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سال استثنایی گندم
وزیر جهاد کشاورزی از رشد 60 درصدی خرید تضمینی گندم و پرداخت 

100 درصد مطالبات گندم کاران خبر داد، این در حالی است که سال 
گذشته   واردات کم سابقه 7 میلیون تنی گندم به کشور  را داشتیم و...

شخصیت های ماندگار 
سینمای دفاع مقدس

۱۱ چهره ای که در فیلم هایی 
 با موضوع جنگ تحمیلی 

در یاد ماندند
6

گفت و گو با عینک فروشی که کار 
خیرخواهانه اش خبرساز شد

 هوای ِچشم نیازمندان را داریم

زندگی سالم

 پشت پا به مهارت آموزی!

شورای عالی فنی و حرفه ای طی 
5 سال فقط 5 جلسه داشته  ...

9

 فاز جدید مذاکرات 
تهران - ریاض؟
12

 تخم مرغ در سبد گران  فروشی
خراسان رضوی

 دیدن برای روزهای نابینایی!

تصمیم جالب خانواده ای که 3 
فرزندشان در  آستانه نابینایی  هستند

4

 شیطان هوسران در تور پلیس 

بازداشت مربی آموزشگاه  به اتهام 
سوء استفاده از چند  نوجوان

8

   صفحه ۱۰

سند تحول؛ شاید وقتی دیگر
فعال نیازهای اولیه!

تقریبا هر مهرماه که سال تحصیلی جدید آغاز می شود، 
گویی انبوهی از زخم های ...

یادداشت روز

سید صادق غفوریان

  صفحه 2

آپارتمان نشینی 
درعصر ساسانی! 

 سرکی به شهر تاریخی 
 »ایزدخواست«  که اولین بنای 

طبقاتی در جهان  را دارد و...
  زندگی سالم

شوک عجیب به جام جهانی، 
شکست سکوت اسکوچیچ و 

اسنودن در جنگ اوکراین؟
   صفحه های ۵ و ۳

چهارشنبه
6| مهر|1401

20 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

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

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. اول ربیع االول 1444 . 28  سپتامبر 2022 
. سال هفتاد و چهارم . شماره 21042

. تکشماره 60000 ریال در مشهد
. تکشماره 45000  ریال در شهرستان ها

   صفحه های 2 و رضوی

دریای عاشقان در سرزمین خورشید
 ورود  بیش از  4.6 میلیون زائر، ثبت ۱2 میلیون تشرف به حرم مطهر رضوی 

و نیم میلیون  زائر پیاده در سالروز شهادت امام رضا )ع(

عکس:ایرنا



اخبار چهارشنبه 6 مهر 2۱۴۰۱
اول ربیع االول ۱۴۴۴.شماره  2۱۰۴2

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

پیامك: 2۰۰۰999                            تلگرام: ۰9۰33337۰۱۰ تلفن: 37۰۰9۱۱۱ ۰5۱                 

واقعا دست مریزاد به هیئتی های مشهد و  •
افراد مذهبی که امسال سنگ تمام گذاشتند تا 
از زائران پذیرایی کنند. بعضی محله ها رنگ و 
بوی اربعین گرفته بود از بس که موکب و هیئت 
و مسجد و... در خدمت زائرها بودند. ان شاءا... 

امام رضا هم راضی باشند.
به خدا همین روزهایی که چند میلیون مسافر  •

و خارجی به مشهد آمده اند چراباید اینترنت را 
قطع کنند؟ همه مسافران خارجی می گویند 
چه کشور عقب افتاده ای هستیم که فضای 

مجازی کال قطع است!
افسرده  • چندروزه  مردم  که  کردید  کاری 

هستند و احساس بدی دارند. دیگر خسته 
شدیم. چرا کسی به مردم مان فکر نمی کند؟

مهران مدیری فکر کرده کیه که خط و نشون  •
می کشه؟ با پول و امکانات مردم و بیت المال 
و صدا و سیما به همه جا رسیده حاال تعیین 
تکلیف می کنه. اگه همون دفعه قبل که مشکی 
برنامه هاش گرفته  می پوشید جلوی پخش 
می شد حاال زبون درازی نمی کرد. صدا و سیما 
با تساهل و تسامح هایی که کرده حاال حقشه که 

همه بهش تف و لعنت بفرستن.
ساعت هایی که اینترنت قطعه یکسره در  •

یخچال رو باز می کنم و می بندم! الکی گوشی 
رو باز می کنم به اینستاگرام سر می زنم و 
می بینم چیزی باال نمیاد و می رم. آخرش هم 
یک حرف های بدی می زنم و خودم رو آروم 

می کنم.
دوستداران ایران زمین، دشمن برنامه ریزی  •

کرده هرروز از یک مرز به بهانه هایی مشکل 
دشمن  باشید  مواظب  کند  می  درست 
ازچندطرف ما را محاصره کرده ودرصدد تجزیه 
ایران است. مطالباتتون را از راه قانون پیش 

ببرید.زمان،  زمان وحدت وحفظ ایران است. 
با آرزوی سالمتی وآرامش همگانی، پیشنهاد  •

می شه مسئوالن ذی ربط، درهر شهر، مکان 
یا میادین خاصی را برای تجمع مردمی وابراز 
اعتراضات بحق درنظر بگیرن،مانند بسیاری از 
کشورهای خارج، تا از آشوب وخرابکاری وهرج 
ومرج پیشگیری شود.مسلما اجرای این مهم، 

اراده ،دلسوزی وهمت می خواهد. 

باید پذیرفت که امروزه نسلی پا به عرصه  •
وجود گذاشته که خواسته ها و سبک زندگی 
و دیدگاه های جدیدی دارند. لذا الزم است در 
برنامه ریزی ها و وضع و اصالح قوانین نظرات 
آن ها در نظر گرفته شود و به قول معروف، سخن 

نو آر که نو را حالوتی دگرست.
به لطف مسئوالن، این روزها تنها فکر و ذکر  •

مردم ایران این است که از چه فیلترشکنی 
استفاده کنیم؟!

امان از روزی که ملت دیگه به مسئوالنش  •
اعتماد نداشته باشه. حتی اگر مسئوالن راست 
بگن ملت می گن دروغه ! و این عمق فاجعه 

است!
دستگیری  • از  پس  سارقان  که  این  علت 

توسط نیروی انتظامی زودتر ازقاضی به خانه 
توسط  قانون  اجرای  در  ضعف  برمی گردند 
برخی قضات یا نقص در قانونه که مجلس باید 
مانع رو حل کنه وظیفه نیروی انتظامی کشف 
سرقت و دستگیری سارق و معرفی او به مراجع 

قضایی هست.
به مسئوالن رسیدگی به بورس بگویید پس  •

وعده هایشان چی شد؟ سرمایه ما با گذشت 
چه  ما  تکلیف  است.  شده  ارزش  بی  زمان 

می شود؟
کسانی که به خیابان ها ریختند خواسته هایی  •

دارند چرا این افراد را اغتشاشگر می نامید؟ پس 
فرق شما با روزنامه کیهان چیست؟  این مردم 
مطالباتی دارند . یه نفر پیدا شود و بگوید این 
مردم خواسته های بحقشان را به چه طریقی 
باید بازگو کنند که برچسب اغتشاشگر به آن ها 

نخورد؟
من فقط یک سوال دارم که آیا تا کنون یک نفر  •

که توسط گشت ارشاد دستگیر و به مرکز ارشاد 
کننده برده شده،  واقعا ارشاد شده است؟ بنده 
معتقدم گرفتن افراد کامال نتیجه عکس دارد 
و هر عقل سلیمی این را می فهمد و متعجبم 
که چرا ایجاد کنندگان این تشکیالت متوجه 

نیستند.
حقوق  • سالگی  در60  ایرانی  اگرهر 

بازنشستگی داشته باشد)به شرط نداشتن 
شغل( اگردر اقتصادبخش خصوصی رونق و 

سامان باشد و مزاحمت های دولتی ها نباشد، 
روستا  وصنایع  ودامداری  اگرکشاورزی 
حل  فرهنگی  مشکالت  بعد  کند  پیشرفت 

می شود.
اگر این هفته را کامال تعطیل می کردند همه  •

راضی بودند. هم این که مشاغل یک روز در 
میان به محل کار نمی رفتند، هم سفرها رونق 
می گرفت و میلیون ها نفر به سفر می رفتند و 

حال و هوایی عوض می کردند.
نه حقوق بگیر دولتم ، نه وابسته به جایی  •

در  شاغل  اقوامم  از  یک  هیچ  نه  و  هستم 
نیروی انتظامی است اما از هموطنان گرامی 
خواهشمندم از هر کاری که موجب تضعیف 
نیروی انتظامی می شود خودداری کنند. چون 
در صورت تضعیف این نیرو، کشور جوالنگاه 
مجرمان و خالفکارانی خواهد شد که امنیت را 
از همه سلب می کنند  و آن وقت است که سنگ 
روی سنگ بند نخواهد شد و خشک و تر با هم 

می سوزند.
امیدوارم ماه ربیع االول که می رسد همه  •

غم مردم برود و وارد دوران جدیدی از فضای 
شادی بشویم.

چرا پلیس اجازه برخورد شدید را ندارد ؟این  •
همه خسارت ،این همه ناامنی ، آیا زمانش 
نرسیده اجازه داده شود پلیس جلوی آن هارا 
بگیرد؟اگه یک شب عین پلیس های اربابشون 

باهاشون برخورد بشه فرداش نمیان.
دالل ها و واسطه ها را حذف کنید قیمت ها  •

یک پنجم می شود.
برای مناظره درباره گشت ارشاد حاال دیگه  •

خیلی دیر شده!
کاش یک فکر جدی برای مردم مشهد بکنید  •

که کار واجب دارند و باید به شهرهای دیگر بروند 
اما هیچ بلیتی پیدا نمی شه. یک ماهه همین 
وضعیت رو داریم و باید بلیت های چندبرابر 

قیمت بخریم. بلیت قطار که اصال نیست.
مسئوالن فکر می کنند اگر اینترنت را قطع  •

کنند تا اعتراضات تمام شود مشکل مردم هم 
حل شده است! کاش آن عده ... اطرافشان را 
نادیده بگیرند و ببینند مردم کف جامعه چه 

می گویند؟

 سند تحول؛ شاید وقتی دیگر
فعال نیاز های اولیه!

تقریبا هر مهرماه که سال تحصیلی جدید آغاز می شود، گویی 
انبوهی از زخم های این کالس و این مدرسه و این آموزش و پرورش 
سر باز و دردهــای قدیمی شان رخ نمایی می کند. از غم پرتکرار 
کمبود معلم بگیرید تا چالش کیفیت نازل آموزشی در مدارس 
دولتی و نظام غریبه با مهارت آموزی تا کمبود فضای آموزشی و 
کالس های شلوغ و این قبیل غصه ها. ضمن این که به ناچار به 
تمامی این غصه های قدیمی، باید چالش های جدید در حوزه های 
تربیتی نسل جدید را نیز که امروز به آن ها »دهه نودی ها« می گوییم، 

اضافه کنیم.
اصال بیایید سر خودمان را گول بمالیم  

بیایید دربــاره آمــوزش و پــرورش، از کاستی ها و نقایص شکلی و 
کالبدی درس و کالس و مدرسه و ساعت ریاضی و ورزش بگذریم 
و یواشکی حواس خودمان را پرت کنیم )یعنی سر خودمان را عمدا 
گول بمالیم( و حاال از شورای عالی انقالب فرهنگی و آموزش و 
پرورش و تمامی ارکان فرهنگی کشور بپرسیم که عجالتا شما برای 
»پــرورش و آمــوزش« فرزندانمان، این پاره های تنمان که برخی 
آنان را »دهه نودی ها« می نامند، چه تدبیری در کالس و مدرسه 

اندیشیده اید؟
 حتما می خواهید بگویید، در کالس های چهل نفره مدارس دولتی 
که نه تنها برای معلم که برای همان دانش آموز هم سرسام آور است، 

طرح و برنامه آموزشی و پرورشی دارید؟
 یا با وزیری که تمام سال باید تمام قد، ذهن و ضمیر و توانش گرفتار 
رفع کمبود معلم و کالس و کتاب باشد یا دغدغه و حواسش به پاداش 
پایان خدمت معلمان بازنشسته و پرداخت به موقع حقوق معلمان 

حق التدریسی باشد، می خواهید نسل آینده را بسازید؟
 قرار بود با سند تحول، تحول صورت گیرد، اما...

11 سال قبل که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به آموزش و 
پرورش و بخش های مرتبط ابالغ شد، از همان نخست از نشانه ها 
، اراده ها و حرکت های الک پشتی برآمد که انتظارات این سند از 
آموزش و پرورش که خود غرق مشکالت و دردهای ابتدایی است، 
با واقعیت های موجود آن همخوانی ندارد. اگرچه تنها راه تعالی 
نهاد »مدرسه« و آموزش و پرورش تمسک به همین سند است اما باید 
پذیرفت که دست آموزش و پرورش با این تن زخمی و رنجورش بسیار 

کوتاه تر از آن است که بتواند به »سند تحول« چنگ اندازد.
کما این که »سند تحول« در پیوست خود، همواره نتوانسته است 
تمامی ساحت های مورد نیاز اجرا را برای آموزش و پرورش با خود 
همراه کند. برای نمونه، آموزش و پرورش در تمام این 11 سال، در 
کدام سال توان، بودجه و اعتبارات ویژه اجرای این سند را داشته یا به 
قدر کافی داشته است؟ و نه تنها این ملزومات را نداشته بلکه همواره 
دغدغه معیشت معلمان خود را که مهم ترین پایه های اجرای این 
سند هستند، داشته است. با این واقعیت تلخ که »98 درصد بودجه 
های آموزش و پرورش صرف هزینه های جاری می شود«  چگونه می 
توان  مدام بر سرش فریاد زد که ای آموزش و پرورش بیا و متحول شو.
در یک کالم، باید اذعــان کرد که سند تحول، از منظر محتوایی 
و مفهومی، متعالی و فاخر است اما در الگوی اجرایی سازی در 

ساختارهای کنونی با ضعف هایی مواجه است.
  اجرای سند تحول با این گونه تصمیمات؟

 وزارت آمــوزش و پــرورش در دوره جدید، از قرارگاهی به منظور 
اجرای سند تحول سخن می گوید که نشان می دهد همچون اسالف 
خویش  در مقام »حرف« پایبندی جدی به این امر دارد اما گاهی آن 
هم بنا بر نیازهای اولیه شان، ممکن است تصمیماتی عجیب بگیرند 
که با روح سند تحول سازگاری ندارد. نمونه این ماجرا را در تصمیم 
اخیر جذب و به کارگیری نیروهای دیگر ادارات دولتی دیدیم . حال 
چگونه می توانند مدعی باشند که به دنبال »سند تحول« و »حیات 
طیبه« فرزندان این سرزمین اند؟ به این اقدام عجوالنه و عجیب و 

غریب در  تاریخ 4 مهر توجه کنید:
    »در آخرین روزهای تابستان سال 1401 بخشنامه ای از طرف 
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آمــوزش وپــرورش به 
ادارات آموزش وپرورش استان ها ارسال شد که طی آن » ورود نیرو 
از سایر دستگاه های دولتی به آموزش وپرورش مجاز شمرده شد؛ 
بخشنامه ای که طی ۲0 روز - از ۲۷ شهریور تا 16 مهر- باید اجرا  
شود که البته انتقاد شدید کارشناسان را به دنبال داشت و حال این 
سوال مطرح است که چگونه آموزش و پرورش راه را برای انتقال 
نیروهای مــازاد همه دستگاه های با هر سابقه خدمت و مدرک 

تحصیلی باز گذاشته است؟«)ایسنا -4مهر1401(
مسئول این تصمیم کیست و چگونه می تواند بپذیرد که »نیروی 
مازاد« دیگر ادارات که نه تجربه و نه درکی از معلمی دارد، در کالس 
درس فرزندان من و شما معلمی کند؟ پس سیاست های جذب  
منابع انسانی وزارت آموزش وپرورش به کجا رفت که تاکید و تصریح 
کرده،  تنها مسیر ورود نیرو به آموزش وپرورش فراگیری در دوره یک 
یا چهارساله در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی است؟ کما 
این که رهبر انقالب نیز به این موضوع تصریح کرده اند: »دانشگاه 
فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است 
که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند این ها به وجود آمده. 
باید این جور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش 
و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را 
جوری ظرفیت  سازی کنیم و جوری سازمان دهی کنیم که همه  
معلمان به قدر کفایت بیایند از این جا عبور کنند و وارد آموزش و 

پرورش ]بشوند[. «)11 شهریور 1399(
سند تحول ساز و کار و اراده فرا دولت را می طلبد

 به نظر می رسد، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در همه این 
سال ها در »ستاد« های وزارت آموزش و پرورش و در حد شعارها 
باقی مانده است و هیچ گاه آن طور که باید به »مدرسه« تسری نیافته 
است. اکنون پس از گذشت یک دهه از طرح قانونی این سند، در 
نقطه ای  امیدوار کننده قرار نگرفته ایم. وضعیتی  که راه حل آن جز 
بازنگری در فرایند و ساز و کار اجرای این سند نیست. وقت آن است 
که باور کنیم سند تحول ، اراده و توان و بازویی فراتر از دولت می 
طلبد و تا آن نباشد، قصه همین گونه با غصه و »آه« و حسرت، ناتمام 
می ماند و حتما دیرخواهد شد چون فرزندان ما معطل نمی مانند 
که سند تحول اجرا شود، آن ها قد می کشند، بزرگ می شوند در 

حالی که شاید کالس و مدرسه شان مثل قبل »کوتاه قد« بماند...

یوزهای ایرانی برابر قهرمان آفریقا به تساوی رضایت دادند

کی  روش با ایران به سنگال نباخت

شاگردان کارلوس کی روش در دومین دیدار تدارکاتی خود در اتریش 
برابر قهرمان آفریقا به تساوی دست یافتند. تیم ملی فوتبال ایران شب 
ــداری دوستانه به مصاف تیم ملی سنگال رفت که این  گذشته در دی
دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید و بر این اساس فوتبال 
کشورمان در دومین بازی دوستانه با هدایت کی  روش باز هم شکست 
نخورد تا با شخصیت خوب تیمی آماده حضور در جام جهانی شود. تیم 
ملی فوتبال کشورمان دیشب با لباس سفید در ورزشگاه »موشن اینوست 
آرنا« در وین به مصاف سبزپوشان تیم ملی فوتبال سنگال رفت. کی  روش 
در این بازی تیم ایران را با هفت تغییر راهی زمین مسابقه کرد که حضور 
چهار بازیکن در پست هافبک دفاعی از جمله نکات قابل توجه در این 
دیدار بود. در 4۵ دقیقه اول این بازی تیم ایران فرصت خطرناکی را 
روی دروازه حریف ایجاد نکرد و بیشتر سعی در کنترل بازی داشت. در 
این نیمه سید حسین حسینی دروازه بان تیم کشورمان در چند موقعیت 
برابر شوت  های بازیکنان سنگال موفق عمل کرد تا این نیمه با تساوی 
بدون گل خاتمه یابد. با شروع نیمه دوم کی  روش تیم ملی را با چند تغییر 
روانه میدان کرد، در 4۵ دقیقه دوم محمد حسین کنعانی زادگان، کریم 
انصاری فرد، سعید عزت اللهی و میالد سرلک از زمین بازی خارج شدند 
و مرتضی پورعلی گنجی، علیرضا جهانبخش، امید ابراهیمی و سامان 

قدوس وارد بازی شدند.
در دقیقه ۵4 سنگال در موقعیت صددرصد گلزنی قرار گرفت اما احسان 
حاج صفی توپ را از روی خط دروازه با پشت پا برگرداند تا کار همچنان 
بدون گل ادامه پیدا کند اما دقایقی بعد پورعلی گنجی در دقیقه ۵۵ و 
روی ارسال یاکوبس به اشتباه دروازه ایران را باز کرد تا بازی تا این لحظه 

یک بر صفر به سود سنگال شود.
لحظاتی بعد ایران تا آستانه فروپاشی دروازه سنگال پیش رفت اما ارسال 
سریع حاج  صفی از سامان قدوس عبور کرد تا یک موقعیت مسلم گلزنی 
از دست شاگردان کی روش برود. کی  روش در این لحظه دست به تغییر 
دوباره در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران زد و با تصمیم سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران ،مهدی طارمی جای خود را به سردار آزمون داد.  آزمون 
دقایقی بعد از ورود خود به زمین باز هم در نقش یک گلزن ظاهر شد و در 
دقیقه 6۵ روی ارسال احسان حاج صفی با ضربه سر دروازه سنگال را باز 
کرد و در نهایت بازی با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت.  از طرفی  کارلوس 
کی  روش برای این بازی چند هدف داشت؛ چرا که قبال به همراه تیم ملی 
فوتبال مصر در فینال جام ملت های آفریقا و بازی نهایی صعود به جام 
 جهانی ۲0۲۲ برابر تیم ملی سنگال شکست خورده بود و برای همین 
انگیزه بسیار زیادی برای برتری مقابل آلیوسیسه و شاگردانش در این 

دیدار داشت که توانست به تساوی برسد.

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 
info@khorasannews.com

 آیت ا... مکارم شیرازی: نقد و اعتراض 
به شکل قانونی آن، حق مردم است

 آیت ا... العظمی مکارم شیرازی در بیانیه ای درباره حوادث اخیر تاکید کرد: 
بر همه مسئوالن الزم است با شفاف کردن فضا، اطالع  رسانی به موقع و بیان 
خدمات و توانمندی ها در کنار خطاها و کاستی ها، فرصت را از دروغگویان و 

کینه توزان بگیرند.
به گزارش ایسنا،  در بخشی از  بیانیه آیت ا... العظمی مکارم شیرازی آمده 
است:» در روزهای اخیر که مردم شریف ایران درگیر مشکالت و فشارهای 
اقتصادی هستند، وقوع یک اتفاق باعث ایجاد نگرانی در ذهن برخی از مردم 
و منشأ اعتراضات و انتقاداتی گردید.در این میان دشمنان و کینه توزان با 
همراهی برخی فریب خوردگان با سوءاستفاده از احساسات جوانان، مسیر 
اعتراضات را منحرف و اقدام به توهین به مقدسات، هتک حرمت نوامیس، 
تخریب اموال و ریختن خون بی گناهان نمودند و اسالم، امنیت و آرامش مردم 
را هدف قرار دادند؛ اما مردم متدین و فهیم با حضور آگاهانه، مانند همیشه 
خیال خام دشمنان را نقش بر آب کردند.در این مقطع الزم می دانم چند نکته 

و نصیحت پدرانه را متذکر شوم:
اول: نقد و اعتراض حق مردم خصوصًا جوانان است و با وجود مشکالت و 
نقایص اگر نسبت به عملکرد مسئوالن یا نحوه اجرای برخی قوانین، انتقادی 
وجود دارد باید همچون موارد دیگر به صورت قانونی و با حفظ انضباط به گونه 
ای که مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد، ابراز گردد و بر مسئوالن نیز الزم 
است نسبت به این انتقادات گوش شنوا داشته باشند  و به حق، به اصالح امور 
بپردازند.دوم: فضای مجازِی رها و بی انضباط، ابزاری خطرناک در برهم 
زدن آرامش فکری و امنیت اخالقی و اجتماعی است و با وجود منافع زیاد، 
آسیب آن دامن گیر همه آحاد مردم می شود، از این رو الزم است مسئوالن 
برای سامان دادن به آن تدابیری بیندیشند و مردم دلسوز نیز با باالبردن 
هوشیاری، مراقب باشند تا خود و خانواده هایشان در کنار فواید آن از آسیب 
های آن در امان بمانند.سوم: بر همه مسئوالن الزم است با شفاف کردن فضا، 
اطالع رسانی به موقع و بیان خدمات و توانمندی ها در کنار خطاها و کاستی ها، 
فرصت را از دروغگویان و کینه توزان بگیرند و اعتماد مردم را که یکی از باالترین 
پشتوانه هاست، جلب نمایند.چهارم: مسئله حجاب از احکام مهم و ضروری 
دین مبین اسالم است که منافع و برکات زیادی برای جامعه و آحاد آن دارد و 
زنان و دختران جامعه اسالمی ما نسبت به آن اهتمام دارند، البته اجرای آن 
در سطح اجتماع نیازمند فرهنگ سازی عمیق، فراگیر و پیگیری صحیح است  
و اگر برخی راهکارها یا رفتارها در این مسیر مناسب نبوده، باید به اصالح آن 
پرداخت.پنجم: نیروی انتظامی حافظ امنیت و آرامش جامعه است و تضعیف 
آن از خطرناک ترین اهداف دشمن برای به مخاطره انداختن موجودیت 
ایران اسالمی است.ششم: دستگاه قضایی می بایست به دور از جوسازی و 
با مالحظه تمام جوانب، همه اتفاقات اخیر را بررسی و با مقصران در هر پست 
و مقام یا جایگاه اجتماعی برخورد قانونی نموده و مردم شریف را در جریان 
جزئیات قرار دهد.هفتم: عموم مردم عزیز بدانند که این امت، کشور و نظام 
جمهوری اسالمی با این فرهنگ اصیل و استوار، مورد کینه ورزی، توطئه و 
هجوم سراسری دشمنان و منافقان است و تا رسیدن به نقطه پیروزی و غلبه بر 
نقشه های آنان، این دشمنی ها ادامه دارد و همچون گذشته استقامت در کنار 
سعی و کوشش  در جهت پیشرفت و قدرتمند شدن کشور ضامن این پیروزی 
است؛ مسئوالن به عنوان خادمان مردم باید در آسان شدن این راه و فراهم 

کردن موجبات آسایش و رفع مشکالت مردم از هیچ تالشی دریغ نورزند«.

ورود بیش از ۴/6میلیون زائر به مشهد
ــران  ــور زائـ ــاون هماهنگی و مــدیــریــت امـ ــع  م
استانداری خراسان رضوی گفت: از روز اربعین 
و  میلیون  چهار  گذشته  شب  دوشنبه  پایان  تا 
6۷6 هزار نفر وارد مشهد شده اند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان،  حجت االسالم حجت 
گنابادی نژاد با اشاره به این که  از روز اربعین تا 
پایان  دوشنبه شب گذشته چهار میلیون و 6۷6 
هزار نفر وارد مشهد شده اند، افزود: 8۷ درصد 

زائران با خودروهای شخصی وارد مشهد شده اند.
وی ادامه داد : موج بازگشت زائران از روز دوشنبه  
آغاز شده و با اضافه شدن 1۵00 دستگاه اتوبوس 
به پایانه مسافربری امام رضا)ع( تمهیداتی برای 
بازگشت زائران سنجیده شده است.گنابادی نژاد 
تصریح کرد: تمهیدات الزم برای بازگشت زائران 
انجام شده است. تقاضای ما از زائــران خارج از 
استان این است که قبل از آغاز سفر بلیت بازگشت 

خود را نیز از همان شرکت اتوبوسرانی که با آن به 
مشهد سفر کرده اند، تهیه کنند تا برای بازگشت 
با مشکل مواجه نشوند.وی در خصوص میزان 
افزایش پروازهای فوق العاده از فرودگاه مشهد 
خاطرنشان کرد: پروازهای فوق العاده به فرودگاه 
مشهد اضافه شده، اما فقط ۲ درصد زائران از این 
طریق وارد مشهد شده اند. مشروح این گزارش را 

در روزنامه خراسان  رضوی بخوانید.
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تحلیل روز

 قرضاوی؛ فقیه نامداری که 
سیاست نمی دانست! 

صابر گل عنبری-  شیخ یوسف قرضاوی که 
دیروز در سن 96 سالگی از دنیا رفت، نامدارترین 
فقیه معاصر اهــل سنت و شخصیت اسالمی 
تاثیرگذار بود. او از تبار فقهای متجدد با نگاهی 
میانه رو به مسائل بود. همین تجددگرایی فقهی، 
آرای فکری و سیاسی متفاوت و چهره رسانه  ای او 
به ویژه حضور مستمر در شبکه الجزیره و مهمان 
دایم بودن برنامه »الشریعه و الحیات« )شریعت و 
زندگی(، وی را پرآوازه ساخت، اما در عین حال 
نیز زمینه ساز خصومت ها و عداوت ها علیه او در 
میان طبقه علمای سلفی سنتی در جهان عرب و 
نظام های عربی شد؛ ولی محبوبیتش، برای چند 
دهه تا قبل از بهار عربی، این نظام ها را به مماشات 
با او و حتی بعضا رفتاری توام با احترام سوق داد. 
در عین حال، علمای سلفی و علمای دیگر به ویژه 
در عربستان ناخرسندی خود را از برخی آرای 
فقهی او آشکارا بیان می کردند. حتی برخی او 
را تکفیر هم کردند، با تداوم اختالفات فقهی و 
فکری اش با غالب علمای عربستانی، در سال 
2011، طی نامه ای به ملک عبدا... خواستار 
ــدور مجوز  ــان و ص اعطای آزادی بیشتر به زن
رانندگی برای آن ها شد. در سال 2001 نیز 
پس از تصمیم طالبان برای تخریب مجسمه های 
بودا، در راس هیئتی به افغانستان سفر کرد تا 
شاید رهبران آن را به صرف نظر کردن از این 
تصمیم قانع کند، اما تالش هایش موثر واقع نشد 
و طالبان به حرف هایش گوش نکرد. قرضاوی در 
سیاست نیز یک فقیه سنت شکن بود و برخالف 
فقهای سنتی، اهل مدارا با قدرت نبود و 62 سال 
از زندگی خود را در تبعیدی ناخواسته از سرزمین 
مادری اش مصر گذراند. ابتدا تئوریسین اخوان 
المسلمین بود، اما آوازه اش در جهان اسالم، او 
را در قامت زعیم دینی فرااخوانی نشاند. خود او 
نیز از فعالیت تشکیالتی در اخوان کناره گیری 
کرد و دیگر عضو تشکیالتی آن نبود و همچنین 
از پیشنهاد پذیرش رهبری آن سرباز زد. بعد از 
انقالب مصر، از محمد مرسی نامزد اخوان در 
انتخابات حمایت نکرد و به عبدالمنعم ابوالفتوح 
رای داد. پذیرش این نظر قرضاوی برای طیفی 
از هــواداران اخوان المسلمین راحت نبود و او 
را در معرض انتقادهایی قرار داد. ابوالفتوح از 
رهبران پیشین اخــوان بود که راه خود را پس 
ــوان جــدا کــرد و  ــدرت گرفتن اخ از انقالب و ق
خواستار کناره گیری محمد مرسی از قدرت شد 
و با وجود هم صدا شدن با مخالفان اخوان اما بعد 
از کودتای 2013 عبدالفتاح سیسی مغضوب او 
و قدرتش شد و اکنون در زندان است. قرضاوی 
تا حدود دو دهه قبل طرفدار گفتمان همگرایی 
اسالمی شیعه و سنی بود و رابطه خوبی با ایران 
داشت و پس از تاسیس اتحادیه جهانی علمای 
مسلمان، پست معاونت را به آیت ا... تسخیری 
واگذار کرد، اما رشد فرقه گرایی در منطقه پس 
از جنگ 2003 عراق و سنگین شدن فضای 
ارتباط با ایران در جهان عرب، او را از تهران دور 
و بحران سوریه این جدایی را کامل کرد. نقش 
قرضاوی در تحریک توده ها در بهار عربی، بر 
ــزود، اما با شکست  تاثیر او در جهان عرب اف
انقالب های عربی، قربانی موج اخوان ستیزی 
و ضد انقالب ها، نزاع قطر و بلوک مخالف آن شد 
و هدف هجمه سنگین رسانه ای و در عربستان، 
امارات و کشورهای دیگر نیز  تحت پیگرد قرار 
گرفت. قرضاوی، اندیشمند و فقیهی نامدار و 
صاحب سبک بود، اما سیاستمدار نبود. ورود 
گسترده او به کار سیاست و درگیر شدن با بیشتر 
رژیم های عربی، هم جایگاه فقهی و فکری او 
را در یک دهه اخیر تحت الشعاع قرار داد هم 
او را مغضوب طرف های مختلف ساخت. این 
گونه بود که قرضاوی در حالی از دنیا رفت که 
همزمان مغضوب دو قدرت رقیب مسلمان یعنی 

عربستان و ایران و متحدان هر یک بود.

نمای روز 

در این تصویر، خاکستر جسد سوزانده شده 
شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن در یک کوزه 
حمل می شود. دیروز، در اولین تشییع جنازه 
رسمی در ژاپن از سال 196۷، خاکستر این 
سیاستمدار طی مراسمی با حضور چهار هزار 
مهمان داخلی و بین المللی دفن شد. آبه که 
در سال 2020 میالدی قدرت را ترک کرده 
بود، ۸ ژوئیه سال جاری میالدی، در جریان یک 
برنامه انتخاباتی وسط یکی از خیابان های شهر 
»نارا« واقع در غرب ژاپن، به ضرب گلوله تتسویا 
یاماگامی ۴1 ساله کشته شد. منتقدان نخست 
وزیر ژاپن عالوه بر انتقاد به هزینه های باالی این 
مراسم او  را متهم کردند که از مراسم »تشییع 
جنازه دولتی« برای ترویج ناسیونالیسم استفاده 

کرده است.

نفس مصنوعی ائتالف »اداره الدوله« برای ادامه فعالیت پارلمان و دولت در عراق

دلیل استعفای الحلبوسی 
بن بست سیاسی در عــراق در پی استعفای 
نمایندگان جریان صــدر، باعث شد احزاب 
به فکر چــاره ای بــرای رسمیت بخشیدن به 
پارلمان بیفتند. در همین زمینه، طی روزهای 
گذشته اخباری درخصوص تشکیل ائتالفی 
موسوم به »اداره الدوله« متشکل از االطار 
التنسیقی )چارچوب هماهنگی شیعیان( و 
ائتالف عزم و اتحاد میهنی و ائتالف السیاده و 
حزب دموکرات، منتشر شد. هدف از تشکیل 
ائتالف اخیر بین احزاب شیعی، سنی و کرد 
عــراق بیشتر از این که یک ائتالف سیاسی 
ائــتــالف پارلمانی یعنی صرفا  بــاشــد، یــک 
بــرای تشکیل دولــت و اعــالم موجودیت در 
پارلمان است. به عبارتی دیگر این ائتالف 
،مانند  ائــتــالف  و  ــزب  ح چند  تجمع  شبیه 
تــا حــدودی  االطـــار التنسیقی نیست بلکه 
شبیه ائتالف البناء )ائتالف سازندگی( در 
سال 201۸ است که صرفا در جهت تشکیل 
دولــت انجام شد و اندکی بعد از تحقق این 
هدف نیز عمال وجود خارجی نداشت. تالش 
برای از سرگیری فعالیت پارلمان در حالی 
است که به گزارش خبرگزاری رسمی عراق 
ریاست  سمت  از  الحلبوسی  محمد  )واع(، 
پارلمان عراق استعفا کرده است، اما دلیل 
استعفای او چه بود؟ روزنامه القدس العربی 

ــن بـــاره نــوشــت: انتشار  ــی در ای ــزارش در گ
اخباری مبنی بر تشکیل ائتالفی گسترده با 
عنوان ائتالف »اداره الدوله« میان چارچوب 
هماهنگی شیعیان عراق و دیگر احزاب کرد 
و سنی و همچنین زمان بندی اعالم استعفای 
الحلبوسی این احتمال را مطرح کرده است 
که الحلبوسی با اتخاذ این تصمیم درصدد 
نمایندگان  مجدد«  اعتماد  رأی  »دریــافــت 
به خود درپی استعفای هم پیمانانش است 
چراکه تحوالت زیادی در صحنه سیاسی عراق 
رخ داده و نمایندگان جریان صدر که در واقع 
هم پیمان الحلبوسی بودند از پارلمان استعفا 
ــرده و بــه جــای آن هــا نمایندگان وابسته  ک
بــه چــارچــوب هماهنگی معرفی شــده انــد. 
الحلبوسی«،  »اســعــد  خــصــوص،  همین  در 
کارشناس عراقی مسائل سیاسی و امنیتی در 
این باره به اسپوتنیک گفته است: الحلبوسی 
از سمت خود استعفا نخواهد کرد و اگر چنین 
چیزی توسط الحلبوسی مطرح شده هدف 
وی شناخت حامیان و مخالفان خود است؛ 
چراکه وی این غنیمت به دست آمــده را که 
در خــواب نیز نمی توانست ببیند، از دست 
نخواهد داد. وی معتقد است حتی اگر این 
تصمیم واقعی باشد بر صحنه سیاسی عراق 

تاثیری نخواهد گذاشت.

پوتین به ادوارد اسنودن حق شهروندی روسیه را داد 

»افشاگر« به جنگ اوکراین اعزام می شود؟ 
با  روسیه  جمهور  رئیس  پوتین  والدیمیر 
صــدور فرمانی به ۷۵ شهروند خارجی از 
39 ساله  جمله ادوارد اســنــودن افشاگر 
اعــطــا کــرد.  را  تابعیت روســیــه  آمریکایی 
ــس امنیت  آژان اسنودن، پیمانکار پیشین 
ملی آمریکا، حدود 9 سال است که در روسیه 
زندگی می کند. او که پیشتر اقامت دایم 
روسیه را نیز دریافت کــرده، دو سال پیش 
درخواست  لیندزی،  همسرش  با  همراه 
دریافت شهروندی را مطرح کرده بودند. بر 
اساس گزارش ها، به لیندزی اسنودن هنوز 
موقعیت شهروندی داده نشده اســت، اما 
فرزندشان که در روسیه به دنیا آمده، شهروند 
این کشور محسوب می شــود. اسنودن در 
گذشته از کارکنان آژانس امنیت ملی آمریکا 
)NSA( بود و در سال 2013 اسناد مربوط 
به استراق سمع جمعی این سازمان امنیتی 
را رسانه ای کرد. او پس از افشای این اسناد 
تصمیم داشت خود را از طریق هنگ کنگ به 
اکوادور برساند، اما پس از باطل اعالم شدن  
گذرنامه او از سوی دولت آمریکا، ناگزیر به 
اقامت در روسیه شد. پلیس فدرال آمریکا 
)FBI( وی را متهم به سرقت اسناد دولتی 
آمریکا و فعالیت های جاسوسی کرده است. 
در صورت بازگشت به آمریکا خطر زندان او را 

تهدید می کند. اسنودن بارها اعالم کرده بود 
که در صورت دریافت تضمین برای محاکمه 
عادالنه حاضر است به آمریکا، زادگاه خود، 
برگردد. اسنودن از حق اقامت نامحدود در 
روسیه برخوردار است.وی  پیشتر خواستار 
تابعیت دوگانه آمریکایی-روسی شده بود. 
آمریکا بارها از روسیه خواسته است اسنودن 
را تحویل این کشور دهد. وزارت امور خارجه 
ایاالت متحده اعالم کرد که از تغییر تابعیت 
اسنودن اطالعی ندارد و موضع واشنگتن در 
قبال وی  تغییر نکرده است. با اعالم دریافت 
حق شهروندی روسیه توسط اسنودن، برای 
بسیاری این سوال پیش آمده بود که در پی 
اعالم بسیج عمومی نیروهای روسیه برای 
جنگ در اوکراین، آیا اسنودن به این کشور 
اعزام می شود؟ حاال، وکیل اسنودن گفته 
که موکلش در ارتش روسیه خدمت نکرده 
و از این رو در زمره افرادی قرار نمی گیرد که 
به عنوان بخشی از بسیج عمومی به خدمت 
فرا خوانده شده اند. اعــالم بسیج عمومی 
در روزهای گذشته باعث شده است تعداد 
برای  روسیه  شهروندان  از  توجهی  قابل 
فرار از اعزام به جنگ اوکراین، روسیه را به 
مقصد ارمنستان، ترکیه، مغولستان و ... 

ترک کنند. 

شریفی- ائتالفی از نیروهای راست به رهبری 
ــرادران  حزب پوپولیست و راســت افراطی »ب
ایتالیا« در انتخابات پارلمانی زودهنگام ایتالیا 
به پیروزی رسید. به این ترتیب، جورجا ملونی 

ــرادران ایتالیا، آماده  به عنوان رئیس حزب ب
ــاالر، نخستین  ــردس اســت تــا در ایــن کشور م
نخست وزیــر زن شــود. این انتخابات، اولین 
پیروزی بزرگ راست  افراطی اروپــا محسوب 

ــه رغــم ظــهــور جنبش  و احــزاب  ــود. ب مــی شـ
راست افراطی در سراسر اروپا طی سال های 
اخیر، آن ها نتوانسته بودند به چنین پیروزی 
بزرگی دست یابند. آخرین دستاورد سیاست 
راست افراطی قبل از ایتالیا در سوئد بود. در 
انتخاباتی که در ماه جاری برگزار شد، حزب 
 )SD( راســت افراطی دمــوکــرات هــای سوئد
با افزایش شمار آرا به 20.۵ درصــد، دومین 
حزب بزرگ این کشور شد. حاال در اتحادیه 
اروپا این نگرانی و سردرگمی وجود دارد که 
جهت گیری سومین قدرت بزرگ اقتصادی این 
اتحادیه به کدام سو خواهد رفت. در انتخاباتی 
که روز یک شنبه 2۵ سپتامبر بــرگــزار شد، 
حزب »برادران ایتالیا« به رهبری خانم جرجیا 
ملونی که در گذشته تمایالت نئوفاشیستی 
داشــت، حائز بیش از 26 درصد آرا شد. این 
حزب در انتخابات گذشته حدود ۵ درصد آرا 
را به دست آورده بود. حزب لیگا، دومین حزب 
قدرتمند ائتالف به رهبری ماتئو سالوینی، 
ــد آرا دست  ــر کشور سابق، به ۸.۸ درص وزی
ایتالیا(  )به پیش  ایتالیا  یافت. حزب فورسا 
عنوان  به  هم  برلسکونی  سیلویو  رهبری  به 
سومین پایه ائتالف ۸.1 درصــد آرا را کسب 
کرد. مجموع این آرا به ۴3 درصد می رسد که 

بر اساس قوانین انتخاباتی ایتالیا اکثریت را در 
دو مجلس نمایندگان و سنا نصیب آن ها خواهد 
کرد. در مقابل، احزاب چپ و میانه نه در قالب 
یک اتحاد که به صورت جداگانه وارد کارزار 
انتخاباتی شدند و با توجه به مزیتی که قانون 
انتخاباتی ایتالیا بــرای اتحادها و ائتالف ها 
قائل است عمال به شکست خود کمک کردند. 
انتخابات زودهنگام اخیر، در پی انحالل دولت 
ائتالفی ایتالیا در 21 ژوئیه رقم خورد. نکته 
دارای اهمیت این است که تنها 6۴ درصد 
انتخابات اخیر شرکت  واجـــدان شرایط در 
کردند که پایین ترین سطح مشارکت در ایتالیا 
پس از جنگ جهانی دوم است. در دو انتخابات 
 ۷2.9 ترتیب  به   )2013 و   201۸( قبلی 
درصد و ۷۵.2 درصد از صاحبان رای شرکت 
کرده بودند. در مقر اتحادیه اروپا هنوز کسی 
به درستی نمی داند که ائتالف تحت رهبری 
جرجیا ملونی چه سیاستی در پیش خواهد 
گرفت. او گفته است که مقابل مهاجرت ها و پناه 
جویی ها از کشورهای آفریقایی خواهد ایستاد 
و بنادر ایتالیا را روی قایق های این پناه جویان 
خواهد بست. او »مخالفت اصولی« خود را علیه 
سقط جنین و نیز »البــی همجنس خواهان« 

پنهان نکرده است.

اظهار نظر روز 

جوردن پیترسون، روان شناس معروف درباره 
ــن خیلی  جنگ روسیه با اوکــرایــن گفت: »ای
ساده لوحانه  است که فکر کنیم روس ها دارند 
شکست می خورند و ما داریم برنده می شویم ... 
پوتین می تواند شکست در سیاست های جنگی 
خــودش را مدیریت کند و به مــردم کشورش 
بگوید که »ما به اهدافمان رسیدیم، اوکراین 
را نابود و دست سلطه غرب در اوکراین را قطع 
کردیم، این خیلی پیروزی بزرگی نیست ولی 
بهتر از شرایط دیگری است که می توانست 
ــردم روسیه  ــود« ،مــن فکر می کنم م حاکم ش
این حرف ها را از پوتین قبول می کنند ... ما 
)کشورهای غربی( نمی توانیم در برابر والدیمیر 
پوتین پیروز شویم. ما روح خودمان را برای نفت 
و گاز روسیه فروختیم و این کار را کردیم تا رفعت 
ظاهرِی اخالقِی خودمان را برای نجات سیاره 
)طرح های محیط زیستی که استخراج منابع 

انرژی در غرب را کاهش داد(، باال ببریم.« 

اولین پیروزی بزرگ راست افراطی اروپا در ایتالیا رقم خورد

  »ملونی« ؛ کابوس قاره سبز!

قاب بین الملل 

در تالش برای نجات جان و اندک 
دارایی

در این تصویر خانواده ای در حال نجات آخرین 
دارایی خود هستند. توفان سهمگین »نورو« در 
فیلیپین که در برخی ساعات با سرعت 2۴0 
کیلومتر در ساعت در حرکت بود، خسارت های 
زیــادی در این کشور به بار آورد و باعث جاری 
شدن سیل شد. طبق آخرین اخبار بیش از ۵0 
هزار نفر بی خانمان شده یا از مناطق سیل زده 
به نقاط امن گریخته اند تا جان خود را نجات 
دهند. دست کم هشت نفر بر اثر توفان نورو 

جان باخته اند.

توئیت روز 

کوتاه آمدن در برابر تهدید اتمی 
روسیه، آغاز افول آمریکاست

ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا: 
»بسیار مهم است که تهدیدات هسته ای پوتین، 
آمادگی غرب برای حمایت از اوکراین را تغییر ندهد، 
تا مبادا او و دیگران )در چین، کره شمالی و...( این 
درس خطرناک و پرهزینه برای جهان را بیاموزند 
که داشتن سالح هسته ای یا تهدید استفاده از آن 

می تواند یک استراتژی ارزشمند باشد.«

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
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آشنایی با این خانواده 6 نفره    
پدر و مادر یک خانواده شش نفره کانادایی در سال 2019 در 
حالی که 12 سال از شروع زندگی مشترک شان می گذشت 
متوجه اختالل ژنتیکی نادر بینایی سه فرزند از چهار فرزندشان 
می شوند. آن ها متوجه می شوند سه فرزندشان به بیماری 
رتینیت پیگمنتوزا دچار هستند. این یک بیماری ژنتیکی نادر 
است که به مرور زمان باعث از دست دادن یا کاهش بینایی 
می شود؛ در طول بیماری، شبکیه چشم به آرامــی تخریب 
و قدرت بینایی از فرد سلب می شود. ادیت لمی، مادر این 
خانواده، به CNN گفته: »ما نمی دانیم روند این بیماری به چه 
صورت و با چه سرعتی طی می شود اما طبق شواهد علمی، 
فرزندان ما در اواسط زندگی کاماًل بینایی خود را از دست 
می دهند. در این شرایط، کاری از کسی ساخته نیست؛ در 
واقع هیچ درمان مؤثر و حتی درمان موقتی برای جلوگیری 
از پیشرفت بیماری رتینیت پیگمنتوزا وجود نــدارد«. با این 
حال این پدر و مادر سعی کردند بر خود مسلط باشند و واقعیت 
را بپذیرند؛ این دو با کمک یکدیگر توجهشان را  بر کمک به 
فرزندان خود متمرکز کردند تا بچه هایشان تمام مهارت های 

الزم برای طی کردن مسیر خود در زندگی را کسب کنند.

ساخت خاطرات بصری برای روزهای نابینایی          
هنگامی که آن ها با این خبر کنار آمدند، این زوج توجه شان را بر 
کمک به فرزندان خود متمرکز کردند تا مهارت های الزم برای 
هدایت زندگی را توسعه دهند. این خانواده به پیشنهاد پزشک 
معالج بچه ها تصمیم گرفتند که ذهن و حافظه کودکانشان 
را پر از خــاطــرات بصری کنند. لمی در ایــن بــاره در صفحه 
اینستاگرامش نوشته: »فکر کردم بهتر باشد به جای این که 
عکس یک فیل را در کتاب داستان به بچه ها نشان دهم، آن 
ها را به دیدن یک فیل واقعی ببرم. تمام سعی من این است که 
حافظه بصری فرزندانم را با بهترین و زیباترین تصاویر ممکن پر 
کنم.« همین اتفاق باعث شد آن ها تصمیم بگیرند به دور دنیا 
سفر کنند تا برای روز مبادای فرزندانشان گنجینه ای بصری 
بسازند و از ماه مارس امسال یعنی اوایل بهار، سفرشان را شروع 
کردند و در این مدت بر اساس آن چه در صفحه اینستاگرام 
این خانواده منتشر شده آن ها تا به حال از نامیبیا، زامبیا، 
تانزانیا، ترکیه و مغولستان بازدید کرده اند و اکنون در جزیره 
بالی در اندونزی هستند. این والدین پیش از آغاز سفرشان، 
فهرستی از آرزوهای فرزندانشان را برای سفر تهیه کردند تا 
در صورت امکان آرزوهایشان را به واقعیت تبدیل کنند؛ به طور 
مثال میا دوست داشت اسب سواری را تجربه کند، لوران هم 
می خواست در حین شترسواری، 

آب میوه بنوشد!

تجربه هایی فراموش نشدنی    
»سفر چیزی اســت که می توانید 
یاد بگیرید. جالب و سرگرم کننده 
است اما همچنین می تواند بسیار 
دشوار باشد. ممکن است احساس 
ناراحتی کنید. شاید خسته باشید 
و ناامید شوید. بنابراین چیزهای 
ــادی وجــود دارد که می توانید  زی
از خود یک سفر یاد بگیرید.« این 
ــت کــه می  یکی از متن هــایــی اس
توانید در پیج شخصی این خانواده 
ببینید. مــادر این خانواده دربــاره 
بچه هایش هم در صفحه شخصی 
شــان نوشته: »آن ها فــوق العاده 
کنجکاو هستند. آن ها به راحتی با 
کشورهای جدید و غذاهای جدید 
سازگار می شوند. من بسیار تحت 
تأثیر آن ها قرار گرفتم.« در حالی 
اولویت  در  بصری  تجربه های  که 
باقی می مانند، لمی می نویسد این 
سفرها بیشتر به نشان دادن »نگاه 

متفاوت« به بچه ها و ارائه تجربیات فراموش نشدنی تبدیل شده 
است. پدر و مادر این بچه ها یکی از نکات برجسته این سفرها را 

تقویت پیوند بین بچه ها اعالم کرده اند.

برای پر شدن چشمان شان    
مادر این خانواده در صفحه اینستاگرامی که برای خانواده به 
اسم »برای پر شدن چشمان شان« ایجاد کرده از خاطرات شان از 
سفرهایی که شروع کردند و حال و هوای بچه هایش می نویسد. 
البته به گفته خودش بعد از گفت و گویش با رسانه ها، تعداد 
مخاطبان شان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است و 
حاال 100 هزار دنبال کننده دارند. او در یکی از پست هایش 
که تصویری از بچه هایش را نشان می دهد، نوشته: »روز قبل، 
وقتی از قایق برگشتیم، بچه ها غافلگیر شدند. پدربزرگشان 
که برای مالقات غافلگیرانه آمده بود، به صورت ناشناس در 
یک کافه منتظر آن ها بود. دیدن واکنش آن ها، بی اعتمادی، 
گیجی، شک و سپس انفجارهای شادی، بسیار خنده دار بود. 

او یک هفته پیش ما می ماند تا زمانی که ترکیه را ترک کنیم.«

 تولد هباری ها
2/5 برابر فویت ها

مدتی است متخصصان حوزه جمعیت شناسی هشدار می دهند 
که نرخ رشد جمعیت در ایران سیر نزولی دارد و این کشور به سوی 
پیری جمعیت می رود، با این حال آمارهای سازمان ثبت احوال 
کشور نشان می دهد که در بهار امسال، آمار تولد بیش از 2.5 برابر 

آمار مرگ و میر بوده است.

تعداد تولدها در 3 ماه اول امسال    
بر پایه آمار ثبت احــوال کشور، نرخ والدت در سه ماه نخست 
امسال 25۷ هزار و 64۷ مورد در کشور ثبت شده است که نسبت 
به سه ماه اول سال گذشته، شاهد کاهش والدت ها به میزان 22 
هزار و 900 مورد بوده ایم. با این حال به گزارش ایسنا، از مجموع 
25۷ هزار و 64۷ والدت ثبت شده در بهار امسال در کشور 
91 هزار و 3۸9 والدت در فروردین، ۸2 هزار و 362 والدت در 
اردیبهشت و ۸3 هزار و ۸96 والدت در خرداد به ثبت رسیده 

است.

استان های رکورددار تولد    
از مجموع والدت های ثبت شده در سه ماه نخست سال 1401 
در کشور به ترتیب استان تهران با 32 هزار و ۸۷0 نفر، خراسان 
رضوی با 25 هزار و 110 نفر و سیستان و بلوچستان با 21 هزار و 
226 نفر در رتبه های اول تا سوم بیشترین تعداد والدت در بین 

استان ها قرار گرفته اند.
همچنین استان های سمنان با هزار و 653 نفر، ایالم با هزار و ۷۸6 
نفر و کهگیلویه و بویراحمد با دو هزار و 455 تولد به ترتیب در کل 
والدت های بهار امسال رتبه کمترین والدت در کشور را به خود 

اختصاص داده اند.

تعداد فوتی ها در 3 ماه اول امسال    
تعداد فوتی ها در بهار امسال هم 101 هزار و 393 مورد به ثبت 
رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت هزار 
و 550 مورد کاهش داشته است که این یعنی به طور متوسط 
روزانه 92 فوتی نسبت به سال گذشته کمتر داشته ایم که مهم 
ترین دلیل آن می تواند واکسیناسیون کرونا باشد. به هر حال 
از کل 101 هزار و 393 فوت ثبت شده در بهار امسال در کشور 
36 هزار و 3۸ فوتی در فروردین، 31 هزار و 1۷2 فوتی در 
اردیبهشت و 34 هزار و 1۸3 فوتی در خرداد به ثبت رسیده 

است.

استان هایی با بیشترین و کمترین فوتی    
بر پایه مرگ و میرهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال 
کشور، از مجموع فوت های ثبت شده در فصل بهار امسال در 
کشور، استان تهران با 15 هزار و 512 فوت، خراسان رضوی 
با هشت هزار و 290 فوت و اصفهان با شش هزار و 451 فوت 
به ترتیب بیشترین میزان فوت در کشور را به خود اختصاص 

داده اند.
ــوت، کهگیلویه و  ــالم بــا 66۷ ف همچنین در ســه اســتــان ای
بویراحمد با ۷۷0 فوت و سمنان با ۸۷3 فوت به ترتیب کمترین 

میزان میزان فوتی در کشور به ثبت رسیده است.

 تصمیم جالب یک خانواده 6 نفره برای دیدن دنیا و ایجاد یک گنجینه بصری 
در حالی که 3 فرزند این خانواده در آستانه نابینایی قرار دارند

رعیت نواز-  شاید خیلی از ما با شنیدن یک خبر تلخ یا 
بیماری که ممکن است در آینده برای ما یا دیگر اعضای 
خانواده مشکالتی را به وجود بیاورد، حسابی شوکه شویم 
و قبل از وقوع مشکل، با گرفتن زانوی غم به بغل مشکل 
دیگری به مشکالت مان بیفزاییم. بد نیست امروز ماجرای 
زندگی یک خانواده شش نفره کانادایی را  مرور کنیم که سه 
فرزند این خانواده به دلیل یک بیماری نادر ژنتیکی قرار 
است بینایی شان را از دست بدهند. خواندن این گزارش 
که از مطالب منتشر شده در ترجمه پیج شخصی آن ها و 
چند گزارش خارجی به دست آمده خالی از لطف نخواهد 
بود و می تواند برای بهتر زندگی کردن همه مان بسیار امید 

بخش باشد. پس با ما همراه باشید.

دیدن برای روزهای انبینایی!

تعداد تولدها و فوتی ها در 3 ماه اول امسال
تعداد فوتیتعداد والدتماه

91.38936.038فروردین

82.36231.172اردیبهشت

83.89634.183خرداد

تولید اکسیژن در مریخ و جنجال لباس دیپلماتیک!
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قطعی اینترنت تا کی ادامه دارد؟

این روزها بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی 
به دلیل محدودیت هــای اعمال شــده روی 
اینترنت با مشکل رو به رو هستند و شاید 
یکی از سواالتی که این روزها حتی در جمع 
هــای خانوادگی هم پرسیده می شــود این 
اســت که ایــن قطعی اینترنت و محدودیت 
های اعمال شده روی برخی پلتفرم ها تا کی 
ادامه دارد؟ باشگاه خبرنگاران جوان به نقل 
از احمد وحیدی وزیر کشور نوشته: »تا پایان 
یافتن اغتشاشات محدودیت های اینترنتی 
ادامه دارد. اغتشاشگران موجب اعمال چنین 
محدودیت هایی می شوند و هر گاه دستگاه 
امنیتی و اطالعاتی مطمئن شود که دیگر چنین 
موضوعیتی نیست این محدودیت ها برداشته 
می شود.« کاربری نوشت: »اغتشاشات در کنار 
اون همه تخریب اموال عمومی یک ضربه دیگه 
هم به مردم زد و اونم سردرگمی خیلی از کسب 

و کارها بعد از قطع شدن اینترنت بود.«
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جنجال لباس دیپلماتیک!

روز گذشته تصویری از معاون بین الملل وزارت 
نفت در یک جلسه رسمی منتشر شد که نشان 
می داد آقــای اســدزاده که در سمت راست 
تصویر او را می بینید با پیراهن چهارخانه، 
پوشش کت تک و کفش اسپورت در گفت و 
گویی با طرف خارجی حضور پیدا کرده که واکنش 
های متفاوتی داشته است. کاربری در این باره 
نوشت: »پوششی که معاون بین الملل وزارت 
نفت بر تن دارد، شبیه هر چیزی هست جز یک 
دیپلمات!«  کاربر دیگری نوشت: »درسته که 
کارایی مهم تر از نوع پوشش این آقای دیپلماته 
ولی یادمون نره که این افراد نماینده کشور ما 
هستن پس بهتره سلیقه شخصی شون در نوع 
پوشش رو کنار بذارن.« کاربر دیگری نوشت: 
»زیاد سخت نگیرید. ایشان که قرار نبوده با 

مورا مذاکره هسته ای بکنه.«
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مایکل جکسون اگر جراحی زیبایی نمی کرد!

مایکل  از  خیالی  تصویری  مصنوعی  هــوش 
جکسون بــدون جراحی پالستیک خلق کرده 
که در فضای مجازی هم بازنشر زیادی داشته 
است. مایکل جکسون، ستاره سرشناس دنیای 
موسیقی با افراط در جراحی های زیبایی، زمانی 
که از دنیا رفت، چهره ای بسیار متفاوت از دوران 
کودکی و جوانی پیدا کرده بود. شاید بپرسید که 
این ستاره موسیقی اگر تا امروز زنده می ماند و 
جراحی زیبایی هم نمی کرد، چه قیافه ای داشت؟ 
آلپر یشیلتاش عکاس ترکیه ای در پروژه ای 
با عنوان »انگار اتفاقی نیفتاده« با استفاده از 
هوش مصنوعی، تصویری عجیب از چهره مایکل 
جکسون منتشر کرده که اگر ستاره موسیقی 
عمل جراحی نمی کرد و اکنون زنده بود چنین 
چهره ای داشت. کاربری نوشته: »به نظرم چهره 
واقعی مایکل جکسون بیشتر دیدنی بوده و اصال 

الزم نبوده که این قدر صورتشو تغییر بده!«

 

  3.1     M   views 

تاثیر اغتشاشات در ترانزیت بین الملل

روز گذشته به نقل از شرکت های ترانزیتی 
اعالم شد که در پی ناآرامی های اخیر و تصویر 
مخابره شــده از ایــران به جهان، ترانزیت 
عبوری از کشور هم کاهش پیدا کرده است. 
اندیشکده حمل و نقل ایران که خود را مرجع 
پژوهش های تخصصی در حوزه ترانزیت بین 
المللی از خاک ایران معرفی می کند، نوشته: 
»برخی از شرکت های ترانزیتی تا 40 درصد 
افت ترانزیت را گــزارش کــرده انــد. امنیت 
از جمله مهم ترین عوامل انتخاب راهگذر 
ترانزیتی از سوی تجار و فورواردرهای بین 
ــت.« کاربری در واکنش به این  المللی اس
گــزارش نوشت: »کال بازنده اصلی اعتراض 
های خشن و تخریب اموال عمومی کسی به جز 

مردم نیست«.
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زندگی در مریخ با تولید اکسیژن

دانشمندان می گویند برای نخستین بار روی 
سیاره مریخ اکسیژن تولید شده است، کاری 
که انسان را یک قدم به امکان زندگی روی 
سیاره ای دیگر نزدیک تر می کند. در حالی 
که پرواز بالگرد )اینجیونیتی( ناسا بر فراز 
سطح کره مریخ، توجه زیادی را جلب کرده اما 
آزمایش شگفت آور تازه دیگری یعنی تولید 
مقدار اندکی گاز اکسیژن با دستگاه نصب 
شده بر خودروی مریخ نورد )پرزویرنس(، مورد 
توجه قرار گرفته است. با این که این مقدار 
اندک اکسیژن به دست آمده از جو مملو از 
دی اکسید کربن مریخ، برای زنده نگه داشتن 
یک فضانورد تنها به مدت حدود 5 دقیقه کافی 
است اما اصل آزمایش و تجربه این فناوری از 
اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا نشان 
دهنده امکان پذیر بودن تولید اکسیژن روی 
سطح مریخ است که برای فعالیت همیشگی 
روی سیاره سرخ و استفاده از آن به عنوان 
پایگاهی برای سفر به نقاط دیگر فضا، بسیار 

الزم و ضروری است.

 

  2.4     M   views 

مارمولک خشک شده؛ غذای پرطرفدار چینی

تصویری که می  بینید مربوط به مارمولک  های 
خشک  شده  ای است که در چین طرفداران 
زیادی دارد. چینی  ها معتقدند مارمولک خواص 
درمانی زیادی دارد، مثل کاهش وزن، تب  بر 
بودن و افزایش قوای جسمانی. با این حال 
کاربران به این غذای محبوب چینی واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »جمعیت زیاد و 
منابع کم، باعث می شه هر چیزی رو به شکل 
غذا استفاده کنی.« کاربر دیگری نوشت: »خدا 
کنه این بار با مارمولک خوردنشون یک پاندمی 
دیگه مثل کرونا توی جهان راه نندازن که واقعا 
حوصله شو ندارم.« کاربر دیگری هم نوشت: 
»همین کله پاچه خوردن خودمون برای خیلی از 
کشورها قفله و خوردنش رو چندش می دونن با 
این که به نظر خودم کله پاچه یکی از لذیذترین 

غذاهای دنیاست.«



نیوکمپ میزبان جام جهانی شد
رسانه اسپانیایی از قطعی شدن میزبانی نیوکمپ در مسابقات جام جهانی 
ــو »کادینا سر« اسپانیا خبر داد ،در پرونده کاندیداتوری  خبر داد.رادی
مشترک اسپانیا و پرتغال برای میزبانی از مسابقات جام جهانی 2030 
ورزشگاه نیوکمپ نقشی اساسی دارد.طبق گزارش های رسیده ،ورزشگاه 
خانگی باشگاه بارسلونا به عنوان یکی از ورزشگاه های میزبان جام جهانی 
2030 قطعی است.جام جهانی 2022 کمتر از دو ماه دیگر به میزبانی 
دوحه قطر برگزار می شود. جام جهانی 2026 هم به میزبانی مشترک 

آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.

 مدافع بارسا جام  جهانی را از دست داد؟
رونالد آرائوخو در لحظات ابتدایی بازی مقابل ایران مصدوم شد و از بازی بیرون 
رفت تا نگرانی های اردوی تیم ملی اروگوئه و بارسلونا را به اوج برساند.مدافع 23 
ساله که در این سال ها به یکی از ارکان اصلی دفاعی بارسلونا بدل شده ممکن 
است جام جهانی را از دست بدهد.این بازیکن که از ناحیه همسترینگ دچار 
آسیب شده بود، تصمیم گرفته پای خود را به تیغ جراحی بسپارد.رسانه های 
اسپانیایی گزارش دادند که او سه شنبه راهی فنالند خواهد شد تا عمل جراحی 
خود را انجام دهد. او دو تا سه ماه زمان نیاز دارد تا به میدان بازگردد و به همین 

دلیل احتمال حضور او در جام جهانی به حداقل رسیده است.

چهارشنبه  6 مهر 1401
5ورزشیاول ربیع االول  1444.شماره 21042

آفساید

خبر

استقاللی ها شارژ مالی شدند

تیم فوتبال استقالل در هفته هفتم، بازی مهمی را 
مقابل گل گهر سیرجان خواهد داشت و به همین 
دلیل تمرینات این تیم در تعطیالت لیگ برتر با جدیت 
زیادی پیگیری شد.با توجه به حساسیت بازی هفته 
هفتم و همچنین عملکرد قابل قبول آبی پوشان به 
خصوص در دو بازی اخیر، مطالبات تمام بازیکنان و 
اعضای کادرفنی طبق برنامه ریزی مالی، پرداخت و 

تعهدات باشگاه تاکنون انجام شد.

نیک  نفس و یزدانی به گل  گهر می رسند
زبیر نیک  نفس و سیاوش یزدانی در بازی دوستانه 
استقالل مقابل تیم ملی دانشجویان غایب بودند.این 
دو بازیکن به دلیل سرماخوردگی و برای کسب آمادگی 
برای بازی استقالل مقابل گل  گهر سیرجان، در تمرین 
استقالل شرکت نکردند.درباره این دو بازیکن گفته 
می شود آن ها از امروز در تمرینات استقالل شرکت 
خواهند کرد تا در صورت نظر مساعد کادر فنی در بازی 

با گل  گهر سیرجان، آبی ها را همراهی کنند.

 »تا پای جان، برای ایران« 
شعار تیم ملی در جام جهانی

شعار تیم ملی برای جام جهانی 2022 قطر مشخص 
مسئولیت  دپارتمان  رئیس  محمدی،  شد.احسان 
اجتماعی گفت: امسال بعد از اعــالم فراخوان برای 
دریافت شعار پیشنهادی از طریق شبکه های مرتبط 
با تیم و فدراسیون فوتبال تعداد زیادی شعار دریافت 
بر اســاس شاخص هایی  کردیم.شعارهای دریافتی 
چون »کوتاهی و قابلیت به یادسپاری«، »آهنگین بودن و 
دارای ظرفیت انگیزه بخشی و مبارزه جویی« و همچنین 
ــاداری بازیکنان« بحث و بررسی  »همدلی مــردم و وف
شد.وی با بیان این که شعار تیم های حاضر در دو جام 
جهانی 20۱۴ برزیل و 20۱۸ روسیه تحلیل محتوا شده 
بود، گفت: کلیدواژه هایی چون ملت، رویا، تاریخ و ... در 
شعار بسیاری از کشورها تکرار می شود، به همین دلیل 
کارگروه تصمیم گرفت برای پرهیز از شباهت و همچنین 
تکرار کلیدواژه ایران، از نام کشور در شعار استفاده کند و 
شعار »تا پای جان، برای ایران« با توافق جمعی انتخاب و 

به کمیته برگزار کننده مسابقات ارسال می شود.

داورزنی از بازنشستگی تا تالش 
برای بقا

گروه ورزش/ چندی پیش بود که خبرگزاری های 
داخلی مدعی شدند با وجود این که هنوز یک سال 
و دو ماه تا پایان مدت ریاست چهار ساله محمدرضا 
داورزنی در فدراسیون والیبال فرصت باقی  است اما 
گویا حکم بازنشستگی او به وزارت ورزش ابالغ شده 
است. طبق شنیده ها داورزنی و البته حمید سجادی 
برای  به دنبال کسب مجوزهای الزم  ــر ورزش  وزی
ــی در فدراسیون والیبال هستند.  ادامــه کار داورزن
این درحالی است که آرش فرهادیان مدیرکل امور 
مشترک فدراسیون های ورزشی در واکنش به انتشار 
اخباری مبنی بر بازنشستگی رئیس فدراسیون والیبال 
می گوید: »در این خصوص هنوز هیچ  چیز به صورت 
رسمی به ما ابالغ نشده است و هرگاه چنین موضوعاتی 
به  صورت رسمی به ما ابالغ شود، اقدام خواهیم کرد.«

 

تالش برای رساندن قرارداد 
گوش شکسته ها به فوتبالیست ها

محمدابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون با تاکید بر 
این که فدراسیون کشتی سعی کرده با جذب حامیان 
مالی در جهت افزایش قرارداد کشتی گیران در لیگ 
حرکت کند، گفت: »خوشبختانه تعهد تیم ها درخصوص 
پرداخت مطالبات کشتی گیران به  صورت کامل رشد 
قابل توجهی داشته و دیگر مانند سابق نیست که یک 
کشتی گیر برای دریافت قرارداد خود مشکالت زیادی 
را متحمل شود. هدف فدراسیون این است که مبالغ 
قــرارداد کشتی گیران را به رشته هایی مثل والیبال و 
حتی فوتبال نزدیک کند تا از این حیث کشتی به  عنوان 

ورزش اول ایران به جایگاه واقعی خود نزدیک شود«. 

اخبار

آغاز جنگ مدعیان برای جام سی  و ششم والیبال

موسوی با نیان الکترونیک وارد می شود!
گروه ورزش/ سی وششمین دوره لیگ برتر والیبال مردان از امروز با حضور ۱2 تیم آغاز 
می شود تا جنگ مدعیان برای تصاحب جام قهرمانی رسما از سر گرفته شود. این رقابت ها 
درحالی 2۸ روز زودتر از فصل گذشته لیگ برتر آغاز می شود تا از فشردگی رقابت ها کاسته 
شود. یکی از نکات قابل توجه لیگ امسال بازگشت یکی از پرسروصداترین بازیکنان والیبال 
طی یکی دو ماه اخیر به لیگ برتر ایران است. سیدمحمد موسوی ستاره والیبال ایران که با 
وجود دعوت برای حضور در لیگ ملت های والیبال در تصمیمی غیرمنتظره و در اعتراض 
به کمبود امکانات فدراسیون والیبال اعالم کرده بود قصدی برای همراهی تیم ملی ندارد، 
حاال قرار است در کسوت ستاره مشهدی ها به لیگ برتر ایران برگردد؛ آن هم در شرایطی که 
شایعات درباره ابهام ادامه حضور او در والیبال ایران به گوش می رسید.  گفتنی است، هفته 
نخست لیگ برتر مردان در شرایطی به میزبانی یزد، گرگان، تهران، آمل و اصفهان برگزار 
می شود که دیدارهای این هفته بدون تماشاگر خواهد بود. در یکی از مهم ترین دیدارهای 
این هفته، تیم شهداب یزد قهرمان فصل گذشته لیگ برتر به مصاف هورسان رامسر می رود. 
هورسانی ها در دوره قبل در جایگاه دوازدهم قرار گرفتند و امسال برای رتبه بهتری تالش 
می کنند. پیکان تهران پرافتخارترین تیم این رقابت ها با 22 مدال شامل ۱2 قهرمانی، 6 
نایب قهرمانی و ۴ مدال برنز این هفته مهمان گیتی پسند اصفهان است. همچنین لبنیات 
هراز آمل که هدایت آن را بهروز عطایی سرمربی تیم ملی برعهده دارد، در سالن پیامبر 
اعظم)ص( میزبان تیم تازه وارد ایفا سرام اردکان است. سایپا نیز در خانه والیبال تهران از 
راه یاب پذیرایی خواهد کرد و پاس گرگان در سالن امام خمینی )ره( گرگان به مصاف دیگر 
تیم تازه لیگ برتری شده نیان الکترونیک خراسان خواهد رفت.قرار بود شهرداری ارومیه 
در آخرین مسابقه هفته نخست لیگ برتر، میزبان هم نام گنبدی خود باشد که این دیدار به 

تعویق افتاد و زمان برگزاری آن متعاقبا از سوی سازمان لیگ اعالم خواهد شد.

برنامه هفته اول:       
ساعت ۱۵ مس رفسنجان – فوالد سیرجان ایرانیان 
پاس گرگان – نیان الکترونیک خراسان  ساعت ۱6
ساعت ۱6 سایپای تهران – راه یاب ملل مریوان  
لبنیات هراز آمل – ایفا سرام اردکان   ساعت ۱6
ساعت ۱6 گیتی پسند اصفهان – پیکان تهران  

شهداب یزد – هورسان رامسر   ساعت ۱7:30

سوژه

  5بازیکن خطرناک از نگاه دیلی میل

 انگلیس مراقب طارمی، قدوس 
و عزت اللهی باشد!

ایران روز جمعه اروگوئه را شکست داد تا نشان دهد تیمی دست و 
پا بسته در جام جهانی نیست. بازگشت کارلوس کی روش دستیار 
سابق سر الکس فرگوسن در منچستریونایتد این تیم را تقویت 
کرده است. دیلی میل، رسانه انگلیسی به تحلیل و آنالیز این بازی 
و بازیکنان تاثیرگذار ایران پرداخته و طی گزارشی پنج بازیکن 
خطرناک ایران را معرفی کرده و به تیم ملی انگلیس درباره آن ها 

هشدار داده است. در گزارش دیلی میل آمده است:
  مهدی طارمی بازیکن برجسته آن هاست. بازیکن شماره ۹ به 
طور مداوم در سه فصل گذشته در پورتو گلزنی کرده و پاس گل 
داده است، اگرچه او بیشتر به دلیل  گل آکروباتیک برابر چلسی 
در لیگ قهرمانان اروپا  شناخته می شود. او همچنین بهترین زوج 
پرتغال را با لوئیز دیاز کلمبیایی داشت که فصل گذشته پورتو را به 
مقصد لیورپول ترک کرد.این بازیکن 30 ساله احتمااًل در سمت 

راست سه نفره هجومی ایران در دوحه بازی خواهد کرد.
  سامان قدوس هافبک برنتفورد در دیدار مقابل اروگوئه بازی 
خوبی ارائه داد. او پایه گذار گل تیمش در این دیدار بود و در کل 
عملکرد خوبی داشت.این بازیکن 2۹ ساله در این فصل اغلب در 

برنتفورد در لیگ برتر نیمکت نشین بوده است.
  سعید عزت اللهی  هافبک بلند قد و ظریفی که سر باال بازی و 
توپ گیری می کند و بین هافبک ها و مهاجم ها یک لینک ارتباطی 
است. او پس از یک فصل حضور در اتلتیکو مادرید در چند تیم از 
جمله ردینگ در انگلیس بازی کرد. او به عنوان یک جوان 2۵ ساله 

چشم نواز بازی می کند.
  علیرضا بیرانوند  قرار است بین دو دروازه بان یعنی عابدزاده و 
نیازمند برای حضور در دوحه قطر باشد. بیرانوند یک شوت گیر 
بسیار خوب است که پنالتی کریستیانو رونالدو را در مسابقات 
جهانی 20۱۸ مهار کرد. این دروازه بان قد بلند در روز جمعه 
مقابل اروگوئه چندین سیو نیز انجام داد. او همچنین پرتاب های 
دست بلند و رکورد جهانی گینس را برای پرتاب توپ مقابل کره  

جنوبی دارد.
  حسین کنعانی زادگان  مردی که هرگز به لیگ های بزرگ راه 
نیافته است اما او بازیکنی است که می تواند ستون دفاعی ایران در 
جام جهانی باشد و گرت ساوت گیت باید فکری برای او کند.  می 
توان گفت بهترین ویژگی تیم ایران خستگی ناپذیری و جنگندگی 
آن هاست. آن ها قاطعانه بازی می کنند. کنعانی زادگان بازیکن 
2۸ ساله ای است که برای یک تیم قطری بازی می کند و توانست 

لوئیس سوارس را در دیدار با اروگوئه مهار کند.

گزارش

  دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
ایران بعد از تحویل این تیم از »مارک ویلموتس« 
بلژیکی، موفق شد ایــران را در شرایط سختی از 
مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 عبور بدهد. 
او ابتدا در مرحله دوم نتایج خوبی برابر بحرین، 
ــراق، هنگ کنگ و کامبوج گرفت و در ادامــه  ع
تیم  با  را  زودهنگامی  صعود  نهایی،  مرحله  در 
ایران به جام جهانی رقم زد.اما جایگاه اسکوچیچ 
به عنوان سرمربی تیم ملی، بعد از قرعه کشی 
جام جهانی 2022 متزلزل شد. زمزمه ها برای 
ــاال گرفت و ابتدا  برکناری ایــن مربی کـــروات ب
کمیته فنی فدراسیون فوتبال رای به اخــراج او 
داد. بعد از گذشت کمتر از یک هفته و مذاکرات 
فدراسیون فوتبال با گزینه هایی چون علی دایی، 
اسکوچیچ در تیم ملی ماندنی شد اما این تصمیم 
باز هم دستخوش تغییر شد.با برگزاری انتخابات 
فدراسیون فوتبال و بازگشت مهدی تاج به عنوان 
رئیس این فدراسیون، در نهایت اسکوچیچ از تیم 
ملی ایران اخراج و کارلوس کی روش به جای او 

انتخاب شد.اسکوچیچ بعد از جدایی از تیم ایران، 
از گفت وگو با خبرنگاران خــودداری کرد. مربی 
کروات که گفته می شد یکی از گزینه های مدنظر 
تیم ملی فوتبال عراق هم بوده است، در این مدت 
تنها با انتشار پیامی در اینستاگرام خود، مصاحبه ای 
را که به نقل از او منتشر شده بود تکذیب و اعالم کرد 

که از هیچ کشوری پیشنهاد ندارد.
سکوت اسکوچیچ حتی بعد از تــرک تــهــران و 
بازگشت به کرواسی هم ادامه داشت تا این که 
سرانجام او در مصاحبه ای به این سکوتش با پاسخ 
دادن به سواالتی در خصوص تیم ملی، اخراجش 
با تصمیم مهدی تاج و پیشنهادهایی که دارد، 
پایان داد. این مربی تاکید کرد که پیشنهادهایی 
هم دارد و قیمت و ارزش قراردادی اش به واسطه 
نتایجی که در ایران گرفته، در حال افزایش است.
اسکوچیچ در پاسخ به این سوال که به نظر می 
رسد جام جهانی قطر را در تلویزیون خواهد دید 
نه به عنوان سرمربی ایران، اظهار کرد: متأسفانه 
بله. اما من نمی توانم چیزی را تغییر بدهم، این 

در اختیار و کنترل من نیست.سرمربی سابق 
تیم ملی ایــران که با رادیــو Rijeka گفت وگو 
می کرد، تصریح کرد: با تیم ملی ایران بهترین 
جام  انتخابی  مسابقات  در  را  ممکن  عملکرد 
جهانی در آسیا داشتم. ما بازی های زیــادی را 
بردیم و رکوردهایی را به ثبت رساندیم. پس از آن، 
روزی رئیس )فدراسیون فوتبال ایران( تصمیم به 

اخراج من گرفت.
اسکوچیچ خاطرنشان کرد: من تصمیم او )مهدی 
تــاج( را پذیرفتم و اکنون این جا هستم، بدون 
کار. قصد دارم برای چند ماه استراحت کنم.وی 
گفت: پس از کسب نتایج عالی در ایران، قیمت و 
ارزش من به عنوان مربی در حال افزایش است 
و پیشنهادهایی هم دارم اما قبل از هر تصمیمی 
درباره آینده ام وقت می گذارم. آن ها )فدراسیون 
ایــران( جام جهانی را از من گرفتند اما نتیجه و 
رکوردها جزئی از تاریخ تیم ملی ایــران خواهد 
ماند. امیدوارم ایران در جام جهانی کار بزرگی 

انجام دهد.

سکوت سرمربی سابق تیم ملی ایران شکست

اسکوچیچ: ارزشم باال رفت اما جام جهانی را از دست دادم

حمایت کی روش از طارمی
مطبوعات پرتغال در چاپ دیروز خود به حمایت های پورتو، مربی 
سابق ریوآوه و کارلوس کی روش از ستاره کشورمان واکنش نشان 
دادند و تصویر او را روی جلد بردند.مهدی طارمی که هفته گذشته 
به دلیل اصرار خبرنگار Eleven tv پرتغال به تمارض در بازی مقابل 
اتلتیکو، مصاحبه را نیمه تمام گذاشت تحت حمایت شدید سرمربی، 

مربی ، دیگر افراد و حتی شهردار شهر پورتو قرار گرفت.نشریه اوجوگو عکس طارمی را  روی صفحه اول برد و مدعی شد که 
ستاره ایرانی در برابر فشارهای وارد شده ایمن است و او همچنان پیشرفت می کند.نشریه اوجوگو به نقل از کی روش به 
حمایت از طارمی پرداخت و نوشت: چیزی که نتواند تو را بکشد، تو را قوی تر خواهد کرد.رکورد پرتغال نیز در جلد  اصلی 
خود به طارمی اشاره کرد و از حمایت شدید پورتو از ستاره ایرانی نوشت. نشریه چاپ لیسبون نوشت: همگی حامی مهاجم 
ایرانی هستند و همه برای طارمی به پاخاستند.کارلوس کاروالهال نیز درباره طارمی صحبت کرد و به دفاع از بازیکن سابق 

خود پرداخت.مربی پیشین ریوآوه گفت: فکر نمی کنم این بحث ها کوچک ترین تاثیری روی طارمی بگذارد.

رضایت سرمربی استقالل از هافبک مغضوب
هافبک ازبکستانی استقالل در تمرینات این تیم عملکرد خوبی 
داشته است.عزیز بک آمانوف هافبک استقالل که در فصل گذشته 
بعد از، از دست دادن یک پنالتی با غضب مجیدی مواجه شد و دیگر 
نتوانست در ترکیب اصلی استقالل قرار بگیرد، از ابتدای این فصل 

هم هرگز نتوانست رضایت »ریکاردو ساپینتو« را برای حضور در 
ترکیب اصلی به دست آورد.سرمربی استقالل از عملکرد این بازیکن 

راضی نبود و حتی زمانی هم که خبرنگاران از او در این خصوص سوال 
کردند، او تأکید داشت این بازیکن آمادگی الزم را برای حضور در فهرست ۱۸ نفره ندارد.با تعطیالت 
20 روزه لیگ به دلیل اردوی تیم ملی، آمانوف تالش زیادی کرد تا رضایت ساپینتو را جلب کند. سرمربی 
استقالل هم از نحوه تمرینات و آمادگی این بازیکن رضایت داشته و احتمال دارد این بازیکن با قرار گرفتن 

در فهرست ۱۸ نفره استقالل، در دیدار با گل گهر به میدان برود.

هادی/ کمتر از دو ماه تا آغاز رقابت های 
جــام جهانی 2022 قطر باقی مانده 
اســت و 32 تیم حاضر در ایــن دوره از 
مسابقات در حــال گــذرانــدن اردوی 
آماده سازی و انجام بازی های دوستانه 
هستند و تیم ملی کشورمان هم به عنوان 
یکی از 32 تیم حاضر در قطر، در اتریش 
اردو زده و دو دیدار دوستانه هم با تیم 
هــای اروگــوئــه و سنگال بــرگــزار کرده 
ــاز مسابقات  ــت. قطعا هر چه به آغ اس
نزدیک تر می شویم اخبار مربوط به جام 
جهانی حجم بیشتری از اخبار و گزارش 
های رسانه های مختلف در جهان را به 
خود اختصاص می دهد و رسانه ها از 
ابعاد مختلف به نخستین جام جهانی 
پاییزی- زمستانی تاریخ این رقابت ها 
می پردازند. البته اکثر اخبار هم درباره 
نحوه آمــاده شدن قطر بــرای برگزاری 
ــای جــام جهانی و اقــدامــات و  ــداره دی
کارهایی است که در راستای برگزاری 
هر چه بهتر این مسابقات انجام شده 
یا می شــود. روز گذشته هم در همین 
 )QMC( راستا، شرکت رسانه ای قطر
بی سابقه  پوشش  مدعی  خــبــری،  در 
مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 
ــت. شیخ عبدالعزیز بن ثانی  شــده اس
ــن شرکت  ــی ای ــرای الــثــانــی  -مــدیــر اج

رسانه ای قطری- در خبری که توسط 
پایگاه خبری »گلف تایمز« منتشر شده، 
اعالم کرده است که پوشش مسابقات 
جام جهانی قطر به شبکه های تلویزیونی 
محدود نمی شود بلکه  این مسابقات 
عالوه بر تلویزیون از طریق شبکه های 
رادیویی پوشش داده خواهند شد.به 
گفته وی مسابقات جام جهانی 2022 
به زبان های متنوعی گزارش می شود و 
در اختیار مخاطبان قرار می گیرد که از 
آن جمله می توان به انگلیسی، فرانسه 
ــاره کــرد.  ایــن مدیر اجرایی  و اردو اش
رسانه در قطر در گفت وگویی که با رادیو 
کویت داشته، پیش  بینی کرده است که 
به واسطه پوشش قابل توجه مسابقات 
جام جهانی بتوانند مخاطبان )بیننده و 
شنونده (  بسیاری را از اقصی نقاط دنیا 
-در داخل و خارج از ورزشگاه ها -جذب 
ــاس این  شبکه های خــود کنند.بر اس
گزارش، مسابقات جام جهانی 2022 
متشکل از 32 تیم فوتبال است. انتظار 
می رود کشور قطر با جمعیتی کمتر از 3 
میلیون نفر، میزبان ۱2 میلیون گردشگر 
عالقه مند به فوتبال باشد که در جریان 
این مسابقات به قطر سفر خواهند کرد. 
همچنین روز گذشته آخرین مرحله بلیت 
فروشی مسابقات جام جهانی 2022 

قطر از روی سایت رسمی فیفا آغاز شد و 
به این بهانه رسانه های ایرانی و خارجی 
ــاره و به تفکیک  به قیمت بلیت ها اش
مراحل مختلف این مسابقات یک ماهه 

قیمت ها را منتشر کردند.

هشدار روس ها به قطر و فیفا       
ــود ایـــن اقـــدامـــات و تحرکات  ــا وجـ ب
گسترده قــطــری هــا بـــرای بــرگــزاری 
مسابقات جام جهانی اخبار منفی هم 
درباره این مسابقات کم نیست. از اخبار 
مربوط به کشته شدن کارگران شاغل 
در پروژه های جام جهانی قطر و تضییع 
حقوق انسانی آن ها تا مخالفت برخی 
کشورها با میزبانی قطر با وجود گذشت 
چند سال از انتخاب این کشور کوچک 
حوزه خلیج فارس برای میزبانی جام 
2022. در حــالــی کــه قطر  جهانی 
تقریبا به آمادگی کامل برای میزبانی 
از این رقابت ها رسیده اما از یک طرف 
آلمان این کشور را شایسته میزبانی 
نمی داند و از طرف دیگر هم روس ها 
تهدید به برگزار نشدن این رقابت بزرگ 
می کنند.روز گذشته بود که رسانه ها، 
خبری جنجالی را مخابره کردند که 
نقل قولی از یک مقام بلند پایه کشور 
روسیه بود. دبیر شورای امنیت روسیه 

در اظهارنظری عجیب و تکان دهنده 
اعالم کرد که جام جهانی 2022 قطر 

برگزار نخواهد شد.
نیکالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت 
روسیه در اظهار نظری جنجالی و شوک 
آور گفته بود: امسال جام جهانی وجود 
ــت. در هفته های اخیر  نخواهد داش
همه چیز تغییر خواهد کرد.فیفا تیم 
ملی فوتبال روسیه را به دلیل حمله 
این کشور به اوکراین اسفند ماه سال 
گذشته از پلی آف جام جهانی 2022 
کنار گذاشت تا در نهایت این تیم ملی 
فوتبال ولز باشد که با شکست اوکراین 
ــام جهانی  راهـــی مرحله گــروهــی ج
می شود.البته پیش از این هم روس ها 
تهدید کرده بودند که به دلیل حضور 
نداشتن تیم ملی فوتبال این کشور در 
جام جهانی اجازه برگزاری این رقابت 
را نخواهند داد اما هشدار یک مقام 
بلند پایه امنیتی روس باعث نگرانی 
جهانی  جام  کننده  برگزار  مسئوالن 
و قطری هــا و فوتبال دوســتــان شده 
است. هرچند برخی کارشناسان این 
تهدیدها را بیشتر نوعی بلوف می دانند 
که هر از گاهی سعی دارد فقط حذف 
سیاسی تیم ملی روسیه از جام جهانی 

را یادآوری کند.

وام ۱۲۰ میلیاردی پرسپولیس از یک بانک!
باشگاه پرسپولیس برای تامین مالی هزینه های جاری خود 
۱20 میلیارد تومان وام دریافت کرده است.به گزارش ایسنا، 
ــد از سهام باشگاه پرسپولیس در  ۱0 درص ــروش  پــس از ف
فرابورس، حدود 3۵0 میلیارد تومان از این محل به حساب این 
باشگاه واریز شد و قرار بود این پول زیر نظر کمیته ای سه نفره 
متشکل از نماینده سازمان خصوصی سازی، وزارت ورزش و 
باشگاه پرسپولیس هزینه شود. درباره این موضوع یک مقام 
آگاه در باشگاه پرسپولیس به ایسنا اعالم کرد: این باشگاه با 
ضمانت سپرده 3۵0 میلیاردی خود نزد یکی  از بانک ها، از این 
بانک  ۱20 میلیارد تومان وام گرفته تا هزینه های جاری خود 

را پرداخت کند.

 جام جهاین قطر    
برگزار نخواهد شد؟   

 هشدار عجیب مقام امنیتی روسیه 
در آستانه جام جهانی



سینما و تلویزیون چهارشنبه  6 مهر 61401
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به  سینماگران  تحمیلی،  جنگ  نیمه های  از 
سراغ روایت هایی درباره دفاع مقدس رفتند و از 
زوایای مختلف، تاثیر جنگ بر زندگی انسان ها و 
فداکاری های رزمندگان در مقابل تجاوز دشمن را 
به تصویر کشیدند. نتیجه تالش سینماگران برای 
روایت این برهه از تاریخ، خلق آثاری ماندگار و مهم 
و همچنین شکل گیری ژانر جدیدی به نام »دفاع 
مقدس« در سینمای ایران بود. از میان آثار مختلفی 
که در ژانر دفاع مقدس تولید شدند، بعضی فیلم ها 
که  کنند  خلق  را  شخصیت هایی  شدند  موفق 
به دلیل ویژگی های شخصیتی خاص و جذاب  
آن ها یا بازی درخشان بازیگرشان، به کاراکتری 
ماندگار و محبوب در تاریخ سینمای دفاع مقدس 

تبدیل شدند.

حاج کاظم و صادق مشکینی/ آژانس     
شیشه ای و لیلی با من است

وقتی نام سینمای دفاع مقدس به میان می آید، 
یکی از اولین شخصیت هایی که در ذهن مخاطبان 
تداعی می شود،  »حاج کاظم« در »آژانس شیشه ای« 
حاتمی کیاست. حضور در جبهه های جنگ برای 
او منصب و ثروتی دست و پا نکرده اما این شخصیت 

برای احقاق حق همرزمش »عباس« که 
نیاز به عمل جراحی در خارج از ایران 
دارد، به پا می خیزد و دست به کارهای 
عدالت طلبی،  ــد.  ــی زن م عجیبی 
عمل گرا بودن و جسارت »حاج کاظم« 

از او کاراکتری دوست داشتنی و 
به یادماندنی ساخت. یکی 

مهم  فیلم های  از  دیگر 
کارنامه پرویز پرستویی 
نیز اثری دفاع مقدسی 

است. 
کــاراکــتــر طناز و بامزه 

»صـــادق مشکینی« در 
»لیلی با من است« برخالف 

در  معمول  شخصیت های 
ــه مــبــارزه و  ــی ــار، روح ــ ایـــن آث

فداکاری نداشت. همین ویژگی 
و خلق شخصیتی جدید باعث شد 
»صــادق مشکینی« جذاب شود. 

کمال تبریزی در این فیلم برای 
نخستین بار، کمدی را به میدان 

جنگ برد.

اُلفت/ شیار 143    
فیلم »شیار 143« ساخته نرگس آبیار، دست روی 
سوژه متفاوتی گذاشت و سراغ نمایش انتظار 
مــادران شهدا رفت. شخصیت »الفت« شهادت 
پسرش را بــاور نمی کند و با تصور مفقود شدن 
او، منتظر بازگشت »یونس« اســت. قصه چشم 
انتظاری این مادر برای رسیدن خبری از فرزندش 
یا حداقل بازگشت پیکر او، آن قدر تاثیرگذار بود 
که مخاطبان را با رنج این شخصیت همراه کند 
و احساسات تماشاگر را برانگیزد. ناگفته نماند 
واقعی بودن این کاراکتر نیز »الفت« را بیشتر مورد 
توجه قرار داد و بازی خوب مریال زارعی نیز اتفاقی 

که باید را برای شخصیت رقم زد.

سعید/ از کرخه تا راین    
ابراهیم حاتمی کیا با فیلم های دفــاع مقدسی 
کارنامه خود، سهم مهمی در تاریخ سینمای 
جنگ و خلق کاراکترهای ماندگار دارد. 
شخصیت »سعید« در فیلم »از کرخه تا 
ــن« یک جانباز است.  رای
ــر بــمــب هــای  او کــه بــر اثـ
ــده،  ش نابینا  شیمیایی 
ــه مــــی شــــود بــه  ــوجـ ــتـ مـ
شــدن،  شیمیایی  دلــیــل 
ــون نیز  ــ ــان خـ ــ ــرط ــ ــه س ــ ب
مسئله  همین  مبتالست. 
باعث می شود مرگ بر اثر 
بیماری، تاثیر منفی بر روح 
بگذارد  »سعید«  روان  و 
با  ارتباط عاشقانه اش  و 

خـــداونـــد نــیــز تحت 
ــرار بــگــیــرد.  ــ تــاثــیــر ق
مظلومیت و نوعی سادگی که 
در این کاراکتر وجود داشت 
ــازی فــرامــوش نــشــدنــی  و بـ
علی دهـــکـــردی، او را به 
شخصیتی تاثیرگذار و مهم 

تبدیل کرد.

دایی غفور/ بوی پیراهن یوسف    
یکـی از آثـار دفـاع مقدسـی کـه مسـئله انتظـار 
خانـواده آزادگان را بـه تصویـر کشـیده، »بـوی 
پیراهـن یوسـف« اسـت. شـخصیت اصلـی ایـن 
فیلم »دایی غفور« بـا بازی علی نصیریان، کسـی 
اسـت کـه خبـر شـهادت فرزنـدش را نمی پذیـرد 
و در جسـت و جـوی اوسـت. نصیریـان در ایـن 
فیلـم کـه جـزو بازی هـای درخشـان کارنامـه اش 
محسوب می شود، سرگشـتگی و چشم انتظاری 
»دایی غفور« را به صورت کامـال باورپذیر نمایش 
می دهـد و تاثیر عمیقـی بر تماشـاگر می گـذارد. 
بـازی فوق العـاده نصیریـان و شـخصیت پردازی 
خـوب کاراکتـر »دایـی غفـور« نـام این شـخصیت 

را در ذهـن مخاطبـان مانـدگار کـرد.

ننه گیالنه/ گیالنه    
از شـخصیت های زن مانـدگار در سـینمای دفاع 
مقدس، »ننـه گیالنه« با بـازی فاطمـه معتمدآریا 
در فیلـم »گیالنـه« سـاخته رخشـان بنی اعتمـاد 
و محسـن عبدالوهـاب اسـت. ایـن شـخصیت، 
مـادری رنـج کشـیده اسـت کـه جنـگ تحمیلـی، 
مفقـود شـدن همسـر و قطع نخاع شـدن پسـرش 
در جنگ، زندگـی خانوادگـی  او را زیـر و رو کرده 
اسـت. او به تنهایی باید از پس مشـکالت بربیاید 
و از فرزنـد جانبـازش پرسـتاری کنـد. ارتبـاط 
عاشـقانه و عمیق »ننه گیالنه« با پسـرش که قادر 
بـه حرکـت نیسـت و رنج هایی کـه متحمل شـده، 
از دالیـل پـاک نشـدن ایـن شـخصیت از ذهـن 
مخاطـب اسـت. معتمـد آریـا نیـز در ایـن فیلـم، 

نقش آفرینـی درخشـانی دارد.

باشو/ باشو غریبه کوچک    
معموال فیلم های کمتری ویژه سینمای کودک و 
نوجوان ساخته می شود بنابراین شخصیت های 
کودک یا نوجوان در فهرست کاراکترهای جذاب 
و فراموش نشدنی سینما و به طور خاص سینمای 
دفاع مقدس سهم زیادی ندارند اما »باشو« در »باشو 
غریبه کوچک« اثر ماندگار بهرام بیضایی جزو موارد 
استثناست. این نوجوان جنوبی خانواده خود را در 
جنگ تحمیلی از دست می دهد و به ناچار به شمال 
کشور سفر می کند. تنهایی و غربت این شخصیت، 
تقابل او با کاراکتر »نایی جان« و تفاوت فرهنگ و 
زبانش که به مرور به یک تفاهم می رسد، باعث شد 
»باشو« تبدیل به شخصیتی محبوب شود. این فیلم 
در تمام این سال ها، جزو انتخاب های منتقدان 

سینما نیز بوده است.

رضا/ کیمیا    
زنده یاد خسرو شکیبایی نیز ایفاگر نقش یکی 

از کاراکترهای مهم و به یادماندنی سینمای 
دفاع مقدس بوده است. شخصیت »رضا« 
در فیلم »کیمیا« به کارگردانی احمدرضا 
ــه جز  ــه ب ــک رزمـــنـــده اســـت ک ــش ی ــ دروی
دخترش، بقیه اعضای خانواده خود را در 

جنگ تحمیلی از دست داده است. 
او پس از سپری کردن 

ــارت به  دوران اسـ
ایران می آید و به 

دنبال دخترش 
ــردد.  ــ ــی گـ ــ مـ
»رضـــــــــــــــا« 

به  تحمیلی،  جنگ  قربانیان  از  یکی  عنوان  به 
شخصیتی تنها و غمگین تبدیل شده و دخترش نیز 
خانواده جدیدی دارد. مرحوم شکیبایی با بازی 
خوب خود، ویرانی این شخصیت را به خوبی به 
نمایش گذاشت و در سیزدهمین جشنواره فجر، 
جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد.

هیوا/ هیوا    
بیشتر شخصیت های ماندگار و جذاب سینمای 
دفاع مقدس، مرد هستند و در آثار انگشت شماری 
قصه با محوریت یک کاراکتر زن مهم پیش رفته 
است اما شخصیت »هیوا« در فیلمی به همین نام 
ساخته رسول مالقلی پور، جزو همان معدود آثار 
اســت. »هیوا« همسرش را در جنگ تحمیلی از 
دست داده اما سال ها با یاد و خاطره اش زندگی 
کرده و او را عاشقانه دوست دارد. او برای پیدا کردن 
پیکر همسر خود راهی سفر می شود. روایت 
جذاب مالقلی پور از عاشقانه های 
ــازی خــوب  ــ ایـــن شــخــصــیــت و ب
گلچهره سجادیه در این نقش، 

»هیوا« را به یادماندنی کرد.

افسر تکاور/عقاب ها    
جمشید هاشم پور ستاره دهه 60، 
قصه  قهرمان  نقش  ایفای  با 
در فیلم های مختلف 
تبدیل به چهره ای 
ــزد  ــوب ن ــب ــح م
مـــخـــاطـــبـــان 
شـــد. چــهــره 

کاریزماتیک این بازیگر، جذابیت ویژه ای به بسیاری 
از نقش های او بخشیده است. یکی از این نقش ها، 
کاراکتر او در فیلم »عقاب ها« است. هاشم پور در این 
فیلم نقش یک افسر تکاور را بازی می کند که برای 
انجام ماموریتی راهی کردستان عراق شده است. 
او خلبانی را که به دلیل حمله نیروهای بعثی در 
این منطقه سقوط کرده، نجات می دهد. جمشید 
هاشم پور در ایــن فیلم به خوبی در شمایل یک 

قهرمان محبوب ظاهر شد.

منصور قاسمی/ مردی شبیه باران    
یکی از مهم ترین شخصیت های کارنامه ابوالفضل 
پورعرب، کاراکتر »منصور قاسمی« در فیلم »مردی 
شبیه باران« به کارگردانی سعید سهیلی است. این 
ستاره دهه 70 در فیلم سهیلی نقش یک فرمانده 
برون مرزی سپاه را ایفا کرد که توسط بعثی ها اسیر 
شد. فداکاری ها و شجاعت این شخصیت برای 
شکست نقشه دشمن در شناسایی او، باعث شد 
نام »منصور قاسمی« در جمع قهرمانان محبوب 
سینمای دفاع مقدس ثبت شود. پورعرب موفق شد 
برای بازی در این فیلم، جایزه بهترین بازیگر نقش 

اول مرد را در  جشنواره فجر از آن خود کند.

احمد متوسلیان و مهدی باکری/ ایستاده در     
غبار و موقعیت مهدی

معموال شهدا و شخصیت های شناخته شده دفاع 
مقدس، به خــودی خــود زیــر ذره بین مخاطبان 
می روند اما کیفیت روایت فیلم و بازی بازیگر است 
که تصویر این شخصیت ها را در ذهن مخاطبان 
و همچنین روی پــرده سینما ماندگار می کند. 
دو نقش شهید احمد متوسلیان و شهید مهدی 
باکری در دو فیلم »ایستاده در غبار« و »موقعیت 
مهدی«، مثال هایی از این کاراکترها هستند. هر 
دو کاراکتر درست مطابق آن چه در خارج از دنیای 
قصه وجود داشته با شجاعت، تدبیر، اقتدار و هوش 
خود توانستند فرماندهی عملیات ها را برعهده 
بگیرند و حس تحسین مخاطب را برانگیزند. هادی 
حجازی فر با »ایستاده در غبار« تبدیل به چهره 
مطرحی شد و با »موقعیت مهدی« جایزه بهترین 

فیلم را کسب کرد.

شخصیت های ماندگار سینمای دفاع مقدس
مریال زارعی، علی دهکردی، علی نصیریان، جمشید هاشم پور، فاطمه معتمدآریا و...  با کدام نقش ها در فیلم هایی با موضوع جنگ تحمیلی به یاد ماندند؟

مائده کاشیان
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معرفی کتاب

 ثمره دوری از ساده انگاری 
درسرودن شعر آیینی

مجموعه   - نیا   بهبودی 
رباعی »شهر ســام« شامل 
73 رباعی در وصف امام رضا 
)ع( به قلم علی گردویی از 
رباعی سرایان شناخته شده 
ــت. در ایــن  ــ ــان اس ــراسـ خـ

مجموعه شعر، مخاطب در مواجهه با هر رباعی 
با فضایی متفاوت روبه روست. علی گردویی که 
سال هاست دستی بر آتش سرودن رباعی دارد 
با نگاهی عمیق به روایات مذهبی با موضوع امام 
رضا )ع( به سراغ سرودن این مجموعه رفته است.
گردویی در گفت وگو با خراسان بیان می کند: 
کتاب شهر سام، کتابی مشتمل بر 73 رباعی 
است که در پنجمین جشنواره بین المللی امام 
رضا )ع( شایسته تقدیر شناخته شد. استقبال 
از این کتاب وهمچنین حرف های نگفته ای که 
در دلم باقی مانده بود باعث شد این مسیر را 
ادامه دهم و پس از کتاب شهر سام دو مجموعه 
شعر دیگر با موضوع امام رضا )ع( سرودم. کتاب 
دوم مجموعه رباعی »بخت کبوترت سپید است« 
در یازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام 
رضا )ع( شایسته تقدیر و چاپ شناخته شد و 
سومین مجموعه شعر با نام »دلم جزو امانات 
حــرم شــد« نیز چند مــاه گذشته در یازدهمین 
جشنواره بین المللی امام رضا )ع( شایسته تقدیر 

شناخته شد.
وی درباره دالیل موفقیت این سه مجموعه شعر در 
جشنواره های بین المللی امام رضا )ع( می گوید: 
دوری از ساده انگاری در ســرودن شعر آیینی و 
سختگیری ها دربــه کارگیری آرایــه هــای ادبی 
و کشف های متعدد را می توان به عنوان اولین 
دلیل نام برد. شاعران برجسته ای مانند دکتر 
هادی منوری، ایمان مرصعی و مهدی سهراب 
رمضانپورنقد و نظرهایی سازنده بر کتاب »شهر 
سام« ارائه دادند که در سرودن دو مجموعه بعدی 
کمک زیادی به من کرد. همچنین بنده به دلیل 
شاغل بودن دریکی از بخش های کتابخانه آستان 
قدس رضوی، هرروز به حرم مطهر رفت وآمد دارم 
و این موضوع نیز از دالیل اصلی برقراری ارتباط 
عمیق تر با زائران و سرودن شعرهای عینی تری 

در این مجموعه ها شد.

ناگهان شعر

ذکر پابوس شما از لب باران می ریخت
ابر هم زیر قدم های شما جان می ریخت

 
هر چه درد است به امید دوا آمده بود

از کِف دست دعای همه درمان می ریخت
 

عطر در عطر در ایوان حرم می پیچید
بر سر دوش همه ُزلف پریشان می ریخت

 
نور در آینه های َحَرمت ُگل می کاشت

از نگاه درودیوار ُگلستان می ریخت
 

روی انگشت همه شوق دعا َپر می زد
از ضریح ِدلتان آیه احسان می ریخت

 
چشم در قاب مفاتیح، تو را خط می ُبرد

روی اسلیمی لب، نام تو توفان می ریخت
 

َبس که در کوچه دیدار غریب آمده بود
در شبستان حرم شام غریبان می ریخت

 
روز بر قامت خورشید فلک، شب در ماه

نور از چشمه خورشید خراسان می ریخت

***

سیدرضا مؤید

  ای دل سوختگان شمع عزای حرمت
اشک ما وقف تو و کرب وبای حرمت

 در هوای محن آلوده غربت، آید
عطر گل های بهشتی ز فضای حرمت

 شمعدان ها همه در سوزوگداز از داغت
تیره از آِه َمَلک، آینه های حرمت

 می شود خاطره غربت زهرا ترسیم
خلق را در نظر از حال و هوای حرمت

 برسد بوی خدایی، بوزد عطر بهشت
هر طرف باز شود پنجره های حرمت

 یاِد روزی که شهادت به رخت در وا کرد
شور و غوغاست به پا در همه جای حرمت
 مهدی ات زائر و ای کاش که می دانستم

که گذارد قدم آن ماه،  کجای حرمت
 یاِد آن روز که شد روضه تو کرب وبا

شاهد کرب وبایت، شهدای حرمت

 دولت آل علی تا به ابد پاینده ست
این ُبَود در همه َادوار صدای حرمت
 پایه هستی دشمن ز پی افتاد این جا
ای برافراشته تا عرش بنای حرمت

 هر چه کردند نشد کم ز شکوهت موال
باز هرروز شد افزوده صفای حرمت
 یا رضا از سر این ُملک نگردد کوتاه

سایه مرحمت آمیِز لوای حرمت

 هدیه کرده ست »مؤید« به غزاالن حرم
غزلی را که سروده ست برای حرمت

*** 

محمود حبیبی کسبی

شاه پناهم بده، خسته راه آمدم
آه نگاهم مکن، غرق گناه آمدم

 
گر بپذیری رضا، ور نپذیری قضا

زائر ناخوانده ام، خواه نخواه آمدم
 

راه خراسان چنین، ماه خراسان چنان
شاه خراسان ببین، بهر پناه آمدم

 
شاه خراسانیم، رستم دستانیم

دست مرا رد مکن، بر دِر شاه آمدم
 

آن دم زندانیم، بازدم جان شده
از قفس سینه ها، همچون آه آمدم

 
پیرهن یوسفم! یا کفن یوسفم؟

بوی تن یوسفم، کز دل چاه آمدم
 
 

بسته بست توأم، لولی مست توأم
ضربه شصت توأم، بر دف ماه آمدم

 
مشهِد مشهوِد من، حضرِت محموِد من

طالِع مسعوِد من، نامه سیاه آمدم
 

شافی دارالشفا، پنجره فوالد کو؟
در طلب شاخه ای، مهرگیاه آمدم

 
باد موافق وزید، از طرف صحن قدس
نام مرا خواند و رفت، چون پِر کاه آمدم

این روزها یادآور آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران در 42 سال پیش است. در دوران هشت 
سال دفاع مقدس، شاخه ای تازه به نام ادبیات 
پایداری و مقاومت بر درخت ادبیات انقاب 
اسامی رویید. شعر دفاع مقدس با نام های 
بزرگی چون قیصر امین پور، سلمان هراتی و 
سید حسن حسینی گره خورد، اما در این میان 
شاعرانی هم بوده اند که اگرچه دوران اوج 
شاعری شان به پیش از انقاب برمی گردد، 
ــاع مقدس و حماسه آفرینی  ولــی دربـــاره دف
رزمنده های ایرانی شعر سروده اند؛ شاعران 
بزرگی چون اخــوان ثالث و شهریار. در این 
مطلب، به مرور آثار چند شاعر برجسته از هر دو 

گروه درباره دفاع مقدس پرداخته ایم.

شعرهای اخوان ثالث خطاب به رزمندگان	 
یکی از پنج چهره شاخص شعر معاصر ایران که 
اوج دوران شاعرانگی اش به دهه های 40 و 50  
برمی گردد، اشعار نغزی درباره دفاع مقدس 
سروده  است. مهدی اخوان ثالث، شاعر نوپرداز 
که در اواخر عمر به سرودن شعر در قالب های 
کاسیک روی آورده بود، در کتاب »تو را ای 
کهن بوم و بر دوست دارم«، چند شعر درباره 
جنگ ایران و عراق سروده  است. یکی از این 
شعرها قصیده ای است که در بهمن 1360 
سروده و به رزمندگان ایران تقدیم شده  است: 
»گرچه می بافند بهِر شیرها زنجیرها/ بگسلند 
آخر همه زنجیرها را شیرها/ این دلیراِن نکو با 
بد چه جنگی می کنند/ همچو جنِگ شیرها 
با تیر و با شمشیرها/ تیرهاشان باد یارب، 
کــاری و دشمن فکن/ سینه هاشان ایمن از 
آسیب تیغ و تیرها/ چهره شان پیش از شهادت 
دیده ام، هم بعد از آن/ بود خشم آلود و آن گه 

راحت آن تصویرها/ این شهیدان نامشان تا 
جاودان پاینده است/ زیرها بس گر زَبر گردد، 
زَبرها زیرها/ نامشان چون تاِج فخری بر سِر 
این کشور است /خامه  زّریــن نویسد این به 
خّط میرها/ خیره سازد چشم گردون را فروغ 
فخرشان/ می گذارد بر زمیِن زنده هم تأثیرها/ 
ای دلیراِن وطن، با »زنده باد ایران« به پیش!/ 

شوِر ایماْنتان فزون تر باد و زور از شیرها«.

قیصر، ملک الشعرای دفاع مقدس	 
شاعر »گل ها همه آفتابگردانند« را باید جزو 
اولین شاعرانی دانست که با شــروع جنگ، 
برای روحیه بخشیدن به رزمنده ها به جبهه  
رفت و با این کار، دیگر شاعران را هم برای ورود 
به این عرصه تشویق کرد. قیصر امین پور را 
ملک الشعرای دفاع مقدس نامیده اند. »تنفس 
صبح« اولین مجموعه این شاعر در برگیرنده 
51 شعر است که 34 شعر آن با موضوع دفاع 
مقدس است. در مجموعه شعر »دستور زبان 
عشق« هم شش شعر با موضوع دفاع مقدس 
به چشم مــی خــورد. همچنین شش شعر از 
مجموعه اشعار »گل ها همه آفتابگردانند« و 
14 شعر از دفتر »آینه های ناگهان« به دفاع 
مقدس مربوط می شود. قیصر در کتاب »مثل 
چشمه، مثل رود« برای مخاطب نوجوان هم از 
جنگ و دفاع مقدس سرود. شعرهای امین پور 
ــن شعرهای دفــاع  ــری از ســاده تــریــن و روان ت

مقدس است: »ناگه 
رجــــــز هـــجـــوم 

ــد/  ــدنـ ــوانـ خـ
ــردۀ  ــ ــر گـ ــ بـ

گردباد راندند/ شستند به خون شب، زمین 
را/ شمشیر به آسمان رساندند/ ماندند به عهد 

خویش و رفتند/ رفتند ولی همیشه ماندند«.

پدرانه های شهریار برای رزمنده ها	 
جمله  از  تبریزی  بهجت  محمدحسین  سید 
چهره هایی بود که در طول هشت سال دفاع 
مقدس در کنار رزمندگان حضور داشــت و 
ــی داد. شهریار، شهدا را  به آن هــا دلگرمی م
فــرزنــدان خــود می نامید و پــدرانــه برایشان 
اشک می ریخت. هر وقت قــرار بود گروهی 
از رزمندگان به جبهه اعــزام شوند، شهریار 
تا حد امکان حضور می یافت و برایشان شعر 
می خواند و بدرقه شان می کرد. این ابیات 
نمونه ای از اشعار این شاعر بزرگ معاصر درباره 
دفــاع مقدس اســت: »ســام ای جنگجویان 
ــون شــنــاور/  ــاک و خ دالور/ نهنگان بــه خ
سام ای صخره های صف کشیده/ به پیش 
تانک های کوه پیکر/ صف جنگ و جهاد صدر 
اسام/ صف عمار یاسر ،مالک اشتر/ صفی 
کان جا به فرمان نیست گوشی/ مگر گوشی 
که با فرمان رهبر/ ... شهیدان جهاد آغشته با 
خون/ چمن هایی زآن گل های پرپر/ شهیدان 
سربرآرند از دل خــاک/ عزیزان بازیابی در 
برابر/ تو هم با خون پاکان شهریارا/ بشوی 

اوراق این دیوان و دفتر«.

شاعرانه های ناب سید حسن حسینی	 
یکی از شــاعــران معاصر که نقش مهمی در 
جریان شعر دفاع مقدس ایفا کرد، سید حسن 
حسینی است؛ شاعری که معتقد بود سرودن از 
جنگ کار ساده ای نیست؛ چون نمونه و الگویی 
از آن بــرای شاعران معاصر وجــود نــدارد تا بر 
اساس آن شعر بسرایند. سید حسن حسینی 
شعر  از  فارسی  شعر  مختلف  قالب های  در 
نیمایی و سپید گرفته تا کاسیک، درباره دفاع 
مقدس شعر ســرود؛ شعرهایی که درون مایه 
اصلی شان تقویت روحیه ملی برای حفظ وطن 
و انقاب است. از آثار سید حسن حسینی در 
حوزه دفاع مقدس می توان این کتاب ها را نام 
برد: »هم صدا با حلق اسماعیل«، »گنجشک 
ــه شعری از  و جبرئیل« و »بــراده هــا«. در ادام
حسینی را از کتاب »هم صدا با حلق اسماعیل« 
می خوانیم: »بیا عاشقی را رعایت کنیم/ ز 
یاران عاشق حکایت کنیم/ از آن ها که خونین 
سفر کرده اند/ سفر بر مدار خطر کرده اند/ از 
آن ها که خورشید فریادشان/ دمید از گلوی 
سحرزادشان/ حکایت کنیم از تباری شگفت/ 
که کوبید در هم، حصاری شگفت/ از آن ها که 
پیمانه »ال« زدند/ دل عاشقی را به دریا زدند/ 
ها منکر جان و جانان ما/ بزن زخم انکار بر 
جان ما/ بزن زخم، این مرهم عاشق است/ که 

بی زخم، مردن غم عاشق است«.
 

 

حماسه ابیات در دفاع از اسالم و ایران
 در هفته دفاع مقدس،از شاعران بلند آوازه ای همچون قیصر امین پور،مهدی اخوان ثالث،استاد شهریار و ... نوشته ایم

 که با سروده هایشان به حمایت تمام عیار از رزمندگان اسالم برخاستند

غالمرضا شکوهی

از روزهای ابتدایی پیدایش بشر، زبان نیز وجود 
ــرروز به صورت  ــده ه داشته و مانند عنصری زن
بیولوژیکی و نسل به نسل تکامل یافته است. با 
توجه به این نظریه، هیچ دوره ای را نمی توانیم 
خالی از تکامل زبان به شمار آوریم. بی تردید هرچه 

میزان ارتباطات بشری بیشتر باشد تحول و 
پویایی زبان نیز با سرعت باالتری صورت 

می گیرد؛ در روزگــار ما نیز تغییرات 
و تولید زبان های تــازه، دور از ذهن 
نیست. شکلک یا »ایموجی ها« یکی 

از مواردی است که از آن به عنوان زبان 
تصویری جدید در عصر ما یاد می شود. 

کلمه تصویرهایی که تا امروز استفاده از آن با 
استقبال گسترده  کاربران فضای مجازی روبه رو 
شده است. کتاب »نشانه شناسی ایموجی« نوشته 
مارسل دانسی در حوزه شناخت دقیق ایموجی ها 
و کاربردهای آن به تازگی توسط مسعود تقی آبادی 
مترجم و پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات و یامان 
حکمت، استاد زبان و ادبیات فارسی، ترجمه و 
روانه بازار شده است. این کتاب در هر فصل درباره 
مباحث مختلفی از جمله تاریخچه زبان تصویرها، 
کاربردشان در دهکده جهانی و آینده آن توضیحاتی 

ارائه می دهد. به منظور آگاهی بیشتر از کاربرد و 
نقش ایموجی ها به عنوان زبانی جدید با مسعود 
تقی آبادی و یامان حکمت گفت و گویی داشته ایم 

که در ادامه می خوانید.

ایموجی ها زبانی جدید در عصر ارتباطات	 
کتاب  مترجمان  از  یکی  تــقــی آبــادی  مسعود 
»نشانه شناسی ایموجی« می گوید: این کتاب 
در سال 2017 توسط مارسل دانسی در حوزه 
ارتباطات و زبان شناسی نوشته و منتشر شد. 
دانسی در حوزه نشانه شناسی به عنوان 
یک محقق صاحب سبک شناخته 
می شود و در این کتاب نیز الگوی 
جدیدی را ایجاد کــرد. اومعتقد 
است با ظهور ایموجی ها ما با یک 
نظام نوشتاری و زبانی جدید مواجه 
هستیم که در فضای مجازی تبدیل 
به زبان معیار شده و با ایجاد تحوالت، زبان 
جهانی یکدستی را در اختیار مردم قرارداده است.
این پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات خاطرنشان 
می کند: این کتاب، ابتدا به تعریف ایموجی ها و 
معانی آن می پردازد و به صورت ریشه ای ایموجی 
ها را به عنوان کلمه تصویرها تشریح می کند. با 
همه گیر شدن فضای مجازی و گسترده شدن 
ارتباطات در این فضا، دانستن معنای هر ایموجی 
ــروری به نظر می رسد. نویسنده ایــن کتاب،  ض
معتقد است به مرورزمان عــاوه بر زبــان مادری 

در هر کشور می توان زبان ایموجی ها را در رسته 
زبان های ساختگی مهم دانست که در همه جای 

دنیا قابل فهم است.

ضرورت یادگیری زبان تصویرها	 
مسعود تقی آبادی تصریح می کند: در فصل دوم 
کتاب، ایموجی ها بر اساس کاربردهایشان معرفی 
می شوند و نویسنده برای بیان میزان تأثیرگذاری 
آن ها از آرای یاکوبسن، زبان شناس و نظریه پرداز 
روسی مثال می زند. در ادامــه نیزایموجی ها را 
ابزاری برای جلوگیری از سوءتفاهم های متنی در 

رسانه های اجتماعی معرفی می کند.

وی می گوید: امروزه از ایموجی ها در موقعیت های 
فراوانی ،استفاده می شود و به مرورزمان برای 
کشف معنای هر ایموجی باید معنای دقیق آن را 
شناخت. هم اینک زبان تصویر که مهم ترین نمونه 
آن سینماست جای خود را در زندگی ما بازکرده 
وامــروزه ایموجی ها را می توان مهم ترین مؤلفه 

رسانه ای به شمار آورد.

 عصر ما و غلبه رمزگان تصویر	 
یامان حکمت  دیگر مترجم این کتاب می گوید: 
دردنیای معاصر ما، رمزگان یا همان نشانه های 
تصویری بر رمزگان و نشانه های کامی فائق آمده 
است درحالی که درگذشته رمزگان کامی حرف 
اول را می زد.فیلسوفان درگذشته به نوشتن کتاب، 
مشغول بودند اما در دوره تسلط رمزگان تصویری 
که از دهه 60 میادی شروع شد رمزگان تصویری 
خودش را برای خلق معنا به جریان اندیشه ورزی 

قبوالند. هم اکنون بسیاری از فیلسوفان ما 
وارد عرصه تولید محتوا با زبان تصویر  یا 

فیلم شده اند که از آن جمله می توان 
به ژان لوک گدار، بنیان گذار موج نو 
سینمای فرانسه اشاره کرد.بسیاری 

از فیلسوفان به دلیل این که رمزگان 
تصویری بــرای انتقال مفهوم ،شرایط 

بهتری را فراهم کرده است به این نوع تولید 
ــد. عاوه بر مــواردی که گفته  محتوا روی آورده ان
شد با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی استفاده 
از رمزگان تصویری هرروز بیشتر شده است؛ اما به 
دلیل این که جهان رمزگان تصویری برای تکمیل 
خودش نیاز به رمزگان کامی هم دارد نمی توان 

رمزگان کامی را به کلی حذف کرد.

ایموجی ها و تکامل زبان جهانی	 
این استاد زبــان و ادبیات فارسی می افزاید: ما 

هم اکنون به سمت جهانی می رویم که رمزگان 
کامی و تصویری در کنار یکدیگر به انتقال مفهوم 
می پردازند در ایــن میان به نظر می رسد خلق 
نشانه ها و شکلک هایی مانند ایموجی ها می تواند 
بسیاری از ابعاد پنهان را پوشش دهد و سبب کامل 

شدن زبان جهانی شود.

آسیب های کلمه تصویرها بر زبان	 
وی خاطرنشان می کند: البته در پس مزایای 
به عنوان یک عامل تکمیل کننده  ایموجی ها 
زبان، معایبی نیز نهفته است. یکی از آسیب های 
استفاده از ایموجی ها و دنیای رمزگان تصویری 
این است که برای انتقال مفهوم در فضای مجازی 
محوریت بر تولید فیلم های یک دقیقه ای است. 
بی تردید شتاب انتقال مفهوم با دیدن یک متن 
تصویری )فیلم( آسیب هایی را به همراه دارد. 
ایــن نــوع از انتقال مفهوم باعث می شود مغز 
ــادت کند  مــا به شتاب زدگــی هــایــی ع
ــه مــرورزمــان حوصله خواندن  و ب
را  کتاب  یک  طوالنی  متن های 
نداشته باشیم و درنتیجه تمایلی 
بــرای تمرکز بر رمزگان کامی 
باقی نمی ماند.وی بیان می کند: 
در فضای مجازی با تعداد زیــادی 
از داده هــای تصویری روبــه رو هستیم که 
مغز، قادر به تحلیل این حجم از داده نیست و 
به تدریج تمرکزش را از دست می دهد؛ درنتیجه 
با کاهش تمرکز، در نوشتن نیز دچار مشکات 
زیادی خواهیم شد.یامان حکمت می گوید: اگر 
رمزگان کامی در کنار رمزگان تصویری بیاید 
تکمیل کننده هم هستند ولی در صورت استفاده 
نادرست از رمزگان تصویری، شاهد افت مهارت 
نگارش و تغییرات زبانی هستیم و به مرورزمان 

توانش زبانی از دست می رود.

نقش »کلمه تصویرها« در تحوالت زبان امروز
 گفت وگو با مسعود تقی آبادی، مترجم و پژوهشگر حوزه رسانه و ارتباطات

 و یامان حکمت،  استاد زبان و ادبیات فارسی درباره پیشرفت علم و تأثیرات آن بر زبان
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سـیدخلیل سـجادپور- مربی یک موسسـه آموزشـی 
در مشـهد کـه دانش آمـوزان خـود را با توسـل بـه حیله و 
نیرنـگ آزار و اذیـت مـی کـرد، بـا سـرعت عمـل پلیـس و 
دستورات ویژه قضایی در حالی بازداشت شد که قصد 
اغفال یکی دیگر از دانش آموزان را داشـت. به گزارش 
اختصاصـی روزنامـه خراسـان، شـنبه گذشـته)دوم 
مهر( مـرد جوانـی سراسـیمه خود را بـه کالنتـری میرزا 
کوچـک خـان مشـهد رسـاند و درحالـی کـه نگرانـی و 
اضطـراب سراسـر وجـودش را فراگرفتـه بـود، راز تکان 

دهنـده ای را فـاش کرد.
او بـه یکـی از افسـران پلیـس گفـت: مدتـی بـود فرزنـد 
16 سـاله ام دچار نوعی افسردگی شـده بود به طوری 
که نـه تنها گوشـه گیـری می کـرد بلکـه رفتـارش نیز به 
کلی تغییر کرده بود. به همین دلیل به ماجرا حسـاس 
شـدم و احتمال می دادم کـه او از موضـوع دلهره آوری 
رنج می بـرد اما جرئـت بیان آن را نـدارد. ایـن گونه بود 
کـه بـه اتفـاق همسـرم پیگیـر علـت افسـردگی و تغییـر 
رفتـار فرزنـدم شـدیم و بـه گونـه ای پنهانـی بـا یکـی از 
دوسـتان نزدیـک او بـه گفـت وگـو پرداختیـم و دلیـل 
تغییـر رفتـار پسـرم را از او جویا شـدیم اما ناگهـان »س« 
)همکالسـی پسـرم( از راز وحشـتناکی پرده برداشـت 
که من همچنـان حیـران و متعجب به او می نگریسـتم. 
»س« بـه مـن گفـت: در موسسـه آموزشـی کـه بـرای 
کالس های غیردرسـی و تقویتی ثبت نام کرده بودیم، 
مسـائل غیراخالقی و زشـتی رخ می داد اما هیچ کدام 
از ما جرئت نداشـتیم بـرای دیگران یا اعضـای خانواده 
آن هـا را بازگـو  کنیـم. مربـی آموزشـگاه مـا را آزار مـی 
داد و حتـی زمانـی کـه خانـواده اش در منـزل نبودنـد، 
هرکدام از بچـه ها را بـه خانـه اش در منطقه قاسـم آباد 

مـی بـرد و ... 
بـه گـزارش روزنامـه خراسـان، ایـن مـرد جـوان ادامـه 
داد: بعـد از شـنیدن ایـن ماجـرای تلـخ، بالفاصلـه بـه 
سـراغ فرزنـدم رفتـم و حقیقـت موضـوع را جویـا شـدم. 
وقتـی پسـرم بـه آزار و اذیـت خـود و دیگـر دوسـتانش 
اشـاره کرد، دیگر نتوانسـتم تحمل کنم و برای پیگیری 

قانونی بـه همـراه فرزندم و دوسـتش به کالنتـری آمدم 
چرا کـه طبـق اظهـارات دانـش آمـوزان  این مربـی پلید 
هـم اکنـون تعـداد دیگـری از دانـش آمـوزان نوجـوان 
را بـه بهانـه مهـارت آمـوزی هـای میدانـی و عملـی بـه 
جـاده سـرخس بـرده اسـت و ایـن احتمـال وجـود دارد 
کـه برخـی از آنـان را نیـز بـا همیـن ترفنـد شـیطانی آزار 

و اذیـت کنـد و ...
بنابر این گزارش، در پی اعالم شـکایت ایـن مرد جوان 
بالفاصلـه گروهـی تخصصـی از افسـران کارآزمـوده 

پلیـس بـا راهنمایـی و دسـتورات ویـژه سـرهنگ علـی 
عبـدی )رئیـس کالنتری میـرزا کوچـک خـان( وارد 

عمل شـدند و تحقیقات محرمانه ای را آغاز کردند. 
آنان ابتدا ماجرای این شـکایت تـکان دهنده را در 
تماس تلفنی به قاضی مصطفـوی )قاضی دادگاه 
کیفـری یـک خراسـان رضـوی( اطـالع دادنـد 
و بدیـن ترتیـب رصدهـای اطالعاتـی مامـوران 
انتظامـی بـا دسـتورات قاطـع و محرمانـه مقـام 
قضایی بـرای بررسـی نامحسـوس ادعای شـاکی 
و نوجـوان همکالسـی وی، در حالـی آغاز شـد که 
ستوان خورشیدی )رئیس دایره قضایی کالنتری 
میـرزا کوچـک خـان( سرپرسـتی ایـن عملیـات را 

بـه عهـده داشـت. ادامـه گـزارش روزنامه خراسـان 
حاکی اسـت با توجه به اهمیت و حساسـیت ماجرا، 

مراتب بـه فرمانده انتظامی مشـهد نیز گزارش شـد و 
ایـن گونه عملیـات پلیس بـا هدایـت و نظارت مسـتقیم 
خـود  بـه  جدیـدی  شـکل  نگهبـان  احمـد  سـرهنگ 
گرفت چـرا که ایـن ماجـرا باید به طـور خـاص و ضربتی 

پیگیـری مـی شـد. 
در همیـن حـال گـروه عملیاتـی پلیـس، شـبانه عـازم 
مـکان  پیداکـردن  از  بعـد  و  شـدند  سـرخس  جـاده 
اسـتقرار دانـش آمـوزان، مربـی 34 سـاله آنـان را بـه 
صـورت نامحسـوس زیـر نظـر گرفتنـد. طولـی نکشـید 
کـه شـواهدی از اغفـال یک دانـش آمـوز دیگـر در محل 
اسـتقرار آن هـا به دسـت آمـد کـه حکایـت از هوسـرانی 
ایـن مربـی پلیـد داشـت. بـا لـو رفتـن ایـن موضـوع، 

انتظامـی در اطـراف »شـیطان  بالفاصلـه مامـوران 
هوسـران« قـرار گرفتنـد و قبـل از آن کـه او بتوانـد قصـد 
شـیطانی خـود را انجـام دهـد، حلقـه هـای قانـون را بـر 
دسـتانش گـره زدنـد و او را بـه دام انداختند. ایـن متهم 
پلید که در دایـره قضایی کالنتری مـورد بازجویی های 
فنـی و تخصصـی قـرار گرفتـه بـود، ناگهـان بـه  اعمـال 
شـیطانی و آزار و اذیـت چنـد دانـش آمـوز 10 تـا 16 
سـاله اعتـراف کـرد و دربـاره رفتـار کثیـف خـود هنـگام 
دسـتگیری گفـت: دسـت آن دانـش آمـوز سـرما خورده 
بود که از او خواسـتم تا  دسـتش را در جیبـم بگذارد!! 
براسـاس گزارش خراسـان، متهم این پرونـده که به 
دلیـل حیله گـری هـای هـوس آلـود، لقب شـیطان 
هوسـران گرفتـه اسـت، بـه تعـرض دو نوجـوان در 
منـزل مسـکونی اش نیـز اعتـراف کـرد امـا مدعـی 
شـد بـا ایـن گونـه رفتارهـای بـی شـرمانه قصـد 
داشـته تا به دانش آموزانـش کمک کند کـه درگیر 

کارهـای بدتـر نشـوند!! 
شیطان هوسران همچنین در ادامه اعترافاتش 
به  و  قبل  سال  پنج  از  چیز  همه  شد:  مدعی 
درخواست یکی از دانش آموزان وبا یک نوازش 
ساده شروع شد و ادامه یافت البته خودم می دانم 
کارم اشتباه بود و به همین دلیل از شاکیانم می 
خواهم که مرا ببخشند. این مربی متاهل که مدعی 
است مدرک تحصیلی کارشناسی دارد، درحالی 
با صدور قرار قانونی از سوی قاضی مصطفوی روانه 
زندان شد که شاکیان او در حال افزایش هستند. در 
همین حال پدر یکی از دانش آموزان وی به خبرنگار 
خراسان گفت: ما به این مربی اعتماد کامل داشتیم 
و همواره مبالغی را نیز برای امور خیریه به او می 
پرداختیم. وی افزود: فرزندم از سال 95 در موسسه 
آموزشی او در کالس های فوق برنامه شرکت می کرد 
ولی نمی دانستیم که او یک شیطان هوسران است چرا 
که تعداد زیادی دانش آموز از مناطق فردوسی، جانباز 
و بولوار شهید فرامرز عباسی در آن مرکز آموزشی 

تحصیل می کردند.  

حوادث چهارشنبه  6 مهر 81401
اول ربیع االول  1444.شماره 21042 

در امتداد تاریکی

 حکایت وحشتناک 
از عشقی نافرجام! 

دیگر به آخر خط رسیده بودم، حرف های گلناز همچنان در ذهنم 
می پیچید. ناگهان تصمیم خودم را گرفتم تا باسقط جنین دوباره 
به آغوش خانواده ام بازگردم و به آن ها بگویم مرا ببخشند ولی 

در میان بهت و حیرت جنین شش ماهه ام زنده به دنیا آمد و ...
به گزارش روزنامه خراسان، زن 19 ساله در حالی که همچون 
مــادری داغدیده اشک می ریخت و مدام خود را سرزنش می 
کرد، درباره سرگذشت تلخ و تاسف بار خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری امام رضا )ع( مشهد گفت: در حال گذراندن 
سال دهم تحصیل بودم که کرونا شیوع پیدا کرد و زندگی مرا نیز 
مانند خیلی از دانش آموزان دبیرستانی دیگر تحت تاثیر قرار داد. 
پدرم مغازه میوه فروشی در آمل داشت اما با همان درآمد اندکش 
اجازه نمی داد روزگار سختی را بگذرانیم. از سوی دیگر کرونا 
دست و بال مرا طوری بسته بود که نمی توانستم مانند گذشته 
هیجانات و انرژی خودم را تخلیه کنم و به ناچار باید در خانه می 
ماندم و به تحصیل مجازی ادامه می دادم. در این شرایط پدرم 
را مجبور کردم برایم گوشی تلفن هوشمند بخرد تا از گوشی 
خواهرانم به صورت شراکتی استفاده نکنم. از آن جایی که دانش 
آموز ممتازی بودم و پدرم امیدوار بود روزی در رشته پزشکی 
تحصیل خواهم کرد، تسهیالتی از یک بانک گرفت و برایم یکی 
از بهترین مدل های گوشی را خرید. حاال دیگر همه فضاهای 
مجازی زیر انگشتان من بود و مدام در شبکه های اجتماعی پرسه 
می زدم تا این که در همین اثنا با پسر جوانی در اینستاگرام آشنا 
شدم که پنج سال از من بزرگ تر بود و در رشته آمار دانشگاه آزاد 

تحصیل می کرد.
»حسام« از نظر من جوانی روشنفکر بود که به قول خودش 
همیشه کالس و استادان دانشگاه را به چالش می کشید. حدود 
یک سال از ارتباط من و حسام می گذشت و عالقه ام به او روز به 
روز بیشتر می شد. حاال دیگر درس و مدرسه را کنار گذاشته بودم 
و تنها به ازدواج با او فکر می کردم اما وقتی حسام موضوع ازدواج 
با مرا نزد خانواده اش مطرح کرد، آن ها به شدت مخالفت کردند و 
معتقد بودند ما تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و تحصیلی زیادی 
با یکدیگر داریم. به همین دلیل خانواده من نیز با این ازدواج 

مخالفت کردند اما من پدرم را به فرار از منزل تهدید کردم. 
او روزی مرا به درون اتاقی کشید و اشک ریزان گفت: »دخترم 
این گونه ازدواج ها فرجامی جز بدبختی و تباهی نخواهد 
داشت چرا که همه این هیجان و عشق و عالقه های دیوانه وار 
فقط هوس های زودگذری هستند که خیلی زود بعد از ازدواج 
فروکش خواهند کرد و ...« با وجود این نصیحت ها من تصمیم 
خودم را گرفته بودم تا این که به پیشنهاد حسام من واو بدون 
حضور خانواده اش و به طور رسمی ازدواج کردیم. در این 
وضعیت او نیز دانشگاه را رها کرد و چون اوضاع مالی خوبی 
داشــت، عازم مشهد شدیم تا از خانواده هایمان دور باشیم. 
منزل کوچکی در مشهد اجاره کردیم و همسرم در یک هتل 
آپارتمان به عنوان مدیر مالی مشغول کار شد. با آن که یک سال 
از این ماجرا می گذشت و هر دو نفر ما دلتنگ خانواده هایمان 
بودیم اما هیچ گونه تماسی در این مدت نداشتیم تا این که یک 
روز حسام وقتی از سرکار به خانه آمد ناخودآگاه گوشی تلفن را 
برداشت و با مادرش تماس گرفت. مادر حسام در آن سوی خط 
فقط اشک می ریخت و او را ترغیب می کرد تا به آمل بازگردد. او 
اشک ریزان به حسام گفت اگر برگردی و با دختری که در شأن 
و شخصیت خانواده ما باشد، ازدواج کنی مانند گذشته از تو 

حمایت می کنیم و ...
از آن روز به بعد رفتار حسام به کلی تغییر کرد و زندگی من نیز 
دگرگون شد چرا که او اعتقاد داشت من موجب جدایی او از 
خانواده اش شــدم! هرچه تماس های حسام با خانواده اش 
بیشتر می شد، بهانه گیری و بداخالقی های او نیز بیشتر می 
شد. در همین روزها وقتی متوجه بارداری ام شدم خیلی امیدوار 
بودم که این نوزاد عشق و آرامش را دوباره به خانه ما بازگرداند 
اما حسام وقتی موضوع را فهمید نه تنها خوشحال نشد بلکه با 
حالت قهر منزل را ترک کرد. یک هفته بعد، با مادر حسام تماس 
گرفتم ولی او با توهین و فحاشی گفت: حسام دیگر به مشهد باز 
نمی گردد و قصد دارد تو را طالق بدهد. این درحالی بود که من 
هم روی بازگشت نزد خانواده ام را نداشتم و حسام نیز به تماس 
هایم پاسخ نمی داد. چند ماه را همراه با ترس و نگرانی از آینده 
سپری کردم و در این مدت فقط گلناز پای درد دلم می نشست که 
در همسایگی ما زندگی می کرد.یک روز پیشنهاد عجیب گلناز 
افکارم را به شدت مشغول کرد. چند روز به پیشنهاد سقط جنین 
فکر می کردم که گلناز معتقد بود مرا از این شرایط روحی رها می 
کند و می توانم نزد خانواده ام بازگردم. او بعد از مدتی داروهای 
سقط جنین را از طریق غیرقانونی تهیه کرد و من هم مصرف 
کــردم. در نیمه های شب حالم وخیم شد اما برخالف تصورم 
جنین شش ماهه ام زنده به دنیا آمد. وقتی به جثه ضعیف دخترم 
چشم دوختم، ناگهان حس مادرانه همه وجودم را فرا گرفت و 
اشک ریزان به سرم می کوبیدم که چه اشتباه بزرگی کرده ام. 
با آن که حال مناسبی نداشتم نــوزادم را خودم به بیمارستان 
امــدادی رساندم تا شاید آن ها دخترم را نجات بدهند ولی با 
هماهنگی قبلی با گلناز، به کادر بیمارستان گفتیم که نوزاد را 
کنار گاری زباله پیدا کرده ایم اما خیلی زود دستمان رو شد و در 
حالی ماموران انتظامی ما را به کالنتری هدایت کردند که دخترم 
نیز فوت شده بود؛ اما ای کاش فرهنگ استفاده از فضای مجازی 

را بلد بودم و گریه های پدرم را می دیدم ...
شایان ذکر است با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ سید 
عباس شریفی )رئیس کالنتری امام رضا )ع(( این زن جوان 
پس از طی مراحل درمــانــی به مراجع قضایی معرفی شد و 
عملیات پلیس برای دستگیری عامالن خرید و فروش داروهای 

غیرقانونی سقط جنین ادامه یافت.
 ماجرای واقعی با همکاری 

پلیس پیشگیری خراسان رضوی

شیطان هوسران در تور پلیس
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مریب یک موسسه آموزیش به  اهتام آزار و اذیت چند دانش آموز نوجوان روانه زندان شد 

آدم رابیی اب وعده استخدام برای کار!

 تحقیقات در پرونده سرباز گمشده نشان داد که وی به 
دام اعضای باندی گرفتار شده که به بهانه استخدام، 
افراد جویای کار را گروگان می گیرند تا دست به اخاذی 
از خانواده هایشان بزنند. به گزارش حادثه 24 ، چند روز 
ــرای جنایی  قبل مردی میان سال به شعبه هفتم دادس
تهران رفت و از ناپدید شدن پسرش خبر داد. او به بازپرس 
ــادق زاده گفت: ما ساکن کرج هستیم و  غالمحسین ص
پسرم از چند روز قبل به طرز مرموزی ناپدید شده است. 
وی افزود: پسرم 20 ساله و سرباز بود و آخرین بار از پادگان 
خارج شد و به من زنگ زد و گفت شرکتی نیرو استخدام 
می کند. او که در جست و جوی کار بود گفت می خواهد 
برای مصاحبه  به شرکت برود اما پس از این تماس ناپدید و 

موبایلش خاموش شد و ما به هر جا که به ذهنمان می رسید، 
سر زدیم اما اثری از او به دست نیاوردیم و نگران هستیم 
مبادا بالیی سرش آورده باشند. پس از ثبت این شکایت، 
تیمی از مأموران اداره آگاهی تهران تحقیقات خود را آغاز 
کردند تا ردی از پسر گمشده به دست آورنــد. بررسی ها 
ــه داشــت تا ایــن که یک هفته بعد، پسر گمشده با  ادام
خانواده اش تماس گرفت و گفت او را گروگان گرفته اند 
و اگر 200میلیون تومان به حساب گروگان گیران واریز 
نکنند، جانش را می گیرند. پس از این تماس، پدر وی بار 
دیگر راهی دادسرای جنایی تهران شد و ماجرای اخاذی 
و ربوده شدن پسرش را گزارش کرد. در این شرایط پلیس 
وارد عمل شد اما خانواده سرباز گمشده از ترس این که 

مبادا گروگان گیران جان پسرشان را بگیرند، پول را 
به حساب آن ها واریــز کردند اما باز هم خبری از آزادی 
پسر گمشده نبود و او همچنان گروگان افــراد ناشناس 
بود. گروگان گیران که به راحتی به خواسته شان رسیده 
بودند، بار دیگر قصد اخاذی از خانواده سرباز را داشتند 
اما وقتی فهمیدند پای پلیس به ماجرا کشیده شده از 
ترس شان گروگان را در یکی از محله های جنوبی پایتخت 
رها کردند. گروگان رها شده راهی اداره پلیس شد و به 
مأموران گفت:  دنبال کار می گشتم که با یک مرد جوان 
آشنا شدم. او فریبم داد و گفت با شرکتی همکاری دارد 
و می تواند سفارش کند تا مرا هم استخدام کنند.  در بین 
راه افرادی به سراغم آمدند و چشمانم را بستند و مرا به 

خانه ای بردند که نفهمیدم کجا بود. وقتی به آن جا رسیدم، 
متوجه شدم افراد زیادی مانند من به بهانه استخدام فریب 
خورده اند. آن ها هم برای کار قدم در خانه گروگان گیران 
گذاشته بودند و خانواده هایشان برای آزادی عزیزانشان از 
20 تا200 میلیون تومان پول پرداخته بودند. او ادامه داد: 
گروگان گیران به ما می گفتند باید دوستانمان و افراد دیگر 
را هم به بهانه کار به آن جا بکشانیم در غیراین صورت باید 

زندانی آن ها بمانیم.
با این اطالعات جست وجو برای شناسایی و دستگیری 
سرشاخه ها ادامـــه یافت امــا آن هــا پــس از رهــا کــردن 
گروگان شان هیچ ردی از خودشان باقی نگذاشته بودند. 

تحقیقات برای دستگیری آن ها ادامه دارد.

واژگوین مرگبار پژو 206 در هتران  
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
از مرگ یک تن در پی واژگون شدن یک دستگاه خودرو در 

بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی خبر داد.
به گزارش جام جم آنالین، سید جالل ملکی در گفت وگو با 
ایسنا در این باره اظهار کرد:  ساعت 15:50 روز سه شنبه یک 
حادثه تصادف در بزرگراه آیت  ا... هاشمی رفسنجانی، ورودی 
اشرفی اصفهانی شمالی به سامانه 125 سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهر تهران اطــالع داده شد که درپــی آن 
بالفاصله ستاد فرماندهی، آتش نشانان ایستگاه شماره 94 

را به محل حادثه اعزام کرد.
وی با اشاره به حضور عوامل آتش نشانی در محل وقوع حادثه 
ادامه داد: آتش نشانان پس از حضور در محل متوجه شدند که 
راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 هنگام حرکت 
در مسیر، به دالیل نامشخصی کنترل وسیله نقلیه را از دست 

داده و در مسیر واژگون و پس از برخورد با گاردریل  ها متوقف 
شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
با بیان این که این خودرو سه سرنشین مرد داشت که همگی 
حدود 20 سال داشتند، افزود: دو نفر از سرنشینان خودرو 
پیش از رسیدن آتش نشانان به محل حادثه از خودرو خارج 
شده بودند اما راننده در کابین محبوس شده بود که در همین 
راستا آتش نشانان با استفاده از تجهیزات مخصوص با برش 
کابین خودرو راننده را   خارج کردند و به عوامل اورژانس 

تحویل دادند. 
ملکی اضافه کرد: با تحویل این جوان حدودا 20 ساله به 
عوامل اورژانس و بررسی عالیم حیاتی مشخص شد که وی 
در همان لحظات اولیه وقوع حادثه و درپی شدت جراحات 

واردشده جان خود را از دست داده است.

مرگ تلخ اپکبان 58 ساله  هتراین   

 یک پاکبان منطقه ۸ تهران که مشغول رفت و روب خیابان بود، 
بر اثر تصادف فوت شد.

حمزه حمداللهی کارگر خدمات شهری شهرداری منطقه 
۸ با بیش از 20 سال سابقه خدمت متولد سال 1343 بود. 

او ساکن منطقه 4 تهران در خیابان هنگام و دارای دو فرزند 
دختر است.به گزارش همشهری آنالین، او بامداد 25 شهریور 
1401 هنگامی که مشغول رفت و روب خیابان رشید )ناحیه 

یک(  بود، بر اثر تصادف از دنیا رفت.

آزارجنیس دخرت 6ساله توسط پیرمرد کرجی
نازگل چگونه از دست روباه کثیف جان سالم به در برد؟

ــودن کودک  مــرد شیطان صفت که پس از رب
شش ساله به او تعرض کرده و پس از آزار، پیکر 
نیمه جانش را در کنارجاده رهــا کــرده بود، 

دستگیر شد.
به گزارش عصر ایران، رسیدگی به این پرونده 
از وقتی شروع شد که پدر و مادر دختر خردسال 
به یکی از کالنتری های کرج مراجعه کردند 
و خبر ناپدید شدن دخترشان را به ماموران 

پلیس دادند.
ــادر دخترک درحــالــی که اشــک می ریخت  م
گفت: دخترم نازگل با دوستانش مقابل در خانه 
به دسته عزاداری نگاه می کردند که بعد متوجه 
شدم دخترم ناپدید شده است و دوستان دخترم 
گفتند پیرمردی به بهانه غذای نذری دخترم را 

همراه خودش برده است.
درحالی که موضوع گم شدن نازگل در دستور 
کار پلیس کرج قرار داشت، مدتی بعد مرد کارتن 
خوابی در حوالی محدوده شرکت سرم سازی 
پیکر نیمه جان دختر خردسالی را مشاهده کرد 
که کنار جاده افتاده است. این مرد که ناجی این 
دخترک بود با رساندن او به نزدیک ترین مرکز 

درمانی او را از مرگ حتمی نجات داد.
با پیدا شدن نازگل، پدر و مــادرش خودشان 
را به بیمارستان رساندند و نازگل تحت مداوا 
قــرار گرفت. نازگل که به شدت آسیب دیده   
و لحظات ناگوار و تلخی را تجربه کــرده بود، 
گفت: من با بچه ها داشتم به دسته عزاداری 
نگاه می کردم که پیرمردی آمد و گفت که غذای 

نذری می دهد. من با او رفتم و بعد او دهانم را 
گرفت و به خانه اش برد.... به دنبال اظهارات 
نازگل، کارآگاهان جنایی خیابان های اطراف 
خانه نازگل را که متصل به دوربین مدار بسته 
بود، بررسی کردند و پس از تالش های مستمر 
سرانجام توانستند رد پای روباه پیر را شناسایی 
تا کارآگاهان پلیس  کنند. همین کافی بود 
آگاهی کرج درعملیاتی غافل گیرانه پیرمرد 
شیطان صفت را بــازداشــت کنند. بنا بر این 
ــاه پیر بــرای تحقیقات بیشتر در  ــزارش، روب گ
اختیار کــارآگــاهــان پلیس آگاهی کــرج قرار 

گرفت.
روبــاه پیر که پس از دستگیری از زنده ماندن 
ــس از  ــه شـــدت شــوکــه شـــده بـــود، پ ــل ب ــازگ ن
بازجویی های فنی لب به اعتراف گشود و با 
اعتراف های او بود که وی به دادسرا منتقل شد. 
بازپرس نیز به محض مطالعه پرونده و تحقیقات 
الزم دستور داد این روباه پیر به زندان منتقل 
شود. بازپرس اشد مجازات را برای این متهم 

شیطان صفت پیش بینی کرد.
 نازگل شش ساله هم اکنون تحت مداوا قرار 
دارد. براساس اظهارات کادر پزشکی شش 
عمل جراحی سخت روی او انجام شده است. 
دراین مدت نازگل درد زیادی را تحمل کرده 
اما بیشترین درد او فشارهای روحی است که به 

وی وارد شده است.
 پدرومادر نازگل به شدت نگران آینده و سالمت 

دختر خردسال شان هستند.

اختصاصی خراسان



۹اجتماعی

گزیده  پشت پا   به مهارت آموزی!
 با وجود تاکید قانون، شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی طی 5 سال گذشته فقط 5 جلسه داشته است. 

 رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای کشور در گفت و گو با خراسان دلیل این موضوع را جایگاه
 ضعیف مهارت آموزی در باور مردم و مسئوالن می داند

مصطفی عبدالهی- پنج سال، پنج جلسه؛ 
این خروجی آماری یک شورای عالی است که 
قرار بود آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی 
را در کشور منسجم کند؛ امــا طبق گــزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، در این کار موفق 

نبوده است. 
حامی تشکیل شوراهای عالی متعدد نیستیم، 
چراکه بسیاری از آن ها ناکارآمدی شان ثابت شده 
است اما الاقل از روی نام هم که بخواهیم قضاوت 
کنیم، حتما و قطعا »شورای عالی آموزش و تربیت 
فنی، حرفه ای و مهارتی« یک ضرورت برای کشور 
است؛ اگر می پرسید چرا، به این آمارها و گزاره ها 

دقت کنید:

آموختگان         دانـــش  بیکاری 42 درصـــد 
دانشگاه ها 

* آمارهای رسمی مربوط به وضعیت نیروی کار 
نشان می دهد که 42.3 درصد از بیکاران کشور، 
جزو دانش آموختگان آموزش عالی هستند )مرکز 

آمار- وضعیت نیروی کار، پاییز 1400(.
* نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال 
گذشته افزایش یافت و از 8.8 درصد به 9.2 

درصد رسید )دنیای اقتصاد-تیر1401(.
* از نیمه دوم 1390 آموزش عالی ایران به شدت 
درگیر کاهش تقاضای ورود بوده و به عنوان مثال  
از سال تحصیلی94-93 تا سال تحصیلی 9۶-

9۵، جمعیت دانشجویی کاهش 20 درصدی را 
تجربه کرده است)ایسنا-خرداد1401(.

همین چند گزاره کافی است که مطمئن شویم 
خروجی  فعلی،  وضعیت  با  ما  دانشگاه های 
مناسبی برای تربیت نیروی کار ندارند و بسیاری 

از فارغ التحصیالن ما، یا توانایی ورود به بازار 
را ندارند یا فضای کار مناسبی برای آن ها 

ایجاد نشده است.

آبان ۹6، تشکیل یک شورای کلیدی       
به همین دلیل است که اهمیت آموزش های 
فنی، حرفه ای و مهارت آموزی در کشور 
ــوان تشکیل  ــی ت ــدان مــی شــود و م ــن دوچ
شــورای عالی مربوط به آن در ســال9۶ را 
هم اقدامی مهم و تاثیرگذار دانست. آبان 
سال 9۶ بود که قانون »نظام جامع آموزش 
و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی« در مجلس 
شورای اسالمی تصویب و برای اجرا به دولت 
ابالغ شد؛ قانونی که الاقل روی کاغذ، بسیار 
راهبردی بود و قرار بود اهداف کالنی را دنبال 
کند، از جمله: »ترویج و تقویت فرهنگ کار، 
تولید، کارآفرینی« و »آموزش و تربیت نیروی 
انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب 
با نیازهای بــازار کار فعلی و آتــی«. تحقق این 
ــداف قطعا به یک مدیریت کــالن هم نیاز  اه
داشــت و به همین دلیل طبق مــاده ۶ همین 
قانون، تشکیل  »شورای عالی آموزش و تربیت 

فنی، حرفه ای و مهارتی« به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور پیش بینی شد تا بــدون ایجاد 
تشکیالتی جدید با نقش سیاست گذاری در 
چارچوب اسناد باالدستی، برنامه ریزی کالن، 
تنظیم گری، تضمین کیفیت، طراحی و نظارت 
در اجرای نظام صالحیت حرفه ای و نظارت بر 
آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی فعالیت 

کند.

ــی مرکز         ــاب نمره مـــردودی شــورا در ارزی
پژوهش ها

حاال هم آن طور که مرکز پژوهش های مجلس 
در گزارش شهریورماه خود اعالم کرده، شورای 
عالی مذکور، عملکرد قابل قبولی نداشته و دالیل 

این ادعا هم بسیار است، از جمله:

- این شورای عالی از آبان 9۶ تا پایان تیرماه 
1401، فقط ۵ جلسه داشته اســت. چهار 
جلسه در دولت دوازدهــم )21 خرداد 98 - 
29 اردیبهشت 99 – 8 مهر 99 – 11 خرداد 
1400 ( و یک جلسه در دولت سیزدهم )18 

خرداد 1401(.
- تعیین چارچوب صالحیت حرفه ای برای 
ارائه مدارک و گواهی نامه ها، یکی از ارکان 
اصلی نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی 
است که در جلسه دوم اردیبهشت 99 شورا 
ــت شــده امــا تاکنون به  تصویب و تقدیم دول

تصویب هیئت وزیران نرسیده است.
- طبق تبصره4 ماده 2 قانون مصوب آبان9۶، 
این شورای عالی باید حداقل هر دو ماه یک 

جلسه برگزار کند که 

این تبصره قانونی اجرا نشده است.
- با وجــود تصویب سیاست های کالن نظام 
آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در 11 
خردادماه 1400، تاکنون گزارشی از روند 
اجرای آن و برنامه های دستگاه های اجرایی 

در این خصوص منتشر نشده است.
ــوب  ــارچ ــور در تــصــویــب چ ــذک ــورای م ــ - ش
ــی و  ــاب ــی ــای آمـــوزشـــی، ارزش ــدارده ــان ــت اس
استانداردهای  براساس  ِحــرف  شایستگی 

ملی و بین المللی تعلل کرده است.
- ارتباط میان ۵ شورای عالی )کار، اشتغال، 
آموزش و پرورش، عتف و شورای عالی آموزش 
و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی( شکل نگرفته 
و شـــورای مــهــارت متناظر در استان ها نیز 

تشکیل نشده است.
- »ضعف در هماهنگی کالن، سیاست گذاری، 
تنظیم گری و راهبری نظام در چارچوب اسناد 
بــاالدســتــی« و »ضــعــف در پیگیری اصــالح 
مــقــررات آمــوزشــی دستگاه های مجری در 
چارچوب قانون« نیز دو ایراد واردشده دیگر به 

این شورای عالی است.

اشکاالت ساختاری       
البته مرکز پژوهش های مجلس ساختار این 
شورای عالی را هم معیوب ارزیابی و ایراداتی 
به آن وارد کرده است، از جمله: فرادستگاهی 
نبودن دبیرخانه شورای عالی، عدم عضویت 
نمایندگان سازمان هــای اصلی در ترکیب 
ــورا، مشارکتی نبودن ســازوکــار انتخاب  ش
دبیر شــورا، عدم تخصیص اعتبارات کافی، 
محدودیت در بهره گیری از توان کارشناسی 
ــط، مــوازی کــاری نهادهای  مجریان ذی رب
ــزارش، همان طور  مرتبط.بر اســاس این گ
که در اهمیت و جایگاه این شــورای عالی 
ــدی فعلی  ــارآم ــاک ــدی نیست، در ن ــردی ت
این شــورا هم نباید تردید کرد و قطعا اگر 
نظم  اعتبارات،  ساختار،  در  اصالحاتی 
و نظارت هــای الزم بر آن صــورت نگیرد، 
باید نامش را در فهرست شوراهای عالی 

ناکارآمد ثبت کرد.

11 هزار مرکز و مخاطب میلیونی       
این در حالی است که طبق آمارها، بیش 
از 11 هزار مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
دولتی و غیردولتی در کشور فعال است 
از  نفر  میلیون  یک  از  بیش  جمعیتی  و 
دوره هــای آموزشی این مراکز استفاده 
ــاری که به نظر می رسد با  می کنند؛ آم
مهارت  اهمیت  و  کشور  نیاز  بــه  توجه 
آمـــوزی، جــای رشــد دارد و مسئولیت 
اقـــدام موثر در این  سیاست گذاری و 
ــورای عالی آمــوزش  ــوزه، برعهده ش ح

فنی، حرفه ای و مهارت آموزی است.
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رسانه های جهان 

گاردین:سه ماه 
ــاالت  ــت کــه ای اس
واکسن  متحده، 
کــوویــد را بــرای 
کودکان زیر پنج سال مجاز کرده است، 
اما میزان تزریق در این گروه بسیار کم 
بوده است. در همین حال، جو بایدن 
روز دوشنبه گفت که همه گیری در 
حال پایان است. به گفته مرکز کنترل 
 ،)CDC( و پیشگیری از بیماری آمریکا
بیش از 1400 کودک بر اثر کووید در 
ایــاالت متحده جان خود را از دست 
ــد و حداقل ۵33 مــورد از این  داده ان
مرگ و میرها در کودکان زیر پنج سال 
بوده است. این مسئله کووید را به یکی 
از 10 عامل اصلی مرگ و میر کودکان 
ــت. با  ــرده اس در ایــن کشور تبدیل ک
این حال، طبق داده های CDC، تنها 
حــدود ۶ درصــد از کــودکــان زیــر پنج 
سال اولین واکسن های خود را تزریق 
کرده اند که کمترین میزان نسبت به 

هر سنی است.

کمیته امداد خبر داد

جمع آوری 16 میلیارد تومان 
صدقه در 4 ماه ابتدایی امسال

معـاون توسـعه مشـارکت های مردمـی کمیتـه 
 1۶ جمـع آوری  از  خمینـی)ره(  امـام  امـداد 
میلیارد تومـان صدقـه در چهارماه ابتدایی سـال 
1401 خبر داد و گفت: از این میزان ۵0 درصد 
مربـوط بـه صندوق هـای صدقـات خانگـی و ۵0 

درصـد صندوق هـای معابـر اسـت. 
حبیب الـه آسـوده  دربـاره تعـداد صندوق هـای 
صدقـات در سـطح معابـر و خیابان هـا بـه تسـنیم 
صدقـات  صنـدوق  پنج میلیـون  کـرد:  اظهـار 
خانگی و حـدود 283 هزار صنـدوق صدقات در 

معابـر و خیابان هـا و اماکـن وجـود دارد. 
وی بـا اشـاره بـه این کـه کمک هـای مردمـی در 
شـرایط اقتصـادی فعلـی نه تنهـا کاهـش نیافته، 
بلکـه افزایـش داشـته اسـت، افزود:هم اکنـون 
افزایـش  امـداد  مجموعـه  بـه  مـردم  اعتمـاد 
یافتـه اسـت و شـاهد کمک هـای قابـل توجـه 

هسـتیم. نیکـوکاران 

آنــاتــولــی:وزارت 
بــــــهــــــداشــــــت 
ــال  ــه از س ــی ــرک ت
تاکنون   2017
ــوب  ــ ــارچ ــ چ در 
بیمارستان   19 سالمت  اصالحات 
را به بهره برداری رسانده است. این 
تعداد با تکمیل رونــد ساخت و ساز 
بیمارستان جدید شهر اتلیک در آنکارا 
ــد خــواهــد رســیــد. اولین  بــه 20 واح
سال  در  ترکیه  در  شهر  بیمارستان 
2017 در استان یــوزگــات ساخته 
شد. وزارت بهداشت ترکیه از آن زمان 
 18 تاکنون در استان های مختلف 
ــداث کــرده و در  بیمارستان شهر اح
این بیمارستان ها طی ۵ سال گذشته 
رسیدگی  ــورد  مـ میلیون   17۵ ــه  ب
ــت و  ــاخ ــون س ــن ــم اک ــت. ه ــ ــده اس شـ
ســاز 14 بیمارستان جدید شهر در 
استان های مختلف ادامه دارد. انتظار 
ــن رونــد مجموع  مـــی رود بــا اتــمــام ای
بیمارستان های شهر در ترکیه به 33 
واحــد برسد. بیشتر اتاق های بیمار 
در بیمارستان های شهر که با درکی 
ــرای هر بیمار«  ــاق ب مبنی بر »یــک ات
ــداث مــی شــود، به منظور تامین  احـ
آسایش بیماران و مالقات کنندگان 
آن ها به امکاناتی مانند دستشویی، 
حمام، تلویزیون، یخچال و کمد لباس 

مجهز است.

رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای کشور:

مهارت آموزی در غربت است 
هم بین مردم، هم مسئوالن

نداشته باشد، نباید انتظار داشته باشیم شوراهای عالی فعال و پویایی داشته باشیم.نظارت و مصوبات این شوراهای تخصصی جایگاهی در نهادهایی مانند مجلس یا سازمان برنامه و بودجه به یک مشکل دیگر هم اشاره و تصریح می کند: در کشور، شوراهای عالی متعددی داریم اما تا زمانی که که شورای عالی این حوزه هم خروجی مناسبی نخواهد داشت. رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای کشور بوده است. وی می افزاید: وقتی در سیاست های کالن مهارت آموزی دچار مشکل هستیم، طبیعی است دانشگاهی است؛ در حالی که بخشی از خروجی این رویکرد، بیکاری فارغ التحصیالن یا مهاجرت آن ها که منتج به تغییر نگاه ها و سیاست ها شود، نمی بینیم و عمده توجهات همچنان به سمت مدرک گرایی های مهارت آموزی صحبت ها و اظهارنظرهای بسیار زیبایی می گوییم و می شنویم اما در مقام اجرا، اراده هایی است و نتوانسته است در بین مردم و مسئوالن جایگاه خود را پیدا کند. اوسط هاشمی می افزاید: درباره در گفت و گو با خراسان به آن پاسخ می دهد و می گوید: به طور کلی مهارت آموزی در کشور ما در غربت قابل قبولی داشته باشد، سوالی است که »علی اوسط هاشمی«، رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای کشور این که چرا شورای عالی آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی نتوانسته است در طول ۵ سال عمر خود، عملکرد 

شرایط پرداخت وام 12 میلیون 
تومانی به بازنشستگان اعالم شد

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان های 
سازمان تأمین اجتماعی، شرایط دریافت وام 12 
میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
را اعالم کرد.   احمد اسفندیاری با اشاره به 
برای  اجتماعی  تأمین  سازمان  برنامه ریزی 
پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان این 
سازمان اظهار کرد: امسال قرار است به 400 
هزار بازنشسته وام قرض الحسنه )وام ضروری( 
پرداخت شود که از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 
1۵0 هزار نفر از این تسهیالت بهره مند شده اند. 
وی با اشاره به فرایند پرداخت وام قرض الحسنه 
به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
ثبت نام متقاضیان تسهیالت 12 میلیون تومانی 
توسط کانون های بازنشستگی و به صورت کاماًل 
غیرحضوری انجام و در ادامه وام به حساب فرد 

بازنشسته واریز می شود.
 معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان های 
سازمان تأمین اجتماعی درباره شرایط پرداخت 
وام 12 میلیون تومانی به بازنشستگان تأمین 
اجتماعی افزود:عالوه بر عضویت بازنشسته در 
کانون بازنشستگان و دریافت حقوق بازنشسته از 
شعب بانک رفاه، با توجه به قوانین بانک مرکزی 
سن بازنشسته متقاضی وام باید کمتر از 77 سال 

تمام باشد.
بانکی،   باید فاقد بدهی  بازنشسته   همچنین 
سایر  از  وام  معوقه  اقساط  و  برگشتی  چک 
بانک های کشور باشد و بازنشسته نباید در 3 
سال گذشته از تسهیالت وام بانک رفاه استفاده 
کرده باشد، عالوه بر این که سیم کارت بازنشسته 

درخواست کننده باید به نام خودش باشد.
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 شاخص

رشد 31 درصدی هزینه های 
زندگی در 6 ماهه 1400

بررسی  داده های مرکز آمار نشان می دهد 
که در شش ماه امسال ، هزینه دهک ها به 
ضرر دهک های کم درآمــد افزایش یافته، 
به طوری که نرخ رشد هزینه ها برای دهک 
اول بیشترین میزان بین دهک ها و 39/4 
درصد بوده است. همچنین این رقم برای 
دهک دهم  )پردرآمدترین دهک( به 25/4 
درصد می رسد. در کل هزینه سبد مصرفی 
برای همه مردم تا نیمه امسال به طور متوسط 

30/9 درصد افزایش یافته است. 

حقگو-اظهارات وزیر جهاد کشاورزی حاکی 
از این است که سال استثنایی در تحویل گندم 
به دولت با رشد 60 درصدی خرید تضمینی 
ایــن محصول و رســیــدن آن بــه مــیــزان 7/5 
میلیون تن رقم خورده است. به این ترتیب به 
نظر می رسد کابوس خروج از خودکفایی این 
محصول که به ویژه در سال گذشته نمایان شد، 
در حال رفع شدن است و وعده وزارت جهاد 
برای خودکفایی گندم خبازی در سال آینده 
همزمان با اقدامات حمایتی انجام شده در این 
حوزه از جمله تعیین نرخ 13 هزار تومانی خرید 
تضمینی، دور از دسترس نخواهد بود. این ها 
همه در حالی است که در سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه نیز بر تأمین امنیت غذایی 
و تولید حداقل 90 درصد کاالهای اساسی و 

اقالم غذایی در داخل، تاکید شده است.
ــر جهاد  ــژاد وزی بــه گـــزارش ایــرنــا، ســاداتــی ن
کشاورزی ضمن اشاره به پرداخت صددرصدی 
ــرد: امسال  ــاران اظهار ک مطالبات گندم ک
یک سال استثنایی در تحویل گندم به دولت 
نسبت به سال های اخیر بود که در این زمینه 
60 درصد افزایش خرید گندم داشتیم. وی 
کل گندم خریداری شده به صورت تضمینی و 
توافقی از کشاورزان در سال زراعی 1401-
1400 را 7/5میلیون تن اعالم کرد و گفت: 
خرید گندم همچنان ادامه دارد ولی مقدارش 
روزانه کم شده است. ساداتی نژاد یادآور شد: 
در سال گذشته عدد خرید گندم 4/5میلیون 

تن بوده است. وزیر جهاد ابراز امیدواری کرد 
که در سال آینده با حمایتی که در حوزه خرید 
گندم انجام شده است، بتوانیم در حوزه گندم 

به خودکفایی برسیم.

خودکفایی گندم چگونه از دست رفت؟	 
به گــزارش خراسان، اظهارات وزیر جهاد در 
حالی است که سال گذشته کاهش تولید، خرید 
 تضمینی و جهش واردات گندم، نگرانی ها
درباره این بخش مهم از امنیت غذایی کشور را 
تشدید کرد. آمارها نشان می دهند که در سال 
آبی گذشته، تولید گندم از 13 میلیون تن به 
8 میلیون تن کاهش یافت. همچنین خرید 
تضمینی گندم از 8/2 به 4/7میلیون تن 
افت کرد و همین موضوع موجب شد واردات 
این محصول استراتژیک به بیش از 7 میلیون 
تن افزایش یابد. این ها همه در شرایطی است 
که طبق آمارها، کشور ما ساالنه به حدود 12 

میلیون تن گندم نیاز دارد.
در ایــن میان، نقش دولــت قبل در بــروز این 
نابسامانی از طریق تعیین ناکافی نرخ خرید 
تضمینی گندم و نیز اعالم دیرهنگام این نرخ 
قابل انکار نیست و این مسئله نه در یک سال 
بلکه در سال های قبل از آن نیز دیده می شود.

طبق آمارهای روزنامه ایران به نقل از وزارت 
جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم از 
سال 93 تا 97 با کمترین افزایش نسبت به 
سال قبل تعیین شده بود. به طوری که در کل 

این مدت تنها 700 تومان افزایش داشت. این 
موضوع تولید و میزان خرید تضمینی را تحت 
تاثیر قرار داد و حتی با توجه به قیمت باالتر 
گندم در کشورهای همسایه، زمینه را برای 

قاچاق، احتکار و داللی فراهم کرد.
از سوی دیگر بررسی میزان تاخیر دولت در 
ــالم نــرخ خرید تضمینی گندم نیز نشان  اع
می دهد که این رقم از سال آبی 93-94 تا 
1399-1400 از یک ماه به 8 ماه رسیده 
است. با این حال در سال آبی 1401-1400 
و 1401-1402 این موضوع بدون تاخیر 
بوده و به ویژه طی امسال برای نخستین بار در 
سال های اخیر، قبل از آغاز فصل جدید زراعی 

اعالم شده است.
در هر حــال نــرخ خرید تضمینی و نیز اعالم 
دیرهنگام آن که بالتکلیفی کشاورزان را در 
ــت، سبب شد در  ســال هــای قبل در پی داش
مجموع خودکفایی گندم در سال گذشته به 
رغم توان داخلی از دست برود. در روندی کلی 
مشاهده می شود که میزان خرید تضمینی 
گندم از حــدود 11/5 میلیون تن در سال 
95 به حدود 4/7 میلیون تن در سال گذشته 

کاهش یافته است.

5 اقدام دولت سیزدهم برای افزایش 	 
تولید گندم

در دولــت سیزدهم و در شرایطی که وزارت 
ــاد، خــودکــفــایــی در تــولــیــد بــســیــاری از  ــه ج

محصوالت کــشــاورزی و کاالهای اساسی از 
جمله گندم را در دستور کار قرار داده است، 
پنج رویکرد متمایز موجب تغییر وضعیت تولید 
این کاالی راهبردی شد. به گونه ای که روزنامه 
ایران از رسیدن میزان تولید گندم به 11 میلیون 
تن طی امسال خبر داده و با توجه به لزوم در نظر 
گرفتن 2 میلیون تن ذخایر استراتژیک در این 
حوزه، پیش بینی کرده که نیاز به واردات از 7 
میلیون تن در سال گذشته به 3/5 میلیون تن 

طی امسال کاهش خواهد یافت.
در مهم ترین گام، قیمت خرید تضمینی که تقریبًا 
می توان آن را مهم ترین عالمت برای هدایت 
فعاالن کشاورزی به سوی کشت گندم دانست، 
از 5 هزار تومان به 11 هزار و 500 تومان )با 
احتساب یارانه کشت( افزایش یافت و برای سال 

آینده نیز 13 هزار تومان تعیین شده است.
کاهش 45 درصدی قیمت کود و سم مورد 
نیاز کــشــاورزان )از طریق یــارانــه دولتی(، 
اجرای کشت قراردادی گندم در 250 هزار 
هکتار اراضی کشاورزی، رشد خرید تضمینی 
گندم به میزان حدود 7/5 میلیون تن طی 
امسال، برآورد کاهش حدود 2 میلیون تنی 
مصرف آرد با اصالح یارانه های آرد و نان و 
کنترل قاچاق و مصرف در این عرصه نیز از 
دیگر اقدامات انجام شده دولت به شمار می 
رود که موجب شده در نخستین گام، چشم 
انداز خودکفایی در گندم برای سال آینده دور 

از دسترس نباشد. 

رئیس سازمان ملی بهره وری در گفت و گو با خراسان: 

پاداش مدیران شرکت های دولتی، مشروط به بهره وری شد 
شاخص رشد بهره وری در شرکت های دولتی با عدد منهای 18.5 درصد در وضعیت خوبی نیست 

حسین بردبار- ضرورت ارتقای بهره وری در 
اقتصاد ایران و استفاده بیشتر از ظرفیت های 
مستعد  و  متخصص  انسانی  نیروی  و  طبیعی 
کشور، یکی از مهم ترین الزامات اسناد باالدستی 
کشور در دهه های اخیر بوده است. چنان که در 
سیاست های کلی ابالغی رهبر انقالب درباره 
برنامه توسعه هفتم نیز به این موضوع اشاره و در 
بند نخست این سیاست ها »پیشرفت اقتصادی 
توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 
درصد در طول برنامه با تأکید بر افزایش بهره وری 
کل عوامل تولید )منابع انسانی، سرمایه، فناوری 
ــذاری شده اســت. رئیس  و مدیریت(« هدف گ
سازمان ملی بهره وری ایران با ارائه آمارهایی 
از بهره وری شرکت هــای دولتی که وضعیت 
مناسبی در این باره ندارند  می گوید:طبق قانون 
بودجه باید پاداش اعضای هیئت مدیره 360 
شرکت دولتی بر اساس شاخص های بهره وری 
ــاداش برخالف این رویــه طبق  باشد و تعیین پ
قانون مجازات حبس از شش ماه تا دو سال دارد. 
جزئیات بیشتر را درگفت وگوی تفصیلی با دکتر 

میرسامان پیشوایی می خوانید:
* به تازگی رئیس جمهور در اجالس روسای 
دانشگاه ها از دانشگاهیان خواستند توان 
علمی و پژوهشی خودشان را بر افزایش 
بهره وری متمرکز کنند و در جشنواره شهید 
رجایی نیز بحث سنجش بهره وری را برای 
دستگاه های اجرایی مطرح کردند، سازمان 
ملی بهره وری چه اقداماتی بــرای تحقق 
منویات باالترین مقام اجرایی کشور داشته 

است؟
- دو موضوع است؛ اول نقش آفرینی دانشگاه ها 
و فضای نخبگی درحوزه بهره وری که برای آن 
برنامه داشتیم در هر استانی یکی از دانشگاه ها به 
عنوان معین علمی کمیته بهره وری استان تعیین 
شود که رئیس آن استاندار است، نامه ای نیز به 
وزیرعلوم تنظیم کردیم که درآن پیشنهادهایی 
برای همکاری با دانشگاه ها مطرح شده است 
ازجمله این که دانشگاه های برتر کشور به عنوان 
معین کمیته بهره وری دستگاه های ملی تعیین 
شوند یا درس مدیریت بهره وری را به برنامه 
درســی رشته هــای دانشگاهی اضافه کنیم و 
همچنین درخواست کردیم اگر وزارت علوم یا 

دانشگاه ها پیشنهادی برای ارتقای بهره وری 
دارند، دراختیار سازمان قراردهند. اما نکته دوم 
دستور رئیس جمهور در بــاره حــوزه سنجش و 
 مطالبه گری این بود که چه اقدامی برای ارتقای 
بهره وری در حوزه های مختلف ازسوی سازمان 
باید انجام شود، ما این جا استقرار چرخه بهره 
وری در دستگاه های اجرایی را پیگیری می کنیم. 
درایــن راستا اجــرای یک برنامه توانمندسازی 
متولیان بهره وری دردستگاه های اجرایی و 

استان ها را دنبال می کنیم.
* ماده 5 قانون برنامه ششم دولت را مکلف 
کرده است که کارایی و بهره وری دستگاه های 
اجرایی را در هر سال از اجرای برنامه اندازه 
گیری کند و گزارش آن را به مجلس شورای 
اسالمی بدهد، آیا سازمان چنین گزارشی را 

به مجلس داده است؟
- بله، این گــزارش ارائــه شده است، هرسه ماه 
یک بار گــزارش می دهیم و ساالنه نیز گزارش 
مفصل می دهیم، آخرین مورد آن انتشار گزارش 
سیمای بهره وری ایران بود. ما درسطح ملی به 
تفکیک شاخص بهره وری کل، شاخص بهره 
وری سرمایه و نیروی کار را گــزارش می کنیم، 
همچنین به تفکیک بخش ها در حوزه صنعت و 
معدن، کشاورزی، خدمات و نفت و انرژی گزارش 
می شود که در سامانه سبا )سامانه آینه بهره وری 

ایران( در دسترس همه است.
* وضعیت شاخص بهره وری درکشور چگونه 

است؟
- خوشبختانه طی دو سال 99 و 1400 رشد 
شاخص بهره وری کل مثبت بوده است گرچه 
متوسط رشد شاخص بهره وری کل در 10 سال 
گذشته منفی یک درصد بوده است، بــرآورد ما 
برای سال 1400 رشد مثبت 3 درصدی برای 

شاخص بهره وری کل است.
ــزارش عملکرد شرکت های  * به تازگی گ
دولتی در حوزه بهره وری را رونمایی کردید، 
ــن شرکت هــا درچــه  شاخص بهره وری ای

شرایطی قرار دارد؟ 
- حــدود 360 شرکت دولتی داریــم که 204 
مورد از آن ها در سال 1400 به ما اطالعات ارائه 
کردند، حدود 20 تا 30 شرکت در حال انحالل یا 
انتقال بودند که نمی توانستند چیزی ارائه کنند، 

حدود 90 شرکت به ما اطالعات ندادند که درگام 
اول اسامی شان را به نهادهای نظارتی اعالم 
کردیم و درگام دوم در سامانه سبا اسامی شان را 
می گذاریم، کاهشی ترین رشد را درشرکت های 
دولتی درحوزه نفت وگاز داشتیم که منفی 31.6 
درصد درسال 98 و منفی 6.5 درصد درسال 
99 بود، بیشترین رشد را نیز در رسته اطالعات 
و ارتباطات داشتیم، در کل منهای 18.5 درصد 
شاخص رشد بهره وری شرکت های دولتی بود که 
وضعیت خوبی نیست، سهم عمده منفی مربوط 
به بخش نفت و گاز است که اگر آن را حذف کنیم 
رشد شاخص مثبت می شود و البته بسیار اندک و 

زیر یک درصد است.
* علت این رشد منفی و اندک چیست؟

- چون قواعد حاکمیت شرکتی ما درست نیست، 
پیشنهاد شفاف ما به دولت این بوده است که روش 
اداره شرکت ها به سمت قرارداد مدیریت برود. ما 
االن شرکت های دولتی را به روش یک سازمان 
دولتی اداره می کنیم، مثال برای مدیرعامل آن 
حکم می زنیم، در حالی که شرکت باید عملکرد 
شفاف داشته باشد و مجمع باالی سر آن باشد و 
خروجی آن مشخص باشد. ما می گوییم تیمی 
که می خواهد شرکت را اداره کند، یک طرف 
قرارداد و دولت در طرف دیگر باشد و شاخص های 
عملکردی در قرارداد باشد، مثال باید این میزان 
حفاری کنید، نفت استخراج کنید و... اگر صد 
درصد این اهداف و شاخص ها عملیاتی شد، فالن 
رقم پرداختی وجود دارد و اگر 80 درصد محقق 

شد، رقمی کمتر و اگر زیــر50 درصــد شد، تیم 
دیگری باید روی کار بیاید. ماده 16 قانون مدیریت 
خدمات کشوری زیرساخت بسیار خوبی برای 
جاری سازی روش قرارداد مدیریت است. ما می 
توانیم به تدریج مثال هر سال 20 شرکت از 360 

شرکت دولتی را مشمول این روش اداره کنیم.
* بحث پرداخت پــاداش به اعضای هیئت 
مدیره براساس شاخص های بهره وری در 
بند »و« تبصره 18 قانون بودجه نیز احتماال در 
همین راستا باشد، در این زمینه چه اقدامی 

کرده اید؟
ــرای 204 شرکتی که به ما  - ســال گذشته ب
اطالعات ارائــه کردند، محاسبات بهره وری را 
انجام دادیــم و به سازمان اداری استخدامی و 
برنامه و بودجه گزارش کردیم و آن ها باید مجوز 

پاداش را به مجامع شرکت های دولتی بدهند.
* اگر مجامع پاداش هیئت مدیره را بر اساس 

بهره وری تعیین نکنند، جرم است؟
- بله جرم است، مدیران آن نیز به شش ماه تا دو 
سال حبس طبق قانون بودجه محکوم می شوند، 
منتها سازمان برنامه و بودجه باید در این قضیه 

جدی تر جلو بیاید.
* آیا این اتفاق االن دارد می افتد، یعنی 
ــاداش هیئت  مجامع براساس بهره وری پ

مدیره را تعیین می کنند؟
- بله، مجامع پــاداش را تعیین می کنند ولی تا 
زمانی که مجوز نگیرند، پرداخت نمی کنند، 
سازمان برنامه و بودجه باید مجوز بدهد که این 
مجوز را بر اساس گزارشی که ما می دهیم خواهد 
داد. پس این جا نقش سازمان برنامه و بودجه 

خیلی کلیدی است.
* شما نیز تمام ارزیابی های الزم را برای ارائه 

این گزارش انجام می دهید؟
- هر شرکتی که به ما اطالعات بدهد، ما محاسبه 
می کنیم و به سازمان برنامه گزارش می دهیم، 

پارسال هم همین کار را کردیم.
ــزارش ندهند،  * یعنی شرکت هایی که گ
هیئت مــدیــره شــان نباید پـــاداش داشته 

باشند؟
- قاعدتا نباید داشته باشند، یعنی خالف قانون 
است و اگر سازمان برنامه نیز تایید کند خالف 

قانون است. 

سال استثنایی گندم   
وزیر جهاد کشاورزی از رشد 60 درصدی خرید تضمینی گندم و پرداخت 100 درصد مطالبات گندم کاران خبر داد. این در حالی 

است که سال گذشته، افت شدید تولید و خرید تضمینی گندم موجب واردات کم سابقه 7 میلیون تنی گندم به کشور شده بود 

روغن موتور بدون شناسه کاال، 
قاچاق تلقی می شود

فارس - اتاق اصناف ایران اعالم کرد از 15 مهر  
هرگونه روغن موتور بدون شناسه کاال، موجود 

در واحد صنفی - توزیعی قاچاق تلقی می شود.

جزئیات مزایده 1062 خودروی 
خارجی

مهر - سخنگوی سازمان اموال تملیکی ضمن 
تشریح جزئیات مزایده 1062 خودروی خارجی 
گفت: ایــن مــزایــده از ساعت 8 صبح روز پنج 
شنبه هفتم مهر آغــاز می شــود و تا ساعت 24 
روز 12 مهرماه ادامــه خواهد داشــت. صاحب 
حجتی در باره جزئیات مزایده 1062 خودرو 
در سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: این مزایده 
را از ساعت 8 روز پنج شنبه هفتم مهر ماه آغاز 
ــم مهرماه  می کنیم و تا ساعت 24 روز دوازده
ادامــه خواهد داشــت که متقاضیان می توانند 
فهرست خودروها و شرایطی را که برای رویت 
ــا و مــزایــده الکترونیک اعـــالم شده  ــودروه خ
 اســت، در وبگاه مزایده الکترونیک به نشانی

eauc.setadiran.ir  مشاهده کنند و از شرایط 
و خــودروهــا مطلع شوند. حجتی اظهار کرد: 
خریداران تا ساعت 24 روز سه شنبه دوازدهم 
مهر ماه برای ثبت پیشنهاد قیمت در این سامانه 
وقت دارند و برای این کار و شرکت در مزایده ارائه 
کد ملی برای شخص حقیقی و کد اقتصادی برای 
شخص حقوقی به همراه شماره حسابی که قابل 
استفاده از طریق اینترنت باشد، الزامی است و 
برای مشاهده خودروها نیز در همه ایام هفته از 
ساعت 8 تا ساعت 16 اعالم کرده ایم که استان ها 
همکاری کنند تا خریداران از خودروها بازدید 
داشته باشند. حجتی تأکید کرد: استان هایی 
که این مزایده فوق العاده شماره 565 در آن 
ها انجام می شود شامل استان های هرمزگان 
)بندرلنگه(، بوشهر، تهران، گیالن، خوزستان، 

فارس و مازندران است.

گازرسانی به صنایع طی 5 ماه اخیر، 
13 درصد رشد داشته است

فارس - مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: 
گازرسانی به واحدهای صنعتی عمده کشور 
از جمله فوالد، سیمان و پتروشیمی در پنج ماه 

نخست امسال، رشد 13 درصدی را ثبت کرد.

درآمد استخراج بیت کوین به قعر 
2 ساله سقوط کرد

ایسنا - درآمد جهانی استخراج بیت کوین در 
بحبوحه زمستان رمزارز و بحران انرژی جهانی، 
به 17/2 میلیون دالر در روز کاهش یافته است. 
آمار وب سایت بالک چین دات کام نشان می دهد 
درآمــد جهانی استخراج بیت کوین حدود 72 
ــد در مقایسه بــا نوامبر ســال گذشته که  درص
ماینرها روزانه 62 میلیون دالر درآمد داشتند، 

کاهش یافته است.

تخلف 6 بانک در سود سپرده 

پرونده یک بانک به هیئت انتظامی 
بانک ها رفت 

معاون نظارت بانک مرکزی اعالم کرد:  با توجه به 
پایان مهلت ارزیابی بانک های متخلف در زمینه 
رعایت نکردن نرخ سود علی الحساب سپرده 
سرمایه گذاری مدت دار، شش بانک از نرخ های 
تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آن 
ها در حال ارسال به هیئت انتظامی بانک هاست.
ــوذر ســـروش گــفــت: در  ــزارش ایــســنــا، ابـ بــه گـ
بخشنامه ای که هشتم شهریور امسال به تمامی 
بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابالغ 
شد، آمده است: »حسب بازرسی های انجام شده 
و همچنین گزارش های واصله،  برخی از بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل 
از نرخ های  به روش هــا و شیوه های مختلف 
این  به  لــذا  می کنند؛  تخطی  ابالغی  مصوب 
دسته از موسسات و بانک ها تذکر داده شد.« 
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابالغ 
این بخشنامه با اعضای هیئت مدیره بانک های 
متخلف جلسات جداگانه ای برگزار و مهلتی دو 
هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصالح امور به 
این بانک ها داده شد. با این حال هم اکنون با 
اتمام این مهلت ارزیابی بانک ها آغاز شده است 
و بــرآوردهــا نشان می دهد که دست کم شش 
بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های 
تعیین شــده تخطی کــرده انــد که پرونده یکی 
از آن ها نهایی شده و در حال ارسال به هیئت 
انتظامی بانک هاست. سروش خاطرنشان کرد: 
 معرفی هیئت مدیره بانک ها به هیئت انتظامی 
پیامدهای خاصی برای بانک ها دارد که با توجه 
به جمع بندی هیئت انتظامی از تذکر تا سلب 
را  مدیره  هیئت  اعضای  ای  حرفه  صالحیت 

شامل می شود.
در  مرکزی  بانک  نظارت  معاون  سخنان  ایــن 
ــورس نیز  شرایطی اســت که رئیس ســازمــان ب
در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور هشت 
چالش عمده بازار سهام و شش پیشنهاد برای 
مدیریت نااطمینانی ها در این بازار را ارائه کرد. 
در ایــن راستا یکی از محورهای مطرح شده، 
»روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج 
نقدینگی از بازار« قید و در همین زمینه پیشنهاد 
شده نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین 

شده تثبیت شود. 

تهاتر زمین؛ مشوق جدید 
نوسازی مسکن در بافت

ایسنا - شرکت بازآفرینی شهری ایــران طرح 
جدیدی را ارائه کرده که طبق آن اگر مالک یک 
واحد مسکونی در بافت فرسوده تمایل داشت 
واحــد خــود را در اختیار مجری طــرح نوسازی 
قرار دهد، به ازای آن یک قطعه زمین در یکی از 
شهرهای جدید یا زمین های در اختیار وزارت راه و 
شهرسازی به صورت تهاتر دریافت کند و متناسب 

با نیاز خود بسازد.

عوارض جدید برای صادرات 
محصوالت جالیزی اعالم شد

ــاورزی بــه منظور  ــش فــارس - وزارت جــهــاد ک
کنترل بازار و صادرات محصوالت جالیزی برای 
محصوالت گوجه فرنگی و پیاز عوارض تعیین کرد. 
بر اساس ابالغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت 
صمت، صادرات هر کیلوگرم گوجه فرنگی و پیاز 
به ترتیب مشمول عوارض 4 هزار تومانی و 2 هزار 
تومانی از ابتدای مهر ماه تا آخر بهمن امسال شد.

اخبار

بازخوانی بودجه 1401 

بازار خبر

 افزایش 5 درصدی تعرفه 
جریمه های رانندگی 

ــالوه بر  ــ  بـــردبـــار- قــانــون بــودجــه امــســال ع
جریمه های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی، تعرفه جریمه های رانندگی را 5 درصد 
افزایش داده است تا در اموری مانند رسیدگی به 
معلوالن، اصالح راه های روستایی و حذف نقاط 
حادثه خیز بین شهری و کمک به سازمان های 

امدادی هزینه شود.
بر اساس بند» ج«تبصره 10 قانون بودجه امسال 
،در سال 1401 عالوه بر جریمه  های مندرج 
در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
8 /12 /1389 تعرفه جریمه  های رانندگی 5 
درصد افزایش می  یابد و مبالغ حاصل به خزانه 
ــز می  شــود.  معادل مبلغ   داری کل کشور واری

افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می  یابد:
1- مبلغ یک هــزار و 500 میلیارد ریــال برای 
هزینه معلوالن شدید و ضایعه نخاعی ناشی از 
تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در 

اختیار سازمان بهزیستی کشور
2- مبلغ یک هــزار و 500 میلیارد ریــال برای 
اصالح راه های روستایی و معابر در نقاط حادثه 
 خیز بین شهری، ایمن  سازی، اصالح هندسی 
و حذف نقاط حادثه  خیز در تقاطع  ها و راه های 
روستایی و شهری و جاده  ای )هوشمندسازی 
تصویری جاده  ها( و راه های مناطق محروم مرزی 

کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی
3- مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای حوادث 
جاده  ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار 

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
ــرای کمک  ــال ب ــزار میلیارد ری 4- مبلغ یک ه
خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار 

سازمان پزشکی قانونی کشور
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

آفتاب یــزد - علی بیگدلی اســتــاد تــاريــخ و  •
روابط بین الملل دانشگاه در واکنش به »جدال 
ــران و آمريکا در گفت و گو با اين  برجامی« اي
روزنامه گفت :  ايران با طرح موضوِع بسته شدن 
پرونده  هسته اى ايــران در آژانــس بین المللی 
انرژى اتمی دقیقًا دست روى موضوعی گذاشته 
که محال است آمريکا و غربی ها بر سر آن حتی 
حاضر به مماشات با جمهورى اسالمی ايران 
ــت کــه معتقدم:   باشند و بــه همین دلــیــل اس
اختالفات »فرابرجامی« ايران و آمريکا راه حل 

ندارد!
فرهيختگان - اين روزنامه  با اشاره به ماجراى  •

نــوشــت:  شفاف شــدن به موقع  مهسا امینی، 
موضوع از طريق مراجع رسمی يکی از مهم ترين 
محورهاى درخواست رسانه ها از فراجا بود، ولی 
به نظرم موقعیت اخیر چیزى بیشتر از شفافیت 
نیاز داشــت؛ بازسازى ساز و کارهاى سیاسی 
اجتماعی نهادهاى موثر قــدرت به نحوى که 
اتفاقات تلخ مثل درگذشت خانم امینی نتواند 
مورد سوءاستفاده جريان هاى ضدايران قرار 

گیرد.
هم ميهن - ناصر ايمانی در انتقاد از عملکرد  •

صــدا و سیما گفت : اعــتــراض مــن بــه عملکرد 
صداوسیما آن است که اين نهاد نبايد در اين 
شرايط چنین برنامه هايی )مناظره( پخش کند. 
اين عملکرد نشان دهنده استیصال و واکنشی 
برخورد کردن است. اگر صداوسیما باور دارد 
که بايد نظرات مختلف را در عرصه هاى مختلف 
سیاسی،  اقتصادى و اجتماعی پخش کند، بايد 
در طول سال که اتفاقی خاص هم در جامعه در 

جريان نیست، اقدام کند. 
جوان - اين روزنامه با اشاره به حمله اغتشاش  •

به  حمله  حتی  و  انتظامی  نیروهاى  به  ــران  گ
در  نــوشــت:  آتش نشانی  ماشین  و  آمبوالنس 
کشور هاى ديگر، به ويژه کشور هاى غربی که 
حاکمیت قانون جدى تر گرفته می شود، پلیس 
اين سطح از انعطاف را در برابر آشوبگران ندارد. 
اگر اين جا هم پاسخ حمله به پلیس که هیچ، پاسخ 
گوش نــدادن به ايست پلیس هم با بازداشت و 
گلوله همراه می شد، يقینًا شاهد وضعیت ديگرى 

می بوديم.
ایران - دولت اسالمی به سبب اسالمی بودن،  •

ــداوم و  ــع  به ت بايد در عمل نشان دهــد که راج
ــا«، وفـــادار و متعهد اســت و  ــ رسمیت »ارزش ه
بــیــرون زدگــی  هــاى لجوجانه و کــج روى هــاى 
هدفمند را برنمی تابد. از جمله، »فساد اخالقی« 
و »کشف حجاب« و »بی عفتی« و »برهنگی« در 
عرصه عمومی، رفتارهايی هستند که براى دولت 
اسالمی، »تکلیف شرعی« می آفرينند. مسئله 
نیز منحصر به »عرصه عمومی« است و »عرصه 
خصوصی«، محترم و محفوظ از دخالت و حضور 

دولت اسالمی است.

الف نوشت : صدرنشینی عراقی ها که در آمار  •
مسافران ايران نزديک به يک دهه است ادامه دارد، 
فقط در سال ۱۳۹۹ که جهان درگیر همه گیرى 
کرونا شده و مرزها اغلب بسته و پروازها معلق بود، 
تحت تاثیر قرار گرفت؛ براساس آمار وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگرى در سال ۱۳۹۹ آمار سفر 
افغانستانی ها به ايران از عراقی ها پیشی گرفته و 
بیشترين تعداد سفر را به ايران داشتند و عراقی ها 
پس از ترکیه،  در جايگاه سوم قرار گرفتند. امسال اما 
عراقی ها تاکنون درصدر مسافران ورودى به ايران 
قرار گرفته اند. بر اين اساس،  تا پايان تیر ۱۴۰۱ 
که حدود يک میلیون نفر به ايران سفر کرده اند، 
ــراق، ترکیه، افغانستان، جمهورى  به ترتیب ع
آذربايجان و پاکستان بیشترين تعداد مسافر را در 

ايران داشته اند.
 جماران نوشت : درى نجف آبــادى نماينده  •

ولی فقیه در استان مرکزى گفت: گشت ارشاد 
فقط در بحث حجاب و عفاف نیست؛ جلوگیرى 
از ظلم به حقوق مردم هم جزو مصاديق آن است   
ــاد هم اگــر حکیمانه کــار کنند، يک  گشت ارش
وظیفه براى همه است. گشت ارشاد فقط در بحث 
حجاب و عفاف نیست و هزار مسئله هست؛ دعوا، 
جنگ، خون ريزى، تجاوز و ظلم به حقوق مردم 
نکنند، حقوق مردم را لگدمال نکنند، وحدت را 
حفظ کنند و بدگويی و مسخره نکنند؛ همه اين 

مسائل}نیز جزو مصاديق گشت ارشاد{است.
 عصر خبر نوشت : رشیدى کوچی، نماينده  •

مجلس گفت:  بنده همايون شجريان را دعوت 
کردم تا در تخت جمشید کنسرت برگزار کند. به 
من گفتند شاه پرست. به من می گويند چرا همايون 
شجريان را که پدرش زمانی به نظام فحش داده به 
تخت جمشید دعوت کردى. بنده می گويم مگر اين 
بنده خدا ۲۰ شب در وزارت کشور کنسرت برگزار 
نکرد؟ پس بايد بگويیم وزير کشور هم شاه پرست 

است. بنده تا به امروز کنسرت نرفته بودم.
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چاپخانه هنر سرزمین سبز

 دیدار خانواده شهید قاسم سلیمانی
 با رئیس جمهور

 خانواده شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق 
نیروى قدس سپاه پاسداران با آيت ا... سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور ديدار کردند. آيت ا... سید 
ــدار  از تالش  ابراهیم رئیسی  در بخشی از اين دي
دشمنان براى کاهش حساسیت جامعه راجع به 
شهید سلیمانی خبر داد و اظهار کرد :»دشمن در 
مقاطع مختلف تالش می کند حساسیت جامعه 
راجع به شهید سلیمانی و ديگر الگوها و ارزش هايش 
را بسنجد و اگر احساس کند حساسیت جامعه درباره 
نام و ياد اين شهید کم شده است، تالش هاى خود را 
براى حذف کامل نام و راه و مکتب او از خاطره و ياد 
جمعی جامعه مضاعف خواهد کرد، بنابراين بايد 
راجع به هر گونه تعدى دشمن به شخصیت و مکتب 
شهید سلیمانی حساس بود.« وى در بخش ديگرى از 
سخنان خود در اين ديدار،  با تقبیح رفتار رسانه هاى 
غربی در تحريف و جعل واقعیت ها، خاطر نشان کرد:» 
امروز نظام سلطه به اعتبار امپراتورى رسانه اى خود 
تالش می کند تعريف تروريسم را تغییر دهد و خودش 
را قهرمان مبارزه با تروريسم معرفی کند، بنابراين 
وظیفه اى سنگین بر عهده ماست که اجازه ندهیم 
اين تالش دشمن به نتیجه برسد.« به گزارش تسنیم،  
در ابتداى  اين ديدار خانواده سردار شهید سلیمانی 
با قدردانی از مواضع حق طلبانه رئیس جمهور 
در سخنرانی سازمان ملل متحد، اقــدام آيــت ا... 
رئیسی در پاسداشت فرهنگ ايثار و شهادت را در 
اين سخنرانی ستوده و خطاب به رئیس جمهور اظهار 
کردند:» جهان امروز بیش از همیشه تشنه آموزه هاى 
شهیدان است، بر همین اساس اقدام ارزشمند رئیس 
جمهور در سازمان ملل متحد، موجب خرسندى ملت 
ايران و همه عالقه مندان به محور مقاومت در منطقه 
شد.«  همچنین به گزارش نورنیوز ، رئیس جمهور روز 
يک شنبه با حضور در يکی از بیمارستان هاى تهران، 
از تعدادى از مجروحان که توسط اغتشاش گران 
مجروح شده بودند، عیادت کرد و در جريان روند 

درمان آنان قرار گرفت.

هادی محمدی – در حالی که به نظر می رسد 
همچنان اختالفات پادمانی میان ايران و آژانس 
مهم ترين قفل در بن بست ايجاد شده براى احیاى 
برجام اســت، محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژى اتمی به همراه تیم همراهش از جمله بهروز 
کمالوندى مذاکره کننده ارشد سازمان در وين 
از يک سو و حسین امیرعبداللهیان وزيرخارجه 
کشورمان در نیويورک از سوى ديگر در حال 
رايزنی با مقامات کشورهاى مختلف و آژانس 
بین المللی انرژى اتمی هستند تا ضمن رساندن 
پیام ايران و سیاست هاى اصولی تهران به جهان   
راهی براى حل اين بن بست بیابند. در همین 
کشورمان  ديپلماسی  دستگاه  رئیس  زمینه 
روز گذشته در مصاحبه اى با وبگاه المانیتور به 
ــاره مذاکرات رفع تحريم هاى وين  توضیح درب
ــس بین المللی انرژى  ــران با آژان و همکارى اي
اتمی پرداخته و گفته که ايران آماده همکارى با 
آژانس بین المللی انرژى اتمی براى حل و فصل 
مسائل درباره تحقیقات اين سازمان در سه مکان 
ادعايی در ايران است: »مسئوالن آژانس سواالتی 
درباره سه مکان ادعايی دارند که می گويند در 
آن ها اورانیوم پیدا کرده اند و ما آماده ايم به آن 
سواالت پاسخ بدهیم.« وزير خارجه کشورمان 
همچنین تاکید کرده در خصوص بازگشت به 

توافق هسته اى برجام توافق حاصل شود، ايران 
ــس »فراتر از توافقات  ــاده خواهد بود به آژان آم
پادمانی« دسترسی بدهد. او گفت: »ابتدا الزم 
است که اين ادعا هاى بی اساسی که علیه ايران 
مطرح شده و در دستور کار آژانس قرار گرفته اند 
برطرف شوند. ما معتقديم و می پذيريم براى اين 
که اين کار انجام شود الزم است برخی اقدامات 
فنی انجام شود. همزمان، الزم است آژانس، فنی 

رفتار و عمل کند نه سیاسی.
امیرعبداللهیان به رويه مشابهی اشاره کرد که 
در سال ۲۰۱۵ اتفاق افتاد و مطابق آن آژانس 
به تحقیقاتش درباره مسئله »پی. ام. دى« پايان 
داد و قطعنامه اى صادر کرد که اجازه داد برجام 
اجرا شود. وى به المانیتور گفت: »]همانند سال 
۲۰۱۵[الزم است که براى بستن پرونده اين 

ادعا ها اراده سیاسی وجود داشته باشد.«

اسالمی: ایران به برجام متعهد است	 
موضوعی که محمد اسالمی رئیس سازمان انرژى 
اتمی  نیز در شصت و ششمین کنفرانس عمومی 
آژانس بین المللی انرژى اتمی بر آن تاکید کرد و 
گفت:» جمهورى اسالمی ايران همچنان به توافق 
۲۰۱۵ متعهد است، اقدامات جبرانی ايران در 
پاسخ به نقض تعهدات طرف هاى مقابل صورت 

گرفته است. چنان چه ديگر طرف هاى اين توافق 
با رفع همه موانع و برداشتن تحريم ها به تعهدات 
خود بازگردند؛ تداوم اقدامات اجرايی ايران با 
کسب مجوز قانونی از مجلس شوراى اسالمی 
تعیین خواهد شد.«  وى خاطر نشان کرد: مايلم 
روشن سازم که هیچ گونه فعالیت يا مواد هسته اى 
اعالم نشده در ايران وجود ندارد و تمامی اتهامات 
صرفا مبتنی بر اطالعات ساختگی و نادرست رژيم 
غاصب اسرائیل است. جمهورى اسالمی ايران 
در حقیقت انتظار دارد که آژانس گزارش دهی،  
نظارت و راستی آزمايی خود را به صورت حرفه اى، 
بی طرفانه و مستقل تر انجام دهد. انتظار داريم 
که آژانس براى حفظ اعتبار و انسجام خود اجازه 
ندهد برخی از عناصر؛ اتهامات کهنه اى را که 
ــاره تاکید  در سال ۲۰۱۵ بسته شده اند و دوب
می کنم اتهامات کهنه اى را که در طول سالیان 
مطرح شده و در سال ۲۰۱۵ بسته شده است به 

بهانه هاى مختلف بازخوانی و مطرح کنند. 

شروع مجدد گفت و گوهای ایران و آژانس 	 
در ادامــه سفر اسالمی به وين ، وى با رافائل 
گروسی، مدير کل آژانس ديدار و در خصوص 
مسائل  مابین گفت وگو کردند. در همین باره  
»رافائل گروسی« مديرکل آژانس بین المللی 
از شــروع  نیز شامگاه دوشنبه  اتمی  انـــرژى 
مجدد گفت وگوها بین اين سازمان و جمهورى 
اسالمی ايـــران خبر داد. وى طی پستی در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »گفت وگوها با ايران 
براى شفاف سازى درباره موضوعات برجسته 
پادمانی از سر گرفته شد. من با محمد اسالمی، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژى 
اتمی ايران در جريان کنفرانس عمومی آژانس 
اتمی ديدار کردم«. مديرکل آژانس  همچنین در 
سخنرانی افتتاحیه شصت و ششمین کنفرانس 
عمومی اين نهاد بین المللی خواستار همکارى 
ايــران براى حل »موضوعات پادمانی« برنامه 
ــد. وى در بخشی از  هسته اى کــشــورمــان ش
سخنرانی خود گفت: »همان طور که در شصت 
اعالم  عمومی  کنفرانس  نشست  پنجمین  و 
کردم، راستی آزمايی و نظارت آژانس بر تعهدات 

مرتبط هسته اى ايران ذيل برجام به طور جدى 
تحت تاثیر تصمیم ايران براى توقف اجراى اين 
تعهدات از جمله پروتکل الحاقی قرار گرفته 
است.« مديرکل آژانس بین المللی انرژى اتمی 
مدعی شد: »درباره توافق پادمانی ان پی تی با 
جمهورى اسالمی ايــران، آژانــس تالش هايی 
براى تعامل با ايران به منظور حل موضوعات 
باقی مانده مرتبط با وجــود ذرات اورانــیــوم با 
منشأ انسانی در سه مکان اعالم نشده در ايران 
انجام داده است. از ماه ژوئن، ايران تعاملی با 
آژانس نداشته است. در نتیجه، اين موضوعات 
حل نشده اند و آژانس در موقعیتی نیست که در 
اين باره ضمانت دهد که برنامه هسته اى ايران  

منحصرا براى مصارف صلح آمیز است«.

یک بام و دو هوای واشنگتن برای توافق 	 
همچنین به  رغم تاکید مقامات جمهورى اسالمی 
ايران طی روزهاى اخیر مبنی بر سازنده بودن 
نظرات ارسالی چند هفته قبل در واکنش به 
پاسخ آمريکا، مسئوالن کاخ سفید اما هنوز در 
تالش براى فرار رو به جلو و شانه خالی کردن 
از مسئولیت اجــراى تعهدات شان ذيل برجام 
هستند. در همین زمینه  »آنتونی بلینکن« وزير 
امور خارجه آمريکا در اظهار نظر اخیر خود  با 
تکرار ادعاها علیه پاسخ تهران به متن پیشنهادى 
ــران در  توافق در مذاکرات رفع تحريم هاى اي
وين، مدعی شد: »پاسخ ايران به پیشنهاد اروپا 
براى احیاى توافق هسته اى، يک گام بزرگ رو 
به عقب بود. من در کوتاه مدت هیچ انتظارى 
براى احیاى توافق هسته اى با ايران ندارم«. وى 
ادعا کرد: »ايران همچنان به افزودن مسائل فرا 
برجامی به مذاکرات ادامه می دهد، که ما هم 
به اين راحتی ها با آن موافقت نمی کنیم. ما يک 
توافق بد را نمی پذيريم«. با وجود اظهارات دو 
پهلوى مقامات آمريکايی درباره رسیدن به توافق  
وزارت بازرگانی آمريکا روز چهارشنبه اعالم کرد 
چهارمین هواپیماى بارى ايران را به دلیل ارائه 
خدمات به روسیه در فهرست سیاه مربوط به 
هواپیماهاى ناقض قوانین کنترل صادرات اياالت 

متحده قرار داده است. 

رایزنی ایران و آژانس بر سر3 مکان ادعایی 
گروسی : گفت و گو ها با ایران در خصوص مسائل پادمانی از سر گرفته شد

اخبار 

چهره 

 پس از حضور پرشور امت رسول ا... در صحنه 
و اعــالم انزجار آن ها از هتک حرمت به قــرآن و 
ــران، تب  ــگ ــوب ــی تــوســط آش ــالم مــقــدســات اس
اغتشاشات نیز تا حد زيادى فروکش کرد. حاال 
و پس از آرام گرفتن نسبی  التهابات در کشور، 
رئیس دستگاه قضا در نشست اخیر شوراى عالی 
قوه قضايیه،  دستور آزادى افــراد بی تقصیر را 
صادر کرد و گفت :» به طور طبیعی در اغتشاشات 
اين احتمال وجود دارد که افراد کم گناه يا بی گناه 
دستگیر شوند بنابراين به مسئوالن قضايی مربوط 
در دادسراها توصیه می شود که تا حد امکان قبل از 
انتقال افراد بی گناه يا کم گناه به بازداشتگاه ها، با 
تحقیقاتی که به عمل می آورند، براى تفکیک آن ها 
از عناصر اغتشاشات اقدام شود.« رئیس القضات 
اما در بخش ديگرى از سخنان خود به بازيگران و 
آتش بیاران معرکه اغتشاشات هشدار داد و گفت 
:» کسانی که با حمايت اين نظام مشهور شدند و 
به جاى اين که در روز سختی در کنار مردم باشند 
با دشمن همصدا شدند و دشمن به وسیله زبان 
و صفحات مجازى آن ها اغتشاش ايجاد کرد و 
جوانان را بدين وسیله تحريک کرد که به خیابان ها 
بیايند و مسببان اين اعمال، پشتیبانان آن ها و 
کسانی که با جعل و نشر مطالب کذب، مردم را 
تحريک کردند، همه آن ها بدانند که خسارت هاى 
مادى و معنوى به بار آمده براى مردم و کشور را 
بايد پس دهند و پرداخت کنند و اين بار به کمک 
مردم و نیروهاى امنیتی و اطالعاتی عوامل اصلی 

شناسايی خواهند شد و به ســزاى اعمالشان 
خواهند رسید.« به گــزارش میزان، رئیس قوه 
قضايیه همچنین بر اهمیت شناسايی و دستگیرى 
عناصر اصلی و پشت پرده اغتشاشات اخیر اشاره 
کرد و گفت: »نیروهاى امنیتی و اطالعاتی ما 
بايد هرچه سريع تر عناصر اصلی و پشت پرده  
اغتشاشات اخیر و کسانی را که به صورت پنهانی 
با خارج و بیگانگان در ارتباط بودند، شناسايی و 
به دستگاه قضايی معرفی کنند.« رئیس دستگاه 

قضا در بخش ديگرى از سخنان خود  خطاب به 
تهديدکنندگان امنیت مردم، گفت: با اغتشاش 
گران، متعرضان به مال، جان و عرض مردم برخورد 
بازدارنده می شود و کسانی که با دشمن کینه توز 
همصدا و همدست شدند و جوانان را تحريک 
کردند و آنان را به خیابان آوردند و عناصرى که به 
عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم 
تعرض کردند، بدانند که با آن ها برخورد سختی 
می شود و اين حکم عقل و شرع و قانون است که 

دست و پاى دشمن در سرزمین مان قطع شود. 

زمــان پایان قطعی اینترنت و فيلترینگ 	 
اعالم شد 

از سوى ديگر اما طی روزهــاى اخیر به دلیل 
به وجود آمدن اوضــاع آشفته و ايجاد برخی 
نقاط مختلف کشور، شاهد  اغتشاشات در 
اختالل در دسترسی به اينترنت و در ادامه 
ويژه  به  خارجی  مجازى  هــاى  شبکه  فیلتر 
اينستاگرام بوده ايم. مسئله اى که در گفت 
و گوى اخیر تلويزيونی وزير کشور به آن توجه 
شد و ســردار وحیدى در اين باره اظهار کرد  
: »برخی از اين شبکه هاى مجازى با انتشار 
برخی تصاوير که بعضا واقعی هم نیستند، 
ــردم را تحريک کنند  تــالش می کنند هم م
ــوزش دهند. طبیعی است  و هم به آن هــا آم
در چنین حالتی ما براى حفظ امنیت، نظم 
عمومی، آرامــش و حقوق شهروندى مردم، 
محدوديت هايی را اعمال می کنیم تا نتوانند 
آن ها از مسیر شبکه هاى مجازى، اغتشاشات 
را هدايت کنند.«  به گفته وزير کشور، تا پايان 
يافتن اغتشاشات محدوديت هاى اينترنتی 
ــه دارد. اغتشاش گــران موجب اعمال  ادام
هرگاه  و  می شوند  محدوديت هايی  چنین 
شود  مطمئن  اطالعاتی  و  امنیتی  دستگاه 
ايــن  نیست  موضوعیتی  چنین  ديــگــر  ــه  ک

محدوديت ها برداشته می شود. 

هشدار جدی رئیس دستگاه قضا به 
 بازیگران و آتش بیاران معرکه اغتشاشات 

 محسنی اژه ای: با متعرضان به مال، جان و عرض مردم برخورد بازدارنده می شود 

نورنیوز: حسن عباسی سخنگوی هیچ 
بخشی از حاکمیت نیست

ــاره  اظــهــارات اخیر و جنجالی حسن عباسی درب
سلبريتی ها و فوتبالیست ها با واکنش رسانه نزديک به 
شوراى عالی امنیت ملی همراه شد. در همین باره نور 
نیوز در توئیتی نوشت :» حسن عباسی سخنگوى هیچ 
بخشی از حاکمیت نیست و اظهاراتش مثل اظهارات 
همه تريبون داران ديگر که موافق يا مخالف جمهورى 
اسالمی هستند، نظرات شخصی اوست.« در بخش 
ديگرى از اين توئیت تاکید شده است:» حمايت از 
اغتشاش و ناامنی علیه ُملک و ملت به بهانه اظهارات 
يک فرد غیر مسئول می تواند غبار ناخواسته اى بر 
چهره يک قهرمان بنشاند.«گفتنی است که حسن 
عباسی در اظهارات اخیر خود در ادبیاتی ناشايست 
گفته بود که » چرا سلبريتی هاى الکچرى فوتبال، با 
مديريت شورش اغنیا علیه حجاب، سطح برهنگی 
پورن استارها را مطالبه می کنند؟ چون از سطح 
فعلی فاحشه بازى اشباع شده اند.« وى همچنین 
اظهار کــرده بود :» اين سلبريتی هاى فوتبال و 
سینما چه فیلم و عکسی دســت سرويس هاى 
جاسوسی دشمن دارند که االن مجبور شدن به 
اشاره اونا بشن پیش قراول براندازى!؟ ...« ادبیاتی 
که با موجی از واکنش هــاى منفی همراه شد. 
کاربرى در اين باره نوشت :» کاش عقاليی بودند که 
جلوى نفرت پراکنی امثال حسن عباسی را بگیرند. 
نقش و جايگاه اظهاراتی مانند توهین هاى عمومی 
و صحبت هاى ايشان درباره فوتبال و فوتبالیست 
ها، معلوم نیست. خیلی کمتر از ويدئوى مهران 
مديرى يا توئیت هاى علی کريمی باشد.« کاربر 
ديگرى نیز در صفحه توئیترى خود به اين موضوع 
واکنش نشان داد و اظهار کرد :» تحقیر و توهین 
و تهديد هنرمندان و ورزشکاران منتقد، عالوه 
ــی، انسجام و  بر ناپسندى ذات
همبستگی صنفی ايشان را در 
حمايت از اعتراضات افزايش 
مــی دهــد! فکر نمی کنم 
فهم اين مطلب خیلی 
ســخــت بـــاشـــد. آتــش 
افروخته را مشتعل تر 

نکنیم!« 

توکلی - ماه گذشته بود که  فواد حسین وزير 
خارجه عــراق در سفرى از پیش اعــالم نشده 
و ناگهانی، پا به تهران گذاشت.  اهــداف اين 
سفر کوتاه چندان رسانه اى نشد اما همزمانی 
آن با مذاکرات ديپلماتیک تنش زدايی میان 
ايـــران و عربستان کــه بــا میانجیگرى عــراق 
پیشرفت هاى ملموسی داشت باعث شد که 
بسیارى از رسانه ها مذاکرات تهران- رياض را 
محور سفر فواد حسین به ايران اعالم کنند. حاال 
وزير خارجه عراق در اظهارات اخیر خود گريزى 
به موضوع مذاکرات ايران و عربستان زده و با 
اشاره به اين که اين گفت و گو ها در دوره هاى 
قبلی در سطح پايین نمايندگی ديپلماتیک و 
با حضور مقامات امنیتی و اطالعاتی دو کشور 
برگزار شده  در اين بــاره  از احتمال  انتقال 
ــرات بــه سطوح سیاسی سخن  ــذاک سطح م
گفته است :» با طرف هاى ايرانی و عربستانی 
مالقات کرديم و در حال تالش براى تغییر سطح 
امنیتی مذاکرات به سطح سیاسی بین وزيران 

خارجه هستیم؛ اما اين بحث هم اکنون ادامه 
دارد و بايد منتظر بمانیم تا ببینیم چه اتفاقی 
می افتد.« وى در بخش ديگرى از اظهارات 
خود بیان کرده است  » روابط ايران و عربستان 
و ايران و آمريکا بر هم تاثیر می گذارند اما آيا اين 
تاثیر گذارى مستقیم و واضح است؟ خیر. زيرا 
عربستان سیاست ويژه خود را دارد و ايران نیز 
سیاست خود را دارد و هر کدام بر اساس منافع 
خود اقدام می کنند و ما همانند ديگر طرف ها 
مذاکرات وين را پیگیرى می کنیم.«  او کمی 
بعد در گفت وگو با خبرگزارى اسپوتنیک بر رو 
به جلو بودن فضاى مذاکرات تاکید، و دراين 
ــرد:» رونــد مذاکره ادامــه  بــاره خاطر نشان ک
خواهد يافت و شايد در دور بعدى در سطح 
افسران اطالعاتی انجام شود. ما امیدواريم 
که اوضاع بعد از مرحله بعدى مذاکرات تغییر 
کند.« وى همچنین تصريح کــرد   که ايــران و 
عربستان درباره "بسیارى از نکات" به توافق 
رسیده اند.  اين سخنان وزيرخارجه عراق اما در 

حالی مطرح می شود که به عقیده کارشناسان 
و تحلیل گــران منطقه اى رونــد نشست هاى 
گفت وگو بین عربستان سعودى و ايران شاهد 
تحول مثبتی بوده  است و مواضع دو طرف از 
امکان انتقال مذاکرات پشت پرده به چارچوب 
عمومی و ديــدار وزيــران خارجه حکايت دارد 
به طورى که برخی از احتمال برگزارى قريب 

الوقوع دور ششم نشست بغداد خبر داده اند.

 سعودی  برای توافق جدی است؟	 
در اين میان اما به رغم اين نگاه مثبت به مذاکرات 
تهران – رياض، تاکنون دور ششم  از نشست ها 
در بغداد تشکیل نشده است. موضوعی که يک 
بار ديگر و در آستانه برگزارى دور چهارم گفت 
و گوهاى تهران و ريــاض  و پــس از اوج گیرى 
اخبار ضد ونقیض دربــاره سرنوشت مذاکرات 
هسته اى نیز شاهد آن بوديم. بايد گفت به رغم 
حسن نیت جمهورى اسالمی ايــران، اين که  
رياض روى خوشی به توافق با تهران نشان نمی 
دهد، می تواند داليل مختلفی داشته باشد؛ 
نخست آن که  تجربه ثابت کرده عربستان در 
مواجهه با ايران تاکتیکی عمل می کند و  حفظ 
ثبات و روابط پايدار با ايران را در اولويت نمی 

داند.در واقع اين يک اصل ثابت است که هرگاه 
سعودى ها احساس انــزوا می کنند، به  سمت 
ايران متمايل خواهند شد و اين نزديک  شدن 
به ايران، تاکتیک سعودى هاست.انزوايی که 
عربستان پس از خروج ترامپ ) مهم ترين حامی 
بن سلمان در منطقه ( از عرصه قدرت و حضور 
بايدن در کاخ سفید بیش از پیش آن را احساس 
کرد و از همین رو مذاکرات خود با تهران را از سر 
گرفت. حاال به نظر می رسد مادامی که توافق 
برجام نهايی نشود، سعودى نیز تن به توافق با 
ايران نخواهد داد. دوم آن که فارغ از تحوالت 
بین المللی و جابه جايی ها در واشنگتن، تغییر 
شرايط منطقه و تغییر موازنه قدرت به  نفع جريان 
مقاومت در کشورهايی چون سوريه و يمن، تاثیر 
بسزايی در عقب نشینی سعودى داشت و همین 
موضوع باعث شد سعودى را به اين نتیجه برساند 
که روابط خود را با ايران از سر بگیرد . حاال گويا 
سعودى در کش و قوس مذاکراتش با تهران، 
وارد هزينه و فايده شده و در اين میان  نیم نگاهی 
که  به سرنوشت مذاکرات برجامی داشته و قدرت 
گیرى ايران در منطقه و توسعه روابط سیاسی، 
نظامی و ديپلماتیک جمهورى اسالمی ايران را 

رصد می کند. 

فاز جدید مذاکرات تهران - ریاض؟ 
وزیر خارجه عراق: ایران و عربستان درباره برخی نکات توافق کرده اند



 

 

آپارتمان نشینی درعصر ساسانی

 آپارتمان ها، نمادی از زندگی مدرن هستند. 
پرونده

 
شهرها از فشاِر جمعیت رو به فزونی، چاره ای 
نداشتند جز آن که شکل و شمایلی عمودی به 
خود بگیرند. دانش و ابزار و مصالح پیشرفته 
هم به کمک مهندسان آمدند تا ساختمان ها با خیال راحت سر 
به فلک بکشند اما خیلی پیشتر از این ها، زمانی که نه از 
ــال انــفــجــار از جمعیت خــبــری بـــود و نه   ــ شــهــرهــای درح
تاریخی  شهر  در  امـــروز،  سهولِت  بــه  بلندمرتبه سازی 
»ایزدخواست«، قلعه ای به همین نام ساخته شد که اولین بنای 
طبقاتی در دنیا به شمار می رود و با اسم های »قلعه سرسنگ« 
و »قلعه کهنه« هم آن را می شناسیم. قلعه روی یک صخره 
رسوبی واقع شده  که مساحت کم آن، ایده طبقاتی کردن بنا را 
به فکر سازندگانش انداخته است تا جمعیت بیشتری را در آن 
جا بدهند اما موضوع تنها این نبوده است. چون در این صورت 
به راحتی می شد بنا را در محلی با وسعت بیشتر ساخت. 
ایزدخواست، از سه طرف به پرتگاه منتهی می شود و روبه روی 
پل ورودی شهر، خندقی حفر شده است تا غارتگران به 
این ترتیب  بــه  باشند.  نداشته  دسترسی  قلعه  ساکنان 
ایزدخواست از نفوذناپذیرترین قلعه های باستانی هم به شمار 
می رود. در پرونده امروز با این شگفتی معمارانه بیشتر آشنا 

می شویم.

هوای ِچشم نیازمندان را داریم
گفت و گو با عینک فروشی که تصویر برگه نصب شده در مغازه اش برای 

دریافت نکردن وجه بابت عینک از افرادی که بضاعت مالی ندارند، 

پربازدید شد

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

هرازگاهی تصاویری از کارهای نیکوکارانه بعضی هموطنان مان برای اقشار 
ضعیف جامعه، مورد توجه قرار می گیرد و کاربران شبکه های اجتماعی هم 
با کامنت هایی همچون »چه خوبه که هوای همدیگه رو داریم«، »آفرین به 
غیرتش« و... آن ها را تحسین می کنند. صاحب یک عینک فروشی  در رشت 
هم روی یک برگه که داخل مغازه اش روی شیشه نصب کرده، نوشته: »از 
افرادی که بضاعت مالی ندارند، وجهی از بابت عینک دریافت نمی شود«. 
شماره تلفن این مغازه را پیدا کردیم و با آن تماس گرفتیم اما صاحب اصلی 
آن در مغازه نبود و چون نمی خواست اسمی از او بیاید، حاضر به گفت و گو 
هم نشد اما همکارش در این مغازه، نکات جالبی درباره این برگه دارد که در 

ادامه خواهید خواند.

 از 3 سال پیش این برگه را نصب کرده ایم
»رحیمیان« می گوید: 
»مالک این مغازه خودم 
نیستم، من همکارشان 
هستم. آقای »ایران زاد« 
کــه ســن شــان کمی باال 
رفته و این روزها خیلی 
کمتر به مغازه می آیند، 
ــاحـــب ایــــن مــغــازه  صـ
همچنان  امـــا  هستند 
این  بــایــد  کــه  گفته ا ند 
برگه روی شیشه این جا 
باشد. تقریبا سه سالی 
می شود که ایــن کــار را 
انــجــام می دهیم و این 
برگه را روی شیشه مغازه 

نصب کردیم«.
ــن تــصــویــر را  ــا ایـ  م
ــه ای نکردیم  ــان رس

اما...
او درباره انتشار تصویر این برگه در شبکه های اجتماعی هم می گوید: »بعد از انتشار 
تصویر این برگه در شبکه های اجتماعی، بعضی ها گفتند که این برای تبلیغات 
است اما باور کنید که اصال ما این تصویر را رسانه ای نکردیم و نمی دانم کدام یک از 
مشتری ها، آن عکس را گرفته و منتشر کرده است. بعد از آن به همین دلیل، آقای 
»ایــران زاد« اصال راضی نشده که با رسانه ای در این باره گفت و گو کند تا برداشت 

اشتباهی درباره نیت اش به وجود نیاید«.
 تا ماهی 20 عینک به نیازمندان تقدیم می کنیم

او درباره مشتری هایی که با کمک این برگه، صاحب عینک می شوند هم می گوید: 
»بیشتر مشتری های این چنینی، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و 
اشخاصی هستند که دوست یا آشنا معرفی می کنند یا خودمان درباره شان تحقیق 
می کنیم. تا جایی که برای مان از لحاظ مالی مقدور باشد، انجام وظیفه می کنیم. 
البته االن ما هم یک مقدار مشکل داریم چون جنس های مان خیلی گران شده و 
قدرت خریدها کاهش پیدا کرده است. در ضمن، افرادی را که بهزیستی معرفی 
می کند، نمره عینک شان معموال خیلی باالست بنابراین شیشه های شان هم گران تر 
است. قبال که قیمت ها کمتر بود، تا ماهی 15 تا 20 عینک هم به نیازمندان تقدیم 
می کردیم. االن هر عینکی که با نمره باال بخواهیم به این افراد تقدیم کنیم، بیش از 
1.5 میلیون تومان است و تا سه میلیون تومان هم برای ما هزینه دارد ولی بیشترشان 
یا شیشه را خودشان دارند که به آن ها فریم می دهیم یا کمک می کنیم تا به هرشکلی 
شده، هوای ِچشم نیازمندان را داشته باشیم. این جمله را بار ها آقای »ایران زاد« به 

من گفته که باید هوای چشم نیازمندان را داشته باشیم.«
 لذت کامل شدن دید نیازمندان تماشایی است

»بعضی افراد قبل از این که به ما مراجعه کنند چون قدرت خرید نداشتند، مدتی را 
بدون عینک سپری کردند و خیلی اذیت شدند«. »رحیمیان« ادامه می دهد: »وقتی 
عینک را به آن ها می دهیم و روی چشم شان می گذارند، برای چند دقیقه همین جا 
می نشینند و هر دعایی را که بلدند برای ما و خانواده مان می کنند. این رضایت و 
خوشحالی از نظر ما، ارزش زیادی دارد و هر ایرانی که از دستش برمی آید، باید برای 
آسوده خاطر شدن بقیه هموطنان، چنین گام هایی بردارد. لذت کامل شدن دید 

نیازمندان تماشایی است.«
 برای مان سخت است نیازمندی را ناامید کنیم

از او می پرسم که آقای »ایران زاد« به خاطر شرایط اقتصادی و گرانی ها، تا حاال 
نگفته که باید این برگه را برداریم که می گوید: »او اصال به این چیزها فکر نمی کند و 
بارها گفته برای کمک به این افراد، تا جایی که امکان دارد کسی را رد نکنیم و برایش 
خیلی سخت است که نیازمندی، ناامید از این عینک فروشی بیرون برود. حتی گاهی 
فردی نقدی هم نیاز داشته و او کمک کرده و کمک حال دیگران بوده است. در این 
25 سالی که من در کنارش بودم، این طور بوده است. این مغازه 50 سال قدمت دارد 
و جزو عینک فروشی های قدیم رشت است. آقای »ایران زاد« با این که وضع مالی اش 

خوب است اما به شدت آدم خاکی است و اصال خودش را دست باال نمی گیرد«.

سرکی به شهر تاریخی »ایزدخواست« که قلعه خشتی اش اولین بنای طبقاتی در جهان محسوب می شود
و یکی از نفوذ ناپذیر ترین قلعه های باستانی است

 

 

 

شگفت انگیز اما گمنام 
مروری بر ویژگی های سازه ای ایزدخواست که به رغم اهمیت اش ازحیث تاریخی و معماری چندان شناخته شده نیست

برای تماشای این قلعه که یادگاری از دوران ساسانیان است، باید راهی استان فارس شوید. در 
شرق جاده اصفهان به شیراز، در بخش مرکزی شهرستان آباده، به ایزدخواست می رسید؛ شهری 
کوچک که قلعه  بی نظیر گمنامش، زخم دیده از گذر زمان و بی رحمی روزگار اما سربلند و بااقتدار 

به شما خوش آمد می گوید.

 دژی که هرگز فتح نشد
قلعه ایزدخواست از نظر ظاهری دقیقا شبیه 
خانه های ماسوله است؛ سقف هر خانه، کف خانه 
باالیی است و پشت بام متعلق به ساکنان طبقه 
ــدی بــاالی سرشان نیست.  پنجم اســت که واح
خانه ها از چوب و کاهگل ساخته شده اند تا سازه 
سبک باشد و در ارتفاع حدود 20 متری از سطح 
زمین به مشکل نخورد. قلعه که از بیرون، نمایی از 

یک کشتی را تداعی می کند، در زمان گذشته با 
فرارسیدن شب و روشن شدن خانه ها منظره ای 
بسیار تماشایی را به نمایش می گذاشته است. 
فضاهای مسقف قلعه در فصل های گرم از داغی 
هوا می کاستند و در فصول سرد و پربارش، باران 
و برف را از طریق حصار قلعه به بیرون هدایت 
می کردند. امروز اگر به ایزدخواست سفر کنید، 
محیط پیرامون قلعه را زمینی خشک و خالی 
می بینید اما در روزگاران دور، سرتاسر آن مزارع 
کشاورزی بوده است و ساکنان قلعه از پنجره خانه  
به مزرعه های شان دید داشته اند. در ورودی قلعه 
پل متحرکی قرار داشته که هنگام خطر و جنگ، 
باال کشیده می شده تا قلعه امن و نفوذناپذیر بماند. 
بازی روزگار را ببینید؛ ایزدخواستی که هیچ گاه 
فتح نشد و به دست دشمنان نیفتاد، سال ها بعد 
محافظت نشده رها شد تا درمعرض نابودی قرار 
بگیرد به رغم آن کــه ثبت میراث فرهنگی شده 

اســت. ســردر قلعه، در ورودی و پل مقابل آن، 
بازسازی شده و غیر از این، کل بنا با خطر فرسایش 

و تخریب روبه روست.

 یادگارهایی که دانــش گذشتگان را به رخ 
می کشند

غیر از بنای اصلی قلعه، اجزای درونی آن و دیگر 
سازه  های شهر هم از نظر معماری، بسیار ارزشمند 
و مهم  بوده اند، ازجمله آتشکده قلعه؛چهارطاقی 
باشکوهی که بعد از اسالم آوردن ساکنان شهر، 
به مسجد تغییر کاربری داده است و آن را یکی 
ــداث شــده در ایــران  از قدیمی ترین مساجد اح

می دانند. کاروانسرای شاه عباسی ایزدخواست، 
بنایی با 4 هزار مترمربع زیربنا، هنر دست معماران 
و استادکارهای دوره صفوی است که خود گواه 
رونق و اهمیت این شهر در زمان گذشته است و 
سنگ قبرهای به جامانده در حیاط کاروانسرا، 
نماینده  صنعت پرسابقه حجاری در ایران هستند. 
روبـــه روی کــاروانــســرا، بر فــراز جایی که زمانی 
رودخانه ای از آن عبور می کرده، پلی وجود دارد 
که قدمت آن هم به دوران صفوی می رسد. سد 
ایزدخواست نخستین نمونه سد قوسی در ایران 
و جهان است و خبر از دانشی بی مانند می دهد؛ 
در اروپا تازه از حدود قرن هجدهم میالدی بود 
که مهندسان به اهمیت و مقاومت سدهای قوسی 

پی بردند. 

ایزدخواست در نگاه دیگران
عکاسان، نقاش ها و سفرنامه نویسان خارجی، ایزدخواست را چطور دیده اند؟

شهر و قلعه ایزدخواست که امروز غبار فراموشی بر چهره اش نشسته ، روزگاری از شهرت جهانی 
برخوردار بوده است. عکس ها، نقاشی ها و روایت سیاحان خارجی نشان می دهد که ایزدخواست 

در دوران رونق اش، قدر دیده است. در ادامه ایزدخواست را از نگاه این افراد می بینیم.

ــه فنا  بـ  خــانــه هــا رو 
می روند

»ارنست هولستر«، 
عـــــــــکـــــــــاس و 
ــرد  ــ ــگ ــ ــان ــ ــه ــ ج
آلــمــانــی اســت 
دوران  در  ــه  ک
ناصرالدین شاه 
قـــــــاجـــــــار بـــه 
ــران آمـــد و در  ــ ای
ــت  ــون ــک ــدت س ــ ــ م
20ســــــالــــــه اش در 
اصـــفـــهـــان، عــکــس هــای 
شهرهای  و  شهر  ــن  ای از  مهمی 
اطراف آن ثبت کرد. هولستر در کتاب خود دربــاره ایزدخواست 
چنین می نویسد: »این دهکده روی صخره منفردی در یک تنگه یا 
دره باریک، سر شاهراه اصفهان به شیراز قرار گرفته است. بیشتر 
خانه ها که روی لبه صخره ساخته شده اند، پنجره، بالکن و مبال 
دارند. ساختن پنجره در مقایسه با دیگر محل های محصور )خانه و 
حیاط( پیشرفتی به شمار می رود. در سال های اخیر به این خانه ها 
توجهی نشده و دارند رو به فنا می روند. نه چندان دور از صخره، کمی 

باالتر، روی زمین مسطح دارند ده تازه ای می سازند.«

 اهالی ایزدخواست شاعرانه زندگی می کنند
ــوا« مــهــنــدس و  ــل دیـــوالفـ ــارس ــوا« همسر »م ــوالفـ ــادام »دیـ ــ م
باستان شناس فرانسوی بود که همراه همسرش ازســوی دولت 
فرانسه برای کاوش های باستان شناسی به ایران سفر کرد. او که 
بخت دیدار با ایزدخواست را داشته، در سفرنامه اش درباره این شهر 

می نویسد: »این قصبه روی صخره عظیمی که تقریبا 500متر طول 
و 170متر عرض دارد، درمیان دشت پرحاصل و باغ های سرسبز 
سر برآورده است و منظره قشنگ و چشمگیری دارد. دیوارهای 
خانه ها در سراشیبی این صخره به طور قائم باالی یکدیگر قرار 
گرفته اند. این قلعه طبیعی به واسطه یک پل با دشت ارتباط دارد 

و درطـــول آن، کوچه های مــوازی 
امتداد یافته است. از تمام خانه ها 
منظره دشت و بیابان دیده می شود. 
بازشدن درها به سوی دشت، دور 
بودن از خندق و تهویه این منازل به 
هم فشرده به کلی برخالف اصول 
معمول کشور ایران است. جمعیت 
وسعت  به  نسبت  که  ایزدخواست 
قصبه زیاد به نظر می آید، از زندگانی 
به  ایــران  متوقعانه ای که شعرای 

تعریف و توصیف آن پرداخته اند، بهره مند هستند. این راحتی از 
حاصلخیزی زمین و آب های فراوان است که در هنگام بهار از هر 
طرِف این صخره مانند سیل جاری می شود و زراعــت حبوبات را 
سهل می کند. نان ایزدخواست در خوبی شهرتی پیدا کرده است. 

به هر حال من در تبریز تعریف نان این قصبه را شنیده بودم. اهالی 
این دهکده اغلب نانوا یاخمیرگیر هستند و مال التجاره خود را 
مانند شیرینی های مونتیلمار درمعرض فــروش قــرار می دهند. 
مسافران از این نان زیاد می خرند و به عنوان ارمغان با خود می برند یا 
برای روزهای دیگر آن را ذخیره می کنند. تجارت و کسب در این جا 
منصفانه است و مسافران را مانند سایر جاها لخت نمی کنند. آذوقه 
و میوه با بهای کم و با وزن به فروش 
می رسد، اما نمی توان خاکروبه دان 
ــن روســتــا را ســتــود. سکنه این  ای
نمی توانند  یا  نمی دانند  دهکده 
حفره و مجرایی برای فاضالب در 
کوه حفر کنند و همه کثافات را در 
کوچه می ریزند. آن چه مایع است، 
با آب سیل مخلوط و از کوه سرازیر 
می شود و قسمت جامد را روی هم 
جمع می کنند و از آن تپه نوک تیزی 
تشکیل می دهند و چون سر آن به بام خانه ها رسید، با کلنگ به آن 
حمله ور می شوند  و برای حاصلخیزی زمین آن را بار االغ می کنند 

و به مزارع می برند و این کودها زمین را بسیار حاصلخیز می کنند.«
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واکسن آنفلوآنزا و کاهش خطر سکته مغزی 
واکسیناسیون آنفلوآنزا می تواند ما را از تب، سرفه و آبریزش بینی و همچنین سردرد و بدن درد نجات دهد. اما این همه 

ماجرا نیست، دانشمندان اکنون دریافته اند که واکسیناسیون می تواند خطر سکته مغزی را کاهش دهد 

ابتال به آنفلوآنزا خطر ســکته مغزی را افزایش 

می دهد، اما تحقیقات در باره این که آیا دریافت 

واکسن آنفلوآنزا می تواند به محافظت در برابر 

سکته مغزی کمک کند یا خیر،ادامه دارد.

 بررسی سکته مغزی ایسکمیک 
مطالعه محققان دانشــگاه آلــکاال در مادرید 

نشــان می دهد کسانی که واکســن آنفلوآنزا 

دریافــت می کننــد، کمتــر در معــرض خطر 

سکته مغزی هستند.این مطالعه سکته مغزی 

ایسکمیک را مورد بررسی قرار داد که به دلیل 

انســداد جریان خون به مغز ایجاد می شود و 

شایع ترین نوع ســکته مغزی است.برای این 

مطالعه، محققان ســوابق سالمتی ۱۴ هزار 

و ۳۲۲ نفر را که حداقل ۴۰ ســال داشــتند 

و اولین ســکته مغزی را در ۱۴ سال گذشته 

تجربه کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

 کاهش 12 درصدی سکته مغزی 

دانشمندان بررسی کردند که آیا افراد حداقل 

۱۴ روز قبل از ســکته واکسن آنفلوآنزا دریافت 

کرده بودند یا خیر. همچنین بررسی شد که آیا 

افراد بدون سکته مغزی واکسن آنفلوآنزا دریافت 

کرده بودند یا خیر. نتایج این مطالعه نشان داد 

که واکسیناسیون آنفلوآنزا خطر سکته مغزی را 

تا ۱۲ درصد کاهش می دهد.

 دریافت واکسن آنفلوآنزای ساالنه 

به گفته محققان، این نتایج دلیل دیگری برای 

افراد در دریافت واکســن آنفلوآنزای ساالنه 

است، به ویژه اگر در معرض خطر سکته مغزی 

قرار داشــته باشــند. این که بتوانیــد با انجام 

چنین اقدام ساده ای خطر سکته مغزی خود 

را کاهش دهید بسیار قانع کننده است.

البته از آن جایی که این مطالعه مشــاهده ای 

بود، ثابت نمی کند که تزریق واکسن آنفلوآنزا 

حتمــا خطر ســکته را کاهــش می دهــد زیرا 

ممکــن اســت عوامل دیگــری وجود داشــته 

باشند که بررسی نشده باشند و بر خطر سکته 

Neurology مغزی تأثیر بگذارند. 

ســرکه ســیب گرمــا را از بــدن بیــرون 1 سرکه سیب

می کشد. این ماده مقدار PH بدن را متعادل 

می کند و تب را بهبود می بخشد. سرکه غنی 

از مواد معدنی است، بنابراین مواد معدنی از 

دست رفته  بدن تان را بازیابی می کند و شما 

را هیدراته نگه می دارد.

ســیب حــاوی مــواد مغــذی فــراوان، 2 سیب

ویتامین ها و مــواد معدنی فراوانی اســت که 

برای بازیابی انرژی که از دست داده اید، مفید 

هســتند. این میوه حاوی پکتین است که اثر 

متابولیکی قابل توجهی دارد.

ریحان یک داروی گیاهی اســت که در ۳ ریحان

طب سنتی برای درمان تب استفاده می شود. 

این گیاه دارویی حــاوی خواص ضدباکتری، 

آنتی بیوتیک و ضد التهابی است.

آنتی اکســیدان هایی 4 سیر حــاوی  ســیر 

اســت کــه بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بدن 

تــب را درمــان  بــه طــور کامــل  کمــک و 

می کننــد. آلیســین موجود در ســیر خواص 

ضــد ویروســی دارد بنابرایــن می توانــد بــا 

ویــروس ایجادکننــده  تــب مبــارزه کنــد.

کشــمش غنــی از ویتامین هــا، مــواد 5 کشمش

معدنی، الکترولیت ها و آنتی اکسیدان هایی 

اســت کــه سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت 

می کنند. این ماده  خوراکــی کمک می کند 

که فوری از شر تب خالص شوید.

ریشه  ســنبل ختایی ســبب تعریق بدن 6 ریشه  سنبل ختایی

می شود و به این ترتیب تب را بهبود می دهد. 

این فرایند برای درمان تب، درد بدن و سرفه 

مفید است.

کاهو بدن را هیدراتــه و به این ترتیب به 7 کاهو

کاهش و کنترل دمای بــدن کمک می کند. 

این ماده  خوراکی همچنین ســبب می شود 

بــدون هیچ گونــه اختاللی خــواب بهتری را 

تجربه کنید.

سفیده  تخم مرغ مانند ژل خنک کننده 8 سفیده  تخم مرغ

عمل کرده  و به سرعت گرما را جذب می کند. 

این ماده ظــرف ۳۰ دقیقــه، می تواند درجه 

حرارت بدن را به شدت کاهش دهد.

کورکومین موجــود در زردچوبه دارای 9 زردچوبه

خــواص ضــد ویروســی و آنتی اکســیدان 

قدرتمندی است که به تقویت سیستم ایمنی 

کمک می کند. این ادویه هیچ گونه عوارضی 

ایجاد نمی کند و مدت تب را کاهش می دهد.

ســیب زمینی در کاهش دمای بدن 10 سیب زمینی

و اختــالالت دیگر ناشــی از تب بســیار مفید 

اســت. این روش درمانی بــرای پایین آوردن 

تب در دوران بارداری بسیار موثر است.

تخم گشنیز حاوی فیتونوترینت ها و 11 چای گشنیز

ویتامین هایی است که سیستم ایمنی بدن را 

تقویت می کند. این دانه هــا حاوی ترکیبات 

آنتی بیوتیک و روغن های قدرتمندی هستند 

که به عنــوان یک داروی موثر بــرای مبارزه با 

تب ویروسی عمل می کنند.

این عصاره سیستم ایمنی را تقویت 12 عصاره  تخم شوید

می کند و دمای آن را کاهش می دهد. عصاره  

تخــم شــوید حــاوی خــواص ضــد میکروبی 

قدرتمندی اســت که بــه کاهش تــب کمک 

می کند.

این مــاده یکــی از درمان هــای رایج 1۳ نشاسته برنج

خانگــی در دوران باســتان بــرای درمان تب 

ویروسی بوده است. این درمان سنتی باعث 

افزایش میزان ادرار و تقویت سیستم ایمنی 

بدن می شود.

ترکیبــات 14 آب شنبلیله از  منبعــی  شــنبلیله 

دارویــی ماننــد ســاپونین ها، آلکالوئیدهــا 

و دیوسگنین است. این ترکیبات به کاهش تب 

و عفونت ویروسی مرتبط با آن کمک می کند.

خواص سم زدایی لیمو برای درمان 15 لیمو

تب بســیار مفید اســت. ایــن مــاده  خوراکی 

کمــک می کنــد ســموم بــدن از بیــن بروند. 

آنتی هیســتامین های موجــود در آن باعــث 

درمان تب ناشی از حساسیت می شود.
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چهارشنبه  
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قدم زدن و طوالنی شدن عمر  
قدم زدن یک راه آسان برای کاهش خطر ابتال به زوال 

عقل، بیماری قلبی و سرطان است

محققان دریافتند بــه ازای هر ۲ هزار 

قدمی که در روز برمی دارید، تا حدود 

۱۰ هزار قدم، خطر مــرگ زودهنگام 

بین ۸ تا ۱۱ درصد کاهش می یابد.

به گفتــه محققــان دانشــگاه جنــوب 

دانمارک، برداشــتن روزانــه ۹ هزار و 

۸۰۰ قدم، خطــر زوال عقل را بیش از 

۴۰ درصد کاهــش می دهد، اما حتی 

تنها ۳ هــزار و ۸۰۰ قدم هم  این خطر 

را تا ۲۵ درصد کاهش می دهد.

دانشــمندان تاکید می کنند که بیش 

از تعــداد قدم هــا، راه رفتن با ســرعت 

تند، یعنــی تقریبــا حــدود ۸۰ قدم در 

دقیقــه، بیشــترین تاثیــر را در کاهش 

زوال عقــل، بیمــاری قلبی، ســرطان 

و مــرگ زودرس  دارد. امــا ایــن همــه 

پیاده روی الزم نیســت یک بــاره اتفاق 

بیفتــد. به گفتــه محققان، ایــن تعداد 

قدم می تواند در طول روز و بین ساعات 

مختلف پخش شود.

ایــن مطالعــه از داده هــای ۷۸ هزار و 

انگلســتان  در  ســال  بــزرگ   ۵۰۰

اســتخراج شــد کــه به طــور متوســط   

به مدت هفت سال تحت نظر بودند.

به گفتــه محققــان، ۵ هــزار قــدم اول 

بیشترین بازده را به همراه دارد، اما این 

مزیت همچنان در ۵ هــزار قدم بعدی 

افزایش می یابد.

  طرز تهیه
۱-ابتدا در یک ظرف مناســب و جــادار آرد 

فانتزی یا قنادی را دو مرتبه الک می کنیم، 

ســپس شــکر، خمیر مایه فوری و نمک را به 

آن اضافه می کنیم. در ادامه با همزن دستی 

خوب مخلوط مــی کنیم تــا مــواد ترکیب و 

یکدست شود.

۲- در ایــن مرحله روغــن را به مخلــوط آرد 

اضافه می کنیم، در ادامه ۳ تــا ۴ پیمانه آب 

ولرم اضافه می کنیم، سپس با دست مخلوط 

می کنیم تا خمیر درســت شــود و بــه مدت 

۱۰ دقیقه با دســت ورز می دهیــم تا خمیر 

نرم شود.

 ۳- خمیــر را در یــک ظــرف مناســب قــرار 

می دهیــم. در ادامــه روی آن را با ســلفون و 

 یک پارچه تمیز می پوشــانیم، سپس اجازه 

می دهیم به مدت یک تا ۲ ســاعت در دمای 

محیط استراحت کند و کمی حجم بگیرد.

۴- یک تابه مناسب روی حرارت مالیم قرار 

می دهیم، سپس بالفاصله کره را به آن اضافه 

می کنیم و اجازه می دهیم کامال ذوب شود.

۵-سیر را درون تابه رنده و به آن نمک اضافه 

می کنیم و کمی تفت می دهیم، سپس کنار 

می گذاریم.

6- جعفری را روی تخته گوشــت به صورت 

ریز ساطوری می کنیم. خمیر را روی سطح 

کار مــی آوریم، ســپس ورز می دهیــم تا پف 

خمیر گرفته شود.

۷- خمیر را به دو قســمت تقسیم و به کمک 

وردنه آن را صاف  می کنیم و در ســینی قرار 

می دهیم، سپس از مخلوط سیر روی خمیر 

مــی ریزیــم و روی تمام قســمت های خمیر 

پخش می کنیم.

۸- فــر را روی حرارت ۲۰۰ درجه ســانتی 

گراد روشن می کنیم.

۹-جعفری خرد شده را به همراه پنیر پیتزا 

روی خمیر می ریزیم.

۱۰-در ادامه خمیر را در فر قرار می دهیم.

۱۱-پس از گذشت ۸ تا ۱۰ دقیقه زمانی که 

نان سیر حباب دار و طالیی شــد، آن را از فر 

خارج می کنیم و برش می دهیم.

 متداول ترین علت تب عفونت اعضای بدن است. زمانی که بدن 
دچار عفونت می شود، برای کنترل فعالیت میکروب ها دمای پزشکی 

 بدن باال مــی رود، به بــاال رفتن دمای بــدن در ایــن حالت تب 
می گوییم. تب نشانه مشخصی از بروز مشکل در بدن ماست. 
در صورتی که دمای داخل دهانی باالتر از 37/5و کمتر از 37/9درجه شود به 
آن تب خفیــف گفته می شــود.الزم اســت در صورت داشــتن تب به پزشــک 
مراجعه کنیــد، اما در صــورت ضــرورت می توانید بــرای پاییــن آوردن تب از 

تب برهای خانگی استفاده کنید.

به گــزارش Consumer Healthday؛ تحقیقــات جدیــد 
تأیید می کند که اگرچه برداشتن 1۰ هزار قدم در روز نقش سالمت

مهمی در پیشــگیری از بیماری های مزمن و افزایش طول 
عمر دارد، اما حتی برداشتن تعداد کمتری قدم با سرعت 

بیشتر هم برای سالمتی شما مفید است.

آشپزی من

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

وقتی عفونتی وارد بدن می شود دمای بدن برای کنترل 
فعالیت میکروب ها باال می رود، با خوردن خوراکی هایی مثل 

سرکه، سیب، سیر و کاهو می توانید تب را پایین بیاورید

 15 خوراکی 
تب ُبر 

مواد الزم
  آرد نان فانتزی یا قنادی:   ۲ پیمانه

  خمیر مایه: نصف  قاشق چای خوری
  شکر:   نصف قاشق چای خوری
  نمک:نصف  قاشق چای خوری

  روغن مایع: یک قاشق غذاخوری
  کره: ۵۰ گرم

  سیر:  6 حبه
  پنیر پیتزا:    ۲۰۰ گرم

  جعفری، نمک و فلفل سیاه

پیش غذا

تازه ها 



 

* درباره مطلب »غافلگیرکننده ترین نتایج 
یوزهــای ایرانی«، بــه جز بازی بــا آمریکا، 
بقیه شــون یا بازی دوستانه بودن یا نتیجه 
مهم و تاثیرگذاری نداشتن، مثل مساوی 
برابر پرتغال اگــر به صعود ختم می شــد، 

غافلگیر می شدیم نه وقتی حذف شدیم.
* درباره اتاق مشاوره ای که گفته: »دوست 
دوران دبستانم، بدجور تو زرد از آب درآمد«، 
باید در حدی به دوســت اعتماد کرد که اگر 

بعد دشمنت شد، نگران و ناراحت نشوی.
* آقــای کی روش، مــن یکــی از مخالفان 
برگشــتن شــما به تیم ملی ایران بودم اما 
در بازی بــا اروگوئه به صعــود از گروه مون 

امیدوار شدم. موفق باشی.

* پنــج شــنبه ۳۱ شــهریور در صفحــه 
بایــد  معمــا  توضیــح  در  و  ســرگرمی 

می نوشتی ۷۱ نفر از ۸۲ نفر.
* کشــورمون درگیــر این همه مشــکالت 
شده، بعد شما در صفحه خانواده و مشاوره 
درباره رســیدن به آرزوها نوشتین. از نظر 
خودتون، زشت نیست؟ آرزویی هم برای 

من جوان مانده؟
* از چــاپ صفحــه جوانــه هفتــه پیش که 
درباره باز شدن مدارس بود تا شنبه هفته 
بعد، من یــک روز هم مدرســه نرفتم چون 
همــه اش تعطیــل بــوده. دوبــاره همــون 

مطالب رو چاپ کنین.
* تیم ملی در برابر اروگوئه فقط با شانس 
و سیوهای بیرو پیروز شــد. الکی توقعات 
رو از این تیم که بازیکن هــاش یا به دنبال 
عوض کــردن مربــی هســتن یا اســتوری 
گذاشتن، باال نبرین. این خط، اینم نشون.
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  احاطه شده توسط آینه ها
ما در طول روز با آینه ها احاطه شــده ایم؛ در 
سرویس بهداشتی، پشت فرمان، در حمام، 
وقتی لباس می پوشیم یا برای بررسی ظاهر 
خود قبــل از این کــه از خانــه بیــرون برویم. 
خالصه ما در دنیــای امروز بــا آینه ها احاطه 
شده ایم. در پاسخ به این ســوال که آیا وقتی 
در آینه نگاه می کنید، مغزتان شــما را فریب 
می دهد؟، بایــد بگوییــم بله! وقتــی در آینه 

نــگاه می کنیم، مغز مــا را فریب 
می دهد. هرچه زمان بیشتری 
را صرف نــگاه کــردن به خود 
در آینــه کنیــم، مغز ما بیشــتر 

تصویری از خودمان می سازد 
که واقعی نیست.

  نارضایتی از عکس همانند 
نارضایتی از صدا

احســاس نارضایتــی در بــاره عکس 
دقیقا همان حســی اســت کــه اغلب 

دربــاره صــدای ضبط شــده خودمان 
هــم داریــم. بســیاری از ما با شــنیدن 

صدای ضبط شده خودمان بسیار تعجب 
می کنیــم. به نظرمان آن صــدا دروغین، 

بیگانــه و زشــت اســت! معمــوال هم بعــد از 
شــنیدن صدای مان ســوالی که با وحشــت 
خاصی به ذهن ما خطور می کند این اســت 
که آیــا من واقعــًا این طور صحبــت می کنم و 

چنین صدایی دارم؟

  تفاوت تصویرمان در آینه با 
عکس های مان

اولیــن توضیح این اســت که آینــه، تصویری 
وارونــه را 

نشــان می دهد و از آن جایی کــه هیچ چهره 
انســانی متقارن نیســت، این اولیــن چیزی 
اســت که وقتــی بــه عکــس نــگاه می کنیم، 
تفاوتــش بــه چشــم مان می آیــد. عکــس را 
می تــوان از متنوع تریــن زوایــا و فاصلــه هــا 
گرفت. این کار می توانــد ویژگی هایی را که 
در انعکاس روزمــره از خودمان مــورد توجه 
قرار نمی گیرند، تقویت یا پررنگ کند. همین 
موضوع می توانــد در باره انــواع مختلف نور 
در زمان گرفتن عکس یا میــزان تمرکز روی 
قســمت های خاصی از صورت یا بدن اتفاق 
بیفتد. عالوه بر این، عکــس ثبت یک لحظه 
اســت که می تواند به ژست های غیرمنتظره 
منجر شــود، از چشــمان بســته شــده یا یک 
لحظه پلک زدن که حتی شــخص از آن آگاه 
نیست، گرفته تا یک حالت خنده دار در چهره 
که در عکس ثبت می شود اما در آینه به چشم 
نمی آید. گذشــته از همــه ایــن ویژگی های 
عکاسی، در این موضوع که ما اغلب خودمان 
را در عکس ها دوست نداریم، عوامل روانی 
هم دخالت دارد، مثال ایــن واقعیت که به 
طور کلی، ما فکــر می کنیــم خوش تیپ تر 
از آن چیزی هســتیم که واقعًا هستیم. 
مطالعه ای جدید توسط دانشگاه 
تورنتو کانــادا انجــام و نتایج آن 
در یک مجله تخصصی منتشر 
شــده که این موضــوع را تایید 

می کند.

  انتخاب پرتره های رتوش شده 
به جای تصویر واقعی خود

پرتره هــای  آزمایــش  ایــن  در 

مختلفــی از فــرد را بــه او نشــان می دادند و 
می خواســتند تصویــری را انتخــاب کند که 
بیشتر شبیه خودش اســت و در اغلب موارد 
افــراد پرتره هــای رتوش شــده را بــه عنوان 
تصویر واقعی خودشــان انتخاب می کردند. 
تحقیق دیگری هم سال گذشته میالدی در 
این باره انجام شــده بود. این تحقیق توسط 
محققان اســترالیایی روی ۱۳۰ دانش آموز 
صورت گرفت. محققان ابتدا از دانش آموزان 
عکاسی کردند و بعد از آن ها خواستند عکس 
واقعی خودشان را از میان عکس ها انتخاب 
کنند. ســپس از افــرادی کــه دانش آموزان 
حاضر در آزمایش را نمی شناختند و آن ها را 
فقط از طریق یک ویدئوی یک دقیقه ای دیده 
بودند سوال کردند و نتیجه بسیار شگفت آور 
بــود. غریبه ها عکس هــای دقیق تــر و بدون 

رتوش را انتخاب می کردند.

  نکته نهایی
این مشــکل یعنی این کــه ما خودمــان را در 
آینه جذاب تر از واقعیت می بینیم و از بعضی 
عکس های مــان خوش مــان نمی آیــد، در 
علم روان شناسی به عنوان »ســندروم آینه« 
شناخته می شود که ردپای مسائل روانی در 
آن پررنگ است. ابتال به این سندروم به این 
دلیل است که در آینه راحت تر از دیدن نقص 
فرضــی جلوگیری می شــود، چیــزی که در 
یک عکس شــاید غیرممکن باشد. نتایج این 
پژوهش پاسخی به این سوال است که چرا در 
آینه، خودمان را خوش تیپ تر می دانیم اما از 

عکس های مان خوش مان نمی آید.
neurotray.com :منبع

  چرا این بند ضدخیانت موثر نیست؟
تنهـا چیـزی کـه می توانـد یـک رابطـه را از خیانـت حفـظ کنـد، تعهـد داشـتن دو طـرف، 
صحبـت دربـاره نیازهـا و توجـه به چنـد نکته مهم اسـت کـه نبایـد مـورد غفلت زن و شـوهر 
قـرار بگیـرد. این کـه زوجـی ماننـد »جنیفـر لوپـز« و شـوهرش بخواهنـد از یکدیگـر چنیـن 
ضمانت هـای مالـی را بگیرنـد تـا طـرف مقابـل بـرای خیانت کـردن وسوسـه نشـود، فقـط 
باعـث می شـود فـرد خیانتـکار روش هـای آشـکار نکـردن را یـاد بگیـرد و حـواس خـود را 
جمع تـر کند که لـو نـرود! در نتیجـه ایـن نسـخه و چنیـن بندهـای ضدخیانتی، موثـر واقع 
نخواهـد شـد و راه هـای واکسـینه کـردن زندگی مشـترک از دسـت ایـن اتفـاق هولنـاک، 

مسـیر دیگـری اسـت کـه در ادامـه بـه چنـد مـورد از آن هـا اشـاره خواهد شـد.

  جلب توجه یکدیگر، مهم تر از 5 میلیون دالر!
اولیـن روش جلوگیـری از خیانت همسـران این اسـت که بـه یکدیگـر اولویت بدهنـد. اگر 
به جای توجه به همسـرتان، وقت خود را همیشـه با دوسـتان، جلوی تلویزیون و ... صرف 
می کنیـد، بایـد در رفتارهای تان تجدیـد نظر کنیـد. در صورتی کـه احسـاس می کنید در 
زندگی مشـترک به شـما توجه کافـی نمی شـود، در این بـاره با همسـرتان صحبـت کنید. 
درباره رفتـاری که انتظار دارید همسـرتان با جنس مخالف داشـته باشـد، چارچوب های 
خود را مشـخص کنید تا همسـرتان دربـاره مالحظـات و نگرانی های شـما، اطـالع کافی 
داشـته باشـد. در ایـن مواقـع بـا یکدیگـر رک و صریـح باشـید. همسـرتان بایـد بـه حـدی 
در کنـار شـما احسـاس امنیـت داشـته باشـد کـه بتوانـد درونی تریـن افـکارش را بـا شـما 
در میـان بگـذارد. همدلـی و صداقـت می توانـد بـه درک بهتـر و برطـرف کـردن نیازهـای 
یکدیگـر کمک کند. همچنیـن به جنبه های زناشـویی زندگی مشـترک خـود توجه کنید. 
در یک رابطـه سـالم، برطرف کـردن نیازهای جنسـی اهمیـت دارد. اگـر به دلیـل کمبود 
توجـه از سـمت همسـر، عالقه تـان بـه او کمتـر شـده نبایـد اجـازه بدهیـد کـه این مشـکل، 
ریشـه دار شـود. سـعی کنید توجه یکدیگر را جلـب کنید چرا که دسـتیابی به ایـن موضوع 
از قراردادهـای پنـج میلیـون دالری، مثمرتر اسـت. برای پیشـگیری از خیانت از مشـاوره 
هم کمک بگیریـد. مشـاوره زوج درمانی فقط بـرای زوج هایی 
نیسـت که درگیـر خیانـت شـده اند بلکه این جلسـات به شـما 
کمـک می کنـد رابطه تـان را ارزیابـی کنیـد و ارتبـاط بهتری 
بـا هـم داشـته باشـید 
و زندگـی سـالم تر 
و صمیمانه تـری 
را تجربـه کنید.

نسخه جنجالی و اشتباه ضدخیانت 
»جنیفر لوپز«

»لوپز« و »افلک« قرار رسمی گذاشتند که هر طرف خیانت کرد باید 5 
میلیون دالر به شریک زندگی خود جریمه بپردازد!

 
 

 
 

 

 

 

 

 

دکترالنازعلوی|متخصصروانشناسی

متاسـفانه بعضی از زندگی های مشـترک به دلیـل خیانت از هم 
می پاشـد اما خیانـت طبیعی نیسـت و نبایـد آن را عـادی جلوه چهره ها 

داد. به یـاد داشـته باشـید که اگر بـه شـما خیانت شـد، مقصر 
نیسـتید اما در این اتفاق تلخ سـهیم هسـتید و باید سـهم خود 
را در خیانـت بشناسـید. در ایـن بیـن   بـه تازگـی، »جنیفـر لوپـز« و »افلـک« دو 
سـلبریتی معروف آمریکایی یک بنـد ضدخیانـت را امضا کردند کـه باعث جنجال 
در شـبکه های اجتماعی آمریکا شـد. بـرای جلوگیـری از هرگونه خیانـت، این دو 
نفر قـراردادی بـا غرامت پنـج میلیـون دالری در صـورت خیانت امضـا کردند. در 
صورتی کـه »افلک« بـه »لوپز« خیانت کنـد یا برعکس، طـرف خیانتـکار باید پنج 
میلیـون دالر)تقریبا 150 میلیـارد تومان( به شـریک زندگی خود جریمـه بپردازد، 

اما آیا این راهکار برای جلوگیری از خیانت، کاربردی محسوب می شود؟

 رداپی سندروم آینه 
در توهم خوش تییپ!

یک پژوهش جدید ثابت کرده 
در این که ما خودمان را در آینه 

جذاب تر از واقعیت می بینیم 
اما از بعضی عکس های مان 
خوش مان نمی آید، عوامل 

روانی دخالت پررنگی دارند

فرنگیس یاقوتی  |  مترجم

نتایج یک پژوهش نشان داده که هر شخصی خودش را در آینه 
پنج برابر جذاب تر و زیباتر از واقعیت می بیند. بعد از انتشار محوری

این آمار، روان شناسان دانشــگاه تورنتو کانادا برای پاسخ به 
این ســوال که آیا وقتی در آینه نگاه می کنید، مغزتان شــما را 
فریب می دهد؟ تحقیقات شان را آغاز و به تازگی نتایج آن را منتشر کردند. در 
ابتدای این مقاله نوشته شده: »حتما برای شما هم پیش آمده است که در آینه 
نگاه و با خود فکر کنید چقدر زیبا شده اید. سپس از خودتان در همان زاویه 
یک عکس می گیرید و بالفاصله آن را پاک می کنید زیرا آن عکس را دوســت 
ندارید و از آن خوش تان نیامده است. علت آن چیست؟ آیا فریب مغز ماست؟  
با ما همراه باشید تا توضیح دهیم که چرا ما در آینه زیباتر به نظر می رسیم!«

مادر گرامــی، بــا توجه به 
نکاتــی کــه در پیامک تان 
مطرح کردید بایــد بگویم 
که بیشــتر اوقــات، حبس 
نفس کودک علت پزشــکی نــدارد و کودک 
آن را از کســی یــاد نگرفته اســت بلکه وقتی 
به یکــی از خواســته های کودک »نــه« گفته 
شده و شروع به گریه کرده و شــما به او توجه 
نکرده ایــد، ایــن اتفاق افتــاده اســت و او یاد 

می گیرد که این کار را تکرار کند، چون راهی 
است که به خوبی می تواند توجه اطرافیان را 
جلب کند و به خواسته خود برسد. با این حال 
و در قــدم اول، قبل از هر اقدامی به پزشــک 
مراجعه و مشــکل را با او مطرح کنید. گاهی 
ممکن است علت کبود شدن کودک مشکل 
تنفســی یا قلبی او باشــد. بعــد از ایــن که از 
سالمت کودک تان مطمئن شدید، برای حل 
مشــکل خود، به نکاتی که در ادامه پیشنهاد 

می شود، توجه کنید.

  یک محل امن برای بروز این رفتار در خانه 
پیدا کنید

یک محل امن در منزل خود برای زمان هایی 
که دســت بــه ایــن کار می زنــد، پیــدا کنید. 
مکانــی را انتخــاب کنیــد که احتمــال خطر 
برای کودک کم باشد؛ برای مثال روی فرش، 
مناســب تر از تختخواب اســت چــون امکان 
دارد کــودک غلــت بزنــد و از روی آن بیفتد. 
زمانی که کــودک نفــس اش را حبــس کرد 
اصال بــه او توجه نکنیــد، کــودک را به محل 
در نظر گرفته شده ببرید و او را تنها بگذارید 
ولی از دور مراقب او باشید. بهتر است کودک 
شــما را نبیند. یادتان باشــد کودک شــما را 
نبیند، اگر کودک برای جلب نظر شما نفس 
اش را حبس کرده باشد، با رفتن شما شروع 
به نفس کشیدن می کند یا حتی دنبال شما 

می گردد تا شما او را ببینید. اگر نمی توانید 
اتاق را ترک کنید، خود را به کاری مشــغول 
کنید؛ برای مثــال تابلوهای منــزل را نگاه یا 

غذا درست کنید.

  رفتارهای مثبت کودک را تقویت کنید
نکته مهم این است که شما زمانی که کودک 
نفس اش را حبس نمی کند، به او توجه کنید؛ 
برای مثال اگر کودک در شرایطی قرار گرفت 
که به طور معمول نفس اش را حبس می کرده 
و حاال ایــن کار را انجــام نداده اســت، پیش 
کودک برویــد وچند دقیقه بــا او بازی کنید. 
نکتــه پایانی هم ایــن که در چنیــن مواقعی، 
خونســرد باشــید و گریه نکنید، به جای این 
کار کــودک را بغــل کنیــد، آب روی صورت 
وی بپاشــید و به صورت او فوت کنید و بعد از 
برطرف شدن کبودی نه کودک را تنبیه کنید 

و نه خواسته او را انجام دهید.

کودک 8 ماهه ام اگر به خواسته اش نرسد، در حد مرگ گریه می کند!

دکترنجمهعابدیشرق|روانشناسبالینیدرانستیتوروانپزشکی

 تربیت 
فرزند

به عنوان یک مادر در شرایط سختی قرار گرفته ام و نیاز به راهنمایی شما دارم. 
یک فرزند 8 ماهه دارم. مشکل من و پدرش این است که اگر او چیزی بخواهد 
و به او ندهیم یا بر خالف میلش کاری انجام دهیم، در حد مرگ گریه و نفس اش 
را حبس می کند  به حدی که صورتش کبود می شود و ما نگران سالمتی اش می شویم و 
دست و پای مان را گم می کنیم. نمی دانم باید به همه خواسته هایش جواب مثبت بدهیم یا 

این روش در آینده برای مان دردسرساز خواهد شد. چه کنم؟
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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.

پاسیفیک-سرپرســت-هنر فرنگــی 8- واحد پــول بوتان 
9-نیمه بار-اجداد-از برونته ها-قیمت در بازار 10-پدر 
ادریس نبی-سست-تزویر 11-پایتخت کشور توگو- ضمیر 
 خودخواه-برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن    19۷۷

 12- بزرگ ترین شهر کشور برزیل
عمودی :1- نویسنده مشــهور آمریکایی 2-دستمزد-
واحدی در ســطح-کاال 3-تک نوازی در موسیقی-واحد 
پول در زمان قاجــار- حرارت 4-انتها-نــت بیماری-یک 
میلیون برابر متریک-خطــاب بی ادبانه 5- گــوش افزار-
بیماری مســری 6-مانوس-اثری با بازی شبنم مقدمی-
نقشه فرنگی ۷-اثر رطوبت-عنصر شماره 2۷-شرقی ترین 
رود از ســه رود بزرگ ســیبری 8-پول رومانی-زین و برگ 
اسب 9-تیر پیکاندار-بازه زمانی-درخت جدول-مخفف 
که او 10-تکان-ویتنــام قدیم-جاده قطار 11-مقصود-

صدف نشــین-
فنی در کشــتی 
12-تفســیری 

از شیخ طوسی

افقــی:1-  از فلــزات قلیایــی 2- رودی در عراق-کــوزه بــزرگ- لولــه مدرج آزمایشــگاه 
3-نوعی یقه-واحد تنیس-خودســتایی به دروغ 4-یادداشت-شــرنگ-نوعی بستنی-

فلز سرچشــمه 5-اثر تاریخــی در بوداپســت 6-شــهر خروس-ســرور-رعد ۷- اقیانوس 

افقی:1-ترکیب اکسیژن با عناصر دیگر 2- اولین نت-زادگاه نیما-خدای باستان- 
اجاق شــیرینی پزی 3-نوعی آبگوشــت-اکنون 4-قوم بنی اســرائیل-مادر لر-پدر 
5- مجال-حرف عطف  6-  سوداگری-ســخنان بیهوده ۷- شهر پیامبر-از مرکبات 

8- پرنده ای خوش آواز-فریاد شــادی 9-ولگرد-
تخم مــرغ انگلیسی-خوشــگل 10-کمیاب- گل 
همیشــه بهار 11-دختر لر-تکــرار حرف-آینده- 

تشک موس 12- قبله گاه مسلمانان
عمــودی :1-از دروس مدرســه-نیک اختــری 
2-ســبو-زیبایی 3- گیاهــی از تیــره مرکبان 4-  
دایــی برعکس-برکت برنج-از اســتان های ایران  
5-کتف-آشــوب-ثبت 6-طعــام رقیق-صــدف 
نشین-داد و فریاد ۷- ثمر-جوی خون-دو یار هم 
قــد 8-چروک-خــودروی ایرانی-تخته شکســته 
بندی 9-بلنــد مرتبه-چاه بی انتها- زشــت 10-

کنیــه حضــرت آدم )ع( 11-آرنج-کــودک تــازه 
راه افتــاده  12-بایگانــی -نــام یک ســرده از تیره 

کاسنیان

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  |  8332

حل جدول شماره  8331 حل جدول شماره1537

برای شما تعدادی از حروف را نوشته ایم که باید 
بر اساس مربع های خالی در هر سطر کلماتی با 

همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات
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728154396
695873241
143629578
237946815
451238769
869715432

3 5 6 8 2
8 3

9 7 4
7 6
1 5 6 2 7 4 3

5 6
3 4 8

2 7
6 9 1 5 4

1 تا 5 را طوری قرار دهید که مجموع ســطر و 
ستون ها با عدد داده شده برابر شود.

هوش منطقی
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   الیک مثاًل محل عبور دوچرخه ها!

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

تاپخند

  ایــن عجلــه ای که تــو صبح شــدن هســت، تــو ما واســه 

خوابیدن نیست!

 داداشم گاهی این قدر چایی شیرین رو هم می زنه که 

هر لحظه ممکنه با همون استکان به پرواز دربیاد!

  پســرا قبل از ازدواج همه زورشــون رو می زنن نشون 

بدن پولدارن، بعد  از ازدواج دو برابر همین زور رو می زنن تا 

نشون بدن آه در بساط ندارن!

  مردان 2/5 برابر بیش از زانن سکته مغزی یم کنند
یک مــرد: با ایــن توقعاتی که ازمــون دارن، خیلــی هم آمار 

خوب و کمیه!

  کمیته رصد تورم تشکیل یم شود
مردم: ما خودمون رصد می کنیم، شــما زحمت کاهش اون 

رو بکشین!

  ســازمان تحقیقات فضایــی هنــد، اپی مصنوعی 
هومشند ساخت

ســلمان خان: آخیش حاال راحت می تونــم تو هــوا راه برم و 

دشمن ها رو بکشم!

تیترخند

اندرباب مشق نوشتن بچه های قدیم

تا اوایل دهه هفتاد فقط دو شبکه تلویزیونی داشتیم؛ اما همان 
دو شبکه بیننده داشت و یکی از عوامل اصلی مشق ننوشتن 
بچه ها بود. حتی میزگردهای اقتصــادی رو هم با ولع نگاه 
می کردیم اما مشق نمی نوشتیم. کاًل دربرابر مشق نوشتن 
چنان مقاومتی داشتیم که گاهی بزرگ ترها ناچار می شدن 
آتاری بازی، رفتن به منزل خاله یا تماشای برنامه موردعالقه 
را مشــروط کنن به نوشــتن مشــق ها. برای همین تندتند 
می نوشتیم. درشت درشت تا یک صفحه پر بشه. مهم ترین 
بخش ماجرا وقتی بود که باید یک بزرگ تر به ما دیکته شب 
می گفت. چون بیشتر بزرگ ترها حوصله نداشتن، بچه ها 
خالقیت به خرج مــی دادن، دیکتــه رو از روی کتاب یا دفتر 
می نوشتن، بعد محض این که معلم شک نکنه یکی دوتا غلط 
امالیی می ذاشــتن و از یک بزرگ تر می خواستن نمره 18 
یا 19 رو بنویسه و زیر تاکید کنه: »بیشتر دقت کن فرزندم«. 
ریاضی نوشتن اما دردســر بود. چون نمی شد گشادگشاد 
و بزرگ بزرگ بنویسیم، برای همین یک دور مواردی رو که 
باید با مدادقرمز بود می نوشتیم، یک دور همه چیزهایی که 
با مداد سیاه بود. علوم اما دردسر عظما بود. چون باید تصاویر 
رو هم می کشیدیم. بهترین راه استفاده از کاربن بود اما چون 
بیشتر مواقع ممنوع بود با کاربن خیلی کمرنگ اشکالی مثل 
گوش انسان و... رو می کشیدیم و بعد با مداد یا خودکار روش 

رو سیاه می کردیم.  

خاطره بازی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

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

مسیر یابی

اختالف تصاویر :معمای تصویری: 

هوش منطقی :سودوکوی کودک :

بازی کلمات:
ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید ما در این جا 

فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: ساز، متن، مات، امن، ازت، نما، مست، ستم و ...
چهار حرفی: نماز، ماست، زمان، تماس، ساتن و ...

پنج حرفی: مستان
شش حرفی: زمستان
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ب :
عدد یا

شش رقمی: 

   896541 – ۷56938
635498 - 5۷6398

سه رقمی: 

   83۷ – 649 – 386
928 - 53۷ – 936

چهار رقمی:

  5693  –  46۷3
5۷49  –  3854

پنج رقمی: 

   83459 – ۷3548
۷6832 - 9۷685
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عددیاب

در   این تصویر   از همه وسایل یا خوراکی ها دو عدد وجود دارد به جز یک وسیله یا خوراکی که شما 
باید با دقت در تصویر آن را پیدا کنید. به جزئیات توجه کنید و از همه مهم تر از این بازی لذت ببرید.

بگرد و پیدا کن
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