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چرانیروی انتظامی که قراربود به دوربین  •
دوربین  اگربه  نشد.   ، شود  مجهز  همراه 
مجهزباشند برای تحقیق کردن درباره مجرم 

راحت تر است.
زود  • خوره  می  توقی  به  تقی  تا  چی  یعنی 

اینترنت رو قطع می کنین، که چی بشه . چرا 
به جای حل مسئله صورت مسئله رو  پاک 

می کنید؟
لطفا مسئوالن ذی ربط کارشناسی و علت  •

یابی کنند که چرا وضعیت ورزش استان سال 
شده،درسال  وسستی  نخوت  دچار  هاست 
هایی  رشته  در  استان  دور  چندان  نه  های 
نظیرکشتی،والیبال،فوتبال و....حرفی برای 

گفتن داشت ولی  حاال افسوس!
واقعا خودتون رو به خواب زدین؟ نمی خواین  •

قبول کنین مردمی هستن که مثل شما فکر 
نمی کنن؟ چرا فکر می کنین شما درست 
می گین؟ چرا فکر می کنین بقیه هم باید مثل 

شما فکر کنن؟
از مسئوالن سوال می کنم که رتبه بندی  •

معلمان چه شد ؟ تا به کی باید چشم انتظار این 
طرح بمانیم؟

ویالی  • کنیم  می  پیشنهاد  قضاییه  قوه  به 
سلبریتی فوتبالیستی که آشوبگران را تحریک 
می کند برای جبران برخی خسارت های وارد 

شده به مردم ، مصادره شود.
ایران خودرو قبال با پروژه  پالس سازی باعث  •

افزایش قیمت خودرو شده وحاال با استفاده 
از فروش لیزینگی به دنبال افزایش قیمت 
هاست .سازمان حمایت از مصرف کننده کجا 

قرار دارد؟
شنبه صبح رفتم روزنامه بخرم گفت خراسان  •

چاپ نشده، راضی باشید چون چند ... قشنگ 
به مدیر و سردبیر دادم. چرا که ملت در این 
وضعیت غیر عادی و بستن اینترنت به شما 
نیاز دارند که شما هم وسط جنگ مارا تنها می 

گذارید.
لطفا از مسئوالن فرهنگی کشور بخواهید  •

اینستاگرام را که باالی ۷۰ درصد ضد اسالم 
است و دین و بی حیایی جوانان را نشانه رفته 
و نفاق و آلودگی های غیر اخالقی را تبلیغ 

می کند،فیلتر کنند.
جذاب ترین و کاربردی ترین قسمت روزنامه  •

خراسان برای من حرف های مردم است. حاال 
نمی دانم شما به تعریف می گیرید یا به انتقاد  

یا هر دو.
به سلبریتی عضو حزب باد بگویید تو که فرق  •

مردم و اغتشاش گران را نمی فهمی و دوست 
نداری حتی یک فریم از تو در رسانه ملی پخش 
شود ما هم اعالم می کنیم اصال عالقه ای به 

دیدن امثال تو نداریم. 
کسی نیست دهن این حسن عباسی ... را  •

ببندد؟
اگر قوه قضاییه با اختالس گران به ویژه  •

۹۲ هزار میلیارد فوالد مبارکه برخورد قاطع 
می کرد، آشوبگران هم حواس شان را جمع 

می کردند. 
دولت به شغل های تولیدی از جمله دامداران  •

هیچ توجهی ندارد . با توجه به گران شدن 
خوراک دام و متضرر شدن دامداران جا دارد 
که دولت توجه ویژه ای به این قشرازجامعه 
داشته باشد تا مجبوربه فروش دام و رها کردن 

این حرفه نشوند.
تا به کی باید شاهد قطعی و ضعیف بودن  •

اینترنت باشیم ؟تمام زندگی مان مختل شده 
است. تمام کسب و کارمان رو به نابودی می رود. 
مسئوالن یک کاری بکنند تا خیلی از مردم که 
درآمدشان ازاینترنت است به جمع بیکاران 

اضافه نشده اند.
از ایرانسل بسته اینترنتی خرید م.اما هیچ  •

پیامی برایم نیامد و هیچ بسته ای هم فعال نشد. 
به همین راحتی...

وپرچم  • ومرزوبوم  ازحیثیت  دفاع  برای 
کشورمان همه حاضریم جان بدهیم. دشمنان 
کوردل ایران درچه خیال اند.مرگ برمنافق و 

مرگ برهرکسی که غیرت ملی ندارد.
عباس عبدی می گوید این نابسامانی ها  •

نتیجه بی توجهی به اتفاقات دودهه اخیر است. 
این اقراری به جاست چون می داند دراین 
دو دهه اخیر حکومت و دولت ازسیدمحمد 
خاتمی شروع شد وتوسط حسن روحانی پایان 
یافت . دوم این که به راه اندازی پروژه مهسا 
که  حاال  امیدواربودند،  براندازی  درجهت 
تیرشان به سنگ خورده نگران اعدام سربازان 

شان هستند وآن را خشونت قلمدادمی کنند.
مسئوالن با چه افتخاری می گویند که روغن و  •

برنج ارزان شده، اما نمی گویند مرغ و تخم مرغ 
سر به فلک کشیده!

یکی از دالیلی که جوانان، خام حرف های  •
مزدوران داخلی و شبکه های معاند می شوند 
برخورد قاطع نکردن با دزدان و اختالس گران 
است و جوانان همه را به یک چشم می بینند 
که تا االن قوه قضاییه در این حوزه کم کاری 

کرده است.
کاش حاال که ایام عزاداری ماه صفر هم تمام  •

شده تلویزیون چند برنامه شاد بذاره دلمون 
باز بشه.

شنیده شده در این وضعیت ناامنی ایجاد  •
شده توسط اغتشاش گران و مشغول بودن 
نیروها وکارکنان شهرداری در معابر ، برخی 
ساخت وسازهای غیر مجاز شدت گرفته و در 
خأل حضور نداشتن نیروهای نظارتی وگشتی 
های شهرداری، فرصت مناسبی برای ساخت 

و سازها فراهم شده است.
بعضی ها چطور این قدر از مهران مدیری  •

بد می گن؟ اون که از خیلی از مسئوالن توی 
این سال ها مفیدتر بوده. حداقل چندنفر را 
خندانده. مسئوالن که اشک همه را درآوردند.

چرا کسانی که برای فوت نامعلوم مهساامینی  •
نیروی انتظامی عزیزرامحکوم کردندو اشک 
تمساح ریختند وبیانیه صادر کردند، دربرابراین 
اغتشاشات وضرب وجرح وشهادت این عزیزان 
سکوت اختیارکرده اند حتی آنانی که درلباس 

مقدس روحانیت پنهان شده اند.
قدیم ها در ماه محرم و صفر هرجایی می رفتیم  •

بوی شله و حلیم می آمد. االن به دلیل گرانی ها 
هیچ خبری نیست. هرجایی هم مهمانی باشد 
صف های شلوغ است که جرئت نمی کنیم 

وارد بشویم.
این بالگرهایی که این چند روزه مدام می گن  •

برای همدردی با مردم استوری تبلیغ نمی ذاریم 
هم باحالن، خب تو االن بیا استوری بذار، کسی 
با این وضع اینترنت اصال نمی تونه ببینه. روغن 

ریخته رو چرا نذر امام زاده می کنی؟
خداروشکر در این چندروز قحطی نان نیامد.  •

کاش مسئوالن همیشه همین قدر فعال باشند.
اّتفاقات اخیر فقط یک برنده داشت: طّراحان  •

طرح صیانت. وضع اینترنت به مراتب بدتر از 
گذشته خواهد شد و پلتفرم های خارجی به 

سمت انسداد خواهند رفت.
دوست عزیز این جوان ها به سن بلوغ و عقل  •

کامل رسیدند که دست نشانده دیگران نشوند. 
فکر نمی کنم جوانی که بنزین روی مامور ریخته 
یا گلوی مامور را می برد نیاز به نصیحت داشته 
باشد. نیاز به مجازات سنگین واجرای آن است.

رئیس مجلس ، ما محکم پای اجرای قوانین  •
حوزه ایثارگری ایستاده ایم و به مسائلی مانند 
قانون  اجرای  و  ایثارگران  جذب  اشتغال، 
ایثارگران توجه داریم ، سوال من به عنوان یک 
ایثارگر بازنشسته تامین اجتماعی این است که 
چرا قانون جامع حمایت از ایثارگران فقط برای 
کشوری ها و لشکری هاست و بازنشستگان 
ایثارگر تامین اجتماعی از مزایای آن محروم 

هستند . ..

کلید قفل مذاکرات در وین است نه تهران

نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و نشست ساالنه 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در وین هم به پایان رسید و ظاهرا 
گرهی از کالف درهم پیچیده مذاکرات هسته ای احیای برجام باز 
نشد. هرچند شنیده های خراسان حاکی است، تالش ها با هدف 
یافتن راه حلی مرضی الطرفین برای حل و فصل سه ادعای آژانس، در 
وین و تهران ادامه دارد اما همچنان افق مشخص و روشنی برای رفع 
ادعاهای آژانس بر سر سه مکان ادعایی شان که در آن ها ذرات اورانیوم 
غنی شده به دست آمده در دسترس نیست و به نظر می رسد با توجه به 
فضای فعلی در ایران و آمریکا، رسیدن به توافق اگر نگوییم به شکست 
خود نزدیک می شود، حداقل تا پایان انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا در آبان پیش رو به تعویق می افتد. اتفاقی که اگرچه برای هر دو 

طرف گزینه مطلوبی نخواهد بود اما ظاهرا چاره دیگری هم نیست.
ــران همچنان به گفته وزیرخارجه اش روی  جمهوری اسالمی ای
دو موضوع با طــرف آمریکایی اختالف نظر دارد. منظور حسین 
امیرعبداللهیان از دو اختالف باقی مانده یکی تضمین های محکم و 
دیگری اختالفات پادمانی با آژانس است، اختالفاتی که به گفته تهران 
باعث ناپایداری توافق احتمالی و عدم انتفاع اقتصادی ایران از برجام 
می شود. ایران خواستار تعهد محکم آمریکا برای آینده توافق در دوره 
دولت بایدن و ادامه این تضمین برای بعد از دولت اوست با این استدالل 
که توافقات بین المللی میان دولت ها نیست بلکه میان حکومت هاست 
و بدون چنین نگاهی، با تغییر یک دولت که عمری حداکثر چهار ساله 
دارد، همه توافقات می تواند به هم بخورد. از سوی دیگر تهران معتقد 
است رفع نشدن ادعاهای آژانس می تواند ناپایداری طبیعی در برجام 
را بیشتر کند و این ناپایداری اثرش را برهمکاری های اقتصادی و 
تجاری با ایران می گذارد که هم خط قرمز اصلی ایران یعنی انتفاع 
کامل اقتصادی کشورمان را پایمال می کند و هم خالف صریح بند 

۲۹ برجام است.  
با این حال نگارنده معتقد است اگر موضوع آژانس و ادعاهایش حل 
شود، آن هم با مدلی شبیه آن چه در برجام و در موضوع بسته شدن 
پرونده PMD ایران اتفاق افتاد )بند 14 برجام(، می توان امیدوار بود 
بر سر موضوع تضمین ها اختالفات راحت تر رفع شوند اما این که طرف 
مقابل حاضر نیست در هر دو موضوع نرمشی انجام دهد این شک را 
تقویت می کند که احتماال آینده مفید و موثری برای برجام احیا شده نیز 
نمی توان متصور بود و همین نداشتن اطمینان، دلیل اصلی فرسایشی 

شدن مذاکرات و نرسیدن به توافق است.
این را همه می دانند که خروج آمریکا از برجام، فارغ از این که چه رئیس 
جمهور و حزبی بر کاخ سفید حاکم باشد، این مسئولیت بین المللی را 
بر گردن آمریکای دوره بایدن قرار داده تا هزینه حماقت دولت قبلی 
واشنگتن را برای بازگشت به توافق ۲۰15 بپردازد و صرفا گفتن این 
جمله که ترامپ اشتباه بزرگی کرد یا وضعیت نسبت به زمان برجام بدتر 
شده یا ... نمی تواند چنین مسئولیتی را رفع کند. جو بایدن با شعار 
بازگشت به برجام به کاخ سفید رفت و حدود دو سال پس از انتخاب 
شدنش نیز بارها این شعار را تکرار کرده، اما رفتار عملی آمریکایی ها 
چه در سیاست اعالمی و چه در سیاست اعمالی نشان می دهد ظاهرا 
آن ها چندان هم از رفتار ترامپ و تحریم هایش بدشان نیامده و به نوعی 
زیر زبانشان مزه کرده که حاال برای بازگشت به برجام که می توانست 
با یک فرمول ساده یعنی »همه به تعهداتشان برگردند« اتفاق بیفتد، 
امروز حدود 18 ماه هم از مذاکرات احیای برجام گذشته در حالی که 

حاصلی نداشته است.
 کش دادن مذاکرات و فرسایشی کردن آن توسط طرف آمریکایی نمی 
تواند برای هیچ طرفی سودمند باشد. جهان به شدت در حال تحول 
است و هر روز ممکن است تحولی جدید کار را دشوارتر کند. زمستان 
سال قبل در آستانه توافق و به دلیل زیاده خواهی واشنگتن، کار به 
تعویق افتاد و چند هفته بعد با جنگ روسیه علیه اوکراین موضوعاتی 
در دنیا به اولویت تبدیل شد که کار رسیدن به توافق هسته ای را سخت 
کرد. صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس در خرداد 
گذشته توانست بار دیگر چالش را به مذاکرات وین برگرداند و نه تنها 
دیوار بی اعتمادی را قطورتر و بلندتر سازد بلکه دستیابی به توافق را 
نیز به دست اندازی خطرناک بیندازد. در روزهای اخیر اعتراضات در 
ایران بار دیگر این وسوسه را به دل طرف های مقابل به ویژه آمریکایی 
ها انداخته که شاید از این آب گل آلود برای آن ها نتیجه ای به دست 
آید و شاهد اظهارات تند آن ها هستیم. همه این ها به همراه شدیدتر 
شدن مبارزات انتخاباتی در آمریکا آثار منفی بر مذاکرات گذاشته اند 

که نتیجه اش فضای سرد و احساس بن بست در مذاکرات است.
متاسفانه این گره کور ایجاد شده توسط آژانس می توانست با استقالل 
آژانس و مدیرکل آن و الگوگیری از روش مدیرکل فقید آژانس، آقای 
آمانو به نوعی باز شود اما تاثیرپذیری گروسی از رژیم صهیونیستی 
کار را سخت تر کرده است. باز هم تکرار می کنم حل و فصل ادعاهای 
سه گانه آژانس تا قبل از توافق بهترین ابتکار برای رسیدن به توافق 
است و تصمیم جمهوری اسالمی مبنی بر این که »توافق نکردن بهتر 
از استخوان در زخم ماندن است« تغییر نخواهد کرد. اروپا و آمریکا اگر 
اراده ای برای توافق دارند و به دنبال رفع تحریم های نفت و گاز ایران 
تا قبل از زمستان هستند، باید این فشارهایی را که امروز بر ایران وارد 
می کنند، متوجه آژانس بین المللی انرژی اتمی کنند چون کلید این 

قفل در وین است نه تهران.

بازگشت همه به سوی اوست 

خانواده های مخملباف- خالق پور و فامیل وابسته

را به اطالع می رسانیم. 
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 در مسجد حضرت زینب خیابان دکتر بهشتی، بین 31 و 33 

و روز جمعه 14۰1.۷.8 در مسجد قبا بولوار خیام برگزار می گردد.

 حضور شما باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

حاجیه خانم خالق پور
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر عزیزمان 

یادداشت روز

  هادی محمدی 
political@khorasannews.com

قالیباف: نباید اجازه ایجاد دوقطبی ساختگی را در جامعه بدهیم 
ــورای اســالمــی در  رئیس مجلس شـ
مراسم تجلیل از پیش کسوتان دفاع 
مقدس شهرستان طرقبه شاندیز گفت: 
نگوییم که کسی حق نــدارد اعتراض 
کند، کسی حق ندارد انتقاد کند، می 
توانند اعتراض کنند اما باید صف را 
از بدخواهان نظام و مردم جدا کنند، 
نباید در این حرکت مــردم مقابل هم 
قــرار بگیرند، بنابراین ما باید بدانیم 
که نباید اجــازه بدهیم یک دو قطبی 
ساختگی بی جای دشمنان انقالب 
و بعضی هم از سر حاال بی توجهی و 
نادانی بخواهند به این سمت حرکت 
کنند. به گزارش خراسان، روز گذشته 
مراسم تجلیل و تکریم پیش کسوتان 
دفاع مقدس شهرستان طرقبه شاندیز با 
حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، 
ــای  رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزش ه
دفاع مقدس، استاندار خراسان رضوی، 
نمایندگان مجلس و ائمه جماعت این 
شهرستان به همراه پیش کسوتان، 
ــان و رزمــنــدگــان  ــ ــازان، آزادگـ ــب ــان ج
دفــاع مقدس ایــن شهرستان برگزار 
شد. محمدباقر قالیباف، در بخشی 
از سخنان خود با اشــاره به فوت خانم 
مهسا امینی گفت: من همین جا می 
خواهم اشــاره ای داشته باشم به این 
اتفاق تلخ و ناگواری که افتاد و خانم 
مهسا امینی به رحمت خدا رفت. حادثه 
تلخی بود و همه ما ناراحت و غصه دار 
شدیم. فرزندی از فرزندان این سرزمین 
این اتفاق برایش پیش آمد، البته همه 
مسئوالن از جمله بنده با صراحت این 
را گفتیم که ما حتما به ایــن موضوع 

رسیدگی خواهیم کرد و باید روشن و شفاف 
شود که علت حادثه چه بــوده و رسمی هم 
اعالم شود و هیچ شکی نیست، این موضوع 
هم تصدیق شده از جانب تمام مسئوالن 
است. وی تصریح کرد: به خصوص مسئوالن 
سه قوه به این موضوع اشاره و مسئوالن ذی 
ربط دیگر هم این مسئله را بیان کردند و این 
وظیفه ماست. حتما وظیفه خودمان را انجام 
خواهیم داد و رسیدگی و اعالم خواهیم کرد. 
قالیباف افزود: اما از یک واقعیت دیگر هم 
نباید غفلت کرد که همه قراین و شواهد نشان 
می دهد این حادثه که اتفاق افتاد دشمن هم 
با آمادگی بر بستر این موضوع سوار شد و به 
میدان آمد. هم علیه کلیت نظام اقدام کرد، 
هم علیه امنیت مردم. شما نگاه کنید چند 
ده نفری که در این حوادث جان خودشان را 
از دست دادند، کسانی که به قصد براندازی 
در میدان آمدند، نه غصه آن فرزند و دختر 
عزیز مهسا امینی را خوردند، نه غصه بقیه 
کسانی که جانشان را از دست دادند و آن ها 
دنبال اهداف دشمنی هستند که این کار را 
دنبال می کنند. طبیعی است که باید با چنین 
رفتارهایی مقتدرانه برخورد کرد. هیچ چیزی 
نباید به  امنیت مردم  و موجودیت نظام مقدس 
جمهوری اسالمی که خواست دشمنان نظام 
و انقالب است لطمه ای بزند. وی تاکید کرد: 
از طرفی ما معتقدیم و باور داریــم که مردم 
حتما باید بتوانند نقد کنند، نقد آزادانه داشته 
باشند، حتما مردم حق دارنــد که اعتراض 
بکنند، این ها حق مردم است. مردمی که 
اساس جمهوری اسالمی هستند ولی دشمن 
آمده دقیقا به همان انسجام اجتماعی، همان 
سرمایه های اجتماعی و همان یکپارچگی 
ضربه بزند، هرکسی کمک بکند که با هر 

روشی، با هر حرفی، سخنی، فکر کند 
مردم را مقابل یکدیگر قرار بدهد، اشتباه 
بزرگی کرده است. رئیس قوه مقننه با 
اشــاره به دیــدار رهبری معظم انقالب 
اسالمی با کــارگــران در اردیبهشت 
ــه داد: حضرت آقــا در آن  امسال ادام
دیدار فرمودند، »کارگران عزیز ما، حرف 
ها و نقدهایی داشتند و اعتراضاتی 
داشتند و به خیابان آمدند«، پس معلوم 
است که مردم حق دارند اعتراض کنند 
و حضرت آقا به مسئوالن توصیه کردند 
که این اعتراضات را بشنوند و در واقع 
این اعتراض را که شنیدند، پاسخ بدهند 
و اگر در توانشان است آن خواسته را 
انجام بدهند. در حقیقت حضرت آقا یک 
تحلیل دقیق را به دست من و شما دادند 
و فرمودند که کار خوب این اعتراض 
کارگران و آمدن به خیابان اول این بود 
که صف خودشان را از دشمنان مردم 
و انقالب جدا کردند و حرف اعتراضی 
ــد. مسئوالن هم  خودشان را هم زدن
مکلف اند به این اعتراض به حق آنان 
رسیدگی کنند که رسیدگی هم کردند. 
نگوییم که کسی حق نــدارد اعتراض 
کند، کسی حق ندارد انتقاد کند، می 
توانند اعتراض کنند اما باید صف را 
از بدخواهان نظام و مردم جدا کنند، 
نباید در این حرکت مــردم مقابل هم 
قرار بگیرند تا بتوانیم وظایفی که داریم 
انجام بدهیم. وی افــزود: نباید اجازه 
بدهیم یک دو قطبی ساختگی بی جای 
دشمنان انقالب و بعضی هم از سر بی 
توجهی و نادانی بخواهند به این سمت 

حرکت کنند. 

پذیرش حق اعتراض، نفی اغتشاش
رئیس جمهور با تاکید بر پذیرش حق اعتراض مردم، اغتشاش را خط قرمز دانست و تصریح کرد: دشمن به 

دنبال ایجاد اختالف و برهم زدن وحدت جامعه است

بــا تاکید بــر پذیرش  رئــیــس جمهور 
حق اعتراض مــردم، اغتشاش را خط 
ــرد: دشمن  قرمز دانست و تصریح ک
به دنبال ایجاد اختالف و برهم زدن 
وحدت جامعه است.آیت ا... رئیسی 
در یک گفت وگوی تلویزیونی با مردم 
با تاکید بر پذیرش حق اعتراض و این 
که اعتراض حتی موجب ارتقا و حل 
مشکالت می شــود، گفت: اغتشاش 
خط قرمز است و باید حدفاصل بین 
اعتراض و اغتشاش مشخص شود. وی 
همچنین درباره احتمال در تجدیدنظر 
درخصوص برخی رویه ها تصریح کرد: 
ارزش ها ثابت است اما روش ها قابل 
ــاره آن  تغییر هستند که می تــوان درب
گفت وگو کرد. رئیس جمهور در گفت 
و گوی تلویزیونی به طور مبسوط درباره 
اتفاقات اخیر و حواشی درگذشت تلخ 
مهسا امینی نکاتی را بیان کرد و هشدار 
داد که دشمن با ایجاد اختالف، انسجام 
ملی را هدف قرار داده است. رئیسی 
در این گفت وگو که به دستاوردهای 
عضویت کشورمان در شانگهای و سفر 
سازمان  در  سخنرانی  نیویورک،  به 
ملل و ابتکارش در نشان دادن تصویر 
شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت به 
التهابات روزهای گذشته در شهرهای 
مختلف اشاره و تاکید کرد که اعتراض 
در قانون اساسی هم جایگاه دارد اما 
باید حدفاصل بین اعتراض و اغتشاش 
مشخص شود. به گزارش ایرنا و پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، مهم 
ترین اظهارات رئیس جمهور را در ادامه 

بخوانید:
* در این موضوع )فوت غم انگیز مهسا 
امینی( آن چه وظیفه مدیریتی ما در 
دولت است این است که آن را پیگیری 
کنیم و من هم به عنوان یک مسئول 

قصدم در این قضیه شفافیت و اجرای عدالت 
است و منتظر هستیم که نظر قطعی از سوی 

پزشکی قانونی اعالم شود.
* پزشکی قانونی کار حرفه ای خــودش را 
درباره مهسا امینی انجام خواهد داد. ما هم 
منتظر گزارش آن ها هستیم که ظرف چند روز 
آینده اعالم خواهد شد و نظر نهایی با دستگاه 

قضایی خواهد بود.
* پدر خانم امینی و عموی ایشان تلفنی به 
بنده ابراز محبت کردند و این اقدام را قوت 
قلبی دانستند، پدر خانم امینی بعدًا هم در 
مصاحبه ای اعالم کرد که این قولی که به 
من داده شد، باعث شد مطمئن شویم که 
این موضوع پیگیری می شود. همان طور که 
به خانواده خانم امینی گفتم، اصل ما در این 

قضیه شفافیت و اجرای عدالت است. 
* این روشی که برای اجرای قانون )گشت 
ارشــاد( وجود دارد، مربوط به یکی دوسال 
اخیر نیست و 15 سال است که همین روش 
اجرا می شود اما چه اشکالی دارد که اگر در 
این خصوص و برای اجرای قانون نظرات و 
دیدگاه های اصالحی وجود دارد، استفاده 

شود؟
* نباید انتقادات درباره روش اجرای قانون 
را محدود کرد. چه اشکالی دارد برای گفت و 
گو، نقد و حتی اعتراض، مراکزی را قرار دهیم 
که بشود مرکز گفت وگو نقد و حتی اعتراض 
کردن به برخی مشکالت. این امر در قانون 

اساسی هم جایگاه دارد.
* البته باید حدفاصل بین اعتراض و اغتشاش 
ــود. امکان دارد یک اعتراض  مشخص ش
و سخن مخالف وجــود داشته باشد و هیچ 
اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن 
آن به اصالح عمومی و ارتقا  کمک می کند اما 
به هیچ عنوان نمی شود به جان و مال مردم 
اجازه تعدی داد. نمی شود اجازه داد افرادی 

با اغتشاش آرامش جامعه را به هم بزنند.
* امروز دشمن می خواهد با ترفندی تکراری 

فوتبالیست را مقابل فوتبالیست، هنرمند 
را مقابل هنرمند و مردم را مقابل مردم 
قرار دهد. دشمن انسجام ملی را هدف 

قرار داده است.
* همه ملت می خواهند که اغتشاشی در 

کشور وجود نداشته باشد.
* ما باید بهترین روش ها را برای اجرای 

قانون دنبال کنیم؛ کامال راه باز است.
* مسئوالن باید آستانه تحمل خود را باال 
ببرند. گفت و گو و بحث دربــاره اصالح 
روش ها اشکالی ندارد. باید روش ها را 
بررسی کنیم. ارزش ها قابل تغییر نیست، 

روش ها قابل تغییر است.
* کشوری که خود کودکان بومی آن جا 
را زنده به گور کرده، امروز مدافع حقوق 
بشر شده و مردم را به اغتشاش در خیابان 
دعوت می کند. کشوری که خود در ۲8 
هفته 81 زن به دست پلیس آن کشته 
شــده اســت و هیچ کسی بــه ایــن قضیه 
عارض نمی شود در این ماجراها مدعی 

شده است!
ــروز رسمًا ایجاد  * رسانه های آن ها ام
ناامنی و اغتشاش و چگونگی ساخت مواد 
منفجره را تعلیم می دهند؛ در کجای دنیا 

می توان این قضیه را پذیرفت؟
* آن چه امروز برای ما خیلی مهم است 
ــدود 43  ایــن اســت که ایــن دشمنان ح
سال در حال دشمنی با ما هستند و از 
همان ابتدای انقالب گفتند؛ جمهوری 
اسالمی تا شش ماه دیگر نابود می شود 
ولی هم اکنون حدود ۹۰ شش ماه از آغاز 
جمهوری اسالمی می گذرد و جمهوری 
اسالمی قدرتمندتر از همیشه باقی است.
* امروز ما تحریم و آشوب را دو روی یک 
سکه می دانیم. عده ای امروز می خواهند 
در کشور آشوب و اغتشاش ایجاد شود و 
مسئله فوت مرحوم مهسا امینی را برای 

سلب امنیت کشور بهانه کردند.
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تحلیل روز

آن سوی استعفای حلبوسی 

ــی را به لحاظ امنیتی پشت  ــای آرام  عــراق روزه
سر می گذارد اما به لحاظ سیاسی هنوز آرامش 
بر این کشور حاکم نشده است. حدود یک سال 
از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق می گذرد 
و تاکنون گــروه هــای سیاسی ایــن کشور بــرای 
معرفی رئیس جمهور و نخست وزیر جدید به توافق 
نرسیده اند. پس از برگزاری انتخابات تنها محمد 
حلبوسی بار دیگر به سمت ریاست پارلمان برگزیده 
شد. با این حــال، استعفای نمایندگان وابسته 
به جریان صدر سبب شد ترکیب پارلمان عراق 
دچار تغییر شود زیرا شمار زیادی از کرسی های 
وابسته به جریان صدر به چارچوب هماهنگی 
شیعه اختصاص پیدا کرد.دراین میان،کمتر از 
یک روز از اعــالم تشکیل ائتالف »ادارة الدولة« 
که احزاب اصلی عراق به جز جریان صدر را در بر 
می گیرد، »محمد حلبوسی« رئیس مجلس عراق 
از منصب خود استعفا کرد. با این حال پس از آن 
که تنها 13 نفر از بین 235 نماینده حاضر در 
پارلمان به استعفای حلبوسی رأی دادند، وی به 
عنوان رئیس پارلمان ابقا شد. به نظر می رسد این 
استعفا دو هدف احتمالی داشت؛ هدف نخست 
این بود که حلبوسی تالش داشت وزن سیاسی 
و اعتبار خود را در پارلمان با اعضای جدید تعیین 
کند و به نوعی وزن خود را در پارلمان افزایش دهد. 
هدف دیگر حلبوسی از استعفا این بود که رفتار 
سیاسی چارچوب هماهنگی شیعه را ارزیابی 
کند. به نظر می رسد چارچوب هماهنگی شیعه بر 
معرفی محمد شیاع السودانی برای تصدی پست 
نخست وزیری تأکید دارد. در همین راستا نیز شیاع 
السودانی برنامه 23 گانه ای را برای دولت خود 
تعیین کرده است که مبارزه با فساد و بهبود وضعیت 
معیشتی مردم در رأس این برنامه ها قرار دارد. 
عالوه بر این، به تازگی  خبرهایی در رسانه های 
عراقی در خصوص موافقت مقتدی صدر با برگزاری 
نشست سه  جانبه میان هــادی العامری رئیس 
ائتالف الفتح، محمد حلبوسی رئیس پارلمان 
عراق و نیچروان بارزانی رئیس منطقه کردستان 
عراق منتشر کردند. بنابراین، احتمال معرفی 
شیاع السودانی از سوی چارچوب هماهنگی شیعه 
قوت گرفته اســت. حضور نمایندگان چارچوب 
هماهنگی شیعه در پارلمان و نوع رأی آن ها به 
محمد حلبوسی بــرای ریاست پارلمان عــراق تا 
حدودی توانست نوع رفتار حلبوسی و جریان تحت 

نظر وی درباره شیاع السودانی را نیز تعیین کند.

