرداد به 42.1 درصد در شهریور رسید که تورم ماهانه 

خوراکی ها افزایش 0.7 واحد درصدی و کاالهای غیر خوراکی کاهش سرعت تورم را تجربه کردند 

افزایش 65 درصدی تولید فوالد 
 ایران همزمان با کاهش 

خاموشی های برق

فــارس- انجمن جهانی فــوالد در جدیدترین 
گزارش خود اعالم کرد: تولید فوالد ایران در ماه 
آگوست 2022 )مرداد 1401( نسبت به مدت 
مشابه سال 2021 با افزایش 64.7 درصدی 
به 2.1 میلیون تن رسیده است. همچنین تولید 
فوالد ایــران در 8 ماه نخست 2022 افزایش 
ــدی داشته و به 19.5 میلیون تن  7.8 درص
رسیده است. این ها در حالی است که به جز 
10 کشور نخست  ایـــران، هند و چین، بقیه 
تولیدکننده فوالد در جهان در این ماه با کاهش 
تولید مواجه بودند. جهش 65 درصدی تولید 
فوالد در شرایطی است که به گزارش روزنامه 
ایران، صنایع کشور طی امسال بر خالف سال 
گذشته با محدودیت اندک و برنامه ریزی روبه 
رو شدند و 15 درصد بیشتر از سال گذشته برق 
مصرف کردند. این موضوع منجر به رشد 8.5 
درصدی تولید فلزات اساسی از جمله فوالد، 
مس، آلومینیوم در مرداد امسال نسبت به مرداد 

سال گذشته شده است.

 تازه ترین وضعیت دارا یکم 
و پاالیشی در بورس

فارس- صندوق دارا یکم که از محل فروش باقی 
مانده سهام دولت در بانک های ملت،  تجارت و 
صادرات و نیز بیمه های اتکایی ایرانیان و البرز 
بــود، در بهار سال 99 به قیمت هر واحــد 10 
هزار تومان با درنظر گرفتن 20 درصد تخفیف 
به مردم فروخته شد. اگرچه قیمت این واحدها 
تا  24 هزار تومان هم رسید،  اما بعد از ریزش 
ــزارو 228  ــرخ9 ه ــازار االن ایــن صندوق با ن ب
تومان که حدود 8 درصد زیان از اصل سرمایه 
بعد از 2.5 سال همراه است، معامله می شود. 
صندوق پاالیش یکم هم که از محل باقی مانده 
سهام دولت در پاالیشگاه های تهران،  اصفهان، 
تبریز و بندرعباس و با 20 درصد تخفیف به مردم 
فروخته شد اکنون بعد از 2 سال با 26 درصد 
زیان از اصل سرمایه خود به 7هزارو 418 تومان 

معامله می شود.

بازار خبر

»خرید متری امالک« در راه بورس 
راه اندازی نخستین صندوق امالک و مستغالت کشور مصوب شد و پذیره نویسی آن از چند هفته آینده در فرابورس آغاز می شود 

پــذیــره نویسی نخستین صــنــدوق امـــالک و 
مستغالت کشور از چند هفته آینده در فرابورس 
آغاز خواهد شد و به این ترتیب زمینه مشارکت 
عموم مردم در سرمایه گذاری در بازار امالک 
کشور با خرید متری مهیا می شود. به گزارش 
خراسان، اواخر مرداد بود که محمودزاده معاون 
ــاره به راه انــدازی  وزیــر راه و شهرسازی با اش
بــورس مسکن تحت عنوان »صندوق زمین و 
مسکن«، گفت که این صندوق، مراحل نهایی 
خود را سپری کرده و با هدف جذب سرمایه ها 
برای پروژه ها، حفظ ارزش سرمایه های مردم و 
امکان خرید مسکن به طور کامل یا متری از نیمه 
دوم امسال راه اندازی می شود. در این زمینه، 
گزارش خبرگزاری فارس حاکی از آن است که 

با دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی 
مسکن مبنی بر استفاده از ظرفیت ماده 5 قانون 
جهش تولید مسکن و راه اندازی صندوق های 
سرمایه گــذاری در حــوزه امــالک و مستغالت 
سرمایه  صندوق  نخستین  تاسیس   ،)reit(
ــذاری در ایــن حــوزه در دستور کــار صندوق  گ

بازنشستگی کشوری قرار گرفته است.

صندوق امالک و مستغالت چیست؟ 	 
صندوق امالک و مستغالت )REIT( عماًل نوعی 
سرمایه گذاری ُخرد در حوزه امالک و مستغالت 
توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند 
ــد کامل ملک، اعــم از  به جــای خرید یک واح
مسکونی، تجاری یا اداری برای خرید بخش 

سرمایه گذاری های  با  ملک  یک  از  کوچکی 
ــدام کنند. یکی از تمایزهای این نوع  ُخــرد اق
سرمایه گذاری  با صندوق زمین و ساختمان این 
است که صندوق امالک و مستغالت، روی ملک 
ساخته شده در حال بهره برداری تاسیس می  
شود و سرمایه گذاران، عالوه بر بهره مندی از 
فرصت افزایش قیمت ملک، می توانند اجاره بها 

نیز دریافت کنند.
به عبارت دیگر اگر چه صندوق های زمین و 
ساختمان با جذب منابع مردم، اقدام به ساخت 
روی زمین  هــای دارای پروانه ساختمانی و 
فــروش واحدهای احــداث شده می کنند، اما 
دارای این مشکل هستند که در پایان پروژه 
ــروش واحدهای  ساختمانی، ممکن اســت ف

ساخته شده زمان  بر باشد و بازده موثر مشارکت 
 کنندگان را کاهش دهد. با این حال این مشکل 
ــالک و مستغالت وجــود  در صــنــدوق هــای ام
ندارد. چرا که آن ها روی امالک ساخته شده 
سرمایه  گذاری می  کنند و با بازسازی و فروش، 
تغییر کاربری امالک یا اجاره دادن این امالک 
و...  می  توانند دارندگان واحدهای این صندوق 
 ها را در بازده این گونه سرمایه  گذاری  ها سهیم 

کنند.

جزئیات نخستین صندوق امالک و 	 
مستغالت کشور 

برحسب آن چه در امیدنامه پیشنهادی صندوق 
امالک و مستغالت »مدیریت ارزش مسکن« به 
عنوان نخستین صندوق امــالک و مستغالت 
کشور آمده است، پرداخت اجاره به صورت 3 
ماهه خواهد بود که پس از کسر هزینه های جاری 
به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 

ــالم صــنــدوق  ــ ــد. طــبــق اع واریــــز خــواهــد شـ
بازنشستگی کــشــوری، مــحــدودیــت حداقل 
سرمایه گذاری برای خریداران این صندوق ها 
وجود ندارد و افراد می توانند در حد چند میلیون 
تومان نیز در این صندوق  ها سرمایه  گذاری 
کنند. ولی در عرضه اولیه نخستین صندوق 
)REIT(، احتمااًل محدودیت های معمول در 
پذیره نویسی های عرضه اولیه توسط سازمان 
ــورس اعمال خواهد شــد.  پذیرش و معامله  ب
واحدهای این گونه صندوق ها در بازار فرابورس 
ایران انجام می شود. نخستین صندوق امالک 
و مستغالت کشور روی یک ملک اداری با متراژ 
مفید حــدود 900 متر مربع و عمر حــدود 14 
سال در خیابان مالصدرای تهران تاسیس شده 
است. داوود حمزه، مدیرعامل شرکت ومدیر، در 
این زمینه گفته است: امیدواریم حداکثر ظرف 
مدت دو هفته آینده پذیره نویسی این صندوق 

در فرابورس انجام شود. 

تورم نقطه ای 
خوراکی ها
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تاکنون چند پدر، وام فرزندآوری گرفته اند؟
وام فرزندآوری یکی از حمایت های مالی قانون 
جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است که 
تاکنون به پدران فرزندان متولد شده در سال 
۱۴۰۰ به بعد بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شده است.به گزارش ایسنا، 
دستورالعمل وام فرزندآوری در راستای قانون 
جوانی جمعیت و حمایت از خــانــواده اواخــر 
فروردین امسال به شبکه بانکی ابالغ شد.بر 
اساس این دستورالعمل، پدر فرزندانی که از 
سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده اند، به ازای فرزند 
اول ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ 
میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون 
تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان 

و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان 
دریافت خواهند کرد.دوره بازپرداخت هر یک 
از این تسهیالت نیز به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ 
و ۸۴ ماهه است.همچنین کارمزد تسهیالت 
فرزندآوری حداکثر ۴ درصد به صورت ساالنه 
اســت و پــرداخــت آن مبتنی بر اعتبارسنجی 
متقاضیان، با گرفتن سفته از متقاضی یا یک 
ضامن معتبر است.البته، متقاضیان این وام باید 
به این نکته توجه کنند که تسهیالت تولد فرزند به 
افرادی تعلق می گیرد که نرخ باروری شهرستان 
محل زادگاه پدر یا فرزند، باالی ۲.۵ نباشد.روند 
دریافت وام فرزندآوری به این صورت است که 
متقاضیان در سامانه تسهیالت قرض الحسنه 

فرزندآوری ثبت نام می کنند و از سوی بانکی که 
تعیین کرده اند، پیامک دریافت می کنند تا برای 
تکمیل مدارک و انجام فرایند به بانک مراجعه 
کنند.در این زمینه، علی صالح آبادی، رئیس 
کل بانک مرکزی اعالم کرد که بانک ها باید پس 
از تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت 
حداکثر ۱۰ روزکاری تسهیالت فرزندآوری را به 
حساب متقاضی واریز کنند.در این بین، براساس 
آمار بانک مرکزی، از زمان ابالغ شیوه نامه مربوط 
)۳۱ فروردین( تاکنون ۳۸۳ هزار و ۲۳۹ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ ۱۵ 
هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت 

شده است.

بیشترین نرخ بیکاری در میان لیسانسه ها !
گزارش مرکز آمار از میزان بیکاری در مقاطع مختلف تحصیلی 

بر اساس گزارش مرکز آمار، دانش آموختگان 
دارای مدرک کارشناسی بیشترین نرخ بیکاری 
را در کشور دارنــد. به گــزارش اقتصاد آنالین، 
ــزارش وضعیت اجتماعی  بر اســاس آخرین گ
ــران از ســال ۱۳۹۶ تا زمستان  و فرهنگی ای
۱۴۰۰، نرخ بیکاری جمعیت دانش آموخته 
آموزش عالی برحسب جنس و به تفکیک مدرک 
تحصیلی در سال ۹۹ با مدرک کاردانی ۱۲.۸ 

درصد، با مدرک کارشناسی ۱۶ درصد، 
با مدرک کارشناسی ارشد ۱۲ درصد و با 

مدرک دکترا و باالتر ۴.۳ درصد است.
نرخ بیکاری در جمعیت دانش آموختگان 

آموزش عالی با هر کدام از مدارک تحصیلی در 
سال ۹۹ در مقایسه با سال های گذشته کاهشی 
بوده است و به صورت کلی نرخ بیکاری از ۱۹.۴ 
درصد در سال ۹۶ به ۱۴.۲ درصد در سال ۹۹ 
کاهش یافته است.البته باید توجه داشت که 
نرخ مشارکت )نسبتی که نشان دهنده جمعیت 
فعال در بازار کار است( برای کل جمعیت در سن 
کار، در همین بازه زمانی روندی کاهشی داشته 

است. به عبارت دیگر، افــرادی که در سن کار 
قرار دارند، به دالیلی نظیر ناامیدی از آینده، در 
جست وجوی شغل نیستند و دیگر جزو جمعیت 
فعال محاسبه نمی شوند و یکی از دالیل کاهش 
نرخ بیکاری می تواند همین باشد؛ البته با توجه 
به این که نرخ مشارکت برای دانش آموختگان 
آموزش عالی منتشر نشده، نمی توان با قطعیت 

در این باره اظهارنظر کرد.
همچنین نرخ بیکاری دانش آموختگان با هر 
مدرک تحصیلی در میان زنان بیشتر از مردان 
و به طور کلی نرخ بیکاری در سال ۹۹، در میان 
مردان ۱۰.۴ و در میان زنان ۲۲.۸ درصد بوده 

است.
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

توئيت سياسی

جوان -حساب لشکر پياده نظام دشمن از عموم  •
مردم سوگوار مهسا و جمعی که منتقد گشت ارشاد 
بودند، جداست. مردم عادى دغدغه و مطالباتی 
مشخص و با پيگيرى قانونمند داشتند و اغتشاشگران 
اتفاقًا اوضــاع را برآشفته می پسندند. مردم ما چه 
موافق گشت ارشاد و چه منتقد و حتی مخالف آن 

باشند، امنيت و کشور خود را دوست دارند.
همشهری -این روزنامه در گزارشی با عنوان:  •

»شغل جــدیــد: آتــش بــيــار« و بــا درج تصاویرى از 
علی کریمی، مهران مدیرى، کتایون ریاحی و... 
نوشت: برخی از به اصطالح »سلبریتی هاى« عمدتا 
بدون آگاهی و دانش از فضاى سياسی از سوى این 
فضا شکار شده و به دام جوسازى و حتی همراهی با 
ضد انقالب می افتند. مسئله اى که نشان می دهد 
افراد مشهور دیرزمانی است در جنگ نرم مغلوب 
شده و اینک به عنوان سربازانی »کر و کور« در خدمت 
جریانی قرار گرفته اند که ابایی در بيان این که اصل 

نظام را هدف گرفته اند، ندارند.
جمهوری اسالمی - درست است که اعتراض و  •

تجمع براى گرفتن حق خود، حق طبيعی و قانونی 
مردم است ولی توسل به هر اقدامی و انجام هر کارى 
براى رسيدن به آن جایز نيست. آن چه را این روزها 
در بسيارى از نقاط کشور جریان دارد، نمی توان از 

جنس مطالبه حق دانست. 
آرمــان ملی -  نگاهی به صحبت هاى مقامات  •

کشورمان یا مقامات سایر کشورها موید این است 
که اگر مالحظاتی شود، شاید زودتر از آن چه تصور 
می شود، دو طرف به سمت توافق بروند.  ... ایران 
نيز بارها این موضوع را مطرح کرده که در شرایط 
حاضر توپ در زمين آمریکاست و آن ها هستند که 
باید انتخاب کنند می خواهند به برجام بازگردند یا 

رویه دیگرى را پيش بگيرند.
دنيای اقتصاد -  طبق داده هاى جدید مرکز آمار،  •

سال گذشته سرعت رشد نقطه اى قيمت مسکن در 
کشور فصل به فصل کاهش پيدا کرد که این موضوع 
کامال متاثر از کاهش »انتظارات تورمی« و البته 
»تحوالت بــازار مسکن تهران« بود. تورم کشورى 
ــد رسيد؛  مسکن در سال گذشته به زیر ۵۰درص
مقایسه این نرخ با تورم مسکن سال۹۹ به معناى آن 
است که پارسال سرعت رشد قيمت خانه و آپارتمان 
در کل شهرهاى ایران به نصف سال قبل از آن کاهش 

پيدا کرد.
کيهان - طی یکی دو روز آینده، مرزبندى ها  •

شفاف تر و صف شهروندان از اشرار جدا می شود، 
مردم با بصيرت و انقالبی ایران چنان صحنه گردانی 
می کنند که بار دیگر تير دشمنان نظام به سنگ 
می خورد. خواسته مردم آگاه ایران این است که  به 

جنایتکاران امان ندهيد.

اعتمادآنالین مدعی شد: وحيد جالل زاده  •
گفت:  مجلس  ملی  امنيت  کميسيون  رئيس 
رئيس جمهور سوئيس حامل پيام آمریکا براى 
مالقات دوجانبه با ایران بود اما رئيسی در پاسخ 
گفت که آیا ما از مالقات هاى دوجانبه قبلی سودى 
ــراى مذاکره  بــردیــم؟ آمریکایی ها مــذاکــره را ب
می خواهند و ایــن درحــالــی اســت که اشخاص 
حقيقی و حقوقی جمهورى اسالمی مکرر درحال 

تحریم شدن هستند.
فردانيوز خبرداد: سخنگوى وزارت خارجه  •

اوکراین در تویيتر نوشت: »در واکنش به اقدام ایران 
در عرضه سالح به روسيه در جنگ عليه اوکراین، 
امروز ما ابطال اعتبارنامه سفير ایران در کی یف و 
کاهش قابل توجه نيروهاى دیپلماتيک سفارت 

ایران را اعالم کردیم.«
دیده بان ایران مدعی شد:شرکت انرژى قطر  •

روز شنبه اعالم کرد که قراردادى با شرکت توتال 
فرانسه براى توسعه ميدان گازى شمال-جنوب 
)پارس جنوبی( امضا کرده که دوحه آن را بخشی 
ــروژه گــاز طبيعی مایع در جهان  از بزرگ ترین پ
می داند. به موجب این توافق، توتال انرژى سهم 
۹.37۵ درصدى از مجموع ۲۵ درصدى کامل 
سهم شرکاى بين المللی در ميدان شمال- جنوب 

قطر را به دست خواهد آورد.
الف خبرداد: صــدور کــارت هوشمند ملی از  •

فروردین امسال براى ایرانيان مقيم خارج از کشور 
راه اندازى و وارد مرحله اجرایی شد و به دنبال سفر 
رئيس جمهور به نيویورک صدور کارت ملی براى 

ایرانيان مقيم آمریکا نيز کليد خورد.
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دادستان عمومی و انقالب تهران خبر داد: 

صدور کیفرخواست برای ۱۴ نفر در 
پرونده ترور شهید فخری زاده 

»علی صالحی« دادستان عمومی و انقالب تهران 
از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست براى 14 
نفر در پرونده ترور دانشمند هسته اى کشورمان 
شهيد محسن فخرى زاده خبر داد. دادستان 
عمومی و انقالب تهران اظهار کرد: اتهام این 14 
نفر در پرونده ترور شهيد فخرى زاده، »مشارکت 
در افساد فی االرض«،»مشارکت در همکارى 
اطالعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهيونيستی«، 
»تبانی با هدف برهم زدن امنيت کشور« و »اقدام 
عليه امنيت ملی« است. »محسن فخرى زاده« 
و رئيس سازمان  دانشمند برجسته هسته اى 
پژوهش و نــوآورى وزارت دفاع بود که در تاریخ 

هفتم آذر 13۹۹ توسط 
عناصر تروریست 

مسلح وابسته به 
استکبار جهانی 
در شهر آبسرد 

ــرور و بــه درجــه  ت
ــادت  ــه رفـــيـــع ش

نــایــل شـــد./
ميزان

سپاه 

گروه سياسی-مردم  با حضور پرشور خود در 
صحنه، بار دیگر نسخه برچيده شدن اغتشاشات 
را پيچيدند و در پاسخ به هتک حرمت هاى اخير، 
یکپارچه در حمایت از  شعائر دینی و انقالبی به 
پا خاستند؛  مردمی که بازیگر اصلی این ميدان 
بودند و همان طور که بنيان گذار فقيد انقالب 
اسالمی بارها  تصریح کرده بود، تنها حضور  اقشار 
مختلف مردم در صحنه و اجتماعات آنان دست 
صحنه گردانی قدرت هاى بزرگ را قطع خواهد 
کرد و جلوى فتنه ها و اغتشاشات را خواهد گرفت.  
در همين راستا و در پی هتک حرمت به قرآن و 

مقدسات اسالمی توسط آشوبگران  در چند روز 
اخير و به دنبال فراخوان هيئت هاى مذهبی 
براى تجمع و راهپيمایی در محکوميت این اقدام، 
اجتماع بزرگ امت رسول ا... روز گذشته در چند 
استان کشور برگزار شد. در این ميان حضور 
چشمگير مردم پایتخت مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفت به طورى که ساعاتی از برگزارى مراسم 
نگذشته بود که  مسيرهاى منتهی به ميدان 
انقالب مملو از جمعيت شد. مردم تهران با در 
دست داشتن پرچم ایران و با سر دادن شعارهایی 
در بيزارى از فتنه گران و حمایت از نيروى انتظامی 

در این راهپيمایی شرکت کردند. به گزارش 
ایرنا، مردم تهران با سر دادن شعار »از فتنه گر 
بيزارم، کشورم را دوست دارم«،» ما لشکر اماميم، 
ــاده قياميم«، »کــوه اراده هستيم، آمریکا را  آم
شکستيم«، »از پشه ها چه واهمه، ایران پر از حاج 
قاسمه«،» سلبریتی حيا کن، جوون ها رو رها 
کن« و »مرگ بر منافق« در این راهپيمایی حضور 
یافتند. از نکات جالب توجه و زیبا و ماندگار این 
اجتماع، این بود که مردم به صورت خودجوش 
با اهــداى گل به سربازان و فرماندهان نيروى 
ــدد حفظ نظم و امنيت این  انتظامی که درص
مراسم بودند، از آنان تشکر کردند و شعار»نيروى 
انتظامی، تشکر، تشکر« سردادند. در کنار مردم 
پایتخت، دیگر نقاط کشور از جمله شهرهاى 
ــدران، اصفهان، کردستان،  ــازن خــراســان، م
سمنان، یزد، فارس و بندرعباس  شاهد خروش 
کم نظير مردم بود.  حضور گرم و پرشورى که 
آب ســردى بود بر اغتشاشات اخير. در همين 
خصوص، حجت االسالم والمسلمين محسنی 
اژه اى رئيس دستگاه قضا که به صورت سرزده 
در مقر فرماندهی یگان امداد فراجا حضور یافته 
بود، ضمن تقدیر از زحمات و خدمات نيروهاى این 
یگان و کليه اعضا و نيروهاى فرماندهی انتظامی 
کشور که در روزهاى اخير، با جانفشانی و اقتدار، 
از امنيت و آرامش شهروندان حفاظت و صيانت 
کردند، بر ضــرورت برخورد قاطعانه با عناصر 
اصلی اغتشاشات تاکيد کرد و گفت: »در روند 
بررسی ها و تحقيقات، به دقت همه مستندات و 

ادّله موجود از جمله موارد و مطالب ارائه شده از 
ناحيه نيروهاى انتظامی و اعترافات و اظهارات 
افــراد دستگيرشده لحاظ شــود.  مقام قضایی 
قبل از حکم دادن واقعيات ميدانی پرونده را از 
نزدیک ببيند و اگر خودش از نزدیک و در ميدان 
هم مسائل را مشاهده کند، حتما حکم متقن ترى 
خواهد داد. برخورد قاطعانه و بدون مماشات 
با عناصر اصلی و حرفه اى اغتشاشات ضرورى 
است.« رئيس جمهور نيز  در تماس تلفنی اخير 
خود با خانواده شهيد دوست محمدى، با تاکيد 
بر ضــرورت تفکيک ميان اعتراض و اخــالل در 
نظم و امنيت عمومی، بــروز وقایعی از جنس 
آن چــه  کــه  به شهادت شهيد دوست محمدى 
ــرارت خواند و  انجاميده اســت، آشوبگرى و ش
ضرورت برخورد قاطع با معارضان امنيت و آرامش 
کشور و مردم را به دستگاه هاى مسئول متذکر 
با  تلفنی  گفت و گوى  در  شد. رئيس جمهور، 
خانواده شهيد حسين اجاقی نيز تاکيد کرد که 
حضور حماسی مردم شهر تبریز در مراسم تشييع 
پيکر این شهيد بزرگوار، نشانه قدرشناسی این 
مردم نسبت به مدافعان امنيت و انزجار آنان از 
آشوب طلبان و اخاللگران نظام و امنيت عمومی 
است.از ابتداى شروع برخی تجمع ها، حمایت  
گروه هاى تروریستی مانند گروهک منافقين و 
کومله در کنار تعطيل کردن برنامه هاى عادى 
شبکه هاى فارسی زبان بيگانه نشان می داد که 
دشمن براى هزینه تراشی برنامه جدى و البته 

خشنی را پيگيرى می کند.

  هادی محمدی – یک پيش بينی یا انتظار وجود 
داشت که شاید حضور مقامات کشورهاى ایران، 
1+4 و آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل 
بتواند گرهی از کالف در هم تنيده   مذاکرات 
احياى برجام باز کند. حضور علی باقرى مذاکره 
کننده ارشــد ایرانی به همراه رئيس جمهور 
کشورمان نيز این گمانه را تقویت می کرد اما 
فضاى سرد ایجاد شده در مذاکرات آن قدر قوى 
بود که عمال غير از یک دیدار کوتاه ميان باقرى 
و انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات، 
اتفاق ویژه دیگرى را شاهد نبودیم به حدى که 
حاال می توان گفت اگرچه برجام از بن بست تا 
حدودى خارج شده است اما مذاکرات همچنان 
در اتاق مراقبت هاى ویژه )آى سی یو( است. در 
این  بين اما امير عبداللهيان از نشانه هاى جدید، 
سخن به ميان آورده است که البته  براى بالفعل 
شدن منوط به اراده واقعی  طرف آمریکایی است: 
»طــرف آمریکایی بارها حتی در این روزهــاى 
اخير به ما اعالم کرد که داراى اراده الزم براى 

رسيدن به توافق هستيم و ما به آن ها گفتيم پس 
با واقع بينی، حسن نيت خود را نشان دهيد.« 
این جمالتی است که حسين اميرعبداللهيان 
وزیر خارجه ایران که با وجود بازگشت رئيسی 
به تهران، در نيویورک مانده، به خبرنگاران گفت 
و خاطرنشان کرد: گفت و گوها و رایزنی هاى 
ما با دیگر کشورها و آن ها با ایران بيشتر حول 
محور لغو تحریم ها بوده است. اميرعبداللهيان 
افزود: این که ما در نيویورک هستيم، حساسيت 
را براى طرف هاى خارجی بيشتر می کند که چه 
اتفاقی می افتد. در این دیدارها تاکيد کردم براى 
رسيدن به توافق، اراده و جدیت الزم را داریم و 
واقعا اکنون این طرف آمریکایی است که باید 
شجاعت اتخاذ تصميم را داشته باشد تا بتوانيم از 
رسيدن به یک توافق خوب، قوى و پایدار سخن 

بگویيم.

سفر اسالمی به وین 	 
همچنين محمد اسالمی، رئيس سازمان انرژى 

اتمی   در گفت وگویی با خبرگزارى ایران پرس 
از سفرش به وین پایتخت اتریش براى شرکت 
در شصت و ششمين اجالس ساالنه کنفرانس 
عمومی آژانــس بين المللی انــرژى اتمی خبر 
داد و با بيان این که ما متعهد به ضوابط پادمانی 
و ان.پی.تی هستيم و آن را رعایت می کنيم، 
تصریح کرد: مالقاتی با گروسی مدیرکل آژانس 
خواهم داشت. اميدوارم این حضور، مذاکرات 
و گفت وگوها تسهيل گر باشد و کمک کند 
نوع برداشت هایی که از ایران دارند و متاثر از 
فشار سياسی و عمليات روانــی اســت، هر چه 
ــر خاتمه یابد و براساس مقررات آژانس  زودت
روند امور تنظيم شود. همچنين جوزف بورل 
مسئول سياست خارجی اتحادیه اروپا گفت: 
پيشنهادهاى ارائــه شــده از سوى بروکسل به 
تهران تا زمان بازگشت به مذاکرات روى ميز 

خواهد بود. وى با شبکه خبرى الجزیره مصاحبه 
کرده اما هنوز این شبکه اشــاره اى به جزئيات 
بيشتر اظهارات او نکرده است. با وجود همه 
زیــاده خواهی ها و کارشکنی هاى آمریکا در 
راه احياى برجام، مقامات آمریکایی همچنان 
سياست پر تناقض خود را دنبال می کنند. ند 
پرایس سخنگوى کاخ سفيد در کنفرانس خبرى 
خود دربــاره مذاکرات با ایــران گفت: »اعتقاد 
داریم که ادامه مذاکرات هسته اى با ایران در 
راستاى منافع امنيت ملی آمریکا قرار دارد.« وى 
اضافه کرد: »از ابزارهاى دیگرى براى حل باقی 
مشکالت در خصوص رفتارهاى ایران استفاده 
خواهيم کرد.« »جان کربی« هماهنگ کننده 
ارتباطات راهبردى در شوراى امنيت ملی کاخ 
سفيد نيز دیپلماسی با ایران را همچنان بهترین 

راه دانست.

بن بست برجام شکسته می شود؟ 
 همزمان با تاکيد کاخ سفيد   بر تداوم مذاکرات برای احيای برجام، اميرعبداللهيان نيز 

گفت: آمریکایی ها پيام دادند آماده رسيدن به توافق هستيم 

سیل خروشان مردم؛ رمز پایان آشوب
اجتماع بزرگ »امت رسول ا...« در تهران و سایر شهرها برگزار شد و مردم با حضور 

گسترده، انزجار خود را از اغتشاش و برهم زنندگان امنيت جامعه اعالم کردند

چهره

 تب اوليه ناآرامی ها و اعتراضات بنا به گزارش 
هاى خبرگزارى هایی مانند فارس، ایرنا و تسنيم 
فروکش کرده و حتی حمایت هاى واشنگتن  و 
برخی کشورهاى خارجی نيز باعث نشده که 
تنور تجمعات معدود و محدود اغتشاشگران گرم 
شود. در پی  درگذشت غم انگيز مهسا امينی، 
اعتراضاتی در برخی نقاط کشور به این حادثه 
غمبار شکل گرفت. اعتراضاتی که رفته رفته رنگ 
و بوى دیگرى به خود گرفت و با حضور ليدر هاى 
منافقين و گروهک هاى ضد انقالب، از مسير 
اصلی خود خارج و تصاویرى که  از تخریب اموال 
عمومی و ایجاد راه بندان در خيابان ها توسط 
آشوبگران منتشر شد، با واکنش منفی بسيارى 
از مردم همراه شد و حتی انتقاد پدر مهسا امينی 
را در پی داشت. ماجرا تا جایی پيش رفت که  پاى 
گروهک هاى تروریستی همچون پ ک ک به این 
ماجرا باز شد و آن طور که مقامات امنيتی گزارش 
داده اند تا این جاى کار و در ميانه اغتشاشات 
6۵ سالح گرم و تعدادى نارنجک و ریموت هاى 
انفجارى تنها در آذربایجان غربی کشف و ضبط 
شده است. در این ميان، با حضور قاطع مدافعان 
امنيت و مردم ميهن دوست کشورمان در خيابان 
ها، تب این اغتشاشات نيز فروکش کرده و آن طور 
که برخی رسانه ها گزارش کرده اند تجمعات 
اغتشاشگران در برخی مــوارد به 3۰ نفر هم 
نمی رســد. با وجــود تبليغات وسيع رسانه اى 
ضدانقالب  ولی بازدید خبرنگاران تسنيم  در 
سراسر استان ها  نشان می دهد شنبه شب  تقریبا 
در هيچ شهرى تجمعات برگزار نشد  و استان هاى 
مازندران، گيالن، کردستان، آذربایجان غربی و 
خراسان رضوى که  شاهد بيشترین اعتراضات 
بودند، شنبه شب در آرامش به سر بردند و آرام 
بودند. در همين خصوص خبرگزارى تسنيم در 
گزارشی از شب آرام تهرانی ها در شنبه  گذشته 
خبر داد و نوشت: »در حالی تهران آرام بود که 
برخی رسانه هاى معاند و تجزیه طلب و همچنين 
رسانه سلطنتی انگليس و رسانه بن سلمان از 

مردم خواسته بودند در سراسر شهر تهران تجمع 
اعتراض آميز برگزار کنند. خبرنگاران تسنيم که 
در مناطق غرب، شرق، شمال و جنوب تهران 
حضور یافته    اند، می گویند در برخی مناطق 
عده اى معدود قصد آشوب و اغتشاش را داشتند 
که با هوشيارى پليس مجبور به فرار شدند مثاًل 
در خيابان ستارخان، جمعی که تعداد آن ها 
از 3۰ نفر تجاوز نمی کرد، به صورت پراکنده 
و در گروه هاى پنج نفرى از مردم و رهگذران 
می خواستند که بــراى شکل دادن تجمع به 
آن ها بپيوندند که با بی اعتنایی مردم مواجه 
شدند البته همين تعداد براى دقایقی شعارهاى 
ساختارشکن سردادند که نيروهاى یگان امداد 
براى متفرق کردن آن ها وارد عمل شدند.« در 
همين خصوص یک مقام امنيتی به این خبر 

گزارى گفت: »عالوه بر توجه مردم و معترضان 
به هشدارهاى پليس و مقامات امنيتی، می توان 
گفت که جداشدن خط معترضين از آشوبگران، 
بازداشت برخی ليدرهاى آشوبگران و شناسایی 
عناصر فعال و همچنين علنی شدن حمایت 
اسرائيل و گروهک تروریستی کومله از مهم ترین 
دالیل اصلی عادى شدن تهران و بسيارى دیگر از 

شهرهاى کشور است.«

آمار صدا و سيما از اغتشاشات	 
باید تاکيد کــرد که آشوبگران خسارت هاى 
سنگينی را به مردم و اموال عمومی وارد کرده 
ــوراى  انــد. تنها در یــک فقره بــه گفته دبير ش
هماهنگی بانک هاى دولــتــی، در اغتشاشات 
چند روز گذشته 1۲ شعبه بانکی تخریب شده، 

۲1۹ دستگاه خودپرداز آسيب دیده و از دو شعبه 
بانک هم دزدى شده است. اغتشاشگران حتی 
به آمبوالنس هاى امــدادى نيز رحم نکرده و به 
گفته سخنگوى وزارت بهداشت 61 آمبوالنس 
سازمان اورژانس کشور در جریان تجمعات اخير 
تخریب شدند. مهم تر از تخریب اموال عمومی، 
ــادى از هموطنانمان در  جان باختن تعداد زی
این حوادث بود به طورى که طبق گزارش اخير 
صداو سيما که با استناد به آمار غيررسمی منتشر 
شد، تاکنون 41 نفر در حوادث اخير در کشور 
جان باخته اند. در این ميان آمریکایی ها نيز به 
جاى تعيين تکليف پرونده برجام و توپی که در 
داخل زمين آن ها افتاده است؛ در امور داخلی 
کشورمان دخالت کرده و پس از زیاده گویی هاى 
وزیر امورخارجه آمریکا که با واکنش صریح رئيس 
دستگاه دیپلماسی کشورمان همراه شد، این بار  
و در ادامه تالش هاى واشنگتن براى دامن زدن 
به ناآرامی ها در کشورمان، راب مالی نماینده 
ویژه  واشنگتن در امور ایران، ادعاهایی را عليه 
نحوه برخورد با افــراد حاضر در این ناآرامی ها 
مطرح کرد و با انتشار توئيتی نوشت که ایاالت 
متحده در این شرایط براى این که مردم ایران 
بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، اقدام 
ــاده گویی که بــار دیگر با واکنش  می کند! زی
وزیر امور خارجه کشورمان همراه شد و حسين 
ــدار با همتاى  امير عبداللهيان در حاشيه دی
عراقی خود در این باره اظهار کرد: »اعتراض 
ــت. دخالت  آميز حق هر ملتی اس مسالمت 
آمریکا در امور ایران و همراهی با آشوبگران در 
اجراى پروژه ناامن سازى در ایران در تعارض 
آشکار با پيام هاى مکرر دیپلماتيک کاخ سفيد 
به ایــران دربــاره ضــرورت توافق و ایجاد ثبات و 
امنيت در منطقه است.« همچنين در واکنش 
به فضاسازى هاى خصمانه رسانه هاى فارسی 
زبان لندن نشين عليه جمهورى اسالمی ایران، 
روز گذشته مدیر کل غرب اروپاى وزارت خارجه، 

سفير انگليس را به این وزارتخانه احضار کرد.

41 کشته و تخریب گسترده اموال عمومی  
 در اغتشاشات 

  تب اوليه نا آرامی ها فروکش کرده و گزارش ها  حاکی  از بی اعتنایی در بسياری از شهرها 

به فراخوان ها ی آشوب رسانه های ضد ایرانی است

6 ماه پس از انهدام النه موساد، نيروی زمينی 
سپاه مقر تروریست ها در اقليم شمال عراق را 

هدف قرار داد 

جهنم تروریست ها در اقلیم 
 نيروی زمينی سپاه: عمليات تنبيه 

تروریست های جنایتکار ادامه خواهد داشت 

شش ماه پس از موشک باران مقر موساد در اربيل 
عراق با موشک هاى نقطه زن هوافضاى سپاه، 
باردیگر نيروى زمينی سپاه مواضع گروه هاى 
تروریستی در اربيل را در هم کوبيد. دربخشی از 
اطالعيه روابط عمومی نيروى زمينی سپاه آمده 
است: در پی تعرضات روزهــاى گذشته عوامل 
گروهک هاى تروریستی و ضد انقالب وابسته به 
استکبار جهانی و النه کرده در اقليم شمال عراق 
مبنی بر عبور از مرزهاى جمهورى اسالمی ایران 
و هدف حمله قرار دادن برخی پایگاه هاى مرزى 
کشورمان که با پاسخ قاطع رزمندگان اسالم 
همراه و با به جا گــذاردن تلفات، منجر به فرار 
تروریست هاى مهاجم شده است، به استحضار 
ملت شریف، انقالبی و بيدار ایران اسالمی می 
رساند: به رغم تذکرات و هشدارهاى متعدد به 
مقامات اقليم در خصوص جلوگيرى از استقرار 
و فعاليت گروهک ها و تروریست هاى مزدور و 
اجير شده ضد انقالب عليه جمهورى اسالمی 
و قصور و بی توجهی آنان به اقدامات در خور و 
پيشگيرانه، نيروى زمينی سپاه پاسداران انقالب 
عملياتی  یگان هاى  کارگيرى  به  با  اسالمی 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع(، انهدام مقرها و 
مراکز استقرار، طراحی و توطئه چينی گروهک 
هــاى متجاوز تروریستی و ضد انقالب در آن 
سوى مرزهاى کشور در اقليم شمال عراق را با 
عمليات آتشبارى و حمالت توپخانه اى آغاز کرد. 
همچنين از مردم و ساکنان محلی عزیز اقليم 
شمال عراق نيز درخواست می کنيم از نزدیک 
شدن به مقرها و مراکز مربوط به گروهک هاى 
تروریستی ضد ایرانی در منطقه خوددارى کنند 
و از محل استقرار تروریست ها فاصله بگيرند. 
همزمان، نيروى زمينی سپاه اعالم کرد: عمليات 
رزمندگان اسالم به منظور تضمين امنيت پایدار 
مرزى و تنبيه تروریست هاى جنایتکار متجاوز 
و مسئوليت پذیر کردن مقامات اقليم در قبال 
مقررات بين المللی و وظایف قانونی خود ادامه 
خواهد داشــت. باید گفت که این اولين بارى 
نيست که گروهک هاى تروریستی در اربيل 
عراق اقــدام به بحران آفرینی می کنند و پيش 
از این نيز نيروى زمينی سپاه در چند مقطع به 
مقرهاى گروهک هاى تروریستی ازجمله حزب 
دموکرات در اقليم شمال عراق حمله کرده بود. 
به عنوان نمونه  شهریور سال گذشته و  چند 
روز پس از هشدار فرمانده نيروى زمينی سپاه 
پاسداران کشورمان  به مقامات اقليم کردستان 
عراق درباره  فعاليت گروهک هاى تروریستی 
و  ــن منطقه، مناطق سيدکان، چــومــان  ای در 
حاجی عمران در این اقليم، هدف حمله هوایی 
جنگنده ها و حمالت توپخانه اى  سپاه پاسداران 
قرار گرفت و آن طور که برخی رسانه هاى محلی 
نيز در همان برهه  اعالم کردند تلفات سنگينی 
براى گروهک تروریستی »حدکا« و » حدک « نيز 

به جا گذاشت.



 

 

 

 

غافلگیرکننده ترین نتایج 
یوزهای ایرانی

فوتبال فراگیرترین و محبوب ترین رشته ورزشی دنیاست و کشور ما هم از این 
پرونده

 
قاعده مستثنا نیست. فوتبال امکانات کم و ساده ای می خواهد، پیر و جوان 
می توانند در یک دورهمی سراغش بروند. لذت  بخش و پرهیجان است؛ کار 
تیمی می خواهد و مثل زندگی پر فراز و نشیب و البته غافلگیرکننده است. تیم 
ملی فوتبال کشورمان همیشه محبوب مردم بوده و هست؛ از حماسه ملبورن و گل فراموش 
نشدنی خداداد به استرالیا  تا اشک های استیلی بعد از گلزنی به آمریکا تا روزی که حتی بعد از 
باخت به آرژانتین مردم از نمایش تیم  ملی راضی بودند و حتی بازی عجیب مقابل مراکش که در 
یکی از ضعیف ترین نمایش های تیم  ملی برنده شدیم. همین اتفاقات غیرقابل پیش بینی، 
فوتبال را جذاب  و دنبال کردنش را  تبدیل به یک سرگرمی می کند که البته موفقیت در آن با 
غرور ملی و حس خوبی همراه است. اما بی تعارف در چند وقت اخیر فوتبال کشورمان حال 
خوبی نداشت؛ تغییرات پی درپی در فدراسیون، اوضاع نامشخص نیمکت، دو دستگی بین 
بازیکنان در قبال اسکوچیچ و... حتی بازگشت کی روش به نیمکت تیم هم نتوانست شور سابق 
را به عالقه مندان این ورزش محبوب برگرداند؛ طوری که وقتی خبر رسید مقابل اروگوئه با 
ستاره هایش بازی خواهیم داشت فوتبالی ها انتظار نمایش خوبی از تیم را نداشتند. تیمی که 
چندان آماده و هماهنگ نبود؛ سرمربی اش تازه عوض شده بود و رقیبی که سوارز، نونیز و 
والورده آماده را داشت اما تیم ملی که از همان دقایق اول بازی تحت فشار بود با درخشش 
بیرانوند و البته کمی شانس دوام آورد تا در اواســط نیمه دوم همکاری طارمی، قدوس و 
انصاری فرد در یکی از معدود موقعیت های تیم  ملی ما، با ضربه نهایی و زیبای طارمی تبدیل به 
تک گل بازی شود. تیم تا آخر بازی مقاومت کرد تا وقتی چند ساعت بعد انگلستان مقابل ایتالیا 
باخت و بد هم بازی کرد ما به تیم مان در جام جهانی امیدوار شویم. تیمی که موفقیت هایش 
می تواند حس خوبی به جامعه تزریق کند و شادی آور باشد. روزنامه انگلیسی زبان »سان« هم 
بعد از این بازی تیم  ملی ایران را امیدوار به صعود و شبیه اسب سیاهی دانست که اطالعات کمی 
درباره آن وجود دارد و می تواند رقبا را غافلگیر کند. این پیروزی بهانه ای شد تا نتایج غافلگیر 

کننده تیم ملی طی سال ها را بررسی کنیم.

 

 

 

 

 

 

به  بهانه پیروزی یک بر صفر تیم ملی فوتبال کشورمان برابر اروگوئه پرستاره که واکنش روزنامه انگلیسی »سان« را به  همراه داشت 
از نتایج باورنکردنی تیم مان طی سال ها گفتیم

شکست  دادن یاران »ریاض محرز«
کدام بازی؟ ایران 2 – الجزایر یک

یکی از پیروزی های غافلگیرانه تیم ملی فوتبال کشورمان در چند سال اخیر، در برابر الجزایر 
رقم خورد. تیم ملی ایران و تیم ملی الجزایر تاکنون ۴ بار در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. 
حاصل این بازی ها، ۲ برد برای تیم ایران و ۲ برد برای تیم الجزایر بوده است. در این بازی ها 
درمجموع ۱۰ گل به ثمر رسیده و سهم هر تیم ۵ گل است. تیم ملی ایران پیش از جام جهانی 
۲۰۱۸ و در نوروز سال ۱۳۹۷ در اتریش به مصاف الجزایر رفت که این بازی را با نتیجه یک-۲ 

پیروز شد. گل های ایران را در این بازی سردار آزمون و مهدی طارمی به ثمر رساندند. الجزایر با وجود بهره مندی از »ریاض محرز« ستاره 
لسترسیتی و »اسالم سلیمانی« بازیکن نیوکاسل در برابر تیم ملی کشورمان شکست خورد.

تساوی با 
سخت کوش های سفید 

و قرمزپوش
کدام بازی؟ ایران یک- پاراگوئه یک

یکـی از تیم هـای فوتبـال آمریـکای  جنوبـی 
که به سـخت کوشـی معروف شـده، پاراگوئه 
اسـت. این تیم که با لبـاس سـفید و نوارهای 
قرمز راهی مسـتطیل سـبز می شـود تا امروز 
جام هـای  در  حضـور  دوره  هشـت  سـابقه 
جهانـی را دارد. ایـن تیـم در جـام جهانـی 
۲۰۱۰، موفـق بـه حضـور در مرحلـه یـک 
چهارم نهایی شـد. ایـران و پاراگوئه در سـال 
۱۳۸۱ در جـام ال جـی در تهـران بـه میدان 
رفتنـد که بـازی یـک بـر یـک مسـاوی و ایران 
در ضربـات پنالتـی ۴ بـر ۲ پیـروز شـد. کمتر 
کسـی فکـر می کـرد کـه تیم ملـی کشـورمان 
بتوانـد بـه چنیـن نتیجـه ای در برابـر ایـن تیم 
دسـت یابد که برای قهرمانی در ایـن دوره از 
مسـابقات بـه تهران آمـده بـود. »علـی دایی« 
برای ایـران و »فـردی باریـرو« بـرای پاراگوئه 

گلزنـی کردنـد.

شگفتی  سازی   های فوتبال ایران
تیم ملی فوتبال کشورمان گاهی نمایش خوبی داشته اما نتیجه خوبی نگرفته، گاهی نتیجه خوبی گرفته اما نمایش خوبی نداشته. گاهی هم نمایش و هم نتیجه  اش خوب بوده و برخی اوقات هم برعکس. در این مطلب فارغ از 

شکل بازی و نمایش، ما به نتایج جالب تیم   ملی کار داریم. نتایجی که شگفتی رقم زدند. البته از نتایجی که غافلگیرانه بودند اما توأم با شکست هم صرف   نظر کردیم. با ما باشید.

گلباران رقیب گمنام
کدام بازی؟ ایران 19 – گوام صفر

پیروزی برابر تیم گمنامی مثل گوام عجیب 
نبود؛ اما زدن ۱۹ گل در ۹۰ دقیقه، آن   هم 
برای بازی دو تیم ملی اتفاق کم وبیش نادری 
در تمام دنیای فوتبال است و تیم   ملی ما در 
سال ۲۰۰۱ با هدایت بالژویچ و دستیار 
معروفش برانکو و در حالی   که چند ستاره 
را داخل زمین داشت به این مهم نایل شد 
تا رکورد برد ۱۷ ُگله تیم مایلی  کهن مقابل 

مالدیو را بزند.

تساوی مقابل حریف 
اروپایی

کدام بازی؟ ایران یک، اسکاتلند یک    

اولین امتیاز ما و اولین گل ما در جام   جهانی 
مقابل اسکاتلند و در جام ۱۹۷۸ رقم خورد. 
جامی که فقط ۱6 تیم در آن حضور داشتند؛ 
صعود به آن دشوار بود، ایران هم دو باخت 
و یک تساوی را در آن تجربه کــرد. تساوی 
مقابل تیم خوب و پرستاره اسکاتلند توانست 
شگفتی باشد که دو باخت یک   طرفه تیم   ملی 

را تا حدی تلطیف کند.

قلع وقمع ُکره با جادوی دایی
کدام بازی؟ ایران 6، کره   جنوبی 2

تیم ملی دوست  داشتنی آن زمان، پر بود از بازیکنان محبوبی مثل خداداد، باقری و دایی. بازی معروف با کره هم 
برخالف انتظار پیش رفت. دو بر یک عقب افتادیم و ناگهان آتش  بازی تیم ملی در نیمه دوم شروع شد. پاس  های 
فوق  العاده خداداد و گل  های دایی، یکی از جالب  ترین نتایج تاریخ جام   ملت  ها را رقم زد. افسوس آن تیم خوب 
مغلوب ناداوری  ها شد و از فینالی که حقش بود بازماند. کمتر کسی فکر می کرد، بازی تیم های ملی فوتبال ایران و 
کره  جنوبی در مرحله یک  چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت های ۹6 آسیا در تاریخ ۱6 دسامبر ۱۹۹6)۲6 

به   )۱۳۷۵ آذر 
ــداری تاریخی  ــ دی
تبدیل شود. چهره 
ــگ  ــون »پـــــــارک ج
سرمربی  هــــوان« 
کره  جنوبی و اشک 
ــای او از تصاویر  ه
به یاد ماندنی جام 
 ۱۹۹6 ملت های 

شد.

پیروزی با گل قرن
کدام بازی؟ ایران2 ، آمریکا یک

نتایج خاص و شگفت  انگیز در بازی  های دوستانه 
رقم می  خورند، جایی که تیم  های بزرگ بازی  ها 
را جدی نمی  گیرند اما در جام   جهانی شرایط 
فرق می  کند چون تیم  ها با تمام قوا می  آیند. در 
۹۸ فرانسه، تیم ما برابر یوگسالوی یک  جــام 
بازی عالی و نمایش بی  نقص داشت و درحالی   که 
موقعیت  های زیادی داشتیم روی یک ایستگاهی 
گل خوردیم. اما مقابل آمریکا که بازیکنان خوبی 
داشــت با گل  های استیلی و مهدوی  کیا برنده 
شدیم. درخشش عابدزاده در این بازی یکی از 

دالیل رقم   خوردن این نتیجه بود.

تساوی با ارزش در کپنهاگ
کدام بازی؟ ایران صفر، دانمارک صفر

ــان در ســال  ــورم ــش تــیــم مــلــی ک
۱۳۸۷ و بــا هــدایــت مــرحــوم 
منصور پورحیدری برای یک بازی 
دانمارک  کپنهاگ  به  دوستانه 
ــان  ــه آن زم ــت. دانـــمـــارک ک رفـ
اشمایکل و بــرادران الدروپ را 
در اختیار داشــت طی یک دهه 
تبدیل به قدرتی در فوتبال اروپا 

شده بود؛ طوری   که چند سال قبل قهرمان جام   ملت  ها شده بود و در جام  جهانی 
۱۹۹۸ فرانسه هم تیم خوبی داشت اما حمالت پیاپی تیم دانمارک با واکنش  های 
جالب و به   یادماندنی هادی طباطبایی که بعد از آن بازی به »شیر کپنهاگ« معروف 
شد بی  ثمر ماند. زرینچه و محمدرضا مهدوی و ... هم بازیکنانی بودند که در خط دفاع 

خوب بازی کردند.

پیروزی مقابل یاران سانچز
کدام بازی؟ ایران 2، شیلی صفر

۲۰۱۴ و نمایش خوبی کــه مقابل  تیم   ملی ایـــران بعد از جــام   جهانی 
نایب  قهرمان یعنی آرژانتین داشت اعتماد   به   نفس خوبی کسب کرده بود. 
هرچند آن جام با باخت سنگین مقابل بوسنی، پایان خوشی برای ما نداشت 
اما حال و هوای تیم  ملی سرشار از امید بود و همین اتمسفر کمک کرد ایران در 
یک بازی دوستانه و شگفت  انگیز تیم قدرتمند شیلی با فوق   ستاره  هایش را با 
دو گل شکست دهد. بازی خوب وحید امیری در آن بازی، به   خصوص فراری 
که منجر به پنالتی و گل نکونام شد از خاطرات جالب آن بازی است. افسوس 
آن تیم خوب، چندان یکدست نبود و در جام   ملت  ها از ناحیه دروازه  بان لطمه 

دید و مقابل عراق در یک بازی پربحث )اخراج پوالدی( حذف شد.       

نترسیدیم از کریس رونالدو
کدام بازی؟ ایران یک، پرتغال یک

پرتغال که قهرمان اروپا بود و کلی فوق  ستاره داشت در حالی با کریس  رونالدو مقابل ایران قرار گرفت که 
ما  قبلش در یک بازی عجیب و با گل   به   خودی عزیز بوهدوز مراکش را 
شکست داده بودیم. مقابل اسپانیا در حالی  که روی یک ایستگاهی توسط 
عزت  اللهی به گل رسیده بودیم فناوری VAR لذت گل  زدن به قهرمان سابق 
جهان را از ما گرفت و روی یک ضربه شانسی توسط کاستا، از اسپانیا گل 
خوردیم. اما تساوی خاص یا پیروزی مقابل پرتغال می  توانست ما را برای 
اولین بار راهی مرحله بعدی کند. نزدیک بود یک نیمه دوام بیاوریم اما گل 

در  کواریشما،  دیدنی 
لحظات آخــر نیمه اول 
باعث شد احساس خطر 
کنیم. نیمه دوم هم با حمالت 
پرتغال شــروع شــد؛ عزت  اللهی 
ــرد.  روی کــریــس رونـــالـــدو خطا ک
خوشحال بودیم که داور سوت نزده 
اما از اتاق  VAR چیزی در گوش داور 

گفتند. کی  روش کنار زمین باال و پایین می  رفت. داور نقطه پنالتی را نشان داد و کریس 
ازخودراضی پشت توپ قرار گرفت. خوردن گل دوم به منزله تمام شدن جام برای ما بود. 
اما بیرانوند توپ را گرفت. چند دقیقه بعد روی یک موقعیت سوخته داور برای ما اعالم 
پنالتی کرد تا باالخره فناوری جدید به درد ما هم خورده باشد. گل کریم باعث تساوی 
شد اما برای صعود نیاز به برد داشتیم، لحظات آخر بازی شوت قدوس کمانه 
کرد و جلوی پای طارمی افتاد، همه  چیز آماده بود اما ضربه ناشیانه طارمی 
به تور کنار خورد و صعود نکردیم اما یکی از جذاب  ترین و نفس  گیرترین 

بازی  های تاریخ فوتبال ما رقم خورد.  
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بردهایی با 12 گلزن 
متفاوت

کدام بازی؟ ایران 6- بحرین صفر

بحرین که سال ۲۰۰۲ مانع صعود ایران به 
جام  جهانی در آن دوره از مسابقات پرحاشیه 
شــد، دو بــار در برابر تیم ملی کشورمان 6 
تایی شده است. تیم ملی فوتبال کشورمان 
دیدار برابر بحرین در مرحله سوم مقدماتی 

جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را در شرایطی 
با پــیــروزی پرگل به پایان بــرد که کمتر 
طرفداری، توقع کسب پیروزی با 6 گل 
در برابر این تیم را داشت. بهترین بردهای 
تیم ایران در برابر تیم بحرین با نتیجه 6 بر 

صفر بوده که دو بار اتفاق افتاده است. بار 
اول در سال ۱۳۵۳ در ورزشگاه امجدیه و 

بار دوم در سال ۱۳۹۰ در ورزشگاه آزادی. 
نکته جالب دربــاره ایــن دو بــازی ایــن است 
که ۱۲ گل این دو بازی توسط ۱۲ بازیکن 

متفاوت به ثمر رسیده است.



 سرفه، درد قفسه سینه و تنگی 

نفس1
ســرفه یک واکنش طبیعی و روشی 

اســت که بدن برای پاک سازی مجاری تنفسی 

ریــه از مخــاط، میکروب هــا و محرک ها نشــان 

می دهد. بیشــتر ســرفه ها در عرض چند هفته 

خودبه خود برطرف می شوند. اما گفته می شود، 

سرفه مداوم می تواند نشانه ســرطان ریه باشد 

به خصوص اگر سیگار می کشــید NHS توصیه 

می کند که اگر به مدت سه هفته یا بیشتر سرفه 

داشته اید، با پزشک صحبت کنید. تنگی نفس 

یا درد قفسه سینه می تواند نشانه بیماری مانند 

ذات الریه باشــد. با این حال، هــر دو عالمت در 

بیماران مبتال به سرطان ریه بسیار شایع هستند.

  تغییرات در گوارش 

بیش از ۹۰ درصــد از افراد مبتال به ۲

ســرطان روده ،ترکیبی از عالیمی 

چون تغییر مداوم در اجابت مزاج شامل مدفوع 

بیشــتر، شــل تر و روان تــر ،درد شــکم،خون در 

مدفــوع و نفخ شــکم را دارند که همیشــه با غذا 

خوردن ایجاد می شود. این عالیم گاهی اوقات 

منجــر بــه کاهــش میل بــه غــذا و کاهــش وزن 

می شود.

 نفخ

نفخ می تواند نشانه بسیاری از چیزها ۳

باشد، مانند خوردن زیاد، نوشیدن 

نوشابه های گازدار و حتی قاعدگی. با این حال، 

می تواند از عالیم ســرطان تخمدان هم باشــد. 

ســرطان تخمدان کــه »قاتل خامــوش« نامیده 

می شود و عالیم آشکار بســیار کمی دارد، یکی 

از عالیم این ســرطان، نفخ اســت. اگر سرطان 

به مخــاط معده گســترش یافتــه باشــد، باعث 

تحریک آن و تولید مایعات بیشتر از حد طبیعی 

می شــود؛  NHS می گوید اگر به مدت سه هفته 

یا بیشتر دچار نفخ شــده اید، با پزشک عمومی 

صحبت کنید.

خونریزی

می توانــد ۴ بی دلیــل  خونریــزی 

نشانه بســیاری از بیماری ها مانند 

هموروئید یا ســندروم تخمدان پلی کیســتیک 

باشد. اما همچنین می تواند نشانه اولیه چندین 

ســرطان مانند روده و رحم باشد. همچنین اگر 

خونریزی غیرقابل توضیحی دارید، مانند

 خون در ادرار

  خونریزی واژینال یک ســال یا بیشــتر پس از 

یائسگی )خونریزی پس از یائسگی(

  خون هنگام سرفه

  خون در استفراغ

  باید حتما با پزشک در تماس باشید.

توده ها

بی ضــرر ۵ توده هــا  بیشــترمواقع 

هستند. بسیاری از توده ها به دلیل 

یک بیماری پوســتی کــه باعث تجمــع چربی 

اضافــی در منافذ پوســت شــده اســت، ظاهر 

می شــوند. NHS توده های نه چندان جدی را 

نرم توصیف می کند. آن ها در الیه چربی پوست 

قرار دارنــد و با لمس، می تواننــد حرکت کنند 

و تغییر شــکل دهند. از طرف دیگــر، توده های 

سرطانی معمواًل بزرگ، ســفت و بدون درد در 

لمس هستند و به طور پیوسته در طول هفته ها 

و ماه ها بزرگ می شــوند. شــما باید پستان ها، 

زیربغل ها، کشاله ران و بیضه های خود را به طور 

منظم برای تشــخیص هر گونــه توده یــا تغییر 

جدید بررسی کنید.

 کاهش وزن بدون دلیل

کاهــش وزن ،زمانــی کــه تالشــی ۶

بــرای الغر شــدن نمی کنیــد، یک 

عالمت رایج در افراد مبتال به ســرطان اســت. 

کاهــش وزن در افــراد مبتــال به ســرطان ریه و 

دستگاه گوارش که شامل سرطان مری، معده 

و لوزالمعده است، شایع تر است. اگر در چند ماه 

گذشته، وزن زیادی از دست داده اید که با تغییر 

در رژیــم غذایــی، ورزش یا اســترس ارتباطی 

ندارد، باید با پزشک عمومی صحبت کنید.

خارش یا زردی پوست

خارش و زردی پوست گاهی اوقات ۷

می توانــد نشــانه ســرطان باشــد 

اگرچه پزشــکان واقعا دلیل آن را نمی دانند. 

کارشناســان فکــر می کنند که ممکن اســت 

به دلیل موادی باشــد که تومور آزاد می کند یا 

بدن به تومور واکنش نشــان می دهد. خارش 

یکی از عالیم شایع لنفوم پوستی، لنفوم سلول 

T و لنفوم هوچکین اســت. اگــر فکر می کنید 

زردی داریــد، بایــد همیشــه توســط پزشــک 

عمومی معاینه شــوید. این عالمــت می تواند 

نشــانه ای از ســنگ های صفــراوی، عفونت و 

برخــی ســرطان ها از جمله پانکراس، کیســه 

صفرا  و کبد باشد.
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سرفه، درد قفسه سینه و تنگی نفس، کاهش وزن 
بدون دلیل، تغییرات در گوارش و خارش یا زردی 

پوست می تواند از نشانه های ابتال به سرطان باشد 

زندگیسالم
دوشنبه  

۴مهر۱۴۰۱
شماره۲۲۶۱

 نکات بهداشتی کرونا در مدارس 
با توجه به این که در شرایط همه گیری کرونا قرار داریم، 

استفاده از ماسک در مدارس و مراکز آموزشی ضروری است 

 ۷ راه برای 
تشخیص سرطان 

مهسا کسنوی|روزنامهنگار

 انواع مختلف ســرطان ،دامنه وســیعی از عالیم را  دارند ؛ اما یک سری 
نشــانه ها هســتند که در بســیاری از انواع سرطان مشــترک هستند. پزشکی 

سرویس سالمت ملی انگلیس)NHS( این نشانه ها را  معرفی کرده است. 

بنابراین اگر هر یک از عالیــم زیر را دارید ،بدون این که نگران شــوید  

بهتر است برای بررسی بیشتر وضعیت سالمتی خود به پزشک مراجعه کنید.

آشپزی من

 

 

  

 

 

چاشنی 

 

مواد الزم :
 دانه سویا:چهار پیمانه

  آرد گندم: چهار پیمانه

  آب:2/5 لیتر

  نمک:سه و نیم پیمانه

  مخمر:مطابق دستور

   شست و شوی دست ها و زدن ماسک 
معاون فنی مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 

»شــرایط بیماری کرونا در کشــور اجازه می دهد مدارس و مراکز آموزشــی به صورت 

حضوری فعالیت کنند، به همین دلیل ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی از 

جمله استفاده از ماسک و شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی 

کننده توسط دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان باید در اولویت قرار گیرد.«

  داشتن تهویه مناسب و فاصله اجتماعی 
محســن فرهادی افزود: »با توجه به این که خطر انتقال کرونا در محیط های بســته از 

جمله فضای آموزشی بسیار زیاد است، به معلمان توصیه می شود در صورت نداشتن 

تهویه مناسب کالس، برای استفاده از هوای آزاد، در و پنجره ها باز شود و تا حد ممکن 

محصالن فاصله فیزیکی را رعایت کنند.«

   ضدعفونی  و غربالگری
فرهــادی تاکیــد کــرد:» همچنین الزم اســت کارکنــان مــدارس و مراکز آموزشــی، 

سطوح دستگیره ها، نیمکت ها و شــیر آالت بهداشتی را قبل از حضور دانش آموزان 

و دانشــجویان ضدعفونی و گندزدایــی کنند، الزم اســت غربالگری دقیقــی درباره 

افرادی که دچار عالیم کرونا حتی ســرماخوردگی هســتند، انجام شــود و به منازل 

بازگردانده شوند.«

   برداشتن ماسک در محیط باز مجاز است 
به گفته معــاون فنی مرکز ســالمت و محیط کار وزارت بهداشــت، با توجــه به این که 

بوفه های مدارس، امســال مجاز به فعالیت هستند، الزم اســت وقتی دانش آموزان 

در حیاط حضور دارند، اقالم خوراکی عرضه کنند و برداشــتن ماســک در فضای باز 

مشکلی ندارد.

   واکسینه شدن سرویس مدارس
تمامی رانندگان ســرویس های مدارس در برابر کرونا واکسینه شــده اند، الزم است 

دانش آموزان هنگام حضور در این سرویس ها ،شیشه ها را پایین بکشند و فضای آزاد 

را تنفس کنند.

   واکسیناسیون دانش آموزان 
دانش آموزان باالی ۱2 سال باید در برابر کرونا واکسینه شده باشند و اگر فاصله زمانی 

از آخرین تزریق واکسن در آن ها گذشته است، دوز یادآور را زودتر دریافت کنند.

منبع: ایرنا

واکنش جنین به بو   و   مزه 
جنیــن به بــو و مــزه موادغذایی که 

مادر در دوران بارداری می خورد، 

واکنش نشــان می دهــد، محققان 

معتقدنــد تغذیــه مــادر بر عــادات 

غذایی آینده کودک هم تاثیرگذار 

است .دانشــمندان برای اولین بار 

شــواهدی ثبت کرده انــد حاکی از 

این که نــوزادان در مرحله جنینی 

در بطن مادر واکنش های متفاوتی 

بــه بــو و طعم هــای مختلف نشــان 

می دهند.

کارشناسانی از دانشگاه دورهام با 

تهیه و بررسی تصاویر سونوگرافی چهار بعدی از ۱۰۰ زن باردار، نوع واکنش جنین ها 

را بررسی کردند. 

این بررسی نشان داد که جنین برای مثال، نســبت به طعم هویج بیشتر با چهره خندان 

اما به طعم کلم با حالت ناراحتی و گریه واکنش نشان می دهد. 

آزمایشگاه تحقیقات جنینی دانشگاه دورهام می گوید که یافته های این تحقیق می تواند 

به افزایش شناخت درباره نحوه رشد و تکامل گیرنده های طعم و بو کمک کند.

این محققــان همچنین می گویندکــه  تغذیــه مــادران در دوران بارداری بــر ترجیحات 

تغذیه ای کودکان در آینده تاثیرگذار است.

سس سویا یکی از محبوب ترین چاشنی های جهان است و در آشپزی کشورهای آسیای جنوب شرقی به ویژه آشپزی چین 

و ژاپن کاربرد بسیاری دارد.

۱-ابتدا دانه های ســویا را بشــویید و پوسته 

رویی آن هــا را کامــال جــدا کنید.2-بــرای این 

کار دانه های ســویا را درون یک ظرف بزرگ و روی 

آن، آب بریزید طوری که دانه های سویا کامال با آب 

پوشانده شــوند. هر چند ساعت یک بار، ســویا ها را 

آبکش و مجــدد آب به آن اضافــه کنید. ایــن کار را باید 

حــدود 5 بار در طــول شــبانه روز انجــام دهید.3-آن ها را 

درون یک قابلمه آب بریزیــد و روی گاز قرار دهید. دانه های ســویا 

باید بین 4 تا 5 ســاعت در همین وضعیت باقی بمانند.4-دانه های سویا را 

پس از پخته شدن آب کشــی و از قابلمه خارج کنید. ســویاهای پخته شده را به 

کمک پشــت قاشــق یا غذاســاز به صورت پوره درآورید.5-آرد گندم را به پوره 

ســویا اضافه کنید و آن ها را با هم مخلوط کنید تا خمیری شکل شود.6-بعد از 

خنک شــدن خمیرتان، مخمر را به آن اضافه کنید. هنــگام اضافه کردن مخمر 

با توجه به میزانی که روی بســته ذکر شده است از آن اســتفاده کنید.7-خمیر 

به دســت آمده را به یک ظرف منتقــل و روی آن را کامال صاف کنید. ســپس به 

صــورت عمودی شــیارهایی روی خمیــر ایجاد کنیــد که عمق آن بــه کف ظرف 

برسد .8-مخلوط به دست آمده را با همان ظرف به مدت دو روز در محلی گرم 

قرار دهید. بعد از دو روز سه و نیم پیمانه نمک را با 2/5 لیتر آب داخل یک دبه 

بریزید و آن  را خوب هم بزنید و خمیرهایتان را بــه محلول آب نمک منتقل کنید 

و در دبه را محکم ببندید.۹-در هفته اول به صــورت روزانه در دبه را باز کنید و 

با یک قاشــق محلول را هم بزنید و دوباره در دبه را بگذارید. به صورت هفته ای 

یک بار همین کار را به مدت 6 تا ۱2 ماه تکرار کنید.۱۰- یک پارچه توری روی 

ظرفی گود پهن کنید و مواد داخل دبه را روی آن بریزید.۱۱-سس سویای خود 

را داخل قابلمه بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید. 

سس سویا، به خوشمزگی غذاهای آسیایی 

تازه ها

آنتی کرونا
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

مردی هستم 34 ساله. دوســتی دارم که از دوران دبستان با هم رفیق بودیم و 
همدیگر را خیلی دوست داشتیم. از شش ماه پیش، شرایطی پیش آمد که با هم 
همکار شدیم. چند هفته پیش برای رسیدن به یک جایگاه شغلی، زیر آب من را زده 
و هنوز باورم نمی شود آن کار را کرده است. بدجور تو زرد از آب درآمده، این رفیق من. واکنش 

درست در این مواقع باید چگونه باشد؟ 

دوست دوران دبستانم، بدجور تو  زرد  از آب درآمد!

زندگی سالم 
                     دوشنبه  
    ۴ مهر۱۴۰۱  
 شماره ۲۲۶۱ 

 

  شایع ترین اختالالت روانی کودکان
اختــاالت روانــی در میــان کــودکان در ســنین مدرســه با 
تغییــرات جــدی در نحــوه یادگیــری، نحــوه رفتــار یــا بروز 
احساســات نمایان و باعث پریشانی و اضطراب می شوند. از 
جمله شایع ترین اختاالت روانی که در دوران کودکی قابل 
تشــخیص  اند عبارتند از اختال کمبود توجه، بیش فعالی، 
اضطــراب و اختــاالت رفتــاری. اصلی تریــن هــدف روان 
شناســی، پرورش و تربیت کودکی با شــخصیت سالم است 
اما این شــخصیت ســالم خود شــامل بخش هــای متعددی 
می شود. این ابعاد مختلف زندگی کودک که شخصیت سالم 
او را می سازد، شامل رشد جسمی، رشد شخصیتی، زبانی، 
ذهنی و احساسی کودک می شود. اگر بتوانید در تمامی این 
ابعاد یک مسیر صعودی و سالم را طی کنید، قطعا فرزندی با 

شخصیت سالم خواهید داشت.

   ویژگی های کودک سالم از نظر روانی
داشــتن عزت نفس کافــی| این مســئله در دوران مدرســه 
اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد. بســیاری از اوقــات افت 
تحصیلی و مشکاتی که بچه ها در مدرســه تجربه می کنند 
ناشــی از اعتمادبه نفــس پاییــن آن هاســت. در نتیجــه اگــر 
فرزندتان دچار کم رویی است و بیش از حد معمول خجالت 
می کشد، برای آن که در مدرسه دچار مشکل نشود یا مشکل 
او به اختاالت روانی نظیر فوبیای اجتماعی نینجامد، حتمًا 
علل این وضعیت را بررســی و برای برطرف کــردن آن اقدا م 
کنید. در کنار عزت نفس، احساس ارزشمندی، عشق ورزی 
به دیگــران، برخــورداری از هوش هیجانی کافی و داشــتن 
انگیزه مناسب برای انجام فعالیت های روزمره نظیر بازی با 
همساالن یا انجام فعالیت های تحصیلی از جمله دیگر عوامل  

اساسی در زمینه سامت روان کودکان هستند.

انجام بــازی و فعالیت متناســب با دوره ســنی| بــازی به 
رشــد مهارت هــای اجتماعــی و حرکتــی کــودکان کمــک 
بسیاری می کند و در ارتقای سامت روان از اهمیت بسزایی 

برخوردار است.
پرتالش بودن| یکی از نشانه های سامت شخصیتی کودک 
و تربیت درست او، پشتکار داشتن است. کودک سالم بعد از 
اشتباه یا شکســت از پا نمی نشــیند، ناامید نمی شود و برای 
رسیدن به خواســته هایش، خودش تاش می کند نه آن که 

حاضر و آماده آن را از دیگران دریافت کند.
احســاس ارزشــمندی| اگر می خواهید فرزندتان در آینده 
روان سالمی داشته باشد، احساس ارزشمندی و عزت نفس 
را در او تقویــت کنیــد. کودک ســالم کودکی اســت که خود 
را حقیر، ناتــوان و درجــه2 نمی بینــد، می داند کــه دیگران 
دوســتش دارند، می داند که مورد احترام است و شایستگی 

خود را باور دارد.
   عالیم هشداردهنده اختالالت روحی در کودکان

اضطــراب و نگرانــی دایمــی، کابوس هــای دایمی شــبانه، 
نمره های کم به رغم کوشش زیاد، کوتاهی در انجام تکالیف 
مدرســه، ســرپیچی دایمی از رفتن به مدرســه یا شرکت در 
فعالیت بچه ها، بیش فعالی یا بیقراری، پرخاشگری و ناآرامی 

دایمی، بداخاقی دایمی، افسردگی و غم و زودرنجی.
   توصیه هایی به والدین

پدر و مادرها باید واقع گرا باشــند و نقاط ضعف کودک خود 
را درک و باور کنند. همچنین باید بتوانند جلوی خشم خود 
را بگیرند و چــاره رفتارها و خطاهای فرزنــد )مثل لجبازی، 
جیغ کشیدن و درس نخواندن( را در کتک و تنبیه جسمانی 
جســت وجو نکنند. والدین نباید انتظار داشــته باشند تمام 
اجتماع)از معلم گرفته تا اقوام و دوســتان(، خود را با فرزند 
آن ها منطبق کنند بلکه برعکس باید بدانند که هر انســانی 
وظیفه دارد خــود را با اجتمــاع منطبق کند )مثــا بگویند: 
بچه ها صبر کنید، وقتی نرگس جان از بازی خســته شــود، 
همه اســباب بازی ها را به شــما خواهد داد.( همچنین شما 
باید آرامش را درخانه برای کودک فراهم کنید، او را تحسین 

کنید، به بچه ها محبت بدون قید و شرط نثار کنید و ... .
   نکته پایانی

برای این که در آینده بتوانیم کودکان سالمی تحویل جامعه 
بدهیم، بایــد محیطی امــن را برای رشــد آن ها آمــاده کنیم 
بنابراین درصورتی که خــود والدین مبتا بــه اختال های 
روانــی هســتند، قابلیت کنترل خشــم خــود را ندارنــد یا به 
مواد مخدر و روان گردان ها اعتیاد دارند، بهتر است پیش از 
بارداری و فرزنددار شدن این مشکات خویش را رفع کنند 

تا کودک بتواند وارد محیطی امن شود.

سالمت روان بر طرز تفکر، احساس و عملکرد افراد تأثیر می گذارد و مراقبت از آن به همان اندازه اهمیت دارد   
که داشتن بدن سالم حائز اهمیت است. سالمت روان در دوران کودکی به معنای دستیابی به نقاط عطف، رشد، 
پیشرفت، یادگیری مهارت های اجتماعی سالم و چگونگی کنار آمدن با مشکالت است. کودکان سالم از نظر 
روانی کیفیت زندگی مناسبی دارند و می توانند در خانه، مدرسه و اجتماع به خوبی عمل کنند. والدین نقش بسیار 
مهمی در سالمت روان فرزند خود دارند. آن ها می توانند با کارهایی که می گویند و انجام می دهند و از طریق محیطی که در خانه ایجاد 
می کنند، سالمت روانی کودکان خود را تضمین کنند و ارتقا بخشند. در ادامه، توصیه هایی به والدین در همین باره خواهیم داشت.

محوری

زنگ خطرهای 
 اختالالت روحی 
کودکان

سالمت روان در کودکی پیش نیاز 
پیشرفت و موفقیت است؛ والدین که 
نقش بسیار مهمی در سالمت   روان 
فرزند خود دارند، باید چه کنند؟

مشاوره
فردی

 

 

 

 

   
 

 

* درباره صفحه اول زندگی سام، می خواستم 
بگم که از نظر من هم یک تکه سنگ، نمی تونه 
بادبان خورشیدی باشه و ثابت کنه که آدم های 

فضایی  به زمین سفر کردن.
* یادداشــت های بچه های دهه هشــتادی در 

صفحه جوانه، جالب بود. خسته نباشید.
* اگر بخواهــم رک، صادقانه و البتــه مؤدبانه 
بگویــم بــه نظــرم راهنمایــی و پاســخ خانــم 
روان شــناس کــودک بــه ســؤال مشــاوره ای 
سه شنبه با عنوان »پسر پنج ساله ام درباره خدا 
خیلی سوال می کند«، در یک کام گیج کننده 

و مشکل ساز بود.
* یعنی واقعا برای قســمت چالــش ذهن نام 
کشــورهای دیگه ای وجود ندارد که همیشــه 
تایلنــد، تایــوان و ... رو می ذاریــد. همــش 

تکراری.
* من از مطلبی که درباره ســامت روان چاپ 
کردین، خیلی خوشم آمد. انتظارم از شما اینه 
که با توجه به مشکات جامعه از این نوع مطالب 

بیشتر چاپ کنید. ممنون.
* رازهای »دختــر یخــی« در آرژانتین، خیلی 
عجیب و باورنکردنی بود. بعد از 500 ســال، 

جسدش خیلی سالم بود.
* آلزایمر یک اختال بسیار تلخ و دردناک است 
که همه اطرافیان فرد بیمار رو درگیر می کنه. 

امیدوارم هیچ فردی بهش مبتا نشه.
* خیلی دوست دارم بدونم اولین نفری که گفت 
قسمت آبی پاک کن های قدیمی نوشته های 
خودکار رو پاک می کنه کی بــوده. این قدر که 
دفتر پاره کــردم برای پاک کردن نوشــته های 

خودکاری.

   یــادگــیــری مــلــزومــات عــشــق قــبــل از 
عاشق شدن

بســیاری از ما آرزوی داشتن عشــق را داریم  
اما آیا آمادگی کامل بــرای یک رابطه واقعی 
را داریــم؟ یــا صرفــا تصــوری کــه از ازدواج 
عاشــقانه  داریم محــدود بــه هدیــه دادن یا 
گرفتن گل سرخ و ... است؟ روزهای زیادی 
از یــک ازدواج بــه روزمرگــی می گذرنــد 
و هیچ هیجــان خاصــی ندارند. یــک رابطه 
مهارت هــای بســیاری را طلب می کنــد. آیا 
توان حل تعــارض را دارید؟ آیــا می توانید از 
زاویه طرف مقابل نگاه کنیــد؟ گوش کردن 
فعــال بــه گفته هایــش را چــه؟ آیــا حوصله 
بی حوصلگی هــا، روزمرگی ها، نق زدن ها و 
بهانه گرفتن های او را دارید؟ آیا آن قدر بزرگ 
شده اید که جهان را از زاویه دیگری ببینید و 
فقط خود را در اولویت قرار ندهید؟ بسیاری 
آرزوی عشــق می کنند بدون آن که آمادگی 
داشــته باشــند و فرد مدنظر را با اشتباهات 
کودکانه از دست می دهند. پس قبل از آرزو 

کردن عشق، الزاماتش را یاد بگیریم.
   شخصیت پولداری در خود ایجاد 

کرده ایم؟

آرامــش و ســامتی هــم ماننــد یکدیگــر 

هســتند. آیا تا امروز قدر ســامتی خود را 
دانســته ایم؟ واقعــا از تمــام تــوان ذهنی و 
جســمی خود اســتفاده کرده ایم یــا صرفا 
بــا تجربه ناخوشــی قدر ســامتی خــود را 
دانســته ایم؟ آرامــش هــم صرفا بــا تجربه 
تاطــم قابــل درک اســت. اگــر همیشــه 
آرامش برقرار باشد، آن را مالت خواهیم 
نامید؛ و پــول، آیا شــخصیت پولــداری در 
خود ایجاد کرده ایم؟ یــا صرفا پول را برای 
درآوردن چشم دیگران می خواهیم؟ باید 
قبل از به دســت آوردن چیــزی جنبه آن را 
هم  در خود ایجاد کنیم یا اگر امروز پولدار 
شــدیم دیگر هیچ فردی را نمی شناسیم یا 
از آن بدتر آیا برای پــول حاضرید هرکاری 

بکنید؟
   وقتی به جای شادی، حسرت باقی 

می ماند

ممکن اســت این حرف ها کلیشه ای باشند 
اما بسیار مهم هستند. »تکیه بر جای بزرگان 
نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه 
آمــاده کنیــد«. فرامــوش نکنید اگــر بدون 
آمادگی بــه آرزوی خود برســید، فقط باعث 
هــدر رفتــن فرصت هــا شــده اید و بــه جای 

شادی، حسرت باقی خواهد ماند.

بنفشه دولت آبادی| مشاور خانواده

مخاطب گرامــی، عاقه به 
دوســت، احساســی پاک و 
لطیف است اما همواره باید 
عواطف با تعقل همراه باشد؛ 
چون هر انســانی دارای یک منبع محــوری از 
انرژی روانی است بنابراین باید این انرژی را به 

موقع و به تدریج و با احتیاط هزینه کرد.در ادامه 
راهکارهایی برای حل این بحران روحی به شما 
مخاطب گرامی پیشنهاد می کنیم که امیدواریم 

شما را از این سردرگمی نجات دهد.
    چرا دوست تان زیرآب تان را زده است؟

در بسیاری از موارد، آدم ها وقتی پشت سرتان 
حرف می زنند که شما به چیزی رسیده باشید 
کــه آن هــا قــدرت رســیدن بــه  آن را ندارنــد. 

پیشــرفت، حســادت آور اســت . این واقعیت، 
دلیل غیبت کردن دیگران پشت سر شماست 
چه در محل کار، چه در دانشگاه و چه در دنیای 
دوستی ها. واقعیت سخت زندگی این است که 
وقتی به چیزی که به دست آورده اید، حسادت 
کنند شروع به حرف زدن پشت سرتان یا به قول 

شما، زیرآب  زدن خواهند کرد.
    واکنش تند نشان ندهید

واکنش بد در چنین موقعیتی کمک تان نخواهد 
کرد و فقط این واقعیت را ثابت خواهد کرد که از 
نظر ذهنی تحت تاثیر آن حرف ها قرار گرفته اید. 
آرام باشید و از این مهم تر، نشان دهید شایعاتی 
که درباره شما شکل گرفته است، هیچ اهمیتی 
برایتان ندارد. اگر الزم است با او برخورد کنید، 
باید خــوب برنامه ریــزی و با وی پشــت درهای 

بسته صحبت کنید تا فرد دیگری از ماجرا باخبر 
نشــود و بتوانید درســت و حســابی، دلیل این 

رفتارش را بیابید.
    شاید باید از او فاصله بگیرید

اگــر ایــن شــرایط شــما را آزرده کــرده و تــوان 
تحملــش را ندارید و توضیحات دوســتتان هم 
قانع کننده نیست، می توانید به صورت تدریجی 
و غیر ملمــوس و کامًا طبیعی از دوســت خود 
فاصله بگیرید، بــه طوری که علــت این فاصله 
را حتی دوســت تان متوجه نشــود و ایــن کار را 
می توانید با محــدود کردن رابطــه، کم کردن 
ماقات ها و در نهایت ترک رابطه انجام دهید. 
با دعوا کردن، آزرده خاطر شــدن از افرادی که 
پشت سرتان حرف می زنند و احساس ناامیدی 

و منزوی شدن موفق نخواهید شد. 

آمادگی، پیش نیاز مغفول مانده آرزوها
به بهانه روز جهانی »آرزو«، فراموش نکنید که اگر بدون آمادگی به 

آرزوی خود برسید، فقط باعث هدر رفتن فرصت ها شده اید

 
دکتر مهدی سودآوری|   روان شناس و مدرس دانشگاه

همه ما در ســرمان آرزوهایی داریم که امیدواریم روزی به همه آن ها 
دست یابیم و زندگی پرشــورتری داشته باشــیم. امروز یعنی 26 
سپتامبر، روز جهانی آرزوســت. رایج ترین آرزوها هم در بین عموم 
جامعه، دستیابی به عشق، سالمتی، پول و آرامش است. با این حال، 
بهتر اســت در آرزو کردن حواس مان را جمع کنیم. یک عبارت معروف وجود دارد که 
می گوید: »هنگامی که سرنوشت قصد تنبیه انسان را دارد، آرزوهایش را برآورده می کند« 

اما چطور ممکن است که دستیابی به عشق، سالمتی، آرامش و پول تنبیه باشد؟

مناسبتی

فهیمه میرزایی|   کارشناس ارشد روان شناسی
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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.

پیمانه نفتی-با 8.توقف-حکم شرعی 9. عنصر شماره 
9-ســاز هندی 10.همراه شــلوار-نت چهارم-پنهان 
کاری 11.حیا-کحل-اهــل مکــه 12.حرف صلیب-

فوتبالیست قدیمی

عمودی :1. از ارکان اصلــی جمله-خروس مازنی-
زراعت 2.بزرگ ترین ســرخرگ بدن-خناق 3.فرمان 
خودرو-خاطر-نت بیماری 4. پایتخت کشور نیوزیلند 
5.تازه-تصدیق ایتالیایی6. اتحاد-داروی بیهوشــی 
قدیمــی 7.پروتئین ســفیده تخم مرغ-خــدای هندی 
8.عالمــت مصــدر جعلی-مرغ انگلیســی 9. مســتبد 
10.پسوند شباهت-همسر زن-ام الخبائث 11.نوعی 
چــراغ نفتی-نمایــه 12.زادگاه نیما-ایتالیای قدیم-

قاره کهن

افقی:1. طنزپرداز آمریکایی-چربی 2. از بالهای طبیعی-فوت-درخت مخروطی 
3.جدید-اکبر و اصغر آسمانی-شادمان شدن 4. مته-گردشگر 5.الستیک-پوشش 
6. رود شــولوخف-جدار غشایی در بافت ها-روشــنایی اندک 7.دشمن سرسخت-

افقی:1.ملعبه-گودالی در دکان که فروشنده داخل آن می ایستد 2.آهنگ-مترسک 
3.پهلوان-ســخنان بــی اصل-خط کــش مهندســی 4.پارچــه لطیف زخــم بندی-
آدمکش-لبــاس آخرت 5.فیلمی با بــازی بهاره رهنما-ویتامیــن جدول-نوعی آچار 

6. اسب-بازی اشرافی 7. سوبسید-خاکسپاری 
8.فربه-برگ برنده-حرف مجهول 9.رژه-خاک-
جوهــر مــرد 10.صدمتــر مربع-فک-فلــز تمدن 

11.قلعه-خونابه 12.بازتاب-صبح
عمــودی :1. آرشــیو-جادوگر 2.گزافه گویی-
دست ابزار 3.بانو-گران ترین ادویه جهان- بی مو 
4.خیر به ترکی-زین و برگ اسب -غربال 5.نوعی 
کفش-دورنمای عمر-ایوان 6.تیم یونانی-فرشته 
مغضــوب 7. خورشید-ســرزمین ملکــه بلقیــس 
8.رکاب- بــت قوم نوح-مســیحی 9. پیــروان-از 
حروف یونانی-حجم فرعونی10.خوردنی ناگوار-
درمانگاه-باب روز 11.تفریح-آرزو 12.خط عبور-

مثل شخص برگزیده

جواب ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها

دوستان کوچولو، شــما باید جاهای خالی 
را با یکی از شکل های داخل تصویر تکمیل 
کنید اما حواســتون باشــه که توی سطر و 

ستون ها اون شکل تکراری نباشه.

سودوکوی کودک

جدول متوسط  |  8331

حل جدول شماره  8330 حل جدول شماره1536

با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از 
شماره ها نام وسیله ای را که در خانه یافت می 
شود، نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید.

چالش ذهن
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متوسط
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348152976
216749583
869237154
571496832
423581769
954628317
637915248
182374695

9 4 5 1
8 9 2

4 5 1 6
9 5 8 7

4 3
9 3 2 4

5 3 2 7
8 6 1

7 6 4 2

به شکل داده شده دقت کنید و مشخص کنید 
کدام گزینه، باید در جای خالی قرار بگیرد.

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

تست هوش

جدول سخت  |  1537  

حکایت

دزد نان پسر نصرالدین

 پسر نصرالدین در کنار رودخانه نان می خورد، ناگهان 
نیمی از نانش در آب افتاد، ســر خم کــرد و تصویر خود 
را که هنوز مقداری نــان در دهان داشــت در آب دید و 
ترسید، نزد پدر رفت و گفت: پسری در داخل رودخانه 
نانم را گرفته و نمی دهد. نصرالدین به سمت رودخانه 
رفت و چــون در آب نگاه کــرد تصویر خــودش را دید و 
گفت: از این ریش سفیدت خجالت نکشیدی نان پسرم 
لطیفه های شیرین فارسی را گرفته و خوردی؟   

منت خلق
درویشی را پرسیدند که راحت دنیا در چه دانی؟ گفت: 
»در دو چیز، اول توشه ای که از زحمت حلقم باز دارد و 
دوم گوشه ای که از زحمت خلقم بی نیاز آرد«. گفتند: 
»اگــر در قبول یکــی از این دو مختار شــوی کــدام یک 
اختیار کنی«؟ گفت: »قبول گوشــه کنم و ترک نوشــه 
گویم، زیرا که زهر گرسنگی چشــیدن اولی تر است از 

منت جماعت کشیدن«.
در سرای خویشتن مردن ز جوع

به که سوی ناکسان کردن رجوع
برگرفته از »پریشان« قاآنی  

تو مو می بینی و من پیچش مو

شــخص عیب جویی لیلی را نزد مجنون بد جلوه می داد و 
می گفت: »کجای این لیلی زیباست که تو را عاشق کرده، برو 
زیبارویی پیدا کن و عاشق او شو تا کسی بر تو خرده نگیرد«! 
مجنون خنده ای کرد و گفت: »تو مو می بینی و من پیچش 
مو/ تو ابرو من اشارت های ابرو/ اگر بر دیده مجنون نشینی/ 
داستان های امثال به غیر از خوبی لیلی نبینی«  

ریشه ضرب المثل 

بخشش از تِه دل 
ثروتمندی ســبدی پر از غذاهای فاسد را به فقیری داد. 
فقیر سبد را گرفت و از قصر خارج شد و در اولین فرصت 
غذاهــا را دور ریخت و به جایــش گل های زیبایــی را در 
سبد گذاشــت و بازگرداند. ثروتمند گفت: »چرا سبد را 
برگرداندی و پر از گل کردی«؟ فقیر گفت: »هر کس آن 

چه را در دل دارد   به دیگران می بخشد«. 

چی می تونه باشه؟

داستانک

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

اختالف تصاویر

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5  رقمی مخفی شده را بر اساس داده 
های باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

چالش ذهن :
1. گلدان 2. سماور 3. ساعت 4. پنجره 5. جاکفشی 6. تلویزیون

چی می تونه باشه؟:
همان طور که در تصویر آمده یک کتاب در حرف »سی« انگلیسی قرار دارد، پس جواب 

می شود: کتاب درسی

تست هوش:
گزینــه )د( صحیح اســت. شــکل 

پایه درون شکل بعدی قرار گرفته 

و 180 درجه دوران یافته و شــکل 

داخل آن با دوران 180 درجه پایه 

شکل بعدی قرار گرفته است

معمای تصویری:

اختالف تصاویر:سودوکوی کودک:

ی:
ض

ی ریا
باز

معمای تصویری
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8

6
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5
1

6
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5
3
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ب :
عدد یا

شش رقمی: 

   738645 – 295673
368197 - 954321

سه رقمی: 

   892 – 346 – 582
326 - 738 – 925

چهار رقمی:

   4635  –  4356
8645  -  6352

پنج رقمی: 

   43915 – 28314
67538 - 72483
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م 
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عددیاب

در تصویری که می 
بینید یک ایراد 
بزرگ وجود دارد که 
شما باید آن را پیدا 
کنید. احتماال در 
 کمتر از 2 دقیقه 
می توانید مشکل را 
پیدا کنید اما برای 
این که رکورد خود 
را به دست بیاورید 
بهتر است زمان خود 
را ثبت کنید.

مشکلش کجاست؟

اینا تبلت زمان ما بودن یه تخته که با قلم مخصوصش 

روش نقاشــی مــی کردیــم و بعــد اهرمــش رو مــی 

کشیدیم . کل صفحه پاک می شد.


	KN_A20220926
	P01-7-4
	P02-07-04
	P03-07-04
	P04-07-04
	P05-07-04
	P06-07-04
	P07-07-04
	P08-07-04
	P09-07-4
	P10-7-4
	P11-07-04
	P12-07-04

	Zendegi1
	zendegi2-7-4
	Zendegi3-7-4
	Zendegi4-07-04