نمای روز 

اعزام سربازان وظیفه روسی به جبهه های جنگ 
اوکراین/ رویترز

با یورش نظامیان رژیم صهیونیستی،شمار شهدای درگیری ها در اردوگاه جنین به 5 نفر 
افزایش یافت و بیش از 44 نفر نیز زخمی شدند

کرانه باختری در نقطه جوش
جنین به میدان جنگ تبدیل شده و درگیری 
مسلحانه شدیدی بین مــبــارزان مقاومت و 
صهیونیست ها در جریان است.در پی یورش 
نظامیان اشغالگر اسرائیلی به اردوگاه جنین 
و محاصره منزل شهید رعد حــازم، مبارزان 
مقاومت به سمت آن ها آتش گشودند و درگیری 
ــن منطقه بــه وقــوع  مسلحانه شــدیــدی در ای
پیوست.منابع عبری زبــان اعــالم کردند که 
هدف عملیات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی 
ــازم بــرادر شهید  ــاه جنین، عبد ح در اردوگـ
ــازم مجری عملیات شهادت طلبانه  رعــد ح
»دیزنکوف« در تل آویواست. در جریان یورش 
پنج  جنین،  شهرک  به  اسرائیلی  نظامیان 
فلسطینی شهید و 44 نفر دیگر زخمی شدند. 
گــردان های جنین وابسته به سرایا القدس 
شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی هم در 
بیانیه کوتاهی اعالم کرد: مبارزان این گردان 
ها یک یگان ویژه صهیونیست ها را در اطراف 
خیابان مهیوب از فاصله نزدیک هدف قرار 
دادند و آن ها را کشته یا زخمی کردند.اگر چه 
رژیــم صهیونیستی و تشکیالت خودگردان 
ــاع امنیتی کرانه باختری  ــد اوض سعی دارن
را کنترل کنند اما تنش بین فلسطینی ها و 
اشغالگران قدس روز به روز شدت می گیرد 
تا جایی که مقامات صهیونیستی و آمریکایی 
ــاره شــروع انتفاضه جدید در این منطقه  درب
هشدار می دهند. سازمان امنیتی »شاباک« 
خواستار تشدید تدابیر امنیتی در شمال کرانه 
باختری شده و هشدار داده که کرانه باختری در 
حال خارج شدن از کنترل است و توصیه کرده 
که ارتش و سرویس های امنیتی تل آویو تدابیر 
امنیتی را پیش از این که اوضاع از کنترل خارج 

شود، تشدید کنند.رسانه های اسرائیلی هم 
بارها تصاویری از صدها فلسطینی که با سنگ 
و گلوله به نیروهای اسرائیلی حمله می کنند، 
منتشر کرده و گفته اند که مبارزات دیگر متعلق 
به جنین یا نابلس نیست، بلکه این تصاویر از 
هر شهر و روستایی و حتی از توابع شهر قدس 
اشغالی هم دیده شده است. با وجود این دامنه 
فعالیت فلسطینی ها به سراسر کرانه باختری 
و قدس اشغالی کشیده شده است و مقامات 
اسرائیلی از انفجار اوضاع امنیتی بسیار نگران 
هستند.تشکیالت خودگردان و شخص محمود 
عباس با هر گونه مبارزه مسلحانه فلسطینی ها 
علیه رژیم صهیونیستی مخالف اند و تاکنون 
سعی کــرده انــد تا مــبــارزان فلسطینی را که 
قصد عملیات شهادت طلبانه دارند بازداشت 
کنند و اجازه ندهند این منطقه مانند غزه، به 
مقری علیه اشغالگران تبدیل شود. با وجود 
تالش های زیاد صهیونیست ها و تشکیالت 
خودگردان اما همه این اقدامات نتیجه عکس 
داده و فلسطینی های زیادی در کرانه باختری 
مسیر مبارزه مسلحانه را برگزیده اند، زیرا از 
تشکیالت خودگردان برای آزادی سرزمین 
های اشغال شده ناامید شده اند و سعی دارند 
با زور اسلحه نظامیان اسرائیلی را از کرانه 
باختری و قدس بیرون برانند. افزایش عملیات 
شهادت طلبانه در یک ســال گذشته که به 
کابوسی برای سران رژیم صهیونیستی تبدیل 
شده است، حکایت از این دارد که فلسطینی ها 
دیگر تشکیالت خودگردان را قبول ندارند 
و آن را آلت دست صهیونیست ها می دانند 
که در ازای دریافت مشتی دالر حاضر است  

فلسطینی ها را به مسلخ  اسرائیلی ها بکشاند.

انتصاب محمد بن سلمان به ریاست شورای وزیران و همچنین خالد بن سلمان به عنوان 
وزیر دفاع توسط پادشاه سعودی

جای پای پسران سلمان محکم تر شد
پادشاه عربستان سعودی در حکمی »محمد 
بن سلمان« ولیعهد و فرزند خود را به عنوان 
رئیس شورای وزیران این کشور تعیین کرد. 
همچنین ملک سلمان فرزند دیگر خود، »خالد 
بن سلمان« را به سمت وزیر دفاع منصوب کرد.
در این تغییرات، جایگاه فرزندان ملک سلمان 
در ساخت قدرت عربستان افزایش یافته است. 
محمد بن سلمان که ولیعهد عربستان است 
در حالی رئیس شورای وزیران شد که پیش از 
این ریاست شورای وزیران عربستان بر عهده 
پادشاه این کشور بود که عالی ترین مقام در 
هرم قــدرت در عربستان سعودی محسوب 
می شود. عالوه بر این، خالد بن سلمان نیز 
به سمت ولیعهد عربستان منصوب شد در 
حالی که پیش از این، این سمت در اختیار 
محمد بن سلمان قرار داشت. به عبارت دیگر، 
با این تغییرات جایگاه فرزندان عبدالعزیز 
در قــدرت کاهش یافته و عربستان در حال 
حرکت به سمت سپردن قدرت به فرزندان 
سلمان است.این تغییرات مطابق میل و اراده 
محمد بن سلمان انجام می شود. محمد بن 
سلمان در هفت سال اخیر روند رو به رشدی در 
ساخت قدرت عربستان داشته که پیش از این 
برای کمتر شخصی پیش آمده بود .وی در 30 
سالگی وزیر دفاع، 31 سالگی نایب ولیعهد 
و 32 سالگی ولیعهد عربستان شد و اکنون 
نیز ریاست شورای وزیران را بر عهده گرفته 
است. در واقع، کهولت سن ملک سلمان 87 
ساله زمینه جاه طلبی های محمد بن سلمان 
و انتقال قدرت به فرزندان سلمان را فراهم 
کرده است. یکی از مقام های دولتی عربستان 
در خصوص تغییرات جدید می گوید که نقش 

نوین محمد بن سلمان به عنوان رئیس شورای 
وزیران، در راستای سیر اعطای مسئولیت  های 
پادشاهی به وی از جمله نمایندگی پادشاهی 
در سفرهای خارجی و ریاست نشست های 
سران به میزبانی پادشاهی عربستان است. 
سیر پیشرفت محمد بن سلمان در ساخت 
قدرت عربستان در شرایطی همچنان ادامه 
دارد که وی دو چهره متفاوت از خود نشان داده 
است: بن سلمان از یک سو برخی اقدام های 
اصالحی اجتماعی به خصوص در حوزه زنان 
انجام داد و از خود چهره یک حاکم جوان و 
دارای تفکرات روز نزد جامعه عربستان ایجاد 
کرد که این اقدام ها با استقبال قدرت های 
غربی همراه شد.به عبارتی، وی با این اقدام ها 
سعی کرد حمایت داخلی و خارجی الزم برای 
پیشرفت در ساخت قدرت عربستان و رسیدن 
به کرسی پادشاهی را کسب کند.بن سلمان از 
سوی دیگر رقبای درون خاندانی خود را یک به 
یک از قدرت حذف یا دور کرد. به عبارتی، وی 
طی هفت سال گذشته رقیب جدی برای خود 
در درون خاندان آل سعود باقی نگذاشت که 
تهدیدی برای رسیدن وی به کرسی پادشاهی 
ــاره  بــاشــد.در روزهـــای اخیر خبرهایی درب
وخامت وضعیت جسمانی محمد بن نایف، 
ولیعهد سابق و اصلی ترین رقیب بن سلمان 
منتشر شد. بن نایف مدت هاست که در حبس 
خانگی به سر می برد.اگر چه انتقادهایی در 
خصوص این رفتار بن سلمان با شاهزادگان 
سعودی انجام شد اما وزن انتقادها به گونه ای 
نبود که جایگاه بن سلمان را با تهدید جدی 
مواجه کند و با تغییرات جدید، وی به کرسی 

پادشاهی نزدیک تر شده است.

شریفی- دو خط لوله گاز نورد استریم یک و 
دو که به صورت موازی در عمق دریای بالتیک 
ساخته شده اند و گاز روسیه را به اروپا می رسانند، 
به طور مشکوکی در روزهای اخیر دچار نشتی 
شده اند. بر اساس اعالم ارتش دانمارک، این 
قطر  به  حباب هایی  تشکیل  موجب  نشتی ها 

200 متر تا یک کیلومتر روی سطح آب شده 
بودند. بنا بر اعالم کپنهاگ، نشتی  ها باید »دست 
 کم یک هفته« طول بکشد تا زمانی که تمام گاز از 
دو لوله خارج شود. این دو خط لوله که توسط 
کنسرسیومی وابسته به شرکت بزرگ گاز پروم 
روسیه اداره می شود، به دلیل پیامدهای جنگ 

اوکراین عملیاتی نبودند اما داخل آن ها هنوز 
پر از گاز بود. اپراتور نورد استریم یک می گوید: 
خطوط انتقال گاز زیر دریا به صورت همزمان 
و به شکلی بی سابقه در عرض یک روز آسیب 
دیده اند. هر دو خط لوله در مرکز دعوای انرژی 
بین روسیه و اروپا هستند. بر اساس گزارش های 
تایید نشده در رسانه های آلمانی، مقام های این 
کشور احتمال حمله به شبکه زیردریایی انتقال 
گاز را رد نکرده اند. به گزارش بی بی سی، مته 
فردریکسن، نخست وزیر دانمارک می گوید: 
هنوز برای نتیجه گیری درباره علت این حوادث 
خیلی زود است اما »نظر واضح مقامات این است 
که این اقدامات عمدی هستند. ما این جا با 
تصادف سروکار نداریم.« همچنین موسسه های 
لرزه نگاری سوئد، نروژ و دانمارک دو انفجار زیر 
آب را »به احتمال زیاد به دلیل انفجارهای« قبل 
از حادثه ثبت کرده اند. همزمان، کشورهای 
اروپایی در حال تحقیق درباره سه مورد نشتی 
مشکوک در دو خط لوله گاز اصلی بین روسیه 
و اروپــا هستند. ارتش دانمارک اعالم کرد که 
سه نشتی بزرگ از روز دوشنبه در جزیره برنُهلم 
متعلق به دانمارک در دریای بالتیک و بین جنوب 
سوئد و لهستان شناسایی شده  است.به هرحال 
متهم این نشتی ها هنوز مشخص نیست. این که 
نشتی حاصل انفجار بوده یا خرابکاری نیز هنوز 
معلوم نشده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 

ــراز نگرانی شدید از این حوادث  کرملین با اب
گفته است که احتمال عمدی بودن خرابکاری 
ــرد. به گــزارش خبرگزاری  را نمی توان رد ک
ریانووستی، »الکساندر گروشکو«، معاون وزارت 
خارجه روسیه اعالم کرده که مسکو آماده است 
در تحقیقات مشترک بــرای یافتن علت نشت 
خط لوله نورد استریم شرکت کند. در حالی که 
کشورهای اروپایی در حال تحقیق دربــاره سه 
مــورد نشتی هستند، اولین متهم این حادثه 
در فضای رسانه ای اوکــرایــن شناخته شده 
اســت. برخی از رسانه ها و مقامات سیاسی 
اروپا معتقدند که اوکراین یا گروه های حامی 
اوکراین پشت این حادثه قرار دارند اما نشریه  
اشپیگل آلمان این احتمال را به صورت جدی 
مطرح کرده که روسیه خود عامل این خرابکاری 
بوده و قصد دارد آن را به گردن اوکراین بیندازد. 
در صورت رد همه این فرضیات، لهستان که 
مخالف نورد استریم بوده و از این حادثه نفع 
ــرار می گیرد. در  مــی بــرد، در جایگاه متهم ق
همین حال آمریکا نیز از اتهام خرابکاری در 
امان نمانده است. طرفداران فرضیه دخالت 
آمریکا در این خرابکاری فیلمی از جوبایدن را 
که مربوط به پیش از حمله روسیه به اوکراین 
است منتشر کرده اند که در آن بایدن روسیه را 
تهدید می کند اگر به اوکراین حمله کند خطوط 

لوله گاز نورد استریم دیگر در کار نخواهد بود.

  دکتر سیدرضی عمادی
international@khorasannews.com

چهره روز 

عراق

روزه  چندین  غیبت  از  پــس 
ــی جــیــن پینگ از انــظــار  ش
عمومی که به شایعات علیه این 
رهبر سیاسی ۶۹ ساله چین 
جمهوری  رئیس   زد،  دامــن 

چین در تلویزیون دولتی کشورش دیده شد.

هجوم صدری ها به منطقه سبز بغداد 

همزمان با ابقای حلبوسی ، 3 راکت کاتیوشا 
درنزدیکی ساختمان پارلمان اصابت کرد 

محمد  استعفای   ، عــراق  پارلمان  نمایندگان 
الحلبوسی رئیس پارلمان را رد کردند.همچنین 
نمایندگان عراقی، »المندالوی« نماینده مستقل 
ُکرد را به عنوان نایب اول ریاست پارلمان عراق 
انتخاب کردند. این درحالی است که دادگاه عالی 
فدرال عراق همزمان با از سرگیری جلسات پارلمان 
این کشور بعد از دو ماه وقفه، درخواست تجدید نظر 
در حکم پذیرش استعفای جمعی نمایندگان جریان 
صدر از پارلمان را رد کرد.با این حال ،همزمان با 
نشست پارلمان عراق و هجوم طرفداران مقتدی 
ــراف ساختمان  صــدر، سه فروند کاتیوشا به اط
پارلمان اصابت کرد. در پی شلیک این راکت ها، 
سه نظامی مجروح شدند و به یکی از خودرو های 
نمایندگان پارلمان و یکی از ساختمان ها، خسارت 
هایی وارد شد. عراق از ماه اکتبر گذشته با بن بست 
سیاسی مواجه شده است، زیرا جریان های بزرگ 
ــاره انتخاب نخست وزیر  عــراق نتوانسته اند درب
توافق کنند. معترضان جریان صدر دیروز بار دیگر 
با سر دادن شعار هایی تاکید کردند بلوک های 
سیمانی که نیرو های امنیتی مستقر کرده اند، برای 
آن ها اهمیتی ندارد و قصد دارند از پل الجمهوریه 
منتهی به منطقه الخضراء عبور کنند. در راستای 
برگزاری جلسه دیروز، افرادی از جریان صدر به 
ساختمان های استانداری ناصریه و بصره هم هجوم 
بردند و وارد این ساختمان ها شدند. فرمانده سرایا 
السالم، گردان های نظامی جریان صدر و مصلح 
العراقی شخصیت نزدیک به سید مقتدی صدر، با 
انتشار پیام هایی در توئیتر این حمالت را محکوم 
و بعثی ها و آمریکایی ها را متهم به انجام چنین 

حمالتی کردند! 
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انگشت اتهام به سوی کیست؟ 

اندیشکده روز 

اندیشکده »گروه بحران« در مقاله ای ، اقدامات 
جدید روسیه مبنی بر فراخوانی نیروهای ذخیره 
الحاق چهار استان لوهانسک،  و همه پرسی 
دونتسک، خرسون و زاپروژیا را نشانه ضعف مسکو 
دانسته است. به نظر نویسندگان، غرب باید به 
سیاست کنونی مبنی بر حمایت مالی و نظامی از 
کی یف در عین پرهیز از ورود مستقیم به نبرد ادامه 
دهد. در این صورت روایت پوتین مبنی بر این که 
وی نه با اوکراین بلکه با آمریکا و اروپا در نبرد است، 
تضعیف خواهد شد.اقدامات و تهدیدات پوتین 
نشان می دهد تمایلی برای مصالحه نــدارد. در 
عین حال که نیروهای ارتش اوکراین هم اکنون 
نیز درون چهار استان الحاق  شده در حال نبرد 
هستند و ایــن مسئله، حاکمیت روسیه بر این 
مناطق را متزلزل کرده است.هنوز مشخص نیست 
ــداوم پیشروی اوکــرایــن، آیــا مسکو  در صــورت ت
از تسلیحات کشتار جمعی به خصوص سالح 
هسته ای استفاده خواهد کرد؟ و اگر چنین کند، 
آیا ناتو مستقیمًا وارد نبرد با روسیه خواهد شد؟  
یا حداقل منطقه پرواز ممنوع ایجاد خواهد کرد؟ 
به نظر نویسندگان، مسکو در پی آتش بس و توقف 
کوتاه مدت نبرد است. ولی کی یف درصدد تداوم 
پیشروی و دسترسی به دریــای آزوف اســت. در 
نتیجه باید منتظر یک بن بست طوالنی مدت در 
نبرد بود. آمریکا و اروپا در این میان، باید همچنان 
درهای گفت وگو با روسیه را از طریق میانجی هایی 

مانند ترکیه و چین باز بگذارند.

توئیت روز 

تــیــتــر یـــک روزنـــامـــه 
فرانسوی »لوپاریزین« 
:»روس هــایــی کــه از 
جنگ فرار می کنند« 
ــرد بــرای  »هــــزاران م
فرار از بسیج ]نیروها[ 

و یافتن مکان امن، خود را به کشورهای همسایه 
به ویــژه گرجستان تبعید می کنند« تاکنون 
ــش روسیه اعــزام  ــزار تن به ارت ــدود300 ه حـ
ــژه داغستان،  شدند. در برخی مناطق به وی
اعتراضات و همراهی نکردن خانواده ها باعث 

بروز درگیری با نیروهای امنیتی شده است.

ساعاتی پــس از پــایــان همه پــرســی در مناطق 
ــا در  ــروژی لوهانسک، دونتسک، خــرســون و زاپ
اوکراین برای اعالم نظر درباره پیوستن این مناطق 
به روسیه ، رسانه های رسمی روسیه اعالم کردند 
که اکثریت ساکنان این مناطق چهارگانه، با آرای 
قاطع خواستار الحاق آن به خاک روسیه هستند.

طبق اعالم ستاد برگزاری همه پرسی دراین مناطق 
ــد، درمنطقه  در منطقه دونتسک ۹۹.23 درص
ــد، در منطقه زاپروژیا  لوهانسک ۹8.42 درص
۹3.11 درصد و در منطقه خرسون 87.5 درصد 
شرکت کنندگان در همه پرسی خواهان پیوستن 
به روسیه شده اند. نکته مهم این که به جز لوهانسک 
بقیه استان ها به طور کامل تحت کنترل روسیه 
نبوده و شهرهای زیادی در این استان ها همچنان 
تحت کنترل اوکراین هستند که همه پرسی شامل 
حال آن شهرها نشده است.چندین شهر در شمال 
استان خرسون، شمال استان زاپروژیا و شرق استان 
دونتسک، از مناطقی هستند که همچنان تحت 

کنترل اوکراینی هاست،  برخالف سه مرکز استان 
های دونتسک، لوهانسک و خرسون، مرکز استان 
زاپروژیا یعنی شهر زاپروژیا نیز در اختیار اوکراین 
است و بیشترین جمعیت این استان در آن شهر قرار 
دارد که در همه پرسی الحالق این استان به روسیه 
شرکت نکرده اند.روسیه با اجرای همه پرسی در 
چهار استان اوکراین که حدود 15 درصد از مساحت 
ایــن کشور را تشکیل می دهــد عمال قصد دارد 
همان نقشه الحاق شبه کریمه را درباره آن ها نیز به 
اجرا بگذارد.به این معنا که همه مراحل برگزاری 
همه پرسی، اعالم نتایج، تصویب نتایج در قوه مقننه 
روسیه وامضای الحاق این مناطق به روسیه از سوی 
پوتین ظرف مدت کوتاهی صــورت گیرد و بدین 
ترتیب دولت کی یف را در مقابل عمل انجام شده 
قرار دهد. با این حال،خبرگزاری تاس روسیه اعالم 
کرد که اتحادیه اروپا نتایج همه پرسی را به رسمیت 
نمی شناسد و شــارل میشل، رئیس کمیسیون 
اتحادیه اروپا آن را یک همه پرسی ساختگی خواند.

اوالف شولتس صدراعظم آلمان نیز در پاسخ به این 
سوال که اگر روسیه مناطق تسخیر شده در شرق 
اوکراین را ضمیمه کند، آن طور که اعالم شد، آلمان 
حمایت نظامی خود را از اوکراین گسترش خواهد 
داد، گفت: ما نتایج این همه پرسی ساختگی را 
نخواهیم پذیرفت و با تمام قــدرت به حمایت از 

اوکراین ادامه خواهیم داد.

هدف از برگزاری همه پرسی چه بود؟	 
برگزاری همه پرسی در مناطق چهارگانه اوکراین 
با هدف الحاق هر چه سریع تر این مناطق به روسیه 
و ایجاد تغییراتی سرنوشت ساز در جنگ کنونی 
بین روسیه و اوکراین صورت گرفته است.پس از 
عملی شدن الحاق این مناطق به اوکراین می توان 
دو سناریو را تصور کرد؛ سناریوی نخست تداوم 

حمالت ارتش اوکراین برای بازپس گیری مناطق 
و نواحی ملحق شده به روسیه است که البته این امر 
آن چنان که مسکو هشدار داده می تواند عواقبی 
بسیار جدی و خطرناک برای اوکراین به همراه 
داشته باشد.در صورت اصرار اوکراین برای تداوم 
جنگ کنونی، مسکو با عنوان کردن حمله به خاک 
خود می تواند، درچارچوب دکترین هسته ای 
خــود، به حمله اتمی به اوکراین مبادرت ورزد. 
»سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه به تازگی 
اعالم کرد: »قانون اساسی و دکترین هسته ای 
روسیه برای سرزمین های الحاقی از اوکراین نیز 
صدق می کند.« سناریوی دیگری هم   امکان پذیر 
است و آن این که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 
با فهم این مسئله که با جنگ نمی تواند مناطق جدا 
شده را بار دیگر به خاک این کشور ملحق سازد 
چاره ای جز کاهش یا توقف عملیات نظامی علیه 
روسیه نخواهد داشت.از سوی دیگر فرایند جنگ 
اوکراین مسئله احتمال رویارویی هسته ای روسیه 
و آمریکا را به شدت افزایش داده است. مسکو خط 
قرمز خود در این زمینه را  تهدید موجودیت اش 
اعالم کرده است.بدین ترتیب پوتین به شرکای 
غربی کی یف صراحتا هشدار داده که تداوم روند 
کنونی در حمایت نظامی از اوکراین به ویژه اعطای 

تسلیحاتی که ارتش اوکراین را قادر به حمالت 
عمقی به خاک روسیه کند و امنیت ملی آن  را در 
معرض مخاطره قرار دهد، می تواند به واکنش 
متقابل هسته ای روسیه علیه این کشور بینجامد. 
به رغم تهدیدات شدید مسکو، اما واشنگتن در 
تغییر موضعی آشکار صراحتا به کی یف برای 
استفاده از تسلیحات آمریکایی علیه روسیه چراغ 
سبز نشان داده است.»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه 
آمریکا روز سه شنبه گفت: » اوکراین می تواند از 
سالح هایی که آمریکا فراهم کرده است برای حمله 
به سرزمین هایی که نیرو های روس آن ها را تحت 
کنترل دارند، جایی که همه پرسی برای پیوستن 
به فدراسیون روسیه برگزار می شود، استفاده 
کند.« این در حالی است که »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه به متحدان غربی کی یف 
صراحتا هشدار داده که تــداوم رونــد کنونی در 
حمایت نظامی از اوکراین به ویژه اعطای تسلیحاتی 
که ارتــش اوکراین را قــادر به حمالت عمقی به 
خاک روسیه کند و امنیت ملی آن  را در معرض 
مخاطره قرار دهد، می تواند به واکنش متقابل 
هسته ای روسیه علیه مناطق  یا پایگاه های این 
کشور بینجامد.البته واشنگتن دراین باره به شدت  

به روسیه هشدار داده است. 

تکرار سناریوی کریمه در شرق اوکراین 
همزمان با واکنش منفی اتحادیه اروپا،روسیه نتایج همه پرسی الحاق 4 استان اوکراین به خود 

را با موافقت 87 تا 99 درصدی رای دهندگان اعالم کرد 



# هشتگ پنج شنبه  7 مهر 41401
2 ربیع االول  1444.شماره 21043

دود هورالعظیم در چشم مردم و سرکار گذاشتن »منوتو« !
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ماهی هزار تومان برای 3 روز آب در زلزله

بخـش هایـی از صحبـت هـای رئیـس سـتاد بحـران 
تهران در شـبکه 5 تلویزیون در پاسخ به این پرسش 
کـه اگـر یک زلزلـه  7 یـا 8 ریشـتری در تهـران بیاید، 
چه اتفاقی مـی افتد ؟در شـبکه های اجتماعـی باتوجه 
کاربـران همـراه بـود. علی نصیـری؛ در پاسـخ بـه این 
پرسـش گفـت: »اگـر زلزلـه ای مثـا بـا بزرگـی 6 یـا 7 
ریشـتری در تهـران رخ بدهد کـه زلزله بزرگی اسـت 
مـا ایـن احتمـال را می دهیـم کـه در سـاعات اولیـه 
دسترسـی مـردم در راه ها شـاید مسـدود شـود و ... 
مـردم در بعضـی از محـات ممکـن اسـت کـه حبـس 
شـوند.« او در بخـش دیگـری از صحبـت هایـش هـم 
بیان کـرد: »هر شـهروند تهرانـی ماهانه هـزار تومان 
در قبـض آب خـود پرداخـت می کنـد تـا در صـورت 
وقـوع زلزلـه تـا سـه روز آب آشـامیدنی داشـته باشـد.«

 

  2.8     M   views 

دود هورالعظیم در چشم مردم

دود غلیظـی کـه از آتش سـوزی بخـش عراقـی تـاالب 
هورالعظیم متصاعد شده، از اوایل صبح روز گذشته 
مناطق مـرزی خوزسـتان را درگیـر کرد و تـا اهواز هم 
رسـید. مسـئول آزمایشـگاه هـوای اداره کل حفاظت 
محیـط زیسـت خوزسـتان گفتـه ایـن دود غلیـظ کـه 
احتمـاال به دلیـل آتش سـوزی در بخش عراقـی تاالب 
هورالعظیـم اسـت، شهرسـتان های هویـزه، دشـت 
آزادگان، حمیدیـه، کارون، اهواز و شـادگان را درگیر 
کرده اسـت. کاربران به سـوختن هورالعظیم واکنش 
نشـان دادنـد. کاربـری نوشـت: »انـگار عراقـی هـا 
براشون هورالعظیم مهم نیسـت چون از خرداد آتش 
سـوزی های هور شـروع شـده و هربـار هـم ایرانی ها 
رفتن و خاموشـش کردن.« کاربر دیگری نوشـت: »تا 
حقابه هـور توسـط ایـران و عراق به سـمت تـاالب نره 
بایـد شـاهد ایـن آتـش سـوزی هـا اون هـم بـا گرمای 

خوزسـتان باشـیم.«
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قلیان کشیدن عروس دلیل به هم خوردن مراسم

شـرط ضمـن عقـد عجیـب یـک عـروس در عربسـتان 
باعـث بـر هـم خـوردن مراسـم شـد. بـر اسـاس 
گـزارش اعتمادآناین یک دختر سـعودی در اقدامی 
عجیـب در مراسـم عقـدش در حالـی کـه مهمانـان دو 
خانـواده حضـور داشـتند مخالفـت نکـردن شـوهر 
آینده اش بـا قلیان کشـیدن را به عنوان شـرط ضمن  
عقد خود خواسـتار شـد. پـدر ایـن دختر که در شـهر 
تبـوک عربسـتان زندگـی می کنـد از عاقـد خواسـت 
مسـئله مخالفـت نکـردن شـوهر بـا قلیان کشـیدن 
بـه عنـوان شـرط ضمـن  عقـد ثبـت شـود تـا کشـیدن 
قلیـان، دلیـل طـاق دختـرش در آینـده نباشـد. بـه 
گفتـه اطرافیـان، دامـاد حاضر بـه ثبت چنین شـرطی 
در عقـد خـود نشـد و بـا وجـود تمامـی تاش هـای 
صورت گرفتـه از سـوی دو خانـواده جشـن عقـد 

نیمه تمـام باقـی مانـد.
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وقتی »منوتو« بازیچه بچه های توئیتر می شود!

یکـی از خانـم هـای فعـال در توئیتـر  بـرای سـنجش 
عملکـرد بات هـا در فضـای مجـازی، متنـی را توئیت می 
کنـد کـه در آن بـا هشـتگ در کنـار مـردم مدعـی مـی 
شـود عضـو تیـم ملـی بانـوان اسـت از ایـن سـمت هـا 
کنـاره گیـری کـرده، در حالـی کـه بـا یـک جسـت و جوی 
سـاده می تـوان دیـد که نـام ایـن فرد اصـا نـه در تیم 
ملی والیبال بانـوان قـرار دارد و نه در هیئـت والیبال 
مشـهد امـا شـبکه ماهـواره ای منوتـو بـدون ایـن کـه 
سـوابق طـرف را بررسـی کنـد اقـدام بـه انتشـار آن 
مـی کنـد کـه بـا تمسـخر توئیتـری هـا مواجـه می شـود 
و بعـد اقـدام بـه حـذف آن مـی کنـد. کاربـری در ایـن 
بـاره نوشـت: »دقیقا با همیـن منابع بـی پایه و اسـاس 
دارن با روان مـردم ایران بـازی می کنن بعد هم اسـم 

خودشـون رو مـی ذارن رسـانه!«
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 پرسه زدن خرس کمیاب در روستا های رودان

پرسـه زدن یـک قـاده خـرس سـیاه آسـیایی در 
دهسـتان فاریـاب شهرسـتان رودان در اسـتان 
هرمـزگان سـبب تـرس مـردم شـد. بـه گفتـه اهالـی 
دهسـتان فاریـاب طـی روز هـای گذشـته یـک قـاده 
خـرس سـیاه کمیـاب آسـیایی در روسـتا های ایـن 
منطقه مشـاهده شـده اسـت. به گفتـه مـردم، خرس 
بـه زمین هـای کشـاورزی خسـارت زده و بـا حضـور در 
مناطـق مسـکونی بـه مرغ هـا و گوسـفندان هـم حمله 
کرده اسـت. خـرس سـیاه آسـیایی بـه عنـوان یکی از 
کمیاب و آسـیب پذیرتریـن گونه ها در جهـان و ایران 
بـه شـمار مـی رود و بـر اسـاس لیسـت سـرخ اتحادیه 
جهانـی حفاظـت، در آسـتانه انقـراض قـرار دارد. این 
گونـه خـرس در کشـور های ژاپـن، چیـن، روسـیه، 
تایوان، هنـد، نپـال، ویتنام، افغانسـتان، پاکسـتان و 

ایـران پراکندگـی دارد.
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افشاگری درباره کاسبی  مسیح علینژاد!

روز گذشته یک فایل صوتی در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که در آن سالومه سیدنیا مجری 
شبکه ماهواره ای منوتو درباره کسب درآمد مسیح 
علینژاد از ویدئوهای فعاالن سیاسی و مردم ایران می 
گوید و او را »کثافت« خطاب می کند. سالومه سیدنیا، 
مجری شبکه منوتو از مصی علینژاد می گوید که چگونه 
با اعتراضات تجارت می کند و گریه خود را می فروشد. 
مصی صورت حساب ۱۰هزار پوندی برای کیوان عباسی 
]مدیرعامل منوتو[ فرستاد؛ به خاطر انتشار ویدئوی 
پویا بختیاری، بعد این بود که کیوان، مصی را باک کرد. 
کاربری در این باره نوشت: »شغل علینژاد مشخص 
شد چیه، مردم رو تشویق می کنه براش ویدئوهای 
اعتراضی بفرستن و ازشون پول در میاره.« کاربری 
هم نوشت: »خود خبرنگار منوتو و شبکه اش هم دست 
کمی از مسیح علینژاد ندارن فقط خوبیش اینه که پته 

هم رو روی آب می ریزن..« 

 از کی بحث جاماندگان داغ شد؟    
با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۹۹ و قیمت 
قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بــازار سرمایه در آن 
روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. 
درحالی که طبق آمار، حدود ۴۹ میلیون و 100 هزار نفر 
سهام عدالت دریافت کرده اند اما همواره صدای اعتراض 
عده ای به گوش می رسد که چرا با وجود این که جزو دهک 
های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند؟ 
دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعالم شد 
پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان این 
که مشمول جدیدی پذیرفته شود، وجود ندارد. هرچند که 
مجلس نشینان هر از گاهی دوبــاره برگه وعده اختصاص 
سهام عدالت به جاماندگان را رو می کردند؛ با این حال و 
هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی 
سهام عدالت شد و اکنون نیز امکان فروش این سهام آن طور 
که باید و شاید وجود ندارد اما سهام عدالت همچنان از ارج 
و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند و حاال قرار 
است به بخشی از جاماندگان سهام عدالت داده شود که در 

ادامه به آن پرداخته ایم.

20میلیون جامانده     
کانون  ،سخنگوی  حــیــدری  اکبر  علی  ــای  ه گفته  طبق 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، به طور 

کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند.
گروه اول، گروهی هستند که در بازه زمانی توزیع سهام 
عدالت بین سال های 1۳۸۵ تا 1۳۹۲ مشمول دریافت 
سهام عدالت بودند و شناسایی شدند اما موفق به ثبت نام 
نهایی نشدند که با احتساب افرادی که دعوتنامه دریافت 

نکرده اند، حدود چهار میلیون نفر هستند.
گروه دوم هم افــرادی هستند که توسط وزارت کار دولت 
قبل به عنوان شش دهک پایین درآمــدی جامعه شناخته 
شده و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد 
مشموالن نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، 
روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت 
پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز 

قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به 1۶ میلیون نفر است.

کدام بخش از جاماندگان سهام عدالت می گیرند؟    
بر اساس، مصوبه هیئت وزیران در جلسه چهارشنبه )ششم 
مهرماه 1۴01( وزارت اقتصاد مکلف شد از محل باقی مانده 
سهام متعلق به دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت، 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، شرکت مخابرات 
ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری 
مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته 
امــداد و سازمان بهزیستی اقــدام کند. پس اگر شما تحت 
پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستید و تاکنون از 
قافله سهامداران عدالت جا مانده اید به زودی صاحب سهام 

می شوید البته این نکته را فراموش نکنید که به هیچ عنوان 
الزم نیست به جایی برای ثبت نام مراجعه کنید چون خود 
سازمان خصوصی سازی، اطالعات شما را دارد. با این حال 
بد نیست بدانید طبق گفته های رئیس سازمان خصوصی 
سازی تعداد جاماندگان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 
بهزیستی سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷00 نفر هستند که 
از این تعداد حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشش 
بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳00 هزار نفر هم  تحت 

پوشش کمیته امداد هستند.

تکلیف بقیه جاماندگان چیست؟    
طبق گفته های رئیس سازمان خصوصی سازی در این مرحله 
حدود ۳ میلیون و ۳۳۸ هزار نفر سهام عدالت دریافت می 
کنند در حالی که حدود 1۶ میلیون و ۷00 هزار نفر دیگر از 
دریافت سهام عدالت جامانده اند. درباره این افراد هم رئیس 
سازمان خصوصی سازی گفته: »مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ 
اجرای سیاست های اصل ۴۴ باید با همکاری وزارت رفاه و 
طبق سازو کاری که پایگاه رفاهی ایرانیان دارد، افراد واجد 
شرایط  بر اساس دهک بندی شناسایی شوند؛ بنابراین، 
مرحله بعد دو دهک ابتدایی هستند که باید تا پایان سال 
سهام عدالت به آن ها تخصیص پیدا کند. این موضوع نیاز 
به جلسات بیشتری دارد که ممکن است تا چند ماه آینده 
زمان ببرد.« پس همچنان آن دسته از افراد جامانده ای که 
تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند باید منتظر دریافت 

سهام بمانند.

ارزش سهام عدالت جاماندگان    
بر اساس مصوبه روز گذشته هیئت وزیران، مبلغ سهام مورد 
واگذاری به هریک از مشموالن معادل حداکثر 10 میلیون 
تومان با اعمال ۵0 درصد تخفیف به صورت اقساط ساالنه و 
به مدت 10 سال است.  افراد مشمول این تصویب نامه، توسط 
نهاد های ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز 
تخصیص ندادن سهام عدالت به آنان )در مقطع واگذاری 
سال 1۳۸۵( برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود. 
سازمان خصوصی سازی هم مکلف شد از طریق سازمان 
بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، برای انتقال سهام به کد 
سهامداری هر یک از مشموالن اقدام کند. البته تازه سهام 
دار شده ها باید بدانند که سهام واگذار شده تا پایان مدت 
اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت 
و آزادســازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به 
صورت مرحله ای )طی ۳ سال به نسبت مساوی( انجام خواهد 
شد. همچنین سهامداران می توانند پس از پایان سال پنجم 
برای تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند.

جزئیات اختصاص سهام عدالت 10 میلیون تومانی برای جاماندگان اعالم شد، آیا شما هم جزو 

مشموالن دریافت هستید؟

 هسامدار شدن بخیش از 
جاماندگان هسام عدالت

رعیت نواز-   16 سال از اعطای سهام عدالت می گذرد؛ سهامی که در سال های اخیر با توجه به رشد قیمت و البته سودی 
که به دارندگانش داده باعث شده متقاضیان زیادی داشته باشد. طی چند سال اخیر چندین بار وعده داده شده به حدود 
20 میلیون نفری که مشمول دریافت سهام می شوند ولی از دریافت آن جامانده اند سهام عدالت داده شود اما هر بار به 
دلیلی این اتفاق رخ نداده تا این که روز گذشته سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب هیئت وزیران 
برای واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی از بانک ها و شرکت های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش 
سازمان های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران، هستند، خبر داد.  طبق این مصوبه به چه تعدادی 
سهام عدالت داده می شود؟ و چند نفر دیگر در نوبت دریافت سهام عدالت خواهند بود؟ اگر شما از جاماندگان دریافت 
سهام عدالت در سال 1385 هستید و می خواهید بدانید که چه زمانی سهام عدالت دریافت می کنید، با ما همراه باشید.

فیلرتینگ طوالین تر 
یم شود؟

ــادی محمدی- اخــتــالالت اینترنت در ایــن روزهــا  ه
ــاره آیــنــده برخی  باعث شــده گمانه هــای زیـــادی دربـ
پلتفرم ها از جمله اینستاگرام و واتس اپ مطرح شود. 
هرچند وزیر کشور پیش از این گفته بود که با آرام شدن 
اوضاع، اینترنت هم به حال قبل بر می گردد و زارع پور 
وزیر ارتباطات هم در پاسخ به سوال خبرنگار ما گفته 
محدودیت های ایجاد شده بر اساس تشخیص مراجع 
ذی صالح بوده و برداشتن آن هم به صالحدید همان 
مراجع خواهد بود اما بخشی از صحبت های زارع پور در 
حاشیه نشست هیئت دولت این شائبه را ایجاد کرده که 
فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ ادامه دار خواهد بود.

تشخیص فیلتر به عهده مراجع ذی صالح    
وزیر ارتباطات روز گذشته در حاشیه نشست هیئت 
دولت با بیان این که برخی پلتفرم های آمریکایی در 
ناآرامی های اخیر نقش سازمان دهی اغتشاشات را بر 
عهده داشتند، در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که 
پرسید آیا محدودیت ها و فیلترهای اخیر موقتی است 
یا دایمی ؟تصریح کرد: »تشخیص این که این فیلترینگ 
دایمی است یا موقت، به عهده مراجع ذی صالح است.« 
زارع پور دربــاره خسارت هایی که به کسب و کارهای 
اینترنتی وارد می شود اظهارکرد : »همچنان که کسب 
و کارهای فیزیکی در این مدت آسیب دیدند، خساراتی 
برای کسب وکارهای مجازی وجود داشت. هزینه این 
خسارت ها بر عهده کسانی است که این اغتشاشات و 

آشوب ها را به وجود آوردند.«

به فکر جایگزین پلتفرم برای کسب و کار باشید!    
وزیــر ارتباطات و  فناوری اطالعات در پاسخ به سوال 
دیگر خراسان درباره آغاز طرح صیانت از فضای مجازی 
گفت: محدودیت بنا به شرایط کشور ایجاد شده است 
و ارتباطی با طــرح صیانت از کــاربــران فضای مجازی 
ندارد. زارع پور در پاسخ به این پرسش که گفته می شود 
شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ اینستاگرام را 
همیشگی دانسته است، تصریح کرد: »شــورای عالی 
فضای مجازی در این مدت اساسًا جلسه ای نداشته 
است و گفتم که تصمیم گیری درباره ادامه فیلترینگ 
با مراجع ذی صالح است.« با این حال او بیان کرد: »من 
به عنوان یک کارشناس توصیه می کنم که مردم کسب 
و کار خودشان را بر محیطی که پایبند قانون جمهوری 
ــران نیست، برنامه ریــزی نکنند. از امــروز  اسالمی ای
همکاران ما در وزارت ارتباطات درحال تالش هستند 
تا ان شاءا... زیرساخت پلتفرم های داخلی تقویت شود 
و مردم در استفاده از این پلتفرم ها کمترین مشکل را 

داشته باشند.«

کسب و کار 10 میلیون نفر در خطر    
پیش از این هم دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان مدعی 
شده که حذف اینستاگرام و واتس اپ از استورهای ایرانی 
مانند بــازار و مایکت، نشان می دهد که گویا متولیان 
فضای مجازی کشور دیگر تصمیمی برای رفع فیلتر این 
دو پلتفرم پرطرفدار ندارند و به احتمال زیاد قرار است 
آن ها هم به سرنوشتی مانند تلگرام دچار شوند. این در 
حالی است که ایسنا به نقل از یک پژوهشگر اقتصادی 
ادعــا کــرده که  شغل حــدود 10 میلیون نفر در کشور 
وابسته به اینستاگرام است که با بستن آن ضرر و زیان 
هنگفتی به اقتصاد خانواده ها و کشور وارد می شود.

شرط بقای اینستاگرام و واتس اپ    
مهدی باقری، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه رایانه ای ادامه فعالیت اینستاگرام و واتس اپ 
را به صورت مشروط مجاز اعالم کرد. او گفته چنان چه 
اینستاگرام و واتس اپ قرارداد و تفاهم نامه ای امضا کنند 
و شروط جمهوری اسالمی ایران را بپذیرند و متعهد به 
پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت آن ها وجود 

نخواهد داشت.

layout@khorasannews.comصفحه آرایی
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد



تهدید رکورد علی دایی توسط مسی
ابرستاره آرژانتینی فاصله خود را با کاپیتان سابق 
تیم ملی فوتبال ایران کم کرد. تیم ملی فوتبال 
آرژانتین بامداد دیــروز در دیــداری دوستانه به 
۳ بر صفر به  مصاف جامائیکا رفــت و با نتیجه 

پیروزی رسید. 
لیونل مسی اسطوره بارسلونا در این بازی از ابتدا 

در ترکیب اصلی آرژانتین حضور نداشت ولی با 
ورود به زمین موفق شد دبل کند و آلبی سلسته 
را به پیروزی برساند. مهم ترین نکته در این بازی 
این بود که مسی با دو گل زده در این دیدار تعداد 
گل های ملی اش را به عدد ۹۰ و جایگاه سوم 
بهترین گلزنان تاریخ رده ملی رساند. مسی تنها 

۱۹ گل با علی دایی اسطوره فوتبال کشورمان که 
دومین گلزن برتر تاریخ تیم های ملی جهان است، 
فاصله دارد. آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ با 
مسی حضور دارد و ابرستاره پــاری سن ژرمن 
می تواند این فاصله را کمتر کند و در آینده با توجه 

به سنش آن را بشکند.
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آفساید

خبر

ساپینتو به ملی پوشان استراحت 
می دهد؟

تیم استقالل که پس از یک روز استراحت، روز سه شنبه 
تمرینات خود را برای بازی با گل گهر از سر گرفت، قرار 
است جمعه   راهی سیرجان شود. سیدحسین حسینی، 
صالح حردانی و ابوالفضل جاللی، سه ملی پوش این 
تیم پس از بازگشت از اتریش باید بالفاصله خودشان را 
به کادرفنی استقالل معرفی کنند اما با توجه به زمان 
بازگشت این سه بازیکن، ممکن است آن ها در تمرین 

امروز تیم حضور نداشته باشند و به استراحت بپردازند.

دستمزد کی روش در ایران و مصر 
سوژه شد

رسانه مصری در گزارشی به تفاوت دستمزد کارلوس 
کــی روش در مصر و ایــران پرداخت. طبق گــزارش این 
رسانه، کی روش در زمان مربیگری در تیم ملی مصر 
دستمزد ماهانه ۱۳۰ هزار دالری داشت ولی هدایت تیم 
ملی ایران را با دستمزد کم ماهانه 5۰ هزار دالر پذیرفت.

هزینه 220 میلیارد دالری قطر 
برای میزبانی جام جهانی!

به نقل از الجزیره، قطر به عنوان نخستین کشور در 
خاورمیانه میزبان جام جهانی خواهد بود. تا آغاز جام 
جهانی ۲۰۲۲ کمتر از دو ماه دیگر باقی مانده است 
و کشور قطر با وجود حرف و حدیث های زیاد میزبانی 
این رقابت بزرگ را برعهده خواهد گرفت. قطر برای 
میزبانی جام جهانی هزینه سرسام آوری کرده، به طوری 
که طبق گزارش الجزیره این کشور ۲۲۰ میلیارد دالر 
خرج ساخت ورزشگاه ها و زیر ساخت ها کرده است، این 
درحالی است که هفت میزبان اخیر جام جهانی تنها 
۴۴ میلیارد دالر برای میزبانی این رقابت بزرگ هزینه 
کرده اند. به این ترتیب کشور قطر به تنهایی چهار برابر 
هفت میزبان اخیر جام جهانی هزینه کرده است. در 
ادامه گزارش الجزیره آمده است: آمریکا برای میزبانی 
جام جهانی ۱۹۹۴ نیم میلیارد دالر هزینه کرد، این 
درحالی است که فرانسه برای میزبانی جام جهانی ۲.۳ 
میلیارد، ژاپن هفت میلیارد، آلمان ۴.۳ میلیارد، آفریقای 
جنوبی ۳.6 میلیارد، برزیل ۱5 میلیارد و روسیه هم در 

جام جهانی اخیر ۱۱.6 میلیارد دالر هزینه کرد.

 حذف پرتغال در شب 
خشم و ناکامی رونالدو

ادا و اطوارهای عجیب رونالدو در شب ناکامی مقابل 
اسپانیا به خشم عمومی علیه وی بدل شده  است. تیم 
ملی فوتبال پرتغال در حضور ۹۰ دقیقه ای کریستیانو 
رونالدو، در واپسین ثانیه های مسابقه مقابل اسپانیا 
مغلوب شد و از صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ ملت  های 
اروپا بازماند. هیچ کس نمی تواند گل های پرتعداد و مهم 
کریستیانو برای تیم ملی و باشگاه هایش را فراموش کند، 
اما این آمار اعجاب انگیز با شروع فصل جدید زیر سوال 
رفته و رونالدو روزهای سختی را در مسیر حرفه ای رو به 

پایان خود تجربه می کند. 
در تیم ملی هم که گمان می شد مأمنی برای بازگشت 
اعتماد از دست رفته رونالدو در سطح باشگاهی و روابط 
تیره اش باشد، شرایط بهتر از منچستریونایتد نیست و دو 
بازی آخر برای این ستاره به بدترین شکل ممکن پیش 
رفته است و در نهایت هم شاگردان فرناندو سانتوس 
از رسیدن به مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا 

بازماندند.  
در طول مسابقه، برنامه بازیکنان پرتغال این بود که 
پس از بازپس گیری توپ رونالدو را در فضایی که ایجاد 
شده، صاحب توپ کنند ولی هر بار که این ستاره توپ 
را گرفت، نتوانست واکنش مناسبی داشته باشد و 
یکی یکی موقعیت های گلزنی از دست رفت. این در 
حالی است که در حضور ۹۰ دقیقه ای رونالدو در زمین 
او بارها و با اشکال مختلف نارضایتی خود را از نمایش 
هم بازی هایش نشان داد، حال آن که خودش یکی از 
بدترین بازیکنان زمین بود اما بدتر از این، زمانی بود که 
او در حال خروج از زمین بازوبند کاپیتانی تیم ملی را از 
دست باز و آن را به سمتی پرتاب کرد. حرکتی که بیش از 

پیش او را تحت فشار قرار خواهد داد.

ویژه

درخواست اعضای مجمع برای برگزاری انتخابات سوارکاری

جمع کثیری از اعضای مجمع فدراسیون سوارکاری با امضای نامه ای خطاب به 
سیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، خواهان برگزاری مجمع فوق العاده انتخاباتی 
این فدراسیون در تاریخ بیست و سوم مهر شدند. در بخشی از این نامه چنین آمده است: 
»مطابق بند )۱-ت( ماده )۱7( اساسنامه فدراسیون های ورزشی و همچنین مطابق 
بند )۲-الف( ماده )۱7( همان اساسنامه، اعضای مجمع فدراسیون سوارکاری تقاضا 
دارند مجمع عمومی به طور فوق العاده در روز شنبه ۲۳ مهرماه با دستور جلسه انتخابات 
فدراسیون سوارکاری )تجدید انتخابات خرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور سه نفر کاندیدای 

تایید صالحیت شده( برگزار شود.«

اعالم حریفان تنیس روی میز ایران در قهرمانی جهان
مراسم قرعه کشی رقابت های تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان به میزبانی چنگدو )چین( 
برگزار شد و تیم های ملی مردان و زنان ایران حریفان خود را شناختند. در بخش مردان ۳۲ 
تیم در این مسابقات حاضر هستند و در هفت گروه با حریفان به رقابت خواهند پرداخت. تیم 
ملی مردان ایران در گروه ۳ این مسابقات با تیم های ژاپن، هنگ کنگ، رومانی و مجارستان 
هم گروه شد و از روز جمعه ۸ مهر به رقابت با حریفان خود خواهد پرداخت. در بخش بانوان 
نیز ۲۸ تیم در این مسابقات حضور دارند که در شش گروه با یکدیگر به رقابت خواهند 
پرداخت. تیم ملی تنیس روی میز بانوان در گروه ۴ با تیم های کره جنوبی، سنگاپور، تایلند و 

لوکزامبورگ هم گروه شد و از روز جمعه به مصاف حریفان می رود.

اعالم دالیل برکناری عسگری محمدیان توسط دبیر
عسگری محمدیان پس از گذشت ۲7 ماه از ریاست بر هیئت کشتی مازندران و در حالی 
که ۲۱ ماه دیگر به پایان مسئولیت وی باقی مانده بود، به دلیل نارضایتی فدراسیون 
کشتی از عملکردش، از سمت خود برکنار شد. به گزارش ایسنا، محمدیان در ابتدای 
کار وعده جذب بخش خصوصی برای تامین مالی کشتی مازندران و کمک به باشگاه ها، 
مربیان و کشتی گیران در استان کشتی خیز مازندران را داده بود اما این اتفاق پس از 
گذشت ۲7 ماه عملی نشد و حتی احداث و تجهیز خانه کشتی ساری نیز مطابق انتظار 
فدراسیون پیش نرفت. با توجه به اهمیت تامین مالی استان های کشتی خیز به منظور 
رشد و توسعه کشتی و همچنین اهمیت ویژه استان مازندران برای فدراسیون کشتی، در 
نهایت از او طی ماه های اخیر خواسته می شود که از سمت خود کناره گیری کند اما این 

اتفاق عملی نمی شود تا فدراسیون کشتی حکم به برکناری او بدهد.

اخبار

واکنش مهاجم تیم ملی به حواشی اردوی اتریش

سردار آزمون: در تیم ملی 
دودستگی وجود ندارد

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی اردوی آماده سازی خود در 
اتریش را به پایان رساند که برخی رفتارها حاشیه هایی را برای 
این تیم و بازیکنانش به وجود آورد. در این میان برخی رفتارها، 
شائبه وجود اختالف بین بازیکنان را تقویت کرد. اختالفی 
که از یک استوری مهاجم تیم ملی شروع شد و به دست ندادن 
مهدی طارمی و ســردار آزمــون هنگام تعویض در دیــدار با 
سنگال ختم شد. همین اتفاقات باعث شد برخی بگویند بین 
بازیکنان تیم ملی چند دستگی وجود دارد و به خاطر شرایط 
چند روز اخیر گروه های چند نفره ای در تیم ملی به وجود آمده 
که با یکدیگر اختالف نظر و سلیقه دارند. حتی برخی تصاویر 
تمرین تیم ملی را کنار هم قرار دادند و بیان کردند که بازیکنان 
در گروه هایی که با یکدیگر هماهنگ هستند، تمرین می کنند 
و خبری از اتحاد و همدلی بین بازیکنان نیست. سردار آزمون 
یکی از بازیکنانی است که معمواًل در اردوها و بازی های تیم 
ملی یک پای این مسائل است. او در دیدار با سنگال به جای 
مهدی طارمی وارد زمین شد اما دو بازیکن برخالف عرف 
معمول، بدون این که با یکدیگر دست بدهند، جابه جا شدند. 
همین اتفاق بر حاشیه های اخیر دامن زد. مهاجم تیم ملی 
فوتبال ایران در پایان اردوی اتریش با انتشار پیامی به این 
حاشیه ها واکنش نشان داد و نوشت: »با تمام شدن اردوی تیم 
ملی در اتریش الزم می دانم چند موضوع را با شما مردم خوبم 
در میان بگذارم. اول این که قسم می خورم هیچ فشاری برای 
گذاشتن یا برداشتن استوری روی من نبوده. هم نوشتن و هم 
حذف کردنش تصمیماتی بود که خودم گرفتم. اجباری در 
کار نبوده و هر کس چیزی غیر از این گفته یا نوشته به دنبال 
سوءاستفاده بوده و واقعیت ندارد. هیچ اختالف و دودستگی 
در تیم ملی وجود ندارد. ما همه اعضای یک خانواده هستیم 
و کسانی مطالب تخیلی نوشتند که برای نوشتن استوری 
بین ما دودستگی ایجاد شده است، در حالی که اصاًل کسی 
نمی دانست من می خواهم استوری بگذارم. کسانی   که این 
جوک ها را نوشتند تا برای تیم ملی حاشیه درست کنند، به 
خدا واگذار می کنم. یک جلسه هم به علت مصدومیت جزئی 
با صالحدید کادر فنی، تمرین نکردم و باز هم دروغ نوشتند که 
خط خورده ام. ضمنًا باید از بازیکنان تیم ملی عذرخواهی کنم 
چون این کار عجوالنه من باعث اذیت شدن دوستان عزیزم شد 
و از جانب بعضی کاربران اهانت هایی به ملی پوشان شده که 

به هیچ وجه منصفانه نبود و اشتباه از من بوده است.«

گفت وگو

گروه ورزش/ بیست و پنجمین دوره رقابت های 
لیگ برتر بسکتبال مردان ایران از امروز با حضور 
۱۲ تیم آغاز می شود. تنور لیگ بسکتبال درحالی 
قرار است دوباره داغ شود که ایرادهای مختلفی به 
نحوه برگزاری لیگ برتر در ادوار گذشته وارد بوده 
است و به نظر می رسد در این دوره نیز مشکالت 
و مسائل به قوت خود باقی است که از آن جمله 
می تواند به مواردی چون رفت و آمد غیراصولی 
تیم ها به لیگ برتر، تجمع بازیکنان ملی پوش در 
تیم های خاص، درآمدزا نبودن لیگ برتر، تغییر 
متعدد برنامه برگزاری مسابقات و... اشاره کرد. 
یکی دیگر از مشکالت این بود که با شیوع کرونا 
و در دو فصل گذشته، لیگ به صورت متمرکز به 
میزبانی تهران برگزار شد.  عباس مرشدی مربی 
سابق تیم ملی ایران از جمله کارشناسانی است 
که معتقد است الگو برداری از شیوه برگزاری 
لیگ های معتبر می تواند راه حل منطقی برای 
افزایش کیفیت لیگ برتر باشد. درآمدزا نبودن 
تیم های ایرانی یکی دیگر از معضالت لیگ برتر 
است که صفاعلی کمالیان کارشناس و مربی 
سابق تیم ملی بسکتبال ایران راه حل برون رفت 

از آن را تعیین تکلیف وضعیت باشگاه داری هم 
از منظر قانون گذاری و هم از نظر سازوکار های 
ــرد. از طرفی چرخه معیوب  اجــرایــی تبیین ک
اقتصادی در لیگ ایران باعث شده تا تیم داری در 
لیگ برتر برای باشگاه ها توجیه اقتصادی نداشته 
باشد. در شرایط کنونی اما با روی کار آمدن جواد 
داوری به عنوان رئیس فدراسیون بسکتبال، دو 
تغییر جدی در سوپر لیگ ایران اتفاق افتاده است؛ 
کاهش تعداد تیم های حاضر در مسابقات و تغییر 
روش برگزاری رقابت ها. پس از تشکیل سازمان 
لیگ بسکتبال ایران، با توجه به برگزاری جلسات 
مخالف در نهایت اعضای سازمان لیگ به این 
نتیجه رسیدند که بازی های این فصل به صورت 
رفت و برگشت و در یک گروه ۱۲ تیمی برگزار 
شــود. ضمن این که حضور هــواداران در سالن 
مسابقات نیز طبق پروتکل ها آزاد است. قهرمان 
فصل گذشته این مسابقات، تیم شهرداری گرگان 
است که در فصل جاری نیز با جذب ستارگانی 
چون بهنام یخچالی، محمد جمشیدی، سجاد 
پذیرفته و پری پتی آمریکایی، همچنان مدعی 
اصلی قهرمانی است و باید دید در انتهای فصل آیا 

آن ها می توانند از قهرمانی خود دفاع کنند یا خیر. 
گفتنی است، هفته نخست لیگ برتر درحالی قرار 
است امروز با برگزاری چهار دیدار برگزار شود که 
با درخواست دو تیم شهرداری گرگان و صنایع 
هرمزگان به عنوان میزبان، دیدارهای این دو تیم 
به ترتیب با ذوب آهن اصفهان و کاله آمل به زمان 
دیگری موکول شد. همچنین طبق آیین نامه لیگ 
در صورتی که یکی از دو تیم 7۲ ساعت قبل از 
مسابقه خواستار لغو بازی باشد و تیم مقابل نیز با 
این درخواست موافقت کند، امکان برگزاری این 

دیدار در زمان دیگری وجود دارد.

برنامه هفته نخست:       
توفارقان آذرشهر- صنعت مس رفسنجان

ساعت ۱6  
صنعت مس کرمان- پاالیش نفت آبادان 

ساعت ۱6  
آویژه صنعت پارسای مشهد- نبوغ اراک 

ساعت ۱6  
مهرام تهران- رعد پدافند هوایی تهران 

ساعت ۱6  

آغاز لیگ برتر بسکتبال با حضور 12 تیم

شروعهیجاندرغیابستارگانگرگانواصفهانیها

افشاگریکاپیتانایرانازجورختکندرزماناسکوچیچ
نشریه »اتلتیک« انگلیس به نقل از علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی کشورمان درباره چگونگی 
اخراج دراگان اسکوچیچ مصاحبه ای را منتشر کرد. جهانبخش در این زمینه در مصاحبه با رسانه 
انگلیسی گفت: برخی از بازیکنان با اسکوچیچ رابطه خوبی نداشتند. در مقابل برخی دیگر نیز رابطه 

خوبی با مربی کروات داشتند. اتفاقاتی که در آن زمان رخ داد، غیرحرفه ای بود. نمی توانم 
نامی را بگویم ولی افرادی خارج از تیم ملی حضور داشتند که می خواستند با تصمیماتشان 
تاثیر بگذارند. کاپیتان تیم ملی ایران ادامه داد: متاسفانه در آن برهه بازیکنانی بودند که 
به این موضوع بیشتر دامن زدند. ما به عنوان بازیکنان باتجربه تیم تالش کردیم تا جو را آرام 

کنیم. بعد از آن اتفاقات االن شرایط آرام شده و وضعیت خوبی داریم. جهانبخش درباره 
بازگشت کارلوس کی روش گفت: ما هفت یا هشت سال با کی روش کار کردیم و شناخت خوبی 

از او داریم و در مقابل او هم شناخت خوبی از بازیکنان ایران دارد. کی روش من را از سن کم به تیم 
ملی دعوت کرد و با او دو جام جهانی را تجربه کردم و به نوعی کی روش آرزوی من را برآورده کرد.

گروه ورزش / با انجام دو بازی دوستانه 
و کسب یک بــرد و یک تساوی، اردوی 
ــران در اتریش به  تدارکاتی تیم ملی ای
پایان رسید و ملی پوشان امروز به ایران 
بازگشتند. تیم ملی که نخستین اردوی 
تدارکاتی اش را با کارلوس کی روش 
سرمربی جدیدش برگزار می کرد، دو 
بازی با اروگوئه و سنگال برگزار کرد که با 
نتایج کسب شده و سبک بازی تیم ملی، 
فوتبال دوستان به موفقیت یوزهای ایرانی 
در جام جهانی قطر امیدوارتر شدند. سه 
شنبه شب تیم ملی پس از یک برد بزرگ 
مقابل اروگوئه، به مصاف قهرمان آفریقا 
رفت، تیمی که در جام ملت های آفریقا با 
مصر به فینال رسیده بود و روی نیمکت 
مصری ها هم کسی نبود جز کارلوس 
کی روش. دیدار با سنگال عالوه بر این 
که برای یوزها یک محک جدی بود، برای 
تفکرات کی روش و انگیزه انتقامی او از 
این تیم آفریقایی هم یک چالش جالب بود 

که در نهایت با تساوی یک-یک به پایان 
رسید. کی روش بــرای بــازی با سنگال 
تغییراتی در ترکیب ایجاد کرد. در حالی 
که نیمه اول این دیدار بدون خلق موقعیت 
خاصی به پایان رسیده بود، با شروع نیمه 
دوم ۲۰ دقیقه توفانی انتظار هر دو تیم را 
می کشید. ابتدا سنگال با گل به خودی 
پورعلی گنجی پیش افتاد و سپس سردار 
آزمون بازی را به تساوی کشاند تا نتیجه 
نهایی یک-یک باشد. این دیدار از چند 
جهت حائز اهمیت بود و به نظر می رسد 
کــی روش بــه اهــدافــش رســیــده اســت. 
سرمربی تیم ملی در این دو بازی دوستانه 
سه دروازه بانش را محک زد و بیرانوند، 
عابدزاده و حسینی در این بازی ها نمره 
قبولی گرفتند. بازگشت حاج صفی به 
ترکیب و بستن بازوبند کاپیتانی پس از 
مدت ها از دیگر نکات بازی با سنگال بود 
و کاپیتان ایران هم عملکرد بسیار خوبی 
داشــت، هم زمینه ساز تک گل تیم ملی 

ــران خرید.  بود و هم یک گل را بــرای ای
خط دفاعی هم جز همان اشتباه پورعلی 
گنجی که به تک گل سنگال منجر شد، 
مقابل قهرمان آفریقا محک جدی خورد 
و گلزنی سردار آزمون به عنوان بازیکن 
تعویضی هم خط حمله آماده ایران را به 
گلزنی مقابل رقبای سرسخت در جام 

جهانی امیدوارتر کرد.

رضایت کی روش از اردوی اتریش       
تیم ملی فوتبال ایران با هدایت کارلوس 
کی روش در اردوی آماده سازی اتریش 
شرکت کرد. ایران در این اردو ابتدا تیم 
اروگوئه را با یک گل شکست داد و سپس 
برابر سنگال به نتیجه تساوی یک - یک 
رسید. کارلوس کی روش در پایان بازی 
عملکرد  از  پیامی  انتشار  با  سنگال  با 
»یک  ــرد:  ک رضایت  اظهار  بازیکنانش 
اردوی خوب، دو بازی خوب و دو نتیجه 
عالی؛ اول این که با کمک بازیکنان و 

تیم های بزرگ حریف چیزهای زیادی یاد 
می گیریم. دوم، هویت ما به عنوان یک تیم 
با مشکالتی که با آن روبه رو بودیم رشد 
می کند و فداکاری هایی که برای 

تیم ملی انجام دادیم.«

کارشناسان چه می گویند؟       
تیم  کسوت  پیش  سیدصالحی  مهدی 
ملی فوتبال درباره بازی ایران و سنگال 
می گوید: »بازی با اروگوئه و سنگال هیچ 
در  مــا  حریفان  شبیه سازی  در  کمکی 
جام جهانی نکرد اما چون از قبل چیده 
شده بود، انجام شد. در مجموع اردوی 
خیلی خوبی با حضور کی روش در اتریش 
داشتیم. فوتبال تیم های کی روش چه در 
ایران و چه در کلمبیا و مصر بیشتر مبتنی 
بر بازی تدافعی، ضدحمله و استفاده از 
ضربات ایستگاهی اســت و همیشه در 
این زمینه موفق هم بوده چراکه تیمش 
را با این تفکر که اگر گل نخورد می تواند 
بــا یــک گــل بــه پــیــروزی بــرســد، بــه زمین 
فرستاده است. هدف فدراسیون فوتبال 
از بازگرداندن کی روش به تیم ملی بهبود 
ساختار دفاعی تیم و نظم و انضباط بود. در 
اردوی اتریش دو ساختار متفاوت را مقابل 
اروگوئه و سنگال از تیم ملی دیدیم و وقتی 
برتری عددی در خط حمله داریم نشان 
دادیم بازیکنان ما راه رسیدن به دروازه 
حریف را به خوبی بلد هستند.« مهدی 
واعظی دروازه بــان اسبق پرسپولیس 
ــی اســت و  هم از عملکرد تیم ملی راض
می گوید: »کمی از هم گسیختگی و بی 
نظمی در سازمان دهی دفاعی تیم وجود 
داشت که بخش عمده ای از آن مربوط به 
تغییر نفرات بود. نبود بیرانوند در دروازه و 
همین طور شجاع خلیل زاده، هماهنگی 
ایجاد شده بین سه ضلعی گلر و دو مدافع 
میانی را که از ارکان اصلی ساختار دفاعی 
یک تیم است به هم زده بود و این طبیعی 
است و بخشی از آن هم تغییر تفکرات 
با توجه به رفتن اسکوچیچ و  تیم ملی 
آمدن کی روش است و مدتی زمان می برد 
تا ساختار دفاعی جدید بین بازیکنان 
شکل بگیرد. یک اتفاق مثبت که در کار 
کــی روش دیــدم، کنار زدن اختالفات و 
مسائل شخصی بود و روحیه تیمی را به 

ما برگرداند.«

پیراهنبازیکنمشهورسنگالبهکنعانیرسید!
تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی آماده می کند، 
شامگاه امروز سه شنبه در دومین دیدار تدارکاتی اش در اردوی اتریش به 
مصاف تیم ملی سنگال رفت که این دیدار با تساوی یک - یک به 
پایان رسید. مرتضی پورعلی گنجی )5۹ گل به خودی( برای 
سنگال گل زد و سردار آزمون )6۴( برای ایران گل زد. در پایان 
این دیدار محمدحسین کنعانی زادگان در نیمه اول تالش 
زیادی کرد تا مانع   باز شدن دروازه ایران توسط سادیو مانه 
شود. مانه بازیکن مشهور تیم بایرن مونیخ آلمان، یکی 
از بهترین های سنگال در دیدار با ایران بود. کنعانی 
زادگان در پایان این بازی پیراهنش را با مانه عوض کرد تا 
یک یادگاری خوب از بازی با سنگال برای خودش نگه دارد.

   رضایت یک روش و کارشناسان
  از  عملکرد  یوزها    

  تیم ملی فوتبال دوستان را  به جام جهانی امیدوارتر کرد    

شکایتپورتوازرسانههایپرتغالیبهخاطرطارمی
باشگاه پورتو اقدام جدیدی در حمایت از ستاره ایرانی اش انجام داد. از دو هفته گذشته جوسازی و 

توهین ها علیه مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو از سوی برخی از هوادارنماها و رسانه های مخالف 
باشگاه پورتو باعث شده تا باشگاه بزرگ پرتغالی تمام قد از ستاره ایرانی اش حمایت کند. در یک 

هفته گذشته سرخیو کونسیسائو سرمربی پورتو، دستیارش، شهردار پورتو و اتحادیه دفاع از 
حقوق بازیکنان با انتشار بیانیه ای به حمایت از مهدی طارمی در قبال توهین ها و بی 

احترامی ها پرداختند. حتی کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران هم 
از طارمی حمایت کرده است. طبق گزارش نشریه »Cabine Desportiva« باشگاه 
پورتو پا را فراتر گذاشته و برای ستاره ایرانی اش سنگ تمام گذشته و می خواهد به 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رسانه ای پرتغال شکایت کند. مصاحبه و شیطنت 
خبرنگار یک رسانه پرتغالی علیه طارمی در بازی آخر پورتو باعث شده تا این باشگاه 

پرتغالی این اقدام را برای حمایت از بازیکنش انجام دهد.
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مهران مدیری از کشور خارج 
ــد. بــه گـــزارش تسنیم، این  ش
ــه واسطه  ــازگــی ب ــه ت بــازیــگــر ب
دستور دادستان ممنوع الخروج 
شده بــود. مدیری در روزهــای 

گذشته به علت درخواستش برای پخش نشدن 
ــی« و حــواشــی بــر ســر دستمزدش در  ــم »دوره

تلویزیون، در کانون حواشی بود.

»اولین  سریال  با  عبدی  اکبر 
ــه مــهــدی  ــت ــاخ ــتـــخـــاب« س انـ
ــه شبکه نسیم  ب ــاغ زاده  ــبـ صـ
می آید. این سریال طنز که قرار 
اســت از شنبه پخش شــود، در 

سال 92 ساخته شده اســت. در این مجموعه 
چهره هایی چون شهره لرستانی، افشین هاشمی 

و الله اسکندری حضور دارند.

درخواست جمعی از اهالی سینما از 
سلبریتی ها برای »جداکردن صف 

خود از جریانات ضدملی«

ــواده سینما، بــا صــدور  جمعی از اعــضــای خــان
بیانیه ای ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر، 
از سلبریتی ها خواستند صف خود را از »جریانات 
ضدملی« جدا کنند. به گزارش فارس، در بخشی 
از ایــن بیانیه آمــده اســت: »مــا اهالی سینما با 
محکوم کردن اغتشاشات اخیر، به سینماگران و 
هنرمندانی که بدون تحلیل و شناخت با همراهی 
با این تحرکات مشکوک به فضای مجازی آمده اند 
و با بیانیه و اظهاراتی منفعالنه در راستای اهداف 
دشمن عمل می کنند هشدار می دهیم صف خود 
را از این جریان های مخرب ضد ملی جدا کنند.« 
این بیانیه تصریح می کند: »بی تردید درگذشت 
دختری جــوان به هر دلیلی بــرای ما غم انگیز 
است و ما نیز با خانواده وی همدردی می کنیم، 
امــا کسانی را که ایــن حادثه را بهانه ای برای 
اغتشاش و بر هم زدن نظم جامعه قرار داده اند، 
هر گز از مردم نمی دانیم.« شماری از چهره های 
امضاکننده این بیانیه عبارتند از: جمال شورجه، 
جواد شمقدری، مهدی سرتاج، محسن محسنی 
نسب، مهدی عظیمی میرآبادی، حمید قدیریان، 
ــرادری، محسن علی اکبری، انسیه  روح ا... ب
شاه حسینی، سیداحمد میرعالیی، ماشاءا... 
شاهمرادی زاده، محمدرضا سرشار و محمدرضا 

شرف الدین.

تام هنکس: فقط در 4 فیلم خوب 
بازی کردم!

بازیگر سرشناس هالیوودی اعالم کرد در طول 
دوران کاری اش تنها در چهار فیلم که واقعًا خوب 

بوده اند بازی کرده است.
به گزارش مهر، تام هنکس پس از سه دهه حضور 
در هالیوود می گوید در کارنامه اش فقط چهار 
ایــن هستند که »واقعًا  فیلم دارد که شایسته 
خوب« نامیده شوند. بازیگر برنده اسکار که در 
ژانرهای مختلف و در نقش هایی از »فارست 
گامپ« تا »الویس« ظاهر شده، اعالم کرد رمان 
آینده اش با عنوان »ساخت یک شاهکار سینمایی 
دیگر« 9 مــی 2۰2۳ منتشر می شود. داستان 
این رمان دربــاره ساخت یک فیلم ابرقهرمانی 
چند میلیون دالری و کمیک بوکی است که پایه 

ساخت این فیلم شده است.
هنکس گفت: »کسی نمی داند یک فیلم چگونه 
ساخته می شود؛ گرچه همه فکر می کنند می دانند. 
من فیلم های زیادی دارم که فکر می کنم از وسط 
آن ها فقط چهار عنوان واقعًا شایسته خوب باشند و 
هنوز از این که چطور فیلم ساخته می شود، متعجب 
هستم. از جرقه های اولین ایده ها تا رسیدن تصویر 
روی پرده نقره ای در کل یک فرایند معجزه وار رخ 
می دهد.« وی افزود: »فیلم سازی کار بسیار سختی 
در یک بــازه زمانی طوالنی است که لحظه های 
شاد بسیاری دارد و البته به همان اندازه حس 
نفرت هم دارد. این کار بزرگ ترین شغل جهان و 
گیج کننده ترین کاری است که من می شناسم.« 
به گفته پنگوئن رندوم هاوس که ناشر رمان جدید 
وی است، این رمان به نوعی دربرگیرنده تغییری 
که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا و فرهنگ آن 
ایجاد شده هم هست. هنکس گفته هر شخصیت 
ایــن کتاب کــاری را انجام می دهد که خــود وی 
هنگام ساخت یکی از فیلم هایش تجربه کرده و در 
عین حال به کشف فلسفه آن یا درسی مهم رسیده 
است. داستان فیلم از سال ۱9۴۷ با بازگشت 
یک سرباز از جنگ شروع می شود و برادرزاده وی 
پس از سال ها تصمیم می گیرد عموی از جنگ 
بازگشته اش را در قالب قهرمان جنگ جهانی دوم 
در یک کمیک بوک تصویر کند. بعدها در دوره 
معاصر کسی این کتاب را کشف می کند و تصمیم 
می گیرد تا برمبنای آن یک فیلم ابرقهرمانی بسازد.

روسیه اسکار را تحریم کرد

با افزایش تنش تاریخی میان آمریکا و روسیه در 
پی جنگ در اوکراین، سینمای روسیه اعالم 
کرده امسال فیلمی را برای شرکت در اسکار 

2۰2۳ به آکادمی ارسال نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، آکادمی فیلم روسیه در بیانیه ای 
اعالم کرد، امسال هیچ فیلمی را برای شرکت در 
شاخه بهترین فیلم بین المللی در اسکار 2۰2۳ 
که در آمریکا برگزار می شود، ارسال نخواهد کرد. 
تصمیمی که با واکنش »پاول چوخرای« رئیس 
کمیته اسکار سینمای روسیه همراه شده و او بیان 
کرده این تصمیم دولت روسیه بدون هماهنگی 
با او گرفته شده و ضمن محکوم کردن این اقدام، 
استعفای خود را اعالم کرده است. تصمیم دولت 
ــرای بایکوت جوایز اسکار 2۰2۳ در  روسیه ب
حالی به صورت رسمی اعالم شده که پیش از این 
چندین جشنواره بین المللی مانند جشنواره فیلم 
کن از حضور هیئت های روسی یا هر فرد مرتبط با 
دولت روسیه ممانعت کرده بود، اگرچه فیلم سازان 

مستقل روس اجازه حضور در کن را داشتند.
نیکیتا میخالکوف فیلم ساز مطرح روسی و یکی 
از طرفداران رئیس جمهور والدیمیر پوتین ضمن 
ارائه پیشنهاد برگزاری اسکار اوراسیایی )ویژه 
ــا( گفته که حضور روسیه در جایزه  آسیا و اروپ
اسکار غیرضروری بوده است و به نظر او انتخاب 
ــرای شرکت در  ب از روسیه  نمایندگی  به  فیلم 
مراسم اسکار در کشوری که در واقع در مقطع 
به  می کند،  انکار  را  روسیه  موجودیت  کنونی 
طور کلی معنی نمی دهد. میخالکوف در حالی 
به حضور روسیه در جوایز اسکار  از بی نیازی 
صحبت می کند که خودش سه بار نامزد شاخه 
بهترین فیلم بین المللی اسکار شده؛ نخستین 
بار در سال ۱992 با فیلم »نزدیک بهشت«، بار 
دوم با فیلم »آفتاب سوخته« در سال ۱99۴ که در 
نهایت جایزه این شاخه را به خود اختصاص داد 
و در آخرین بار در سال 2۰۰۷ با فیلم »۱2«. او 
هم اکنون آخرین سینماگر روس است که موفق 
به کسب جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی 

شده است.

اساس  بر  پوراحمد  کیومرث 
ماجرای پرونده بهنود شجاعی 
ــه ای کــه در  ــال ــوان ۱۷ س ــوج ن
دهه 8۰ مرتکب قتل شد، فیلم 
مــی ســازد. ایــن فیلم با عنوان 
»پرونده باز اســت« در جشنواره فجر رونمایی 
می شود، بازگشت این فیلم ساز به ژانر جنایی پس 

از سریال ماندگار »سرنخ« است.

چهره ها و خبر ها

خبر

سینمای جهان

مــجــیــد انــتــظــامــی کــه آهنگ 
ســـاز شـــمـــاری از فــیــلــم هــای 
دفــاع مقدسی بــوده اســت، در 
گفت وگو با ایرنا درباره این آثار 
گفت: »موسیقی این فیلم ها از 
قلب من جوشیده است«. او همچنین بیان کرد: 
»من عاشق وطنم هستم. اگر همه مردم از ایران 

بروند، من نمی روم، می مانم.«

دستگیری  خبر  بهداد  حامد 
خود را تکذیب کرد. به گزارش 
ایرنا، در حالی که از صبح دیروز، 
برخی منابع، خبری مبنی بر 
کرده  منتشر  را  او  دستگیری 

بودند، این خبر توسط خود این بازیگر تکذیب 
شد. فیلم »گیج گاه« با نقش آفرینی او از هفته 

آینده روی پرده خواهد رفت.

جای خالی طنز در سبد سریال های متنوع پاییزی
مهدی سلطانی، مجید واشقانی، فریبا متخصص و سمیرا حسن پور با سریال های جدیدی به تلویزیون می آیند

همزمان با آغاز ماه ربیع االول، جدول پخش 
شبکه های تلویزیون نیز تغییر کرد و سریال های 
جدیدی از شبکه یک، دو و سه روی آنتن خواهد 
رفت. قرار بود پخش مجموعه »بی همگان« 
اصغر  و  توفیقی  بهرنگ  مشترک  ساخته 
هاشمی از دیشب آغاز شود، اما سریال های 
جدید شبکه یک و دو یعنی »رعــد« ساخته 
اصغر نعیمی و »آتش سرد« به کارگردانی رضا 
ابوفاضلی به ترتیب از ۱۴ و نهم مهر پخش 
خواهند شد. شبکه پنج نیز بعد از بازپخش 
»رسم عاشقی«، همچنان یکی دیگر از تولیدات 
تکراری اش یعنی سریال »آتش در گلستان« 
کاری از پرویز شیخ طادی را روانه آنتن خواهد 
کــرد. نکته عجیب آن که با وجــود پایان ایام 
عــزاداری، هیچ کدام از شبکه های تلویزیون 
مجموعه ای در ژانر کمدی پخش نخواهند کرد 
و به نظر می رسد »بی همگان« شانس بیشتری 

برای جذب مخاطب خواهد داشت.

پلیس های نوپو در »رعد«    
شبکه یک به مناسبت هفته نیروی انتظامی، 
ــد« به  سریال پلیسی جدیدی را به نــام »رع
کارگردانی اصغر نعیمی تولید کرده است. این 
مجموعه پس از سریال خارجی »باب المراد« 
در کنداکتور شبکه یک جا گرفته و از ۱۴ مهر 
روی آنتن می رود. »رعد« بر فعالیت  یگان های 

ویژه و به طور خاص نیروهای نوپو تمرکز کرده 
اســت. طبق آن چه در اخبار مربوط به این 
سریال آمــده، قصه »رعــد« دربــاره مقابله یک 
گروه از نیروهای نوپو با گروهکی تروریستی 
است که قصد دارنــد در ایــران ناامنی ایجاد 
کنند. مجید واشقانی و مهدی زمین پرداز 
در این مجموعه نقش پلیس را ایفا کرده اند و 
چهره های دیگری مانند شهروز ابراهیمی، 
مهشید جــوادی و هــادی دیباجی نیز در آن 
حضور دارنــد. برگ برنده »رعــد« برای جلب 
توجه مخاطب، فضای پرهیجان و قصه معمایی 
آن است. این مجموعه طی ۱۰ قسمت پخش 

خواهد شد.

»آتش سرد« باالخره روشن شد    
شبکه دو بعد از پخش سریال های تکراری 
مختلف در ایــام محرم و صفر، هفته گذشته 
باالخره مجموعه ای جدید با نام تله تئاتر »کاتب 
اعظم« ساخته مهدی غفوری را روانه آنتن کرد. 
این سریال هفت قسمتی همزمان با پایان ماه 
صفر به اتمام رسید و اکنون مجموعه »آتش 
سرد« کاری از رضا ابوفاضلی در کنداکتور 
پاییزی شبکه دو قــرار گرفته اســت. موضوع 
کلی این سریال درباره رعایت حق یتیم است 
و قصه آن ماجرای مردی را روایت می کند که 
قیم یک نوجوان و فرد درستکاری است. او 
به دلیل دست درازی شریکش به ارثیه این 
نوجوان، درگیر چالش هایی می شود و تالش 
می کند تا حق و حقوق »فرید« را برگرداند. 

پرویز فالحی پور و عبدالرضا اکبری نقش قیم 
و شریک را برعهده داشته اند، فریبا متخصص، 
شیوا خسرومهر، مهدی سلوکی، جعفر دهقان 
و مهسا کرامتی نیز از دیگر بازیگران »آتش 
سرد« هستند. این سریال قرار بود همزمان با 
»بی نشان« پخش شود، اما به علت حضور پرویز 
فالحی پور در دو سریال در نقش اصلی، به بعد 

از »بی نشان« موکول شد.

سازندگان »افرا« با »بی همگان« بازگشتند    
مجموعه »بی همگان« ساخته بهرنگ توفیقی 
و اصغر هاشمی، سریال جدید شبکه سه است 
که فصل پاییز، احتماال تا اواخر آبان ماه روی 

آنتن خواهد بود.
گذشته  ــال  س آخــریــن بــار  توفیقی  بهرنگ   
ــت کــه با  ــرا« را روی آنتن داش مجموعه »افـ
وجــود نقاط ضعفش، اما با استقبال نسبی 
مخاطبان مواجه شد و به مشکالت محیط بانان 
پرداخت. این کارگردان یک سال پس از »افرا« 
با »بی همگان« به تلویزیون بازگشته است و در 
این سریال نیز سراغ بازیگران اصلی »افرا« 

رفته است. 
محمد  و  بابایی  نسرین  سلطانی،  مــهــدی 
صــادقــی کــه بــا کــاراکــتــر »پــیــمــان« شناخته 
می شود، در »بی همگان« هم حضور دارند. 
سپند  ــرآزاد،  ــژی ه کاظم  حسن پور،  سمیرا 
مهدی  و  خداشناس  ــاوه  ک امیرسلیمانی، 
ماهانی نیز در ترکیب بازیگران حضور دارند. 
»بی همگان« آخرین اثــری است که مرحوم 

ــره فکورصبور در آن ایــفــای نقش کــرده  زه
بود و به دلیل درگذشت این بازیگر در میانه 
ضبط ایــن ســریــال، ادامــه نقش او به کمند 

امیرسلیمانی سپرده شده است.

مجموعه انقالبی »آتش در گلستان«    
شبکه پنج پس از پایان سریال ناموفق »داستان 
یک شهر«، مرداد بازپخش مجموعه تاریخی 
»رســم عاشقی« محصول ســال 8۴ و پس از 
آن نیز سریالی کره ای را پخش کرد. اکنون 
در فصل پاییز نیز قرار است از یک شنبه هفته 
آینده، تکرار سریال »آتش در گلستان« ساخته 
پرویز شیخ طادی روی آنتن شبکه پنج برود. 
این مجموعه اولین بار اواخــر بهمن ۱۴۰۰ 
ــادی از پخش آن  پخش شد و هنوز مــدت زی
نمی گذرد که دوبــاره در کنداکتور شبکه جا 
گرفته است. »آتش در گلستان« در زمان پخش 
نیز با استقبال مخاطبان مواجه نشد و طبق 
اعالم مرکز تحقیقات صداوسیما در بازه زمانی 
نیمه دوم اسفندماه، تنها 8.۴ درصد مخاطب 
ــت. پخش این مجموعه نشان می دهد  داش
دست شبکه پنج در شروع فصل پاییز خالی 
بوده است. »آتش در گلستان« برشی از زندگی 
مرضیه حدیدچی و مبارزات این شخصیت 
معروف به »طاهره دباغ« را در روستایی مرزی 
در کردستان روایت می کرد. مرجان قمری 
نقش مرحوم حدیدچی را ایفا کرده بود و پانته آ 
سیروس، مهران نائل و فریدون محرابی نیز 

دیگر بازیگران این سریال بودند.

  الهام سعیدی  

تهیه کننده »حسینیه معلی«: 50 شخصیت فرهنگی درباره طرح برنامه نظر دادند
سعید ستودگان تهیه کننده برنامه »حسینیه 
معلی« در گفت وگو با مهر، از چالش هایی که 
داشته است، ۵۰ چهره ای که طرح برنامه را 
به آن ها ارائــه کرده و دیگر مــوارد ساخت این 
حسینیه تلویزیونی سخن گفت. گزیده ای از 

این گفت وگو را می خوانید:
ساختار  که  برنامه هایی  معمواًل 
جدیدی دارد ابتدا با موانع و چالش هایی 
رو به رو است به ویــژه در برنامه های دینی 
که این حساسیت ها باالتر هم می رود. شما 
برای دعوت از مداحان در این برنامه با این 

چالش ها رو به رو نبودید؟
این حرف درستی است که ممکن است افراد 
برای همکاری با برنامه هایی با ساختار جدید 
مالحظاتی داشته باشند ولــی خــدا را شکر 
ما قبل از این که بخواهیم برای این برنامه از 
آقایان مداح دعوت کنیم حدود سه، چهار ماه 
جلسات اتاق فکر داشتیم خدمت حدود ۵۰ نفر 
از شخصیت های فرهنگی کشوری رسیدیم، 
ــه کردیم نکات و  طــرح برنامه را به آن هــا ارائ

مالحظات آن ها را شنیدیم.
واقعًا این طرح با 50 نفر در میان 

گذاشته شد؟
بله و با هر یک به صورت مجزا مطرح شد. از 
اســتــادان دانشگاه  از  پیرغالمان حسینی، 
در حوزه علوم اجتماعی، مسائل فرهنگی و 
بزرگان حوزه و کسانی که صاحب نظر بودند 
در حوزه هیئت به همه این افراد طرح برنامه 
ارائه شد. مالحظات آن ها را شنیدیم، در نظر 
ــراغ مداحان  گرفتیم و با ایــن مالحظات س

رفتیم آن ها هم وقتی دیدند مالحظات خاص 
وجــود دارد و نکاتی که ممکن است ضرری 
برای دستگاه عظیم عاشورا داشته باشد در 
این برنامه نیست، با بزرگواری لطف کردند 
پذیرفتند و با توجه به تعداد زیاد برنامه هایی که 

قبل از ماه محرم داشتند به این برنامه آمدند.
هم  را  بالحسین«  »وجیها  برنامه 

دیده بودید؟
بله، آن برنامه را دیده بودم. طرحی که در ذهن 
من بود شاید مالحظات انجامش در دو سال 

پیش زیاد بود.

چه مالحظاتی؟
این که ممکن بود واکنش هایی در پی داشته 
باشد یا ماجرا درست فهم نشود و بعد از این که 
»وجیها بالحسین« ساخته شد این مالحظات 

کمتر شد.
این برنامه خیلی با »عصر جدید« 
مقایسه شد و خود »عصر جدید« هم کپی  
از برنامه های استعدادیابی جهانی بود این 
مقدار کپی بودن را چطور می توان ایرانیزه 

کرد؟
در  نیست.  استعدادیابی  اصــاًل  مــا  برنامه 

برنامه های استعدادیابی افرادشرکت کننده، 
باید بتوانند نظر مثبت داوران را جلب کنند 
تا به مراحل باالتر بروند و در پایان به شهرت 
برسند و ستاره بشوند. ایــن برنامه به هیچ 
وجه این نیست. هر کسی فقط یک بار در این 
برنامه اجرا دارد، هیچ کس با دیگری رقابتی 
نمی کند. هیچ کسی به دنبال گرفتن رای 
سفید نیست. کسی برای گرفتن جایزه و زنگ 

طالیی و ستاره شدن نمی آید. 
ــردم به شماره  ــرای ایــن که بگوید م کسی ب
فالن ستاره مربع رای دهید این جا نیست. 
ماهیت برنامه ما با برنامه های استعدادیابی 
فــرق دارد. از لحاظ دکــور و فــرم قطعًا ما از 
برنامه های استعدادیابی وام گرفته ایم. یعنی 
گفتیم حسینیه ای داریم و می خواهیم در آن 
نواحی مختلف کشور  آیین های عاشورایی 
را نشان دهیم. این جا از کودک پنج ساله تا 
پیرمرد 9۱ ساله می آید. آداب این جا این 
است که آن پیرمرد باید تکریم شود حاال چه 
با حضور چهار نفر که نوحه خوان  بهتر که 
خانه امام حسین)ع( هستند صورت بگیرد و 
از طرف دیگر اگر کودکی می آید که اول راه 
است مداحان بتوانند او را ارشاد کنند، معلمی 
کنند و به رشــد او کمک کنند. به گونه ای 
که وقتی این برنامه ضبط و پخش می شود 
خیلی ها که نتوانسته اند با یک استاد مداح 
در گوشه و کنار کشور ارتباط بگیرند این ها را 
بشنوند و آموزش ببینند. بنابراین قطعًا از فرم 
برنامه های استعدادیابی وام گرفته ایم اما به 

هیچ وجه استعدادیابی نیستیم.
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یادگار  های »جوانمرد فاضل« در روزنامه خراسان
 شهید هاشمی نژاد از مهرماه 59  تا حدود یک ماه قبل از شهادت، 17 تیتر اصلی روزنامه خراسان را در قالب 5 مصاحبه

 و 12 گزارش ویژه خبری به خود اختصاص داده است

گروه تاریخ – شهید هاشمی نژاد در تاریخ انقالب اسالمی ، به ویژه در تاریخ انقالب 
مشهد، یک شخصیت تأثیرگذار و فراموش نشدنی است. او یکی از اعضای کمیته سه 
نفره هدایت انقالب در مشهد بود که آیت ا... خامنه ای و مرحوم آیت ا... واعظ طبسی 
نیز در آن عضویت داشتند. شهید هاشمی نژاد را باید به دلیل اهتمام به هدایت نسل 
جدید و خستگی ناپذیر بودن در مسیر مبارزه و به سرانجام رساندن نهضت اسالمی، 
یک الگوی تمام عیار برای کسانی بدانیم که می خواهند همه زندگی خود را وقف هدف 
بزرگ و مقدس شان کنند. او به راه اسالم و حقیقت آن، اعتقادی راسخ و خدشه ناپذیر 
داشت، آن گونه که امام خمینی، ساعاتی پس از شهادت او، در روز هفتم مهرماه سال 
1360، ضمن سخنانی به وی لقب »خلف صالح« داد و درباره اش گفت: »در روز شهادت 
امام جواد- سالم ا... علیه- یكی از فرزندان و تبار آن خانواده به شهادت رسید؛ شهید 
هاشمی نژاد كه من از نزدیك با او آشنا بودم و خصال و تعهد آن شهید را لمس كرده بودم 
و مراتب فضل و مجاهدت آن بر اشخاصی كه او را می شناسند، پوشیده نیست. امروز 
در روز شهادت سلف صالح، این خلف صالح و متعهد از دست ما گرفته شد ... این ها 
می خواهند با كشتن اوالد پیغمبر و با به عزا نشستن امام عصر- سالم ا... علیه- و مؤمنین، 

ضربه به اسالم بزنند. اسالم از این شهدا و باالترین شهدا را در راه هدف تقدیم كرده 
است .« )صحیفه امام، ج 15، صص 257 و 258( آن چه در زندگی شهید 

هاشمی نژاد، بیش از همه چیز به چشم می آید، بی قراری و پایداری 
وی در مسیر پیروزی و بقای انقالب اسالمی است. آن مرحوم 

تقریبًا در زندگی اش وقت تلف شده نداشت و از مهم ترین 
ویژگی های شخصیت شهید هاشمی نژاد بود که قدر لحظه ها 

را بداند و برای عمر خودش، برنامه دقیق داشته باشد، عمری 
که در واقع وقف مبارزه و جهاد بود و آن مرحوم به عنوان 

متولی این موقوفه، وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن 
انجام داد و در نهایت، به حق و جایگاه خود رسید و 

شربت شهادت نوشید. امروز، در سالروز شهادت 
او به دســت گروهک منافقین، در بخش های 

مختلف، به بررسی زندگی، دیدگاه ها و آثار 
شهید هاشمی نژاد خواهیم پرداخت.

پرونده ویژه روزنامه خراسان در سالروز شهادت »جوانمرد فاضل«، شهید سیدعبدالکریم هاشمی نژاد

الگوی وقف زندگی در راه انقالب اسالمی

گزارشی از زندگی و مبارزات شهید هاشمی نژاد

صدای انقالب در مشهد، از 1342
جوانمرد فاضل، شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد، پنجم مرداد سال 
1311، در بهشهر و در خانواده ای متدین و زحمت کش متولد شد. او از 
کودکی طعم تلخ فقر و حرمان را چشید و فاصله طبقاتی فاحشی را که 
رژیم سلطنتی بر جامعه ایران تحمیل کرده بود، درک کرد. وضع معیشتی 
خانواده شهید هاشمی نژاد باعث شده بود به ناچار، همزمان با تحصیل، 
کار کند؛ 14 ساله بود که شوق فرا گرفتن علوم دینی و تشویق پدر، او را 
به مدرسه عالم پرور آیت ا... کوهستانی در روستای کوهستان، واقع در 
6 کیلومتری بهشهر کشاند؛ شوقی که سبب شد وی مدارج تحصیلی را به 

سرعت طی کند و در مدت زمان کمی به سطوح عالی حوزه برسد.

هجرت به قم و شاگردی امام)ره(	 
شهید هاشمی نژاد به تشویق آیت ا... کوهستانی به قم رفت و در آن جا 
از محضر شیخ علی فریداالسالم بهره برد و سطوح عالی حوزه را نزد 
استادانی چون آیت ا... العظمی بروجردی، عالمه طباطبایی و حضرت 
امام خمینی)ره( فرا گرفت و با کوله باری از دانش، برای کسب فیض معنوی 
در سال 1340 راهی مشهد شد. او در مشهد از محضر حضرت آیت ا... 
میالنی و آیت ا... حاج هاشم قزوینی کسب فیض کرد. در جلسات درس 
حوزه مشهد بود که دو یار خراسانی خود، یعنی مقام معظم رهبری و آیت ا... 
واعظ طبسی را یافت و با آن ها برای طی طریقی که بعدها صبغه انقالبی به 

خود گرفت، هم پیمان شد.

ورود جدی به مبارزه	 
پس از واقعه 15 خرداد، شهید هاشمی نژاد در زمره فعاالن و مبارزانی 
بود که رژیم پهلوی آن ها را زیر نظر داشت. شجاعت، صراحت لهجه و 
بیان شیوای آن بزرگوار، باعث شد ساواک او را به عنوان یکی از هدایت 
کنندگان جریان نهضت اسالمی در مشهد، تحت تعقیب قرار دهد. با وجود 
محدودیت های اعمال شده از سوی رژیم، شهید هاشمی نژاد در ایام پس از 
واقعه 15 خرداد سال 1342، با سخنرانی ها و نوشتارهای روشنگرانه خود 
به افشای ماهیت و عملکرد ضدمردمی رژیم پهلوی پرداخت. سخنرانی در 
مسجد فیل، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین افشاگری های او علیه رژیم 
پهلوی در مشهد بود. این سخنرانی معروف که در 22 مهرماه 1342 ایراد 
شد، باعث شد ساواک، شهید هاشمی نژاد را بازداشت و زندانی کند. او 
پس از رهایی از زندان با کمک دوستانش »کانون فرهنگی جوانان« و سپس 
»کانون بحث و انتقاد دینی« را در سال 1343 تاسیس کرد. این کانون از 
معدود مراکزی در مشهد بود که دانشجویان و تحصیل کردگان مذهبی را 
به خود جلب می کرد و فعالیت هایش نقش موثری در نهادینه کردن تعالیم 

اسالمی در ذهن قشر جوان جامعه داشت.

مثلث مدیریت انقالب در مشهد	 
شهید هاشمی نژاد در سال 1354 در پی سخنرانی های افشاگرانه اش 
در دهه فاطمیه، مجدد بازداشت و این بار به دو سال زندان محکوم شد. 
پس از آزادی از زندان، مثلث معروف روحانیت مبارز مشهد، با حضور او، 
مقام معظم رهبری و آیت ا... واعظ طبسی شکل گرفت و مدیریت جریان 
انقالب در مشهد توسط این سه روحانی مبارز، انتظام و قوام تازه ای یافت. 
فعالیت های شهید هاشمی نژاد، در این مقطع، به بازداشت دوباره او منجر 
شد. با این حال، پس از آزادی مجدد، مدیریت اتاق فرمان انقالب در مشهد 
را به دست گرفت و با تالش های مجدانه خود، راه را برای پیروزی انقالب 

اسالمی در مشهد هموار کرد.

استمرار فعالیت ها پس از پیروزی انقالب	 
با پیروزی انقالب، شهید هاشمی نژاد به عنوان نماینده اول مازندران به 
مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و پس از پیوستن به حزب جمهوری 
اسالمی، دفتر نمایندگی این حزب را در مشهد تاسیس کرد. دفتر او در 
حزب جمهوری اسالمی، محلی برای آموزش های عقیدتی به جوانان بود. 
اصواًل بخش مهمی از حیات طیبه شهید جوانمرد را فعالیت های او در زمینه 
تنویر افکار عمومی و به ویژه روشن کردن اذهان جوانان از طریق سخنرانی 
و نگارش کتاب های متعدد تشکیل می داد. بیشتر آثار او از تنوع و طراوت 
ویژه ای برخوردار است. شهید هاشمی نژاد ذوق ویژه ای در نحوه تدوین 
و ارائه مطالب داشت. رمان »مناظره دکتر و پیر« حاصل همین ذوق ادبی 
اوست که در آن، موضوع پاسخ به شبهات دینی و پرسش های نسل جوان، 
دستمایه نگارش این اثر ارزشمند شده است. شهید هاشمی نژاد پس از 
پیروزی انقالب اسالمی به عنوان سفیر انقالب به برخی کشورها سفر کرد 
و پیام انقالب را به گوش ملت ها رساند. او اعتقاد زیادی به کار تشکیالتی 
داشت و نظم را مایه پیشرفت انقالب می دانست. شهید هاشمی نژاد استاد 
تحلیل تاریخ اسالم و تطبیق آن با شرایط روز بود و تسلط او بر علوم دینی از او 
چهره ای ساخته بود که مورد پذیرش تمامی طیف های مذهبی در مشهد 
قرار داشت. شور عجیب شهید هاشمی نژاد برای آموزش و تربیت جوانان 
چنان بود که حتی با حضور سه نفر، کالس  برگزار می کرد و از کمی تعداد 
افراد و تبعاتی که برخی گمان آن را داشتند، نمی هراسید. آموزه های او 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، که در آن ها به نقد منافقین و بیان ماهیت 
جریان آن ها می پرداخت، از یک سو و فعالیت گسترده او در مسیر استحکام 
اهداف عالی نهضت اسالمی مردم ایران از سوی دیگر، سبب شد منافقین 
این اندیشمند مبارز را در روز هفتم مهرماه 1360، پس از برگزاری کالس 
در دفتر نمایندگی حزب جمهوری اسالمی در مشهد، به شهادت برسانند.

جواد نوائیان رودســری – بین مهر سال 1359 تا مهر سال 1360، 
روزنامه خراسان 17 تیتر اصلی خود را در شماره های مجزا، به صحبت ها و 
مصاحبه های شهید هاشمی نژاد اختصاص داده است. از این 17 تیتر، پنج 
مورد مصاحبه اختصاصی این روزنامه با »جوانمرد فاضل« بوده که یک مورد به 
سیاست روز )انتخاب شهید رجایی به عنوان نخست وزیر(، یک مورد به مبانی 
فکری انقالب، یک مورد درباره خاطرات دوران مبارزه با رژیم پهلوی و دو مورد 

به شرایط حاکم بر جنگ و حواشی آن اختصاص داشته است. مجموعه این 
17 گزارش و مصاحبه، هر چند نمی تواند تمام رویکردها و دیدگاه های شهید 
هاشمی نژاد را پوشش دهد، اما قادر است بخش هایی از نظرات آن شهید 
بزرگوار را به ویژه در حوزه مسائل سیاسی و بین المللی، به نمایش بگذارد. 
آن چه از بایگانی روزنامه خراسان به دست می آید، صرف نظر از دیدگاه های 
دقیق و جامع شهید هاشمی نژاد، شاهدی بر صراحت بیان و شجاعت او در 

اظهارنظرهای گوناگون است. بیشتر سخنرانی های انتشار یافته در روزنامه 
خراسان، در حرم مطهر ایراد شده و آخریِن آن ها متعلق به 11 شهریور سال 
1360، یعنی کمتر از یک ماه پیش از شهادت اوست. قدر مسّلم آن است 
که آوردن همه آن مطالب در این مجال مختصر، امکان پذیر نیست. از این 
رو، گزیده هایی را از آن چه به یادگار از »جوانمرد فاضل« در روزنامه خراسان 

باقی مانده  است ، با هم در سالروز شهادت او مرور می کنیم.

چرا شهید رجایی؟

27 مرداد 1359 – مصاحبه با خراسان

»نخست وزیری آقای رجایی مورد تأیید 
حزب جمهوری اسالمی اســت. قبول و 
تأکید بر نخست وزیری ایشان بر اساس 
رهنمود امــام انجام گرفت؛ این که امام 
گفته بودند نخست وزیر باید فردی باشد 
مکتبی، قاطع، با ُحسن سابقه. آن گونه 
که دوباره متحمل ضربه های دوران دولت 
موقت نشویم که متأسفانه تجربه خوبی 
نبود. آقای رجایی همان طور که می دانید 
نیست،  اسالمی  جمهوری  حــزب  عضو 
اما حــزب، با توجه به شخصیت ایشان و 
شناختی که اعضا از آقای رجایی دارند، 
قاطعانه از ایشان حمایت می کند. این 
رأی  با  نیز،  مجلس  نمایندگان  البته  را 

خودشان مورد تأکید قرار داده اند.«

مسئله ای مهم تر از مبارزه با بنی صدر

2 تیرماه 1360 – حرم مطهر رضوی

»آقــای بنی صدر جامعه ما را فریب داد. 
ایشان قبل از پیروزی انقالب و نیز قبل از 
این که رئیس جمهور شود، در مباحثه ها و 
مناظره های تلویزیونی شرکت می کرد، در 
برابر گروهک های مارکسیست و کمونیست 
و منافقین موضع می گرفت و قبل از شروع 
جلسات مناظره، برای شهدا حمد و سوره 
می خواند، اما بعد از ریاست جمهوری دیگر 
در سخنرانی هایش از این مسائل خبری 
نبود. با این حال، برادران و خواهران گرامی، 
مسئله ایــن نیست که ما در داخــل کشور 
با شخصی به نام آقــای بنی صدر برخورد 
داشته باشیم، بلکه مسئله مهم تری وجود 
دارد و آن برخورد با یک جریان انحرافی است 

که می خواهد براندازی کند.«

آمریکا؛ سکه ای که 2 رو دارد

9 دی ماه 1359 – میدان شهدای مشهد

»برادر و خواهر، آمریکا یک سکه ای است 
که دو رو دارد؛ یک رویش شعار دروغین 
حمایت از حقوق بشر است که ما توانستیم 
این موضوع را برمال کنیم. ما به دنیا نشان 
دادیــم که حقوق بشر آمریکایی ادعایی 
آمریکا  ... روی دیگر سکه  بیش نیست 
نیز،  ــت و ددمنشی کــه آن  خشونت اس
بــرای همه مستضعفان عالم، اظهر من 
الشمس است. ما ان شاءا... امپریالیسم 
و ایـــادی اش را در گورستان تاریخ دفن 
خواهیم کرد. اما برادر و خواهر گرامی، 
این کار یک شرط الزم دارد و آن، این است 
که همین شیوه خودمان را در راه مبارزه 
ادامه دهیم، از تداوم آن خسته نشویم و 

فریب حقه بازی های دشمن را نخوریم.«

سرنوشت قطعی انقالب

11 مرداد 1360 – حرم مطهر رضوی

ــز شکست  ــالب ســرنــوشــتــی ج ــق ــن ان »ایـ
ــدارد و توطئه گران داخلی و  توطئه ها ن
خارجی نیز در برابر این ملت و به خواست 
خــداونــد، سرنوشتی جــز نکبت، ذلــت و 
رسوایی نخواهند داشت. در شرایطی که 
منافقین به شرق و غرب امید بسته بودند 
تا به قول خودشان، این انقالب را دگرگون 
کنند و بر همین اساس، دست به آن جنایات 
بزرگ زدند، ملت انقالبی چنان در برابر آن 
ها موضع گیری کرد که بنی صدر و رجوی، 
هر دو به دامن فرانسه سرمایه دار گریختند. 
وابستگان به این گروهک ها باید از این فرار 
مفتضحانه درس بگیرند و از خود بپرسند 
که چرا مدعیان مبارزه با امپریالیسم، امروز 

به دامان امپریالیسم گریخته اند؟«

انقالب هزاران رجایی و باهنر دارد

11 شهریور 1360 – حرم مطهر رضوی

»آمریکا بــدانــد کــه حــاال، بعد از شهادت 
رجایی و باهنر، در کشور ما هزاران رجایی 
و باهنر وجــود دارد کــه بــا مــبــارزه بــزرگ 
شده اند و پرورده انقالب اند و تا شکست این 
اََبرجنایتکار، به مبارزه با او ادامه خواهند داد. 
آمریکا خیال می کند با ترور شخصیت ها، 
ــردم از رأی دادن خسته می شوند؛ در  م
صورتی که مردم ما از خون دادن و شهادت 
در راه انقالب، هیچ ابایی ندارند و خسته 
نمی شوند، چه برسد به این که بخواهند 
برای حفظ آن، پای صندوق رأی بیایند و رأی 
بدهند. اگر الزم باشد، این ملت سالی 30 بار 
رأی خواهند داد و به کوری چشم دشمنان 
ثابت خواهند کــرد که همیشه پشتیبان 

انقالب و رهبر آن هستند و خواهند بود.«

هنر شهید هاشمی نژاد، تنها کالم نافذ و سخنرانی های 
بلیغ اش نبود. آن ها که با شهید هاشمی نژاد آشنایی 
دارند و احیانًا، محضر او را درک کرده اند، می دانند 
که قلم شهید جوانمرد، همچون زبانش، در خدمت 
اسالم ناب و ترویج آموزه های دینی قرار داشت. او از 
روحانیون و علمای زمان شناسی محسوب می شد که 
درباره آگاهی جوانان و پیوند آن ها با دین و ارزش های 
دینی، دغدغه مند بودند. شهید هاشمی نژاد، افزون بر 
فعالیت های تبلیغی گسترده در این زمینه، دست به 
نگارش کتاب های ارزشمند متعددی زد که برخی از 
آن ها، در آن دوران، تأثیر مهمی در روند پیروزی انقالب 
اسالمی داشت. با این حال، شناخت نسل امروز درباره 
آثار شهید جوانمرد، چندان مطلوب نیست. بسیاری 
از آثار او تجدید چاپ نشده و برخی از آن ها، به مرحله 
چاپ نرسیده است. کتاب هایی همچون »راه سوم، 
بین کمونیسم و سرمایه داری«، »کمونیسم از دیدگاه 
نظام اقتصادی و اجتماعی اسالم« و »مبارزه با جهل و 
مادیت«، تقریبًا نایاب اند و تعدادی از جزوه های مربوط 
به مباحث اعتقادی که توسط آن شهید بزرگوار به رشته 
تحریر درآمده، هنوز به زیور طبع آراسته نشده است. 
موضوعی که شهید هاشمی نژاد در بیشتر آثار مکتوب 
خود مدنظر قرار می داد، توجه به جوانان و پاسخ گویی 
به پرسش های فکری و اعتقادی آن ها بــود.  او برای 
جوانان، شخصیت و جایگاه فوق العاده ای قائل بود و 
اعتقاد داشت که توجه به آن ها، در واقع، بیمه کردن 
آینده انقالب اسالمی در برابر خطراتی است که همواره 
آن را تهدید می کند. آن چه در پی می آید، معرفی 
مختصری از چند اثر مشهور این شهید واالمقام، در 

آستانه سالروز شهادت مظلومانه اوست.

درسی که حسین)ع( به انسان ها آموخت	 
کتاب »درســـی کــه حسین)ع( بــه انسان ها آموخت« 
نخستین بار، در سال 1352 به چاپ رسید. این کتاب 
در سه بخش تدوین شده و در پی ارائه تحلیلی جامع از 
چرایی و چگونگی واقعه عاشورا به مخاطب است. در 
فصل نخست این کتاب، عواملی که قیام امام حسین)ع( 
را ایجاب می کرد، شرح داده شده است. نویسنده، ضمن 
بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی جهان اسالم در عصر 
امام حسین)ع(، به شرح برخی مفاهیم بنیادین، مانند 
انسانیت، آزادی، شهادت و... از دیدگاه اسالم می پردازد. 
در بخش دوم کتاب، سیره امام حسین)ع( در مقابله با 
حکومت یزید، به عنوان طاغوت، بررسی شده و مهم ترین 
ویژگی های مبارزاتی سیره آن حضرت مورد تحقیق قرار 
گرفته است. بخش سوم کتاب نیز به نقش کاروان اسیران 
کربال در تداوم نهضت حسینی و پیگیری سیره مبارزاتی 

ــی که  سیدالشهدا )ع( اختصاص دارد. کتاب »درس
حسین)ع( به انسان ها آموخت« را می توان درسنامه ای 

برای مبارزان علیه رژیم طاغوت نامید.

مناظره دکتر و پیر	 
کتاب »مناظره دکتر و پیر« در سال 1343 به چاپ رسید. 
هدف از نگارش این کتاب، پاسخ به شبهات و پرسش هایی 
بود که از سوی روشنفکران، درباره مباحث اسالمی مطرح 
می شد. شهید هاشمی نژاد این کتاب را در قالب داستان به 
رشته تحریر درآورده است. صحبت هایی که در واقع طرح 
پرسش یا شبهه و پاسخ به آن است، میان تعدادی مسافر در 

یک قطار رد و بدل می شود. 

مشکالت مذهبی روز	 
ــار شهید  »مشکالت مذهبی روز« یکی از نخستین آث

هاشمی نژاد است. این کتاب در سال 1328 و در 17 
سالگی آن مرحوم به رشته تحریر درآمد و هدف از آن، پاسخ 
گویی به مسائل روز و به ویژه پرسش هایی بود که جوانان 
درباره آموزه های اسالمی مطرح می کردند. نگاهی به آثار 
شهید هاشمی نژاد نشان می دهد که آن مرحوم، اهتمام 
فراوانی به پاسخ گویی به پرسش های جوانان داشت. 
شهید هاشمی نژاد، چنان که خود در بخشی از مقدمه این 
کتاب اشاره می کند، در پی دادن پاسخی قانع کننده به 
جوانان است. کتاب با نثری ساده و بی پیرایه نوشته شده 
و درک محتوای آن برای همه ممکن است. آن مرحوم در 
این کتاب به پرسش هایی درباره »حکومت جهانی امام 
زمان)عج(«، »طول عمر امام )عج( از نظر زیست شناسی و 

پزشکی«، »مشکل پیری«  و ...  پاسخ داده است .

قرآن و کتاب های دیگر آسمانی	 
»قرآن و کتاب های دیگر آسمانی«، مجموعه 10 جلسه 
سخنرانی شهید هاشمی نژاد در حسینیه ارشاد است. 
او در این کتاب، ضمن ارائه بحث مقدماتی درباره نبوت و 
مباحثی مانند لزوم اعجاز انبیا، جنبه های مختلف اعجاز 
قرآن و چگونگی جمع آوری آن، به مقایسه ای مختصر و 
کوتاه میان کتاب مقدس مسلمانان با سایر کتاب های 
آسمانی می پردازد. شهید هاشمی نژاد در این مقایسه 
به تحریف هایی که در سایر کتاب های آسمانی روی داده 
است، اشاره و آن ها را نقد می کند. برخی از سرفصل های 
این کتاب خواندنی عبارت اند از : »دعوت انبیا«، »چرا 
معجزات انبیا گوناگون است؟«، »قرآن یا معجزه دایمی 
پیغمبر اســالم«، »اعجاز قرآن از جنبه های گوناگون«، 
»ظلم چیست و غفران یعنی چه؟«، »مقصود از ذنب در 

سوره فتح« و ... .

نگاهی به مهم ترین آثار قلمی »جوانمرد فاضل«

میراث مکتوب شهید هاشمی نژاد



بانـد  یـک  اعضـای  سـجادپور-    سـیدخلیل 
موتورسـوار کـه کامپیوتـر خودروهـای پـارک شـده 
در حاشـیه خیابـان های مشـهد را مـی ربودنـد و هر 
قطعه را بیـن 600 تا 700 هزار تومـان به مالخران 
مـی فروختنـد درحالـی بـا دسـتورات ویـژه قضایـی 
دسـتگیر شـدند کـه تاکنـون بـه 30 فقـره سـرقت 

اعتـراف کـرده انـد. 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در پی لو 
رفتن تصاویری از دزدان قطعات خودرو از طریق 
دوربین های مدار بسته، بررسی های پلیس نشان 
داد که اعضای یک باند موتورسوار به راحتی کنار 
خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان ها قرار می 
گیرند و با شگردی خاص کامپیوتر و برخی قطعات 

قابل فروش خودروها را سرقت می کنند.
به دنبال گزارش این ماجرا به قاضی شعبه 216 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد، بالفاصله قاضی 
»جواد آسیان یزد« دستورات ویژه ای را برای پیگیری 
ماجرا و دستگیری یغماگران اموال مردم صادر کرد 
و از نیروهای انتظامی خواست با قاطعیت و رعایت 
موازین شرعی و قانونی عوامل سرقت های مذکور 
را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند. طولی 
نکشید که تصاویر دزدان روی میز نیروهای تجسس 
کالنتری آبکوه قرار گرفت و چهره زنی آنان با استفاده 
از فناوری های نوین آغاز شد. همزمان با لو رفتن 
هویت دزدان موتورسوار، بی درنگ گروهی تخصصی 
از عوامل تجسس با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ 
ابراهیم خواجه پور )رئیس کالنتری آبکوه( عملیات 
ردزنی یکی از متهمان را در بولوار خیبر مشهد ادامه 
دادند و مخفیگاه وی را در حالی شناسایی کردند که 
موتورسیکلت مشکی رنگ مورد استفاده در سرقت ها 
نیز درون منزل قرار داشت. ماموران انتظامی که با در 
نیمه باز روبه رو شده بودند برای رعایت موازین شرعی 
ابتدا زنگ منزل را به صدا درآوردند اما در همین 
حال )رضا- ق( متهم تحت تعقیب به روی پله ها آمد 
و با مشاهده ماموران، پا به فرار گذاشت. در همین 
حال سه گروه از ماموران انتظامی که به سرپرستی 

سروان طیوری )رئیس دایره تجسس کالنتری آبکوه( 
وارد عملیات شده بودند، او را قبل از فرار به پشت بام 
در حالی دستگیر کردند که هنوز بساط استعمال 
مواد مخدرش در اتاق پهن بود. با انتقال متهم و 
موتورسیکلت به کالنتری، تحقیقات درباره دیگر 
اعضای این باند وارد مرحله جدیدی شد. »رضا- ق« 
که مدعی بود او را به اشتباه گرفته اند، وقتی تصاویر 
خود را با خالکوبی هایی که روی پیکرش مشخص 
بود در فیلم دوربین های مدار بسته دید، باز هم 
ادعا کرد این موتورسوار من هستم اما سرقتی انجام 
نداده ام و تنها مواد مخدر و افشانه فلفل کشف شده 

از منزلم را قبول دارم! و حتی فردی را هم که بر ترک 
موتورسیکلت نشسته است نمی شناسم! 

دنبال  به  است:  حاکی  خراسان  روزنامه  گزارش 
اظهارات عجیب متهم، بازجویی ها از وی به شیوه 
فنی تغییر کرد و بدین ترتیب او که در مخمصه سواالت 
تخصصی افتاده بود به  ناچار همدست خود را نیز لو 

داد و حاضر به همکاری با پلیس شد.
در همین حال و با راهنمایی های مستقیم قاضی 
آسیان یزد، بی درنگ نیروهای عملیاتی وارد عمل 
شدند و »علی – ک « )همدست متهم( را   در حالی به 
دام انداختند که از مخفیگاه وی ابزار سرقت و شش 

عدد فشنگ ساچمه ای نیز کشف شد. این متهم 
پس از انتقال به کالنتری اعتراف کرد: حدود دو ماه 
است که با »رضا- ق« کامپیوتر )مغز خودرو( سرقت 
می کنیم و آن ها را به یک مالخر حرفه ای به مبالغی 

بین 600 تا 700 هزار تومان می فروشیم! 
این سارق موتور سوار ادعا کرد تاکنون 25 تا 30 
فقره سرقت در مناطق فرامرز عباسی، ساجدی، 
کوی  و  ایثارگران  عبدالمطلب،  ابوطالب، 
امیرالمومنین )ع( انجام داده ایم اما محل سرقت ها 

را با مشاهده عینی می توانم نشان بدهم! 
وی ادامه داد: همه سرقت ها را با موتورسیکلت 
توقیفی انجام می دادیم به گونه ای که من بالفاصله 
از ترک موتورسیکلت پیاده می شدم و کاپوت خودرو 
را باال می زدم و در همین لحظه »رضا- ق« با یک 
حرکت سریع کامپیوتر را سرقت می کرد. وی درباره 
فشنگ های کشف شده از مخفیگاهش نیز گفت: 
آن ها را حدود دو هفته قبل از داخل یک پژو پارس 
سرقت کردیم اما »رضا« در برخی مواقع با یکی دیگر 

از اعضای باند به نام »امین« هم سرقت می کرد. 
کالنتری  تجسس  نیروهای  گزارش،  بنابراین 
آبکوه در ادامه رسیدگی به این پرونده سرقت، 
مکان های هشت خودرویی را که مورد دستبرد قرار 
گرفته بودند با همکاری متهمان شناسایی کردند 
و سپس با هدایت رئیس کالنتری، عازم کوی 
امیرالمومنین )ع( شدند تا مالخر اموال سرقتی 
را زیر چتر اطالعاتی بگیرند اما آن ها وقتی وارد محل 
شدند ناگهان مالخر مذکور را دیدند که سوار بر یک 
دستگاه خودرو در حال دور دور کردن است. بنابراین 
وی نیز دستگیر شد و در حالی به مقر انتظامی انتقال 
یافت که مدعی بود از طریق وکیلش حال ماموران 

انتظامی را می گیرد! 
به گزارش روزنامه خراسان، دزدان مغز خودرو در 
مواجهه حضوری با این مالخر جوان، اعتراف کردند 
که از حدود دو ماه قبل همه کامپیوترهای سرقتی 
را به وی فروخته اند. بررسی های بیشتر در این باره 

همچنان ادامه دارد.

حوادث پنج شنبه  7 مهر 81401
2 ربیع االول  1444.شماره 21043

در امتداد تاریکی

آدم ربایی در پی ارتباط خیابانی!  
او وقتی به زور دستم را کشید و مرا سوار خودرو کرد خواهرم وحشت 
زده به دنبال ما دوید اما زمانی که به خودرو نرسید به خانه بازگشت و 

پدر و مادرم ماجرای آدم ربایی را به پلیس گزارش دادند اما ...
به گزارش روزنامه خراسان دختر 17 ساله که برای توضیح درباره 
ماجرای آدم ربایی به کالنتری احضار شده بود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کالنتری قاسم آبــاد مشهد گفت: حــدود شش ماه قبل 
زمانی که عضو یکی از گروه های فضای مجازی شده بودم با »هومن« 
آشنا شدم. او دو سال از من بزرگ تر بود و مدام به من ابراز عالقه 
می کرد من هم بدون توجه به آسیب های این گونه آشنایی ها به این 
ارتباط تلفنی و پیامکی ادامه دادم به طوری که خیلی زود این آشنایی 
مجازی به دیدارهای خیابانی کشید و من و هومن با یکدیگر در پارک 
ها و کافی شاپ ها قرار می گذاشتیم و به طور پنهانی به این ارتباط 
غیراخالقی ادامه می دادیم اما طولی نکشید که متوجه شدم هومن 
جوانی پرخاشگر و عصبی است که حتی تعادل روحی نیز ندارد. او 
پسری شکاک بود و همواره مرا سین جیم می کرد که کجا بودی؟ کجا 

رفتی؟ با چه کسی آمدی؟ و با چه کس دیگری ارتباط داری؟ و ...
سوءظن های هومن به حدی رسید که دیگر مرا کتک می زد که چرا 
گفت وگوی تلفنی من طوالنی شده است او معتقد بود همان گونه که 
به راحتی با او ارتباط برقرار کرده ام و در پارک و خیابان برسر قرار 
آمده ام هیچ تضمینی وجود ندارد که روزی به جوانی بهتر از او دل 

نبندم و با او قرار نگذارم ...
خالصه رفتارهای او به جایی رسید که تصمیم گرفتم به این ارتباط 
خیابانی پایان بدهم چرا که مادر و خواهرم نیز در جریان این ارتباط 
قرار گرفته بودند و مرا نصیحت می کردند که  نباید به این گونه روابط 
ادامــه بدهم چرا که این سوءظن ها حتی بعد از ازدواج نیز شدت 
می یابد و سرانجام آن به طالق می رسد. من هم بعد از آن که به دور از 
احساس و هوس های دوران نوجوانی با خودم فکر کردم به تصمیمی 
رسیدم که باید ارتباط با هومن را قطع کنم. این بود که موضوع را با 
خواهر بزرگ ترم درمیان گذاشتم و از او خواستم به همراهم بیاید 
تا من بر سر آخرین قرار با هومن به او بگویم که دیگر نمی خواهم 
هیچ گونه ارتباطی با او داشته باشم چرا که مدتی بود مزاحمت های 
حضوری و تلفنی هومن برای نزدیکانم نیز شروع شده بود اما وقتی 
سرقرار رفتیم او مرا تهدید کرد که نه تنها شماره تلفن مرا به دیگر 
دوستانش می دهد تا برایم مزاحمت ایجاد کنند بلکه شش ماه ارتباط 
نزدیک و دیدارهای پنهانی را نیز لو می دهد. در این هنگام خواهرم نیز 
تالش کرد تا با او صحبت کند که به این ارتباط خیابانی پایان بدهیم 
ولی هومن در یک لحظه دستم را کشید و مرا به زور سوار خودرویش 
کرد خواهرم که غافلگیر شده بود سراسیمه به دنبال خودرو دوید 
اما هومن با سرعت زیاد از آن جا دور شد و مرا به خانه خودشان برد از 
سوی دیگر خواهرم که ترسیده بود با پدر و مادرم تماس گرفت و آن ها 
نیز ماجرای آدم ربایی را به پلیس گزارش دادند. هومن آن شب مرا در 
خانه نگه داشت تا این که عمه اش از راه رسید و من به او گفتم که هومن 
مرا به زور به این جا آورده است و االن پدر و مادرم نگران هستند. عمه 
هومن با شنیدن این ماجرا بالفاصله با برادرش تماس گرفت که پدر 
هومن نیز از او خواست خیلی زود مرا به خانه برساند ولی او مرا در 

بیرون از منزل رها کرد و گفت خودت به خانه بازگرد! 
از سوی دیگر می دانستم پدرم از این موضوع بسیار خشمگین شده 
است و اگر به خانه بازگردم مرا کتک می زند این گونه بود که تصمیم 
احمقانه دیگری گرفتم و آن شب به  منزل یکی از دوستانم رفتم و از 
شدت ترس به تماس های خانواده ام پاسخ نمی دادم تا این که روز بعد 

با خواهرم تماس گرفتم و به او گفتم که منزل دوستم هستم! 
سپس با نصیحت خواهرم به خانه بازگشتم و از آن جا نیز به کالنتری 

آمدیم...
گزارش خراسان حاکی است بررسی های کارشناسی و قضایی درباره 
این ماجرا و با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ سیدرضا معطری 
)رئیس کالنتری قاسم آباد( در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری 

ادامه دارد.
 ماجرای واقعی با همکاری 

پلیس پیشگیری خراسان رضوی

کودک ۲ ساله در شعله های آتش سوخت 
کودک دو سال و نیمه ای در یک آتش سوزی در منطقه شاهدیه 
جان خود را از دست داد. بازرس عملیات سازمان آتش نشانی 
یزد از جان باختن کودک دوونیم ساله در حادثه آتش سوزی خانه 
در شهر شاهدیه خبر داد و افزود: ضروری است که شهرداری 
شاهدیه برای ایجاد و تجهیز ایستگاه آتش نشانی در این شهر 
اقدام کند هر چند این موضوع بارها تذکر داده شده اما هنوز 
عملیاتی نشده است. به گزارش رکنا،هادی غفاری با اشاره به 
بروز حوادث متعدد در سال های اخیر این شهر گفت: حادثه روز 
گذشته در بافت تاریخی شاهدیه رخ داد و همکاران نزدیک ترین 
ایستگاه آتش نشانی در مرز شهرهای شاهدیه و یزد کمتر از چهار 

دقیقه در محل حادثه حاضر شدند اما در نهایت نتوانستند کودک 
را نجات دهند. بازرس عملیات سازمان آتش نشانی یزد افزود: 
قطعًا زمانی که مسافت ایستگاه پشتیبان از محل بروز حادثه دور 
باشد، زمان حضور آتش نشانی در محل حادثه طوالنی تر است و 
تلفات جانی و مالی افزایش خواهد یافت و از بازه زمانی سبز یعنی 
کمتر از پنج دقیقه فراتر می رود. وی تاکید کرد: مشابه این حادثه 
یا حوادث وسیع تر پیش از این رخ داده و در آینده نیز احتمال وقوع 
دارد از این رو شهرداری شاهدیه باید به این موضوع مهم توجه 
کند تا تمام شهر بتواند تحت پوشش ایستگاه آتش نشانی قرار 

بگیرد و کمترین خسارت ها را از حوادث شاهد باشیم.

عامالن دستربد به قطعات خودروهای اپرک شده در حاشیه خیاابن های مهشد دستگیر شدند 

اختصاصی خراسانمغز خودرو 600 هزار تومان! 

 جست وجوگر گنج در چنگ پلیس
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی از دستگیری 
یک حفار غیرمجاز در تبریز خبر داد.کاظم داداشــی، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی اظهار کرد: »به دنبال گزارش مردمی مبنی بر فعالیت 
مشکوک و انجام حفاری غیرمجاز در منزل مسکونی در منطقه ابوریحان تبریز، طی عملیاتی 
جامع نیروی یگان حفاظت شهرستان با شناسایی محل مد نظر و حضور در منطقه از انجام حفاری 
جلوگیری کرد.«فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان 
شرقی گفت: »طی این عملیات که با همکاری کالنتری 15 تبریز انجام شد، مالک مکان مذکور 
به عنوان عامل حفاری غیرمجاز به همراه دیگر ابزارآالت حفاری غیرمجاز به مراجع قانونی تحویل 
داده شد.«داداشی خاطرنشان کرد: »هم استانی ها می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
حوزه میراث فرهنگی، مراتب را با شماره 0۹662، مرکز پیام یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی کشور اطالع دهند.«

تصادف  مرگبار   وانت ها
برخورد سه دستگاه وانت در محور خدابنده به ابهر به فوت سه نفر و جراحت پنج نفر منجر شد.
به  گزارش مشرق  تصادف روی داده در محور ابهر-خدابنده به فوت سه نفر منجر شده است.

این حادثه در ساعت 10 دیروز و در کیلومتر 13 محور خدابنده به ابهر روی داده است. در این 
تصادف رانندگی دو دستگاه وانت با هم برخورد کرده بودند که در ادامه وانت سوم هم با آن ها 
برخورد می کند.این برخورد  رخ به رخ سه نفر فوتی و پنج مجروح به جا گذاشته است.کارشناسان 

در بررسی های اولیه انحراف به چپ را علت وقوع این تصادف اعالم کرده اند.

مرگ مشکوک مرد الکیل
دوستانش او را به قتل رساندند؟

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دو مرد جوان را به دلیل فوت مشکوک دوست خود دستگیر 
کردند.به گزارش تسنیم، شنبه دوم مهر ، مرگ مشکوک یک مرد جوان روی تخت بخش اورژانس 
بیمارستانی در غرب تهران از سوی کادر درمان به مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش داده شد.
با اعالم این خبر، ماموران کالنتری 1۴0 باغ فیض، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با 
دستور ساسان غالمی؛ بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جرایم جنایی راهی محل حادثه 

شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
تیم جنایی پس از حضور در بیمارستان، با جسد مرد جوانی روی تخت بخش اورژانس مواجه شدند 
که به دالیل نامشخصی فوت کرده بود که در ادامه مشخص شد، متوفی توسط دو مرد جوان که از 
دوستان قدیمی وی هستند،  به این مرکز درمانی منتقل شده است.بازپرس غالمی پس از دریافت 
این اطالعات، به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دستور داد تا دوستان متوفی را هدف تحقیق 
قرار دهند که در آغاز بررسی ها مشخص شد، دو مرد جوان پس از حضور در بیمارستان در گفت 
وگو با پرسنل اورژانس ادعا کردند متوفی به خانه  آن ها آمده و به دلیل مصرف مشروبات الکلی از 
حال رفته است.دو مرد جوان به کارآگاهان گفتند: چند سالی است که متوفی را می شناسیم، او 
روز حادثه به خانه  ما آمد که با یکدیگر مشروبات الکلی مصرف کردیم همه چیز عادی پیش رفت تا 

این که متوفی حالش بد شد و روی زمین افتاد و ما با اورژانس تماس گرفتیم.
از سوی دیگر بررسی ها نشان داد، روی دست یکی از دوستان متوفی به دالیل نامشخصی آثار 
کبودی وجود دارد که این موضوع نشان می داد وی با فردی درگیر شده است؛ بدین ترتیب با دستور 
بازپرس پرونده، این دو مرد جوان به دلیل مرگ مشکوک دوست خود توسط کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی دستگیر شدند.تحقیقات در خصوص این پرونده توسط  بازپرس شعبه سوم دادسرای 
امور جنایی ادامه دارد و متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان این حادثه در اختیار کارآگاهان 

اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.
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۹اجتماعی

گزیده  ثروت سوزی های میلیارد   دالری  در گردشگری 
طبق پیش بینی شورای جهانی، اقتصاد گردشگری طی 10 سال آینده ساالنه 5.8 درصد رشد خواهد داشت و 126 میلیون شغل جدید 

ایجاد می کند؛ تحولی که بدون تقویت زیرساخت ها و اصالح فرایندها، دست ما از آن خالی خواهد بود 
مصطفی عبدالهی- تا 10 سال دیگر 126 میلیون 
شغل جدید به واسطه صنعت گردشگری در جهان 
ایجاد خواهد شد اما  ما سهم قابل بیانی از آن نخواهیم 
داشت؛ این یک پیش بینی رسمی بین المللی است 
که کام ما را در روزهایی که به نام هفته گردشگری 

نام گذاری شده است، تلخ می کند.

شعارها و نام گذاری ها زیباست، اما ...       
از دو روز قبل که هفته گردشگری آغاز شده است، 
ــاره حــرف هــایــی را می شنویم کــه خیلی هم  ــ دوب
تازگی ندارد؛ ظرفیت های فرهنگی ما برای توسعه 
گردشگری، جغرافیا و طبیعت بکر کشورمان، اقوام 
و اقلیم های مختلف و...  . استعدادمان هم برای 
نام گذاری ها خوب است و از پنج تا 12 مهر را مزین 
کرده ایم به فهرستی از اسامی زیبا: »گردشگری 
در چهار اقلیم ایــران«، »ایــران سرای اندیشمندان و 
مفاخر فرهنگی، ادبــی«،  »گردشگری در دسترس 
برای همه گردشگران«، »طبیعت گردی و گردشگری 
روستایی« و... . اما گزارش ها نشان می دهد سهم ما از 
بازار بزرگ گردشگری در جهان بسیار ناچیز است و 
در چشم انداز 10 ساله این صنعت هم جایی نداریم. 
این درحالی است که ایران از لحاظ ابنیه و آثار تاریخی 
جزو کشورهای  نخست جهان و از لحاظ جاذبه های 

اکوتوریستی در میان 10 کشور برتر دنیا قرار دارد.

نگاهی به گزارش شورای جهانی سفر و        
گردشگری

بررسی این که تحلیل ها و پیش بینی های نهادها و 
مجامع بین المللی چقدر اهمیت و اعتبار دارد به 
جای خود؛ اما وقتی در گزارش های رسمی خودمان 
به بخشی از آن ها استناد می کنیم، طبیعی است که 
ابعاد مختلف آن را هم جدی بگیریم. صحبت ما درباره 
گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری است که با 
تحلیل روند این صنعت در سال های 2019 و 2021، 
آمارهایی را ارائه کرده و یک پیش بینی هم برای دهه 

پیش رو داشته است.

قرار گرفتن ما در فهرست 20 کشور اول       
بخشی از این گزارش برای ما خوشایند است؛ چراکه 
نشان می دهد در سال 2021، کشور ما توانسته 

خودش را در جمع 20 کشور اول جهان، از نظر سهم 
 )GDP( اقتصاد گردشگری در تولید ناخالص داخلی
قرار دهد و با عدد 48.1 میلیارد دالر، در رتبه نوزدهم 
جای گرفته ایم. عددی نزدیک به کشورهایی مانند 
ترکیه )59.3 میلیارد دالر(، عربستان )51.5 میلیارد 
دالر(، کره جنوبی )48.8 میلیارد دالر( و سوئیس 
)44.5 میلیارد دالر(. البته فاصله مان با کشورهای 
ــت؛ آمریکا )1271.2  ــاد اس صدرنشین بسیار زی
میلیارد دالر(، چین )814.3 میلیارد دالر(، آلمان 
)251 میلیارد دالر( و ژاپن )206 میلیارد دالر(. به 
هر حال این رتبه برای ما ارزشمند است و قابل توجه، 
اگرچه بررسی دقیق تر این گزارش نشان می دهد که 
جابه جایی های ایجاد شده در این رتبه بندی ارتباط 
مستقیم با دو سال کرونایی داشته وگرنه در سال 
2019 و پیش از آغــاز کرونا، بیستمین کشور این 
رتبه بندی بیش از 76 میلیارد دالر اقتصاد گردشگری 
داشته اما در سال 2021، هفت کشور از فهرست 

بیست تایی، درآمدی کمتر از این عدد     داشته اند. 

ضرورت توجه به گردشگری داخلی       
در خصوص آمار 48 میلیارد دالری مورد اشاره شورای 
جهانی سفر  و گردشگری که عدد قابل توجهی است، 
2 نکته قابل اشاره است اوال این که مبنای محاسبه این 
رقم برای دالر 4200 بوده یا دالر بازار آزاد که هرکدام 
از این 2 مبنا می تواند در رقم نهایی موثر باشد و نکته 
دوم این که احتماال این عدد شامل گردش مالی حوزه 

گردشگری داخلی نیز می باشد و به معنی آورده 48 
میلیارد دالری گردشگران خارجی به کشور نیست. 
 گردشگری داخلی یکی از حوزه  هایی است که می تواند
 آورده زیادی برای صنعت گردشگری داشته باشد و حتی 
در مواردی ضرورت توجه به آن اولویت بیشتری بر جذب 

گردشگر خارجی دارد.

یک پیش بینی مهم و البته تلخ       
در کنار این نگاه به گذشته، آن چه در گزارش شورای 
جهانی سفر و گردشگری باید بــرای ما مهم باشد، 
پیش بینی 10 سال آینده این صنعت اســت. طبق 
این گــزارش، تا سال 2032 میالدی، سهم صنعت 
گردشگری از تولید ناخالص داخلی در کل جهان هر 

سال 5.8 درصد رشد خواهد داشت، یعنی دو برابر 
نرخ رشد متوسط ساالنه. مهم تر این که طی یک دهه 
آینده، 126 میلیون شغل جدید به واسطه گردشگری 
در جهان ایجاد خواهد شد که نگرانی ما در همین 
جاست، چراکه سهم قابل بیانی از آن نداریم و تقسیم 

آن، به این شکل پیش بینی شده است:
* 64.8 درصد از 126 میلیون شغل جدید در آسیا 
و اقیانوسیه، 11.8 درصــد در آفریقا، 8 درصــد در 
آمریکای شمالی، 6.9 درصد در اروپــا، 4.7 درصد 
در آمریکای التین و فقط 3.1 درصد آن در خاورمیانه 

خواهد بود.
* در بررسی سهم کشورها نیز، 25.5 درصــد این 
مشاغل جدید در چین، 20.4 درصد در هند، 5.3 
درصد در آمریکا، 4.2 درصد در اندونزی، 2.8 درصد 
در تایلند، 2.5 درصد در فیلیپین و 2.3 درصد در 
مکزیک خواهد بود و سهم همه کشورهای دیگر روی 
هم 37 درصد پیش بینی شده که به دلیل کوچک 
بودن اعداد مربوط به هر یک از آن ها، در گزارش جهانی 
درج نشده است.هرچند در این حوزه موضوعاتی 
مانند نسبت جمعیت، وضعیت سیاسی و فرهنگی 
خاورمیانه و کارشکنی ها در توسعه گردشگری این 
منطقه، به ویژه ایران، اثرگذار است اما به هر حال با این 
آمار و ارقام جهانی، تردیدی نیست که باید نگران آینده 
صنعت گردشگری بود؛ صنعتی که می تواند بخشی 
از اقتصاد نفتی ما را پوشش دهد و به درآمدی پایدار 
برای کشور تبدیل شود، اگر نگاهی جدی و راهبردی 

به آن داشته باشیم.
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»روح ا... حسین زاده« مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی 
در این باره به خراسان می گوید: تا زمانی که زیرساخت های داخلی را تقویت نکنیم و 
فرایندهای موجود در حوزه گردشگری اصالح نشود، نمی توانیم منتظر تغییر وضعیت 
این صنعت در کشور باشیم. حسین زاده که با حکم وزیر میراث فرهنگی مدیریت این 
شرکت را عهده دار شده، می افزاید: توجه ویژه به زیرساخت ها ، ایجاد مشوق برای 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از الگوهای موفق صنعت گردشگری در جهان از جمله اقداماتی 
است که باید مدنظر قرار بگیرد تا با استفاده از آن ها بتوانیم این صنعت را در کشور توسعه دهیم. او می افزاید: 
با توسعه گردشگری بسیاری از صنوف و صنایع دیگر نیز پویا خواهد شد و طبیعتا اشتغال زایی مناسبی را هم 

با خود به همراه خواهد داشت.

   نیازمند اصالح زیرساخت ها و فرایندها هستیم

رسانه های جهان 

یندیپندنت:  ا
نتایج مطالعه ای 
نـــــــــــشـــــــــــان 
ــد کــه  ــ ــی دهـ ــ مـ
قــرارگــرفــتــن در 
معرض آلودگی هــوا، خطر ابتال 
دیابت  و  حساسیت ، چاقی  بــه 
ــر رشــد  ــد و ب ــی ده را افــزایــش م
ــذارد.  ــی گ ــاثــیــر م مغز نــوزادان ت
دانشگاه  پژوهشگران  گفته  بــه 
آالینده های  بین  بولدر کلرادو، 
آلودگی های  مثل  استنشاقی – 
نــاشــی از تــرافــیــک، حریق های 
ــزرگ و صنعت – و تغییرات در  ب
ــی نـــــوزاد در  ــروب ــک ــی ــت م ــالم س
شــش مــاهــه اول زندگی ارتباط 

وجود دارد. 

  86۷ هکتار جنگل و مرتع 
در 5 ماهه امسال در آتش 

سوخت

 ایرنا نوشت: بر اســاس آمار در پنج ماه 
اول ســال 1400  درحــدود 6 هــزار و 
272 هکتارجنگل و مراتع آتش سوزی 
رخ داد امــا در پنج ماهــه اول امســال 
867 هکتار آتش ســوزی گزارش شد؛ 
از نظــر تعداد هم ســال گذشــته 184 
فقره و امســال 102 فقره آتش سوزی 
رخ داده اســت. اکبری معــاون محیط 
زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
درایــن  زیســت  محیــط  حفاظــت 
باره  گفت: در استان هایی مانند فارس 
و مازندران و درمجموع استان هایی که 
مناطق جنگلی و مرتعــی زیادی دارند 
آتش سوزی بیشتر رخ می دهد، برخی 
استان ها هم مانند استان های مرکزی 
و شــرقی کمتر درگیر آتش ســوزی می 

شوند. 

رتبه 1۷ ایران در تولید 
زباله

 World Population بر اساس آمار
ــای  Review )ســازمــانــی کــه داده هـ
آماری جمعیتی به روز را درباره تمامی 
کشورها ارائه می دهد( در سال 2021 
ایران رتبه 17 در تولید زباله را داشت. 
همچنین به نقل از اطلس کالن شهر 
تهران هر فرد به طور متوسط ساالنه 
ــه تولید  ــال ــر وزن خـــود زب ــراب ــش ب ش

می کند. 
سرانه  متوسط  ایسنا،  بنابرگزارش 
ــده در تــهــران 320  زبــالــه تولید ش
ــوی دیــگــر در  کیلوگرم اســت. از س
حالی که سرانه تولید زباله در جهان 
حدود 110 کیلوگرم در سال و سرانه 
250 تا  روزانـــه در مقیاس جهانی 
300 گرم اســت، این رقم در ایران 
600 گــرم و در شمال شهر تهران 

1200 گرم است. 

ــی: در  تــی آر ت
تــعــداد  نیجریه 
افـــرادی کــه در 
وبا  همه گیری 
جــان خــود را از 
دست دادند به 149 نفر افزایش 
یافت. در اطالعیه مرکز کنترل 
بیماری نیجریه )NCDC(، آمده 
2022  این  است که از ژانویه 
ایالت   30 به  همه گیر  بیماری 
این  پایتخت  ابوجا  همچنین  و 
ــت. در  ــرده اس کشور ســرایــت ک
شد:  خاطرنشان  اطالعیه  ایــن 
در ایــن مــدت 5 هـــزار و 451 
ــفــر مــبــتــال بـــه وبـــا شــنــاســایــی  ن
جان باختگان  تــعــداد  و  شــدنــد 
ــه 149 نفر  ایـــن هــمــه گــیــری ب
افزایش یافت. وبا، یک بیماری 
از  نــاشــی  آب  و  غــذا  از  منتقله 
باکتری »ویبریو«، باعث اسهال 
می شود.  بــدن  کم آبی  و  شدید 
ایــن بیماری در صــورت درمــان 

نشدن، می تواند کشنده باشد.

۱۴۰۱۸۸۹۴۳/ش



کاهش 15 تا 20 درصدی قیمت 
برنج و روغن در 2 ماه اخیر 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران از 
کاهش قیمت برخی کاالهای اساسی خبر داد و 
گفت: قیمت روغن و برنج طی ماه های اخیر بین 

15 تا 20 درصد کاهش یافته است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ، رضا کنگری در 
برنامه تلویزیونی میز اقتصاد با اشاره به کاهش 
10 تا 15 درصدی قیمت برنج اظهار کرد: قیمت 
برنج ایرانِی بار قدیم با کیفیت ضعیف به سمت 
متوسط)پرمحصول( هر کیلو 75 هزار تومان 
بوده که قیمت باِر جدید این نوع برنج به حدود 

40 تا 45 هزار تومان رسیده است.
وی گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج اعال نیز هم 
اکنون بین 90 تا 115 هزار تومان و این در حالی 
است که تا دو ماه پیش قیمت هر کیلوگرم برنج 

اعال بین 100 تا 130 هزار تومان بود.
ایــن اظــهــارات در شــرایــطــی اســت کــه امسال 
ممنوعیت فصلی واردات برنج لغو شده است. 
چندی پیش دبیر خبرآنالین به نقل از دبیرکل 
بنکداران مــواد غذایی، از کاهش 40 درصدی 
قیمت برنج ایرانی و 15 درصدی برنج خارجی به 
دلیل افزایش تولید برنج، پربودن انبارها و ذخایر 
کافی خبر داده بود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
نیز حباب کاذب قیمت برنج ایرانی و رکود بازار را 

علت اصلی کاهش قیمت برنج ایرانی اعالم کرد.
رئیس اتحادیه بنکداران مــواد غذایی تهران 
همچنین اظهار کرد: قیمت روغن در دو ماه اخیر 
حدود 15 تا 20 درصد کاهش یافته، به طوری که 
قیمت عمده فروشی یک حلب روغن 5 کیلویی 
از 400 هزار تومان به 295 هزار تومان رسیده و 
قیمت عمده فروشی روغن مایع 900 گرمی نیز 
از 68 هزار تومان به حدود 55 تا 56 هزار تومان 

کاهش یافته است.
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

) 301( 287,933287,933308,54439,92178,00613,158,440)200,000( 145,000,00081,000,00051,000,000335,136-
 شاخص

قیمت خوراکی ها در یک 
استان نزولی شد

تورم ماهانه خوراکی ها در شرایطی در شهریور 
به 2.1 درصد برای کل کشور رسید که استان 
ها تفاوت 4.3 درصدی را در این شاخص به ثبت 
رساندند. بر این اساس استان مرکزی با عقبگرد 
)ارزانی( 0.3 درصدی قیمت ها روبه رو شد و 
خراسان شمالی با تورم ماهانه یک درصد در رده 
دوم فهرست استان های کم تورم قرار گرفت. از 
سوی دیگر استان های قم و لرستان به ترتیب با 
تورم ماهانه 4.1 و 4 درصد در باالی رده بندی 
مذکور قرار گرفتند. در شهریورماه همچنین 
ــوی، خراسان جنوبی و  استان خراسان رض
تهران به ترتیب با تورم ماهانه 1.6، 2.3 و 1.9 
درصد روبه رو شدند.  )منبع: مرکز آمار ایران(

گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، ایران را 
چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز در دنیا 
پس از آمریکا، روسیه و چین معرفی کرده 
پرجمعیت  همگی  که  کشورهایی  اســت. 
اند. با این حال بررسی ها نشان می دهد 
که سرانه مصرف در کشور ما در مقایسه با 
10  کشور بزرگ مصرف کننده گاز خیلی 
غیر عادی نیست. هر چند باید به واقعیات 
ــن حامل  متعددی در خصوص اتــالف ای

انرژی مهم در کشور اشاره کرد.
به گزارش خراسان، اگر چه ایران جزو پنج 
دنیاست  گــاز  تولیدکننده  نخست  کشور 
امــا مصرف بــاال سبب شــده اســت در زمره 
این  از  کننده  مصرف  ــزرگ  ب کشورهای 
منظر قــرار گیرد. در ایــن خصوص دیــروز 
ــزارش داد که طبق  ــارس گ خبرگزاری ف
شرکت  ساالنه  گــزارش  یکمین  و  هفتاد 
انگلیسی بریتیش پترولیوم )BP( با عنوان 
»مرور آماری انرژی جهان 2022« ایران 
با مصرف 241.1 میلیارد متر مکعب گاز، 
چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز دنیا در 
سال 2021 است. این در حالی است که 
چند ماه قبل نیز این شرکت در گزارشی، 
ایران را چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز 
دنیا با تولید 256.7 میلیارد متر مکعب 
ــدان معناست که  ــود. ایــن ب ــرده ب ــالم ک اع
حدود 94 درصد از گاز تولیدی ایران، تنها 

در داخل مصرف می شود.

ایران در مقایسه با سایر پرمصرف های 	 
گاز دنیا

طبق گزارش بریتیش پترولیوم، ایران در 
شرایطی چهارمین مصرف کننده گاز در 

دنیا شناخته می شود که کشورهای اول تا 
سوم در این فهرست یعنی آمریکا، روسیه و 
چین، جملگی جزو کشورهای با جمعیت 
باال به شمار می روند. با این حال این سوال 
مطرح می شود که ایران با جمعیت زیر 100 
میلیونی احتمااًل در مقایسه با کشورهای 

پرجمعیت، مصرف گاز بسیار باالیی دارد.
هر چند بیان وابستگی بین مصرف گاز و 
جمعیت در کشورهای مختلف به بررسی 
های بیشتر نیاز دارد اما به طور سرانگشتی 
می تــوان سرانه مصرف گاز در 10 کشور 
پرمصرف را مد نظر قرارداد.  جدول پایین 

این موضوع را نشان می دهد.
همان طور که مالحظه می شــود، مصرف 
سرانه گاز در ایران در حالی به 2790 متر 
مکعب در سال می رسد که این رقم به عنوان 
مثال در آمریکا 2465، در روسیه با اقلیم 
سرد 3250، در چین 260، در کانادا با 
اقلیم سرد 3161، در عربستان با اقلیم 
گرم 3370، در آلمان 1073 و انگلستان 
1130 متر مکعب در سال است بنابراین 
می توان گفت سرانه مصرف گاز در کشور ما 
در مقایسه با سایر 10کشور بزرگ مصرف 

کننده گاز خیلی غیر عادی نیست.
با این حال داده ها و گزارش های دیگر نشان 
می دهند که جلوی فرصت تولید باالی گاز 
در کشور برای رشد صــادرات این محصول 
راهبردی، هم اینک با مصرف باال و غیر بهینه 
گرفته شده است. به طوری که حتی در سند 
»تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور« 
که انتهای سال 99 ابالغ شد، به صراحت 
پیش بینی تراز منفی گاز کشور در سال های 

1400، 1404 و ... بیان شده است.

آیا مردم گاز زیاد مصرف می کنند؟ 	 
پاسخ به این ســوال هم مثبت و هم منفی 
است. در واقع اگرچه الگوی مصرف برخی 
مردم اشتباه است اما باید توجه داشت که 
اواًل مصرف گاز بخش خانگی طبق آمارهای 
سال 97 در رده دوم مصرف گاز بین بخش 

های مختلف کشور قرار داشته است. 
طبق سند تراز تولید و مصرف گاز، در بازه 
ــد،  زمانی یادشده نیروگاه ها 32.4درص
18.8 درصـــــد، بخش  ــش صــنــعــت  ــخ ب
ــد، صنایع غیر عمده  خانگی 27.8 درص
ــد، بخش عمومی 3.9درصــد،  8.7 درص
حمل و نقل حدود 3.6 درصد و کشاورزی 
1.2 درصد از مصرف گاز کشور را به خود 
کلیت  در  بنابراین  ــد.  ان داده  اختصاص 
ماجرا، مصرف زیاد گاز را باید در بخش های 

مختلف جست وجو کرد.
ثانیًا باید توجه داشت که طبق سند یادشده 
در بخش خانگی عمده ترین دالیل مصرف 
باالی گاز، اتالف حرارتی ساختمان ها و 
استفاده از تجهیزات گرمایشی با بازدهی 
پایین است. این سند همچنین تاکید کرده 
که )در بازه زمانی مورد بررسی( در بخش 
نیروگاهی متاسفانه به دلیل تعرفه بسیار 
پایین گاز و برق تولیدی، رغبت چندانی 
برای افزایش بازده حرارتی نیروگاه ها وجود 
نداشته است. در بخش صنعت نیز این سند 
در هدف گذاری های کاهش مصرف گاز به 
طور ویژه از دو صنعت سیمان و آهن و فوالد 

نام برده است.
ثالثًا در وهله آخر باید به اصالح یارانه های 
ــای مختلف  ــک ه ــن بخش در بین ده ای
درآمدی همزمان با اصالح و واقعی سازی 
ــرژی مهم،  تدریجی قیمت ایــن حامل ان
ــازی مصرف اشـــاره کــرد.  ــرای بهینه س ب
موضوعی که البته در راستای آن باید ابعاد 
 متعدد اجتماعی و رفاهی مــردم در نظر 

گرفته شود. 

مقصران مصرف باالی گاز در کشور
 بریتیش پترولیوم، ایران را چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز در دنیا معرفی کرده است 

کدام بخش ها در کشور گاز بیشتری مصرف می کنند؟

80 درصد تقاضای فعلی مسکن 
سرمایه گذاری و داللی است 

حسین بردبار- رئیس مرکز پژوهش های سازمان 
امور مالیاتی با بیان این که روند تقاضای مصرفی 
و سرمایه ای مسکن نسبت به سال 55 برعکس 
شده است، اظهار کرد: بر اساس نتایج مرکز ملی 
آمار،درسال 55، 20 درصد از تقاضای مسکن در 
جامعه از نوع داللی و سرمایه گذاری و 80 درصد 
تقاضا از نوع مصرفی بود اما درســال 1400 این 
نسبت برعکس شــده یعنی 80 درصــد تقاضای 
مسکن در فضای فعلی اقتصادی جامعه از نوع 

سرمایه ای است.
به گــزارش خراسان، مهدی موحدی بکنظر، در 
برنامه میز اقتصادی شبکه خبر درخصوص اجرای 
مالیات بر عایدی سرمایه افزود: یکی از مواردی که 
باعث ایجاد نقدینگی در جامعه می شود، فعالیت 
های سوداگرانه است و مالیات بر عایدی سرمایه با 
هدف جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و سفته 
بازی است.به گفته وی تاکنون قانونی نداشته ایم 
که جلوی فعالیت های سوداگرانه در حوزه مسکن 
و خودرو را بگیرد و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 
می تواند در همین راستا موجب هدایت نقدینگی 

به سمت تولید شود.
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی نیز دراین برنامه با یادآوری 
این که متن فعلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
شامل چهار حوزه ملک و مسکن، خودرو، طال و 
سکه و ارز می شود، افزود: این نوع مالیات مشمول 
کسانی نمی شود که یک باب منزل مصرفی دارند 
یا حتی به تعداد افراد خانوارشان مسکن بخرند 
ولی نفروشند و برای کسانی است که دراین حوزه 
فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه دارند که 
دراین صورت بخشی از درآمدشان را باید به عنوان 

مالیات به دولت بدهند.  
وی ادامه داد: هدف از اجرای این نوع مالیات آن 
است که پول ها از بخش غیرمولد به سمت بخش 
های مولد و تولید هدایت شود. به گفته رضاخواه، 
االن قشر معدودی وجود دارند که از محل معامالت 
سوداگرانه ملک و زمین و مسکن و خودرو و امثال آن 
سود می برند و این کار آنان باعث افزایش قیمت می 
شود که دود آن به چشم عموم مردم می رود لذا این 
افراد باید بخشی از درآمدشان را در قالب مالیات بر 

عایدی سرمایه به اقتصاد بازگردانند.

 گران ترین ملک فروخته شده، 
هر متر به قیمت یک پژو 20۶!

خبرآنالین - قیمت گران ترین ملک مسکونی 
فروخته شده در زمستان سال 1400 در کشور 
اعــالم شد. در حالی که متوسط قیمت معامله 
مسکن در کشور بر اساس اعالم مرکز آمار ایران 
12 میلیون و 797 هزار و 500تومان بوده است، 
گران ترین واحد مسکونی فروخته شده در کشور 
بیش از 276 میلیون تومان در هر متر مربع قیمت 
خورد. مرکز آمار ایران بدون اعالم محل قرارگیری 
این ملک مسکونی و بدون اشاره به جزئیات بیشتر 
در این زمینه تنها به ذکر قیمت هر متر مربع بسنده 
کرده است. به این ترتیب قیمت هر متر مربع از این 
ملک با نرخ یک پژو 206 تیپ2 برابری می کند. 
بهای هر دستگاه پژو 206 تیپ2 برابر با 278 
میلیون تومان و نرخ هر پژو 206 تیپ2 سال 

1401 برابر با 296 میلیون تومان است.

افزایش 20 درصدی مصرف 
بنزین در تابستان امسال 

مهر - معاون مدیر در شرکت تامین فراورده های 
نفتی کشور گفت: در سه ماه تابستان امسال 
روزانه به طور متوسط 105 میلیون لیتر بنزین 
مصرف شد. سید پیمان جزایری دلیل اصلی رشد 
مصرف این دو فراورده را افزایش سفرها با توجه 
به فروکش کردن شیوع بیماری کرونا اعالم کرد 
و افزود: در سه ماه مشابه سال قبل، مصرف بنزین 

86.7 و نفت گاز 99.4 میلیون لیتر بوده است.

بازار خبر

گزارش خبری

 
میزان مصرف 

)میلیارد متر مکعب 

در سال(

 جمعیت 

)میلیون نفر(

 حدود سرانه مصرف گاز 

 به ازای هر نفر جمعیت 

)متر مکعب در سال(

 2465.6 335.3 826.7آمریکا

 3250.7 146.0 474.6روسیه

 260.8 1451.8 378.7چین

 2790.5 86.4 241.1ایران

 3161.8 37.7 119.2کانادا

 3370.7 34.8 117.3عربستان

 824.8 125.6 103.6ژاپن

 1073.5 84.3 90.5آلمان

 668.2 132.9 88.2مکزیک

 1130.9 68.0 76.9انگلستان
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امام علی عليه السالم می فرمایند:
َاْحَضُر الّناِس َجوابا َمْن َلْم َيْغِضْب؛

 حاضر جواب ترين مردم كسى است كه خشمگين نشود . 
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تازه های مطبوعات

انعکاس

جوان - پول خسارت مردم در اغتشاشات را بايد  •
از تخريب  کنندگان و تهييج  کنندگان گرفت. اين 
درست مانند بازپس گيری اموال عمومى از رانت 
خــواران و اختالس گران و دزدان و قاچاقچيان 
است. خالف قانون، خالف قانون است، با هر اسم 
و رسمى که باشد. اکنون که رئيس  قوه قضاييه در 
اين  باره هشدار داده است، بايد اين اصل را بسيار 
جدی و قطعى گرفت. کافى است با شاخصى ميزان 

جريمه را برای هر اغتشاشگر معين کرد.
دنيای اقتصاد -با شرايط اين روزهای اينترنت،  •

درآمد بيش از ۹ ميليون نفر در معرض تهديد جدی 
قــرار گرفته اســت. به  نظر مى رسد نسخه کامل 
و بى نقصى از طــرح صيانت در حــال اجراست. 
گمانه زنى ها حاکى از آن است که احتماال فيلترينگ 
اينستاگرام و واتس اپ ديگر رفع نخواهد شد و اين 
دو پلتفرم محبوب به سرنوشتى مشابه تلگرام دچار 

خواهند شد. 
بحران های  • تاريخى  - تجربه  فرهيختگان 

داخلى ايران نشان مى دهد که طرف غربى همواره 
يا خود عامل آشوب در ايران بوده يا با دامن زدن به 
اعتراضات سعى در به آشوب کشيدن فضای داخلى 
ايران داشته است تا بتواند با تحت فشار قرار دادن 
ايران منافع سياسى خود را تامين کند... در چنين 
فضايى دميدن نيروهای داخلى در دوقطبى ايجاد 
شده نه تنها کمکى به حل مسئله نکرده، بلکه با دامن 
زدن به التهابات، اهرم فشار طرف غربى عليه ايران 
را تقويت  و فرصت بهتری را برای زياده خواهى آن ها 

در مذاکرات وين فراهم مى  کند.
شرق - اين روزنامه در گزارشى  به وعده بر زمين   •

مانده درباره سامان دهى  مطالبات و جلوگيری از 
آسيب های تجمع خيابانى پرداخت و نوشت : يکى از 
داليل تکرار اين روند ناديده  گرفتن اصل 27 قانون 
اساسى است که حق اعتراض و »تشکيل اجتماعات 
و راهپيمايى ها را بدون حمل سالح، به شرط آن 
که مخل به مبانى اسالم نباشد« »آزاد« مى داند اما 
به جای اين که قانون اساسى که ميثاق ملى است، 
اجرا شود، پيش آمده است که مجلسى ها با تصويب 
قوانين عادی مانع از اجرای اصل 27 شدند و با قيد 
شرط برای آن، برگزاری تجمع را منوط به گرفتن 

مجوز از وزارت کشور کردند. 

همشهری آنالین مدعی شد: شنيده ها حاکى  •
است، فائزه هاشمى به دليل تحريک اغتشاشگران 
به اعتراضات خيابانى در منطقه شرق تهران، 
توسط يک نهاد امنيتى بازداشت شده است. اين 
در حالى است که اين تحريک ها در کشاندن معدود 
اغتشاشگران هم به خيابان ها ناکام بوده است.
رسانه های غربى و ضد ايرانى به رغم پايان يافتن 
اعتراضات خيابانى همچنان در تالش هستند که 
در فضای مجازی، فضای کشور را ملتهب نشان 
دهند و برای اين منظور دست به دامن برخى چهره 
های مشهور شدند تا شايد بتوانند همچنان فضای 
اعتراضى را زنده نگه دارند.پيش از اين هم سابقه 
داشته که فائزه هاشمى به دليل حضور مستقيم 

در برخى اغتشاش های خيابانى بازداشت شود.
دیده بان ایران مدعی شد:سيد البرز حسينى،  •

سخنگوی کميسيون عمران مجلس  با انتقاد از 
سياست دولت سيزدهم در زمينه ساخت مسکن  
گفت: شش ماه از سال گذشت و ما در حقيقت 
شش ماه عقب افتاده ايم و با اين روندی که وزارت 
راه وشهرسازی در پيش گرفته است دولت نمى 
تواند در شش ماه آينده و تا پايان سال، يک ميليون 

واحد مسکونى بسازد.
اعتمادآنالین مدعی شد:محمود عباس زاده  •

مشکينى ،عضو کميسيون امنيت ملى  مجلس 
ــم  تاکنون  ــران ه گفت:جمهوری اســالمــى ايـ
سياستش اين نبوده است که شفاف سازی نکند. 
سياست و استراتژی ما صداقت و شفاف سازی 
اســت.بــه اعتقاد من با توجه به تجربيات سال 
۸۸ و تجربه چند سال اخير، در اين دوره مسائل 
کم هزينه تر مديريت مى شود، مهم اين است که 
مسائل خوب ريشه يابى شود و ما ريشه های اصلى 
را پيدا کنيم، معتقدم نبايد اين طور باشد که با 
معلول برخورد نشود و فقط بررسى کنيم علت ها از 

کجاست يا برعکس.
ــارک فيلم  • ــم افــکــار نيوز نوشت : کشور دان

موهون »عنکبوت مقدس« را که در جشنواره کن 
باعث جنجال های بسياری  شده بود به عنوان 
نماينده خود به آکادمى اسکار معرفى کرده است. 
 رسانه های خارجى خبر از حضور فيلم موهون
» عنکبوت مقدس « در جشنواره اسکار دادنــد. 
بررسى اتفاقات و حاشيه ها  درباره فيلم "عنکبوت 
مقدس" به روشنى نشان مى دهد که توليد اين فيلم 
حاصل يک اتفاق يا سوء تفاهم يا نداشتن شناخت 
نبوده بلکه کامال آگاهانه و با  غرض مشخص توليد 
و تدوين شده است.  اين اثر از انتخاب فيلم نامه تا 
 کارگردانى و انتخاب بازيگر همه ذيل پروژه اسالم

/ ايران هراسى قابل صورت بندی است.
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سردار پاکپور: با 73 موشک بالستیک محل استقرار 

تروریست ها در شمال عراق  هدف قرار گرفت

 همزمان با ناآرامى های اخير در داخــل کشور، 
گروهک های تروريستى ساکن در اقليم شمال 
ــراق از ايــن فرصت استفاده کــردنــد و  برخى  ع
پايگاه های مرزی کشورمان را هدف حمله قرار 
مقتدر   نيروی  واکنش  با  که  دادند. موضوعى 
زمينى سپاه پاسداران انقالب اسالمى همراه شد 
و حاال شش روز مى شود که مواضع اين گروهک 
ها بدون وقفه و پى در پى با موشک ها و پهپادهای 
انتحاری و انهدامى هدف حمله قرار مى گيرد. 
در همين خصوص فرمانده نيروی زمينى سپاه 
اعــالم کــرده اســت تا خلع ســالح کامل گروهک 
های تجزيه طلب حمالت موشکى و پهپادی ادامه 
خواهد داشت. به گزارش فارس،  قرارگاه حمزه 
سيدالشهدای نيروی زمينى سپاه  روز گذشته نيز  
با موشک های نقطه زن و پهپادهای انهدامى، چند 
مقر تروريست های تجزيه طلب را در اقليم شمال 
عراق هدف قرار داد. در همين خصوص  روابط 
عمومى نيروی زمينى سپاه پــاســداران انقالب 
اسالمى در اطالعيه ای با اشــاره به آغــاز مرحله 
جديد عمليات عليه مواضع و مقرهای گروهک های 
تروريستى ضد ايرانى در مناطقى در عمق اقليم 
شمال عراق تاکيد کرد: عمليات تا دفع موثر تهديد 
و برچيده شدن مقرهای گروهک های تروريستى 
با قاطعيت ادامه خواهد داشــت.در همين زمينه 
ــردار پاکپور اعــالم کــرد : »ايــن حمالت از بعد  س
شدت و دامنه بسيار کم سابقه و کوبنده بــوده و 
آسيب های جدی به مقر تروريست ها وارد کرده، 
به طوری که مقر اصلى گروهک های تروريستى 
و دفاتر آن ها تخريب شد«. وی افــزود:  73 فروند 
موشک بالستيک زمين به زمين و ده ها فروند پهپاد 
انهدامى به طور دقيق به مواضع و اهداف مدنظر 
در محل استقرار و فعاليت تروريست ها اصابت و 
منجر به انهدام کامل آن ها شده است  . بايد گفت 
به حدی اصابت موشک های سپاه دقيق است 
که رسانه های کرد به طور ناباورانه و در فاصله 
نزديک به مواضع تروريست های کومله حاضر 
شدند و از انهدام مواضع تروريست ها پخش زنده 
گرفتند  و به گفته مقام های 
تــعــداد   ، اقــلــيــم  محلى 
حمالت  کشته شدگان 
موشکى و پهپادی سپاه  
به اين منطقه به ۹ نفر 

رسيده است .  

گالیه خزعلی از رسانه ها: فروش فیلترشکن ربطی 
به پسر من ندارد

 محمدی – روز گذشته و سه هفته پس از حاشيه 
های ايجاد شده  درباره پسر انسيه خزعلى، معاون 
امور زنان و خانواده رئيس جمهور که در کانادا به سر 
مى برد ، انسيه خزعلى در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و توضيحات جديدی در اين خصوص ارائه کرد. 
وی در پاسخ به سوال خراسان درخصوص حاشيه 
هايى درباره  پسرش ضمن ابراز گاليه مندی از برخى 
رسانه هايى که در روزهــای اخير خبر دروغ و کذب 
منتشر کردند، تصريح کرد: پسر من به هيچ وجه قصد 
مهاجرت نداشته و به زودی باز خواهد گشت.خزعلى 
خاطرنشان کرد: فروش فيلترشکن ربطى به پسر 
من ندارد. من از انتشار اين اخبار گاليه مندم. وقتى 
رسانه های آن طرف آب و معاندان خبر دروغ منتشر 
مى کنند، چرا رسانه های داخلى که به ما دسترسى 
دارند  آن اخبار را منتشر کردند؟ حتى جوابيه ما را 
منتشر نکردند. اين ها جای تاسف دارد.خزعلى در 
گفت وگو با خراسان درخصوص بازداشتى های 
اعتراضات اخير نيز که تعدادی از آن ها از بانوان 
ــدان رفتم و از  هستند خاطرنشان کــرد: من به زن
وضعيت نگهداری خانم ها بازديد کردم. با بيشتر آن 
ها صحبت کرده و شرايطشان را ديده ام. تالش کرديم 
شرايط آزادی افرادی را که احساساتى شده اند يا 
شرايط ويژه ای برای آن ها پيش آمده است يا فرزند 
دارند ،فراهم کنيم. اميدواريم کسانى که بى گناه 
هستند يا کمى تقصير دارند و ناخواسته به ميدانى 
کشيده شده انــد، سريع تر آزاد شوند.وی دربــاره 
تعداد زنان بازداشتى گفت: اطالع دقيق ندارم چند 
روز پيش که برای بازديد رفتم، حدود 70 نفر بودند. 
شرايط نگهداری آن ها خوب بود يعنى فضايى که به 
آن ها اختصاص داده بودند و سالن ورزشى که برای 
تحرک و پياده روی آن ها وجود داشت، مناسب بود.

خزعلى درخصوص اين نقل قول از وی که گفته بوده" 
گشت ارشاد نداريم "هم با بيان اين که گشت ارشاد 
سال ۹6 تصويب شده و االن اسم آن پليس امنيت 
اخالقى است،افزود: مصوبه تغيير اساسنامه پليس 
امنيت اخالقى در حال تدوين است. پليس امنيت 
اجتماعى بخشى از وظايفش 
مبارزه با ناهنجاری است، ما 
بــرخــورد فيزيکى با موضوع 
حجاب نداريم و اميدواريم 
اصــل حجاب به مسير 

خود بازگردد.

گروه سياسی-نا آرامى ها و آشوب های اخيری 
که پس از  فوت غم انگيز مهسا امينى در کشور 
رخ داد هرچند در نهايت با حضور گسترده مردم 
ايران در صحنه به پايان رسيد اما بيش از پيش 
نقشه بيگانگان و عوامل خارجى را برمال کرد.  
حسين اميرعبداللهيان وزير خارجه کشورمان 
ــران جايى نيست که کسى  با بيان اين که »اي
بتواند کودتا يا انقالب رنگين کند«، خطاب به 
دولتمردان آمريکايى گفت: هيچ خبر مهمى 
در ايران نيست و تغيير رژيمى صورت نخواهد 
گرفت. اميرعبداللهيان در گفت وگو با راديو 
سراسری آمريکا ) ان پى آر( تاکيد کرد: اما اکنون 
سوال من اين است، اتفاقى افتاده است، چرا 
بايد شبکه های مــاهــواره ای که از لندن اداره 
مى شوند يا در داخل آمريکا برخى از مقام های 
آمريکا حرف های تحريک آميز بزنند و مداخله 
کنند؟بعضى از اين شبکه ها که از لندن هدايت 
مى شوند به طور علنى مردم را به شورش، آتش 
زدن و کشتن ترغيب مى کنند. بگذاريد دستگاه 
قضايى نظرش را بدهد.در ايران معترضانى به 
اين حادثه وجود دارند که مطالبه شان را به شکل 
مسالمت آميز بيان مى کنند اما اکنون شبکه های 
سازمان دهى شده ای در حال کار در حوزه ايجاد 
ناامنى هستند و اخالل در نظم عمومى را دنبال 

مى کنند.

چاقو	  و  قمه  بــا  بسيجی   ۱۸۵ بــه   حمله 
 در اغتشاشات اخير

از سوی ديگر،سردار حسن زاده فرمانده سپاه 
حضرت محمد رسول ا... )ص( تهران بزرگ در 
مراسم تجمع اصناف و بازاريان که به مناسبت 
همچنين  و  مقدس  ــاع  دف هفته  بزرگداشت 

محکوميت اغتشاشات اخير در بازار تهران برگزار 
شد، اظهار کرد: در اغتشاشات اخير، 1۸۵ نفر از 
بسيجيان را با قمه و چاقو هدف حمله قرار دادند 
و حتى جمجمه يکى از بسيجيان را شکستند به 
نحوی  که پنج نفر از بسيجيان االن در آی سى 
يو هستند،اما چون به  رغم تمام اين  اقدامات، 
اغتشاشگران به نتيجه نرسيدند.در اين بين، 
فرماندهى انتظامى کشور در بيانيه ای با تشکر 
از حمايت های نيروهای مسلح اعالم کرد که 
کارکنان انتظامى کشور تا آخرين لحظه در برابر 
توطئه های معاندان و ضد انقالب ايستادگى و 
با برهم زنندگان نظم و امنيت، قاطعانه برخورد 

مى کنند. 

شکایت خانواده مهسا امينی از عامالن 	 
دستگيری او

همزمان، وکيل مدافع خانواده مهسا امينى 
گفت: والدين مهسا امينى از عامالن دستگيری 

مهسا از زمان رسيدن او به پليس امنيت اخالقى 
و سپس جريان تحقيقات و صحبت کردن با او، 
شکايت کردند.صالح نيکبخت در گفت وگو با 
ايسنا در اين باره اظهار کرد: من به همراه على 
رضايى ديگر همکارم وکالت اوليای دم پرونده 
مهسا امينى را برعهده گرفتيم. روز دوشنبه يکى 
از ما )آقای رضايى( در دادسرای جنايى حضور 
يافت و توضيحاتى را به آقای شهرياری رياست 
دادســرای جنايى داد و پس از آن بازپرس ويژه 
پرونده از وکيل پرونده و پدر و برادر و دختر خاله 
مهسا امينى تحقيق کردند.وی افزود: ما در اين 
جلسه از سرپرست دادسرای جنايى و بازپرس 
محترم پرونده تقاضا کرديم با توجه به وضعيت 
خاص پرونده، تحقيقات الزم و دقيق از نحوه 
بازداشت تا جريان انتقال مهسا به بيمارستان 
کسری و    فيلم و عکس همه لحظات بازداشت 
و ماندن او در پليس امنيت اخالقى در اختيار 
ما قرار گيرد و حق دسترسى دايم به پرونده را 
داشته باشيم. آقــای شهرياری در اين جلسه 
ضمن اعالم همدردی با خانواده مهسا، قول داد 
که به دقت به پرونده  رسيدگى شود و هر آن چه 
که  درخواست دهيم، انجام شود. ايشان قول 
داد که عالوه بر پزشکان پزشکى قانونى، هيئت 
پزشکى که خانواده مهسا امينى معرفى مى کنند 
نيز در جريان تحقيقات و ايرادات احتمالى وکال و 
خانواده قرار گيرند و به نظرات آنان  نيز توجه شود.

در اين بين،فاطمه محمدبيگى نماينده مجلس 
گفت:هفته گذشته کميسيون امــور داخلى و 
شوراهای مجلس از سوی رئيس مجلس مامور 
پيگيری پرونده مهسا امينى شده بود که تمام 
ــزارش هــای پزشکى را شنيديم. هيچ گونه  گ
گزارشى مبنى بر ضرب و  شتم و جرح  اين خانم 
وجود نداشت و سابقه 17 بار مراجعه ايشان به 
متخصص مغز و اعصاب موجود بود که در دفترچه 
تامين اجتماعى و سامانه الکترونيکى سالمت 

درج شده است.

 امیرعبداللهیان: ایران جاِی کودتا 
یا انقالب رنگی نیست

 همزمان با تقدیر فراجا   از حمایت های نيروهای مسلح کشور برای برقراری امنيت در کشور، 

وکيل خانواده مهسا امينی از قول حضور هيئت پزشکی مورد تایيد آن ها در فرایند تحقيقات خبر داد

چهره  ها

توکلی - پــس از آرام شــدن نسبى التهابات 
ــردن تب  روزهـــای  اخير در کشور و فروکش ک
اغتشاشات، رسانه ها و تحليل گران به تحليل 
اين حوادث  پرداخته اند و هر يک وقايع اخير را  از 
زاويه ای ارزيابى مى کنند. در اين ميان نورنيوز، 
رسانه نزديک به يکى از عالى ترين نهادهای 
امنيتى کشور يعنى شورای عالى امنيت ملى، 
در گزارش اخير خود سراغ چرايى اغتشاشات 
رفته و آن را از منظر استاد نو انديش دانشگاهى 
يعنى  بيژن عبدالکريمى بررسى  کــرده که در 
نوع خود قابل توجه اســت. در همين خصوص 
بيژن عبدالکريمى  که ديدگاه های نوگرايانه 
ای دربــاره تحوالت اجتماعى، به ويژه در سطح 
نخبگان و جامعه دانشگاهى  دارد ،گفت: حفظ 
نسل جوان به عنوان سرمايه اجتماعى کشور بايد 
اولويت اول کشور باشد.عبدالکريمى با تشريح  
اين که مشکالت اجتماعى جوانان راه را برای 
شکل گيری يک نظام پيوسته و درهم تنيده بين 
جوانان و ارکان کشور ناهموار کرده است، خاطر 
نشان کرد: طبقه متوسط، اميد برای ساخت آينده 
را تا حدی از دست داده است و در اين شرايط بايد 
با زبانى نو وارد گفتمانى شد که حمايت مردم را در 
پى داشته باشد.اين استاد دانشگاه با اشاره به نبود 
يک گفتمان تراز انقالب در برقراری ارتباط با نسل 
جوان تأکيد کرد: هنوز اراده سياسى برای يافتن 
ابزار ارتباطى جديد شکل نگرفته است و متوليان 
کشور به صورت سنتى همچنان با استفاده از زور 
و نيروهای انتظامى به دنبال ايجاد نظم هستند.

وی اظهار کرد: با 
وجـــود همه 

مشکالت 
معيشتى 
مــــــــردم 

ــران  اي

همچنان با صبر به انجام امور مى پردازند و اين 
خود نشان از عقالنيت و خرد ملى مردم ايران 
دارد که تاکنون مانع ايجاد  شکاف در ميان آن ها 
شده  است.اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: 
نبايد برای حفظ مصلحت تا آن جا حقايقى را از 
ديد جامعه دور نگاه داشت که ديگر نتوان پاسخ 
مناسب برای اتفاقات ارائه کرد.وی بروز برخى 
حوادث را اجتناب ناپذير دانست و اظهار کرد: 
حوادث جزئى از زندگى اجتماعى مردم است و 
مالک مناسبى برای برچسب زدن و جداسازی 
نيست.عبدالکريمى با بيان اين که نيازمند يک 
نظام وجود شناختى در کشور هستيم،افزود: نظام 
معرفتى بر پايه شناخت هويت نسل جوان مى تواند 
ابزاری برای برقراری ارتباط فراهم کند تا جوانان 
همچنان آينده خود را به پيشرفت و توسعه کشور 
وابسته بدانند.از سوی ديگر  ايرنا،   سراغ  عماد 
افروغ رفته است. افروغ در گفت و گو با اين رسانه 
دولتى، تاکيد مى کند که  وضع فعلى گشت ارشاد 
توجيهى ندارد :»  طبق پيگيری هايى که من کردم، 
گشت ارشاد با وضع کنونى آن، هيچ توجيه قانونى 
ندارد. مصوبات شورای عالى انقالب فرهنگى 
هيچ اشاره ای به اين نوع گشت ارشاد ندارد  و اين 
نحوه برخورد هيچ سنخيتى با امر به معروف و نهى 
از منکر هم ندارد.« وی البته تصريح مى کند که 
مسئله اصلى در اغتشاشات اخير حجاب نبوده 
است  :» االن مسئله صرفا حجاب نيست. مگر 
مى شود در جامعه ای که يک عقبه ريشه دار شرعى 
و عقبه تاريخى حتى قبل از اسالم درباره حجاب 

دارد، به اين شيوه روسری را در آتش بيندازند؟! 
اين يک حرکت واکنشى است. آن جوان دنبال 
فرصتى بوده تا اعتراض کند.« او در بخش ديگری 
از سخنان خود خاطر نشان مى کند که تجديد 
نظر در برخى روش هـــا باعث خدشه به نظام 
نيست :» ناآرامى های اخير در کشور، مسئوالن 
کشور را به تجديد نظر در برخى روش ها و قوانين 
توصيه مى کند. به هيچ وجه تجديد نظر در برخى 
روش ها باعث خدشه به نظام نمى شود و اتفاقا اين 
رشد يک نظام را نشان مى دهد.« وی در تحليل 
حضور جوانان در حوادث اخير اظهار مى کند :» 
اصال اين  جوان ها را يک شهروند با حقوق شناخته 
شده در قانون اساسى بار آورده ايــم؟ ارزش های 
گذشته را به صورت طبيعى به نسل جوان منتقل 
نکرده ايم. اگر مى خواهيم اعتراض مسالمت آميز 
باشد، بايد شيوه حکمرانى را عوض کرد، نه اين 
که قواعد آن عوض شود، روش های تنگ نظرانه 
بايد اصالح شود. روشن است که ممکن است 
ناآرامى از سوی بيگانگان هم تحريک شود،اما 
نبايد کاری کرد که زمينه تحريک افزايش يابد. اگر 
شهروندی هويت ايرانى و ملى خود را بشناسد، 
گوشش بدهکار تحريکات بيگانه نيست.« افروغ 
در ارزيــابــى عملکرد مسئوالن کشور در قبال 
مسائل اخير گفت: نظام بايد برخورد به موقع و 
دست کم عذرخواهى مى کرد، اما همه چيز را 
موکول به پاسخ فالن کميته و کميسيون و دستور 
مقامات کردند. اين مى شود نوشدارو بعد از مرگ 
سهراب. بايد مى فهميديد قطع نظر از هر پاسخى 
که از کميته ها بيرون بيايد، شما مقصريد. 
چون اگر به اين خانم ايست نمى دادند 
و او را سوار ون نمى کردند، اين اتفاق 
رخ نمى داد.در کوتاه مدت بايد حتما 
درباره گشت ارشاد تجديد نظر شود 
ــن هم  و نــگــران اي
ايــن  ــه  ک نباشند 
کار لطمه به عزت 
و اقتدار حکومت 

مى زند.

شورش کور می تواند به جنگ های فرقه ای 	 
بپيوندد

سنى،  طيف  تبيين  در  شــنــاس  جامعه  ايــن 
اجتماعى و طبقاتى شرکت کنندگان در اين 
ناآرامى ها نيز گفت: بايد بعد از آرام شدن فضا، 
پيمايش و مطالعه ميدانى دربــاره سن ،جنس 
،طبقه و محله معترضان انجام شود تا دقيق معلوم 
شود، اما فعاًل مى توان گفت قاطبه معترضان 
ــوان هستند و احــســاس مى کنم  نــوجــوان و ج
نوعى انقطاع نسلى هم برای آن ها اتفاق افتاده 
است و ارتباط و اتصال کافى با نسل گذشته 
ــوزش و  ندارند. دليل آن هم نحوه تربيت و آم
پرورش ماست که سبب شده اين نسل احساس 
رهاشدگى کنند. من نگران اين هستم که اگر 
ايــن شورش ها رهبری نداشته باشد، تبعات 
بدی دارد. اگر رهبری داشت، بيانيه ای مى داد 
و درخواست ها و ايدئولوژی آن مشخص بود، اما 
اين يک شورش کور و بدون رهبر است و اين خطر 
را دارد که مى تواند به جنگ های فرقه ای درونى 
بپيوندد. حتى اگر بتوان اين ها را آرام کرد، شايد 

در مسائل ديگر سر باز کند.

 تحليل  عبدا... گنجی از دالیل  ناآرامی ها 	 
عبدا... گنجى، فعال سياسى اصولگرا نيز در 
صفحه توئيتری خود به تحليل فضای حاکم 
بر حوادث اخير پرداخت و تاکيد کرد که اصل 
موضوع ؛ نه حجاب و نه کشته شدن  غم انگيز 
خانم مهسا امينى است، بلکه اين موارد بهانه 
ای برای هدف قرار دادن اصل نظام است :»  از 
جمله مسائلى که بايد از سوی جامعه شناسان 
و دولــت به طور جــدی  تحليل و بررسى  شود 
اين که عمده حاضران در اغتشاشات اخير يا 
دستگير شدگان همان هايى هستند که در 
سال هــای۹6و۹۸ حاضر بودند.يعنى عمده 
امينى   خانم  و  معيشت  مسئله  به  معترضان 
مشترک اند.اگرچه ماهيت موضوع متفاوت 
است.شايد اين اشتراک نشان دهد که هر دو 

موضوع بهانه باشد.«

خبر مرتبط

محمد اصفهانی: روی آتش این روزها نفت نریزیم!
محمد اصفهانى، خواننده و آهنگ ساز کشورمان درباره اغتشاشات اخير گفت: سالم به 
آن ها که منتقد ترديد يا تأخير من در اظهار نظرند. علت نفت نريختن بنده روی آتش اين 
روزها شايد سن و تجربه ام باشد.به گزارش فارس،وی افزود: مى ترسم از خون جوانان، تجزيه 
ايران و نداشتن پاسخ به نسل های آينده. مى دانم که اراده قوی برای تجزيه ايران وجود دارد.
اين خواننده و آهنگ ساز کشورمان تأکيد کرد: بايد خيلى هوشمندانه مواظب هر دو سوی 
پشت بام و سقوط های احتمالى باشيم. متأسفم که مرحوم مهسا امينى را اين گونه از دست 
داديم.اصفهانى در پايان گفت: جوانان عزيز، در کنار شما و طرفدار شما هستم! مطالبه 
کنيد و خواسته هايتان را بلند بگوييد و پيگير باشيد ولى با متر دقيق و آينده نگر عقل، نه با 

شالق بى کنترل احساس.

 تحلیل »افروغ« ، »عبدالکریمی«  و »گنجی« از التهاب های اخیر  
عماد افروغ: تجدید نظر در برخی روش ها باعث خدشه به نظام نيست گنجی : مهسا امينی بهانه بود هدف نظام است

آخرین خبر اثرگذارترین  رسانه فارسی زبان 
داخلی  در موضوع مهسا امینی

نتایج بررسی سرویس پردازنده دیتاک از 
ميزان تاثيرگذاری منابع خبری داخلی و 

خارجی در اتفاقات اخير

بررسى های سرويس پردازنده ديتاک از ميزان 
تاثيرگذاری منابع خبری داخلى و خارجى 
در موضوع مهسا امينى نشان مى دهد کانال 
تلگرامى و صفحه اينستاگرامى آخرين خبر 
بيشترين تاثيرگذاری در بين منابع خبری داخلى 
در فضای مجازی را داشته است. در تصويری که 
در کانال تلگرامى ديتاگرام منتشر شده، سرويس 
پــردازنــده ديتاک )يکى از سايت های تحليل 
محتوای فضای مجازی( اثرگذاری فعال ترين 
رسانه  های فارسى زبان داخل و خارج از کشور 
را در موضوع مهسا امينى و اعتراضات پس از آن 
مقايسه کرده است. در اين بررسى ها شش رسانه 
فارسى زباِن آخرين خبر، فارس، خبرفوری، ايران 
اينترنشنال، بى بى سى فارسى و منوتو بر اساس 
بيشترين تعداد دنبال کننده انتخاب شده اند و 
ميزان تأثيرگذاری منابع، برحسب نرخ مشارکت 
اعم از ميزان دريافت اليــک، کامنت و بازديد 
نسبت به ميزان دنبال کنندگان هر منبع محاسبه 
شده است. اين بررسى ها نشان مى دهد کانال 
تلگرامى و صفحه اينستاگرامى آخرين خبر با 
عدد 14 درصد، بيشترين اثرگذاری را در رسانه 
های فارسى زبان در داخل کشور داشته است 
و خبرگزاری فارس با 6 درصد و خبرفوری با 
2 درصد در رتبه های بعدی هستند. بر اساس 
اين گزارش، رسانه آخرين خبر در ميان رسانه 
های داخلى بيشترين بازديد و بيشترين اليک 
را داشته و خبرگزاری فارس، بيشترين فالوئر و 
بيشترين کامنت را به خود اختصاص داده است. 
ــاِن خــارج نشين هم  در رسانه های فارسى زب
بى بى سى فارسى، بيشترين فالوئر و بيشترين 
بازديد را داشته و ايران اينترنشنال، بيشترين 
اليک و کامنت را به خود اختصاص داده است. 
در عين حــال بررسى هــای ديتاک نشان مى 
دهد در موضوع مهسا امينى، اثرگذاری رسانه 
هــای فارسى زبــان خــارج از کشور 2.3 برابر 
رسانه های داخلى بوده است که نشان مى دهد 
مسئوالن کشورمان بايد بيش از پيش به اهميت 
و تاثيرگذاری رسانه های داخل کشورمان توجه 
کنند. الزم به ذکراست آخرين خبر با 1۵ميليون 
مخاطب در بستر اپليکيشن، وب سايت، تلگرام، 
اينستاگرام و پيامرسان های داخلى پرنفوذترين 
و پرمخاطب ترين رسانه خبری درفضای مجازی 

فارسى زبان است.



   

 

د  رت شبیه زندگی است!
مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

 یکی از اسباب بازی هایی که والدین برای کودکان می خرند اما بقیه 
پرونده

 
اعضای خانواده و بزرگ ترها هم به استفاده از آن عالقه مند 
می شوند، تخته دارت است. به احتمال زیاد تا حاال برای شما هم 
پیش آمده که دارت را به دست تان بگیرید و برای زدن به وسط 
تخته، تالش تان را بکنید. بعضی افراد معتقدند که موفقیت در این ورزش فقط به 
شانس بستگی دارد، بعضی می گویند باید به نقطه وسط خیره شد تا دارت در آن 
جا آرام بگیرد و بعضی ها هم دالیل دیگری را برای موفقیت در این رشته ورزشی 
مطرح می کنند. هرچه که باشد، »مژگان رحمانی« هرچند خیلی دیر و از 26 
سالگی دارت را شروع کرد اما در همین 5 سال اخیر با درخششی خیره کننده، 
لقب بانوی طالیی دارت و ملکه دارت ایران را به نام خودش ثبت کرده است. 
مسابقات سازمان حرفه ای دارت بانوان جهان در حالی در 5 مرحله مسابقه در 
سال 2٠22 برگزار می شود که 4 مرحله آن در انگلیس و یک مرحله در آلمان 
خواهد بود. مرحله چهارم آن در 5 و 6 شهریور امسال در شهر هیلدسهایم آلمان 
برگزار شد که »رحمانی« در جدول ١2٨تایی این رقابت ها با شکست دادن دو 
حریف از کشور  میزبان با نتایج ٤-١ و ٤-2 به جمع ٣2 نفر برتر پیوست و در ادامه 
با پیروزی برابر حریف انگلیسی در جمع ١٦ نفر برتر حضور پیدا کرد و توانست 
رنکینگ بسیار خوبی در این رقابت به دست بیاورد. در پرونده امروز زندگی سالم 
با او درباره این رشته، تمریناتش، مسیری که برای موفقیت طی کرده، اهدافش و 

... گفت و گوی جذابی داشتیم که خواهید خواند.
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شماره21043 »مژگان رحمانی« معروف به ملکه دارت ایران و تنها بانوی لژیونر این رشته از زیروبم های ورزش دارت

مسیر موفقیت خودش و ... می گوید

تا 13 سالگی اصال دارت ندیده بودم!
مژگان رحمانی، متولد 10 دی 1368 در تهران و فارغ التحصیل رشته مهندسی 
صنایع و دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی است. به عنوان اولین سوال از او می پرسم که 
شما ملکه دارت ایران هستید، چطور متوجه استعدادتان در این رشته ورزشی شدید؟ 
می گوید: »من خودم را در این ورزش ،بانوی طالیی و ملکه نمی دانم و هرچقدر که 
جلوتر می روم و بیشتر یاد می گیرم، می فهمم که ابتدای مسیر هستم و هیچی نیستم. 
من در 13 سالگی در یک مسابقه سازمانی که از طرف شغل پدرم بود و برای تفریح 
به شمال رفته بودیم، شرکت کردم. تا آن زمان اصال دارت ندیده بودم. آن جا کلی 
مسابقات بود و من اتفاقی در رشته دارت شرکت کردم. وقتی برای اولین بار پرتاب 
کردم، همه افرادی که آن جا بودند از من پرسیدند که چند سال است که در این رشته 
مشغول به تمرین و فعالیت هستی؟ یعنی حتی استایلم هم با این که برای اولین بار 
بود که دارت را به دستم گرفته بودم  بدون هیچ دانش و آموزشی، درست بود. گفتم 
که تا حاال دارت کار نکردم و این اولین بار است و هرسه تا دارتم به مرکز خورد. آن جا 
نمی دانستم و متوجه نبودم که چه کار کردم، فقط خوشحال بودم که در یک مسابقه 
اول شدم و به من یک تخته دارت جایزه دادند. بعدش تخته را زدم به ستون خانه و فقط 
شروع کردم به پرتاب کردن، بدون هیچ علم و دانش و مربی که من را راهنمایی کند. 
زمان گذشت تا سال 94 خیلی اتفاقی یک بنر درباره خانه دارت کشوری که نزدیک 

خانه مان بود، دیدم و رفتم آن جا تا دارت را به صورت حرفه ای تر شروع کنم.«

تنها نماینده آسیا در سال 2021 در 
رنکینگ جهانی دارت بودم

»رحمانی« درباره افتخارات و مسیری که تا امروز در این رشته طی کرده، می گوید: 
»از سال 2016 میالدی به صورت حرفه ای وارد رشته دارت شدم و همان سال هم در 
مسابقات ُاپن جهانی مقام نایب قهرمانی را به دست آوردم و اسمم بعد از 10 ماه تمرین 
در رنکینگ جهانی قرار گرفت. سال 2017 دوباره در ُاپن جهانی به فینال رسیدم و 
به همان رقیبی خوردم که سال قبلش از او شکست خورده بودم. این دفعه من پیروز و 
قهرمان شدم. بعد از آن در مسابقات قهرمانی کشور، 3 مدال طال آوردم و مالزی اولین 
سفر برون مرزی من در قالب یکی از اعضای تیم ملی بزرگ ساالن بود. من آن جا هم 
مدال طال گرفتم که اولین مدال طالی برون مرزی رشته دارت بود اما فدراسیون به 
دالیلی آن را نپذیرفت و من آن سال با 2 طالی جهانی به رده بیست و هشتم جهان 
رسیدم. تا قبل از آن در بزرگ ساالن ما بهترین رده ای که داشتیم، 70 بود اما من 
به عنوان یک نماینده از ایران به رنک زیر 30 رسیدم. بعد از یک افت 2 یا 3 ماهه 
به خاطر بی توجهی فدراسیون، دوباره انگیزه گرفتم، تالشم را شروع کردم و در 
سال 2019 رفتم مالزی و از مدال طالیم دفاع کردم. مسابقات مالزی، بزرگ ترین 
رقابت ورزشکاران دارت در آسیاست. در سال 2019 در هند در بخش انفرادی 
طال، دوبل میکس هم طال و در بخش تیمی 3 نفره، نقره به دست آوردم و توانستم 
کاپ پرافتخارترین بازیکن را به نام خودم و ایران کسب کنم. بعدش کرونا بود، یک 

دوره ای تمام مسابقات آنالین شد و در لیگ جهانی آنالین شرکت کردم با 
حضور سرشناس ترین بازیکنان اروپایی ، مقام سوم را آوردم. تا این که سال 
2021 به صربستان رفتم و در مسابقات اروپا که سطح اش از مسابقات 
آسیا خیلی باالتر است، موفق به کسب مدال برنز شدم. در سال 2021، 
تنها نماینده آسیا در رنکینگ جهانی بودم و بعدش به عضویت سازمان 

حرفه ای دارت جهان یعنی پی دی سی درآمدم و در آن جا بازی کردم. ما 
دوتا سازمان در این رشته داریم. یکی پی دی سی و یکی دبلیو دی اف. 

دومی سازمان فدراسیون جهانی دارت است و دیگری، سازمان 
حرفه ای دارت جهان است که تمام بازیکنان فوق حرفه ای در این 

سازمان هستند. باالخره بعد از سه سال 
پشت دِر این سازمان ماندن در سال 2022 
توانستم وارد این مسابقات شوم. در کشور 
انگلیس مرحله اول را در اسفند 1400 
بازی کردم. اردیبهشت 1401 مرحله 
دوم بود که چون روادیدم نرسید از این 
مرحله جا ماندم. مرحله سوم، تیرماه 
امسال بود که شرکت کــردم. مرحله 
چهارم که بین 16 نفر برتر قرار گرفتم. 
مرحله پنجم و آخر هم هفتم و هشتم آبان 

امسال برگزار خواهد شد. االن که دارم با 
شما حرف می زنم، مشکل روادید ندارم و امیدوارم از لحاظ فنی به 

سطحی برسم که به عنوان تنها نماینده غرب آسیا در این سازمان، نام 
ایران را به بهترین شکل ممکن سرفراز کنم.«

روزهای مسابقه، کال ناهار نمی خورم!
از ملکه دارت ایران درباره برنامه های تمرینی اش می پرسم و این که برای موفقیت در 
رشته دارت باید چه تمرین ها و رژیم غذایی داشت که این طور پاسخ می دهد: »یک سری 
تمرینات فنی دارم و یک سری تمرینات ذهنی. به طور کلی رشته دارت بیشتر از این که 
فنی باشد، ذهنی است. شما اگر تمرینات خیلی زیادی داشته   اما ذهن آماده ای نداشته 
باشید، در این رشته ورزشی موفق نخواهید شد. پس تمرینات ذهنی نقش مهمی دارد. 
من خودم، کنارش بدن سازی کار می کنم چون برای موفقیت در این رشته، شما باید پا 
و دست قوی داشته باشید. ما ساعت های طوالنی دارت می اندازیم و اگر بدن مان زود 
خسته شود، بازدهی مان پایین می آید و تمام وزن بدن مان در زمان پرتاب، روی یک 
پا قرار می گیرد بنابراین باید پای قوی داشته باشیم. درباره رژیم غذایی، من تغذیه ام 
کامال زیرنظر مربی بدن سازی ام است و هر چیزی را نمی توانم بخورم. ما باید حتما 

کربوهیدرات به میزان های معینی مصرف کنیم، تغذیه ای که روز مسابقه داریم، کامال متفاوت است. من روز مسابقه، کال ناهار نمی خورم چون 
دستگاه گوارشم درگیر می شود و انرژی من را می گیرد و بعدش نمی توانم همه توانم را بر تمرکز برای پرتاب دارت بگذارم.«

حافظه عضالت دستم را تقویت 
کردم

از او دربـاره اهمیـت تمرکـز بـرای موفقیـت در ایـن رشـته 
ورزشـکارانه اش  سـبک زندگی  بـر  تاثیراتـش  و  ورزشـی 
می پرسـم کـه می گویـد: »رشـته دارت نیاز بـه تمرکـز، دقت، 
آرامـش و صبـوری بسـیار زیـادی دارد. در واقـع نیازمند این 
اسـت کـه درون شـما آرامـش داشـته باشـد تـا انـرژی الزم را 
برای موفقیت در این رشـته کسـب کنیـد. من بـا تمرین زیاد 
ذهنی و جسـمی، حافظه عضالت دسـتم را تقویت کردم. ما 
با پرتاب هـای زیاد، شـکل هدف گیـری درسـت را در حافظه 
عضلـه دسـت مان ذخیـره می کنیـم و نتیجـه ایـن تالش هـا 
بـه جایـی می رسـد کـه اگـر چشـم مان را ببندیـم، بـاز هـم 
می توانیـم مرکـز را هـدف قـرار دهیـم.« او ادامـه می دهـد: 
»از تاثیراتش بر سـبک زندگی ام باید بگویم تمرکز و آرامشـم 
را بـاال بـرده و باعـث شـده تـا در لحظـه بتوانـم مدیریـت کنـم 
چـون در دارت هـم بایـد در لحظـه مـا شـرایط را درسـت 
کنیـم؛ قدرت محاسـبه ام خیلـی بهتـر از قبل شـده و صبورتر 
شـدم. در واقع روی زندگـی من خیلی تاثیرگذاشـته اسـت. 
دارت دقیقـا مثـل زندگـی اسـت. مـا در زندگـی هـم ماننـد 
بـازی دارت، یـک سـری هـدف داریـم کـه هرکـدام در لحظه 
مناسـب، اولویت مـا می شـود. بنابراین خیلی شـبیه زندگی 
اسـت و من حتمـا توصیه می کنـم بـه خانواده ها چـون دارت 
می توانـد دوسـت خیلی خوبـی برای بچه های شـان باشـد.«

روزی 3 تا 10 ساعت با هزینه 
شخصی تمرین می کنم

»رحمانی« در پاسخ به این ســوال که چند ساعت در روز تمرین 
می کنید؟ می گوید: »به طور طبیعی، تمرینات من روزی کمتر 
از 3 ساعت نیست، یعنی هرچقدر هم که در یک روز سرم شلوغ 

باشد و کارهای دیگر داشته باشم ولی تمرینم به روزی زیر 
3 ساعت نمی رسد. امــا هرچه به زمــان مسابقات 

نزدیک می شوم، تا روزی 8 یا 10 ساعت هم 
تمرین می کنم. این فقط تمرین دارت است. 

ــازی دارم،  در کنارش تمرینات بــدن س
تمرینات ذهنی و بدن ســازی دارم که 

واقــعــا تمام زمــانــم را می گیرد. همه 
ــدون حمایت از هیچ  ایــن اتفاقات ب
با  را  مسابقات  تمام  من  کجاست. 
این  همه  در  رفتم.  شخصی  هزینه 
مسابقات، فقط 2 سفر را حامی مالی 

ــال 2018 و  داشــتــم کــه یکی در س
یکی در سال 2019 بود. من با میزان 

تمرینی که دارم، حتی نمی توانم یک 
شغل ثابت داشته باشم که هر روز بتوانم 

سر کار بروم ولی من همچنان در حال تالش 
هستم. بارها شکستم و زمین خوردم اما دوباره 

بلند شدم.«

دارت در اروپا و 
آسیای شرقی 

پرطرفدار است
»رشته دارت در ایران جایگاهی ندارد اما 
در اروپا و آسیای شرقی، جایگاه باالیی 
دارد و مــن از ایــن کــه توانستم ابتدا 
جایگاهم را در آسیا و حاال هم رفته رفته 
در اروپا پیدا کنم، خوشحالم. همچنین 
سازمان  محجبه  بازیکن  تنها  کــه  می کنم  افتخار 
حرفه ای دارت جهان هستم«. او ادامــه می دهد: »من 
تنها ورزشکار ایرانی هستم که سایت اسکای اسپورت با 
او مصاحبه کرده است. از این جا می توان فهمید این 
همه فوتبالیست سرشناس و ورزشکار المپیکی داریم 
با هیچ کدام مصاحبه نکرده اند اما به خاطر رشته دارت 
با من مصاحبه کردند که برایم ارزشمند است. من 
فکر می کنم که انتخابم برای فعالیت در دارت درست 
بوده چون این ورزش محدودیت سنی و جسمی ندارد 
و من تا هر وقت دلم بخواهد، می توانم در آن فعالیت 

داشته باشم.«

از »رحمانی« درباره درآمدها و البته هزینه ها در این ورزش می 
پرسم که می گوید: »درآمدزاست اما وقتی که شما به سطح 
باالی این رشته برسید، پول های آن چنانی به دست خواهید 
آورد و قراردادهای سنگینی با شما خواهند بست ولی برای 
رسیدن به آن سطح، باید هزینه کرد. البته من اسم آن را 
سرمایه گذاری گذاشتم چون بعد از چند سال تالش، دارت به 
شغل و درآمد تبدیل می شود. مسابقات جهانی هدایای نقدی 
دارد که هزینه سفرها و ... را تا حدودی جبران می کند. درباره 
هزینه هایش هم دارت نسبت به خیلی از رشته های ورزشی، 
کم خرج است. شما یک تخته حرفه ای می خرید در حد 3 یا 4 
میلیون، تا چندین سال از آن استفاده می کنید. دارت ها را هم 
درنهایت 3 و خرده ای می خرید و تا آخر عمر از آن ها استفاده 
می کنید و خراب نمی شود. این رشته جای خاصی برای 
تمرین نمی خواهد و شما می توانید تخته تان را با خودتان به 
هر جایی خواستید ببرید و تمرین کنید. از این لحاظ ها ورزش 

بسیار خوبی است.«

امنیت دلم را مدیون امام رضا)ع( 
هستم

»رحمانی« اولین مدال طالی جهانی اش را به نفع مردم زلزله زده 
کرمانشاه به برنامه »حاال خورشید« داده و کاپ قهرمانی اش را هم 
به حرم امام رضا)ع( اهدا کرده است. در این باره می گوید: »یک 
روز من خواب مانده بودم و داشتم سریع آماده می شدم که بروم سر 
تمرین. خیلی اتفاقی تلویزیون روشن بود و برنامه »حاال خورشید« 
آقای رشیدپور پخش می شد. آن جا شنیدم که می گفتند یک بانوی 
طالیی هم به پویش همت عالی 
اضافه شد. گوش کردم دقیقا 
متوجه  چیست.  ماجرا  ببینم 
شدم بعد از زلزله کرمانشاه، 
این برنامه، پویشی راه انداخته 
ــاران داوطلبی که  ــک تــا ورزش
می خواهند، مدال شان را اهدا 
کنند برای فروش مردمی تا با 
پولش کمکی به زلزله زدگان 
کرمانشاه شود. من هم دلی به 
شماره عمومی »حاال خورشید« 
من  بــا  بالفاصله  و  دادم  پیام 
تماس گرفتند که فردا روی خط 
برنامه با شما تماس می گیریم 
و خودتان درباره مدال تان که 
می خواهید اهدا کنید، صحبت کنید. فردا در همان برنامه با آقای 
رشیدپور صحبت کردم و مدالم را که برایم خیلی ارزشمند بود، اهدا 
کردم. با فروش این مدال ها در این پویش تقریبا 5 میلیارد تومان 
جمع  و 22 مرکز درمانی ساخته شد و من خوشحالم که مدالم 
حداقل برای آبادانی گوشه ای از خاک کشورم به کار آمد. کاپم را 
هم تقدیم کردم به حرم امام رضا)ع(، چه جایی باالتر از این برای یک 
مسلمان ایرانی و چه جایی امن تر از حرم امام رضا)ع(؟ من این کاپ 
را به امامی تقدیم کردم که همه ما ایرانی ها و من به شخصه امنیت 

دلم را مدیون او هستم«.

آرزویم ساخت ونی با طراحی دارت و سفر به دور ایران است
او در پایان درباره این که تنها لژیونر دارت کشورمان است ، درباره اهدافش در این رشته ورزشی می گوید: »من تنها لژیونر دارت ایران در 
باشگاه »دوری« مالزی هستم. موسس و مربی این باشگاه، نایب رئیس فدراسیون دارت مالزی است. ایشان مسلمان هستند و حس خیلی 
خوبی به من می دهند. با 2 مقامی که در مالزی آوردم، خیلی شناخته شدم و قراردادهای خوبی بستم«. او درباره آرزوهایش می گوید: »آرزویم 
این است که دارت وارد المیپک شود. هدف شخصی ام این است که به جایی برسم که بدون خطا پرتاب کنم و هیچ خطایی در پرتاب هایم 
نداشته باشم چون آن موقع می توانم هر عنوانی را که می خواهم به دست بیاورم. البته 2 آرزوی دیگر هم دارم. یکی این که دلم می خواهد 
یک ون سفری درست کنم با طراحی دارت و داخلش هم یک عالمه تجهیزات دارت و تخته و ...  سفر کنم به کل ایران و دارت را به اهالی 

همه شهرها و روستاهای کشورم یاد بدهم. 
بگویم دارت چیست، چقدر برای زندگی و 
سالمت جسم و روان شان مفید است و ... به 
خصوص برای مناطق محروم. آرزوی دیگرم 
این است که یک مدرسه دارت تاسیس کنم 
برای اولین بار در ایــران تا همه بازیکنان 
خوب کشور و تهران را دور هم جمع کنم 
بــرای پیشرفت. در پایان هم می خواهم 
تشکر کنم از همه افرادی که کنارم بودند و 
حمایتم کردند، در راس شان خانواده ام که 
به من اعتماد کردند و اجازه دادند  بر خالف 
میل شان من با مدرک مهندسی صنایع، این 

ورزش را ادامه دهم.«

هزینه های دارت کم است



صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ن(
وانا

وج
ژه ن

 )وی
وانه

ج

گالری

  زندگی سالم
  پنج شنبه

   ۷ مهر  ۱۴۰۱    
  شماره ۲۲۶۳

   من کی ام؟
حمیدرضــا نعیمی هســتم، متولــد 1353 
در سرپل ذهاب. جنگ که شــروع شد، آواره 
شــدیم و هرکدام مان به شــهری پناه بردیم. 
ما به اســام آباد غرب رفتیم و آن جا بود که با 
دنیای نمایش آشنا شــدم. یک فیلم از آقای 
»ایرج قادری« دیدم و دو نمایش –یکی کمدی 
و یکــی تعزیــه- و عاشــق هنرهای نمایشــی 
شــدم. در دبیرســتان وقتی می خواستم در 
بخش نقاشــی انجمن های اسامی مدرسه 
ثبت نام کنم، دوستی پیشنهاد کرد با هم در 
قسمت تئاتر شرکت کنیم و این طوری بود که 

سرنوشت من عوض شد.

   چطور خودمان را بــرای ورود به دنیای 
هنر آماده کنیم؟

اول از همه باید گرایش موردعاقه تان را تعیین 
کنید، دقیقا به کدام بخش هنرهای نمایشی 
عاقه دارید؟ بازیگری، نمایش نامه نویسی، 
فیلم نامه نویسی، کارگردانی تئاتر، کارگردانی 
سینما، طراحی صحنه و لباس؟ بعضی  از شما 
اهل شــعر گفتن و داســتان نوشــتن  هستید 
و احتمــاال بــا دنیــای نویســندگی مأنوس تر 
خواهیدبــود. بعضی های تــان در جمع هــا 
اهل نمایش دادن  هستید و بازیگری، بیشتر 
به کارتان می آید. حوزه موردعاقه تان هرچه 
کــه هســت، ژیمناســتیک کار کنیــد. آواز و 
موسیقی تمرین کنید تا با ریتم آشنا شوید، شنا 
بلد باشید و زیرنظر مربی های مجرب، بیان و 
بدن تان را آماده کنید. تا می توانید رمان و شعر 
و داستان بخوانید. یک کارگردان باید بتواند 
خوب نقاشی بکشد، معماری را بشناسد و از 
تاریخ سردربیاورد. یک هنرپیشه باید بتواند 
خوب تقلید کنــد، تقلید از رفتــار یک معتاد، 
یک جاهل، یک ورزشــکار، یک پادشــاه، یک 
گدا. ادای دیگــران را درآوردن، غیراخاقی 
نیست چون هنرمند قصد تمسخر ندارد بلکه 
می خواهــد بعدا آن هــا را روی صحنه نشــان 

بدهد یعنی تبدیل به هنر کند.

   در کالس های آزاد شرکت کنیم یا نه؟ 
اگــر آموزشــگاه مدنظرتان معتبر اســت، بله 
ولی یادتان باشــد آموزش رشته های هنری 
در تمام دنیا بســیار گــران اســت. نکته مهم 
دیگر این اســت که بدانید آموزشــگاه خوب، 
آموزشــگاهی اســت کــه اســتادهای بنــام 
در آن تدریــس می کننــد البتــه اســتثنا هــم 
وجود دارد و ممکن اســت زیرنظــر یک معلم 
گمنام، خــوب آمــوزش ببینید و رشــد کنید 
امــا از آن جایی کــه امروزه موسســات هنری 
بی قاعده  زیادی وجود دارند، بهتر اســت به 
نام های بــزرگ، اعتماد و البته درباره شــان 
تحقیق کنیــد. یکی از حســن های شــرکت 
در کاس هــای آزاد ایــن اســت کــه کمــک 
می کند عده ای متوجه شــوند نباید وارد این 
حرفه شوند. شــادروان »محمد نوری« ابتدا 
می خواســت بازیگر شــود اما چندماه بعد از 
ورودش به مدرسه هنرپیشــگی، استادی به 
ایشــان می گوید: »همیــن االن از این جا برو 
و در مدرســه موســیقی ثبت نام کــن.« و این 
تشخیص درســت، باعث شد که استاد نوری 

و آوازهای زیبایش در قلب ما ماندگار شود.
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خرس قطبی در خانه ای متروکه

رفقا سالم!
خوب و کاربلد می تونه بهمون کمک کنه.دست از سرمون برنمی داره. این جور وقت ها یه درمانگر که مضطربیم، ناراحتی مون ادامه دار می شه، ترس و نگرانی زدن دنبال نتیجه ای بیشتر از آروم شدن موقتی هستیم. مثل وقت هایی باشه. این شماره ها رو که می بینی، برای همینن. گاهی هم با حرف زدن همیشه جوابه، به خصوص وقتی با رفیق همدل یک  کم با هم حرف بزنیم؟ حرف 

تلفن تحریریه 05137634000  شماره تلگرام 09354394576 شماره پیامک 2000999

ن(
وانا

وج
ژه ن

 )وی
وانه

ج

زندگی سالم 
       پنج شنبه  
    ۷ مهر ۱۴۰۱ 
 شماره ۲۲۶۳ 

3 2

این روزها لیگ ملت ها در اروپا و بازی های دوستانه در دیگر نقاط دنیا، شور فوتبالی ایجاد 

کرده. البه الی تحلیل های فوتبالی، اسم ترکیب هایی را می شنویم که گویای شیوه چینش 

بازیکنان یک تیم در زمین اســت. حــاال که تنــور فوتبال داغ اســت و کمتر از دو مــاه هم تا 

جام جهانی مانده، بدنیست ویژگی های چند ترکیب روز فوتبال را با هم مرور کنیم:

۱-۳-۲-۴ شناور و خاص
در ایــن ترکیب، کنتــرل تمام نقــاط زمین با 
حضور دو هافبــک دفاعــی و دو وینگر و یک 
هافبک طراح ممکن اســت. در این سیستم 
یک مهاجم هدف حضور دارد و دو وینگر چپ 
و راست. )وینگر بازیکنی اســت که جلوتر از 
هافبــک و عقب تــر از مهاجــم در کناره های 

زمین بازی می کند( 
۲-۴-۴ کالسیک و بدون عمق

ایــن سیســتم کــه دو نــوع خطــی و لــوزی 
)الماسی( دارد، با دو مهاجم کاسیک و دو 
مدافع چپ و راست پرنفس و خوش تکنیک 
تعریــف می شــود. هافبک های کنــاری در 
این سیســتم باید توانایی ســانتر و تغذیه دو 
مهاجم را داشته باشند. منچستر در دوران 
اوجش بــا این سیســتم بازی می کــرد. اگر 

یکی از هافبک های وسط 
پشــت دو مهاجــم بــازی 

کند، سیســتم خطی به 
لوزی تبدیل می شود.

 ۳-۵-۲
خاطره انگیز برای 

ایرانی ها
فوتبــال ایــران تا 

مدت ها مرهون 

این سیستم بود. تیم ها و مربی های ایتالیایی 
استاد پیاده کردن این روش هستند. در این 
سیســتم دو بازیکن کناری به جای  هافبک، 
نوعی پیستون و بال هستند که باید درگیرانه  

و فیزیکی باشند.
۳-۳-۴  تهاجمی و جذاب

در این سیســتم دو مهاجم پابه تــوپ، طراح 
و تکنیکی داریــم و یک مهاجم هــدف. رئال 
طی ســال های اخیر بــا مثلث »کاســمیرو«، 
»مودریــچ« و »تونی کــروز« در خــط هافبک 
این ســبک را به بهترین شــکل نمایش داد. 
تیم ملی برزیــل هم در مقاطع زیــادی با این 

سیستم بازی می کرد.
۱-۴-۱-۴ با مهاجم کاذب

در این روش چهــار هافبک داریــم و مهاجم 
اصلی با هدف ایجــاد فضا، ریباند و کات بک 
برای هافبک ها در محوطه 
جریمه حریــف با مهاجم 
درگیــر می شــود. تیــم 
ملــی ایــران در نیمــه 
اول بازی بــا اروگوئه 
تقریبا با این سیستم 

بازی کرد.    

تا جام 

پیشنهاد

بدانیم

   مخالفت خانواده با رشته های هنری 
را چه کنیم؟

مــن معلم هــا، مهندس هــا، پزشــک ها و 
وکیل های زیادی را می شناسم که آدم های 
موفقی نیســتند. در هر حرفه ای، موفقیت 
معطوف بــه تمرکــز و تاش فرد اســت. من 
همــه  زندگــی ام را از تئاتر دارم امــا چطور؟ 
20ساعت در شبانه روز کار می کنم. کتاب 
می خوانم، می نویسم، بازی می کنم، تمرین 
می کنم، اتودهای نمایشی را انجام می دهم، 
فیلم می بینم، می روم بیرون و مردم را تماشا 
می کنم و با آن ها حرف می زنم. مگر ممکن 
اســت بیشــتر زمانم را صرف حرفه ای کنم 
که عاشــقانه دوســتش دارم و موفق نشوم؟ 
شــاید بگویید شــانس هم دخیل است، بله 
ولی شانس ســراغ آدم های بی اســتعداد و 
غیرکوشا نمی رود. پس خانواده های تان را 
متقاعد کنید که ما فقط یک بار به این جهان 
پا می گذاریــم و حق داریم چیــزی را تجربه 
کنیم که دوست داریم. فراموش نکنید افراد 
موفق در حوزه هنر، عمرشــان را به بطالت 
نگذرانده اند و به جای پرداختن به کارهای 

بی ثمر روی خواسته شان متمرکز شده اند.

   در دنیــای کارگردانــی چــه چیــزی 
منتظر ماست؟

خیلی ها می توانند بازیگر و نویســنده شوند 
اما آدم های کمی می تواننــد به این موهبت 
الهی دست پیدا کنند که خودشان آفریننده 
باشند. کارگردانی کردن یعنی آفرینندگی 
و کار بسیار دشواری است. همه اعضای تیم 
از بازیگر و طراح صحنه و گریــم تا فیلم بردار 
و صدابــردار در مســیری حرکــت می کنند 
که شما می خواهید. شــما باید روان شناس 
خوبی باشــید تا بدانیــد با تک تــک اعضای 
تیم تان چطور برخورد کنیــد. باید از همین 
االن یادبگیرید که همه چیز را متفاوت ببینید 
و صاحب تنهایی شــوید. یعنــی حتی وقتی 
در جمع هستید، بتوانید احساس کنید که 
فقط خودتان هستید و خودتان و به تخیل تان 

پروبال بدهید. 

الهه توانا|  روزنامه نگار

Seyran Caferli :اثری از

هرنمند ابید صاحب تهنایی شود!     
راه ورسم ورود به حوزه هنرهای نمایشی در گفت وگو با یک کارگردان و هنرپیشه تئاتر 

تاج خروس

رنــگ تاج خــروس، اســمش را از گیاهــی 1
به همیــن نام گرفته اســت. دربــاره این که 
تاج خــروس دقیقا چه رنگی اســت، اتفــاق نظر وجود 
نــدارد. یک منبــع می گویــد این رنــگ به گونــه ای از 
صورتی اشــاره دارد که رنگ کلیشه ای آدامس است. 
منبع دیگری می گویــد تاج خروس، ســایه ای از قرمز 
اســت و فقط در همین گیاه یافت می شود. به هرحال 
هرچه هســت، اســم و ظاهر این رنگ، بســیار خاص و 

نادر است.

 استرالیایی

ناشــناخته ۲ آن قــدر  اســترالیایی  رنــگ 
اســت که اگــر عبــارت »Australien« را 
جســت وجو کنید، چیزهایی دربــاره اســترالیا پیدا 
خواهیدکــرد. خــب ایــن کلمه درواقــع نــام آلمانی 
استرالیاســت و الهام بخــش آن، منطقــه ای وســیع 
به نام »Outback« اســت که بیشــتر قلمرو استرالیا 
را تشــکیل داده اســت. Outback مثل بســیاری از 
بیابان ها رنگی قهــوه ای دارد منتها تاحدودی مایل 
به قرمز اســت. این رنــگ در انگلســتان ویکتوریایی 
بســیار محبوب بــود و بســیاری از لباس هــای زنانه، 

رنگ استرالیایی داشتند.

برلیوود

برلیــوود یکــی از آن رنگ هــای کمیــاب ۳
اســت که منشــأ عجیبــی دارد. ایــن رنگ 
که ســایه ای از قهوه ای اســت، نــام خــود را از درخت 
بومی هنــد گرفته اســت. به طور خــاص، برلیــوود به 
ســایه قهــوه ای رنگی کــه در چــوب تهیه شــده از این 
درخت دیده می شود، اشاره دارد. درخت موردبحث، 
Butea frondosa« نــام دارد کــه در جنــوب و  «

جنوب شرق آسیا هم یافت می شود.

فالو

معدنــی ۴ شــهر  فالــو،  رنــگ  خاســتگاه 
»فالــون« در ســوئد اســت. فالــون بــا 
معادن مــس شــناخته می شــود. معادنی کــه البته 
حدودا 30سال پیش بسته شــدند اما در اوج زمان 
فعالیت شــان، بیش از نیمی از مس جهــان را تولید 
می کردند. رنگ فالو، به قرمز مســی اشاره دارد که 
در ســوئد و کشــورهای همســایه برای رنگ آمیزی 

انبارها به کار می رود.

زافره

زافره، یک سایه آبی اســت که نام خود را از ۵
کلمه ایتالیایی »zaffira« به معنای یاقوت 
کبود گرفته است. با این حال، زافره درواقع از »کبالت« 
تولید می شود. فرایندهای شــیمیایی خاصی شامل 
ترکیبات کبالت می تواند رنگ های آبی خاصی ایجاد 
کند. یاقوت کبود عاوه بر این که به رنگ موردبحث ما 
شناخته می شود، به رنگ های سبز، زرد و صورتی هم 

وجود دارد.

 میکادو

»میکادو« به چندین رنگ اشاره دارد؛ سایه ۶
زرد و ســایه های قهــوه ای و نارنجــی. واژه 
میکادو به معنای »دروازه شــریف« اســت که شــاید به 
دروازه های کاخ های امپراتوری اشــاره داشته باشد. 
 کشــورهای آســیای شــرقی، زرد را رنــگ ســلطنتی 
می دانســتند و ژاپــن هم از ایــن قاعده مســتثنا نبود. 
میکادو هم شبیه به رنگ گل داوودی، گل امپراتوری 

ژاپن است.
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   شخصیت ها
شــخصیت ها مهم تریــن بخــش فیلم نامــه 
کمــدی هســتند، شــخصیت های جالــب، 
معیوب و خنده دار؛ اما چــه چیزهایی آن ها 
را به ایــن صفت هــا مجهز می کنــد؟ چیزی 
که شــخصیت ها را جــذاب می کند، همانی 
است که برای آن ها مشــکل ایجاد می کند. 
شــخصیت ها باید عامل ســقوط خودشــان 
باشند؛ آن ها تصمیماتی می گیرند که در نظر 
خودشان کاما منطقی است اما برای بیننده 
اصا معنی ندارد. شخصیت های کمدی از 
اشــتباهات خود درس نمی گیرند و آن ها را 
بارها و بارها تکرار می کنند. قبل از شروع به 
نوشتن مطمئن شوید که شخصیت های تان 
را به خوبــی می شناســید. وارد ذهــن آن ها 
شــوید؛ اگــر در یــک موقعیــت پرتنــش قرار 
بگیرند، چطور رفتار می کنند؟ در رستوران 
چه چیزی ســفارش می دهند؟ تــا جایی که 
می توانید دربــاره هر شــخصیت از خودتان 
سوال کنید تا زمانی که احساس کنید آن ها 
را کاما می شناسید. شخصیت کمدی یک 
یا چند ویژگی اغراق آمیز دارد، از عیب های 
خود آگاه نیست و بین چیزی که می خواهد 
و چیزی که نیاز دارد، تفاوت بسیاری وجود 

دارد. مثــا شــخصیت شــما ممکــن اســت 
بخواهــد همــه او را دوســت داشته باشــند و 
تحسین کنند اما چیزی که درواقع نیاز دارد 
این اســت کــه بپذیــرد او چیــزی نیســت که 

خودش فکر می کند.
   موقعیت  و دیالوگ

قانون نوشتن فیلم نامه کمدی، خلق موقعیت 
کمدی هــای  همــه  اســت.  گیرافتادگــی 
خــوب حــول شــخصیت هایی می چرخنــد 
کــه در محیطی پــر از تناقــض افتاده انــد. به 
همین دلیل اســت کــه ســریال های کمدی 
خانوادگی اغلب بسیار خوب عمل می کنند 
چون چــه بخواهید و چــه نخواهیــد، در کنار 
خانواده تان گیر کرده اید و شــوخی می تواند 
در ایــن موقعیت هــا به خوبــی شــکل بگیرد. 
پس به وضعیتــی فکر کنید که شــخصیت ها 
نمی تواننــد از آن خــارج شــوند و درگیــری 
از آن شــروع می شــود. شــخصیت ها در این 
موقعیت ها چطور با هم گفت و گو می کنند؟ 
حواس تان باشد که آن ها داستان فیلم را برای 
یکدیگر توضیح ندهند. داستان باید از خال 
اتفاق هــا و حرف هــای شــخصیت ها نمایش 
داده شــود نه این که شــخصیت ها آن را برای 
بیننده بیان کنند. نکته مهم بعدی این است 

که هر دیالوگی که گفته می شود، باید هدفی 
داشته باشــد و هدفش هم پیشــبرد داستان 
اســت. بیان کردن یک ســری جمله ها صرفا 
به خاطر خنده دار بودن، از کار شما فیلم نامه 

کمدی نمی سازد. 
   جوک ها

خیلی ها فکر می کنند فیلم نامه کمدی یعنی 
تعریــف کــردن جوک هایــی کــه مخاطب را 
روده بر کند. خب آیا چنین جوک هایی وجود 
دارند؟ »ریچارد وایزمن«، محقق بریتانیایی 
درباره ایــن موضــوع تحقیق کرده اســت. او 
خنده دارتریــن جوک هــا را جمــع آوری کرد 
و از هــزاران نفــر خواســت بــه جوک هــای 
موردعاقه شــان امتیاز دهند. ایــن مطالعه 
چیزهای زیــادی درباره ذائقه طنــز در میان 
فرهنگ هــای مختلــف نشــان داد و وایزمن 
را از یک نکته ضــروری و مهــم مطمئن کرد؛ 
جوک  ها همیشــه به نظر عــده ای، بامزه اند و 
ازنظر عده ای دیگر، لوس و حتی آزاردهنده! 
پــس چــه بایــد کــرد؟ راز کمــدی  خــوب در 
غافل گیری است که در خنداندن همه موفق 

عمل می کند.
screencraft.org:منابع 

freelancevideocollective.com

معروف ترین ترکیب های فوتبال روز دنیا 

 شماتیک 

ترکیب ۳-۵-۲

آواز و موسیقی 
تمرین کنید 

تا با ریتم آشنا 
شوید، شنا بلد 
باشید و زیرنظر 

مربی های 
مجرب، بیان 
و بدن تان را 

آماده کنید. تا 
می توانید رمان 
و شعر و داستان 

بخوانید

نوریلسک با 
داشتن عنوان 

شمالی ترین شهر 
جهان، دو ماه از 
سال در تاریکی 

مطلق و در 
یخبندان دایمی 

قطب است

نام این پرنده چیست؟ 
برای تو/ سخت می شود

برای من چقدر سخت تر/ که شاِل تو روِی گردِن من است
و برف/ شانه  تو را سپید کرده است

شــعر زیبایی که خواندیــد از کتاب »نــام این پرنده چیســت؟«، ســروده خانم »اکرم ســادات 
هاشــمی« انتخاب شده اســت. انتشــارات کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان زمانی 
به این نتیجه رســید که کتاب های شــعر نوجــوان در بــازار کم تعدادند و با قیمت مناســب در 
دســترس نوجوانان نیســتند برای همین اقدام به چاپ 10 مجموعه شــعر از شاعران جوان 
کودک و نوجوان کرد. »نام این پرنده چیســت«، یکی از این مجموعه هاســت که شــامل 18 
شعر نیمایی با موضوعات عاشقانه و آزاد است. عاشــقانه هایی نوجوانانه و عاشقانه هایی که 

به طبیعت مربوط می شــود و نوجوانــان را به 
تأمل و دقت در دنیای اطراف وا می دارد. اگر 
به خواندن اشــعار نیمایی عاقه مند هستید، 
خواندن این مجموعه شعر را به شما پیشنهاد 
می کنــم. با هــم یکی دیگــر از شــعرهای این 

مجموعه را می خوانیم؛
نام این پرنده چیست؟

 این پرنده سار نیست
 قمری و عقاب و یاکریم

 -نه
 -نه، کالغ روی قله  چنار نیست

 این پرنده که از مداد من
 بدون بال

 می پرد به سمت دشت هاِی روشِن خیال
 شعر نیست؟

بدون شرح

  سال های نوجوانی با انواع تغییرات همراه است که ما را با فرازونشیب های احساسی زیادی 

مواجه می کند. گاهی موضوعی مثل اضافه وزن می تواند بــه این تالطم ها دامن بزند. البته 

معنی اش این نیســت که همه افــراد دارای اضافه وزن، نگــران و ناراحت اند یــا همه الغرها 

احســاس خوبی دارند اما از آن جایی که جامعه ما را برای داشــتن ظاهری خاص تحت فشــار 

می گذارد، داشتن اضافه وزن ممکن است در بعضی ها باعث احساس ناراحتی شود. آگاهی 

از احساسات منفی، اولین گام برای تغییر دادن اوضاع است.

    روی »شخص« تمرکز کنید نه وزن!
مــا در دوره نوجوانــی اغلــب درخصــوص 
آن چــه دیگــران درباره مــان فکــر می کنند، 
حساســیت زیادی داریم. حتی ممکن است 
پیشــنهادهای دوســتانه والدیــن، خواهــر و 
برادر یــا دوســتان مان دربــاره ورزش و رژیم 
غذایی، در نظرمان انتقاد تلقی شود و اوضاع 
را بدتر کند. تــرس از قضاوت و طرد شــدن، 
ممکن اســت ما را از دیگران دور کند. چطور 
می توانیــم از خودمــان دربرابر این شــرایط 
مراقبــت کنیــم؟ بهتریــن کار این اســت که 
تمرکــز خودمــان و دیگــران را از وزن دور 
کنیم و به سمت »خود« به عنوان یک شخص 

برگردانیم. اما چطور؟

   اعتمادبه نفس تان را بازسازی کنید
به گروه هایی بپیوندید که با شما عاقه و هدف 
مشترکی دارند. در فعالیت هایی که دوست 
دارید، داوطلب شــوید و کارهای فوق برنامه 
مدرسه را ازدست ندهید. در کتابخانه، گروه 
تئاتــر و... چــه خبر اســت؟ انجــام دادن این 

کارها ممکن است آسان نباشد، مگر این که 
بدانید همه افراد هنگام ورود به موقعیت های 
جدید و آشنایی با افراد تازه، احساس خجالت 

می کننــد حتــی آن هایــی کــه خیلــی 
بااعتمادبه نفس به نظر می رسند. اگر 

هــدف آزار و اذیــت قــرار می گیرید، 
با دوســتانی که از شــما حمایت 

بزنیــد.  حــرف  می کننــد، 
احساســاتی را کــه از شــنیدن 
نظرات منفی دیگران در شــما 

ایجاد می شود، بنویسید. سپس 
چیزهای مثبتــی را کــه درباره 
خودتان می دانید، یادداشــت 
کنید تا از احســاس منفی عبور 

کنید. اگر کسی شــما را با عنوان 
ناراحت کننده ای خطاب می کند، 
بــه خودتــان یــادآوری کنیــد کــه 

آدم ها بدن هایی در شــکل ها 
متفــاوت  اندازه هــای  و 

دارند. اگــر رفتار قلدری 
ادامه دار است، با یکی از 

مسئوالن مدرسه یا بزرگ سال مورداعتمادی 
دربــاره اش حــرف بزنیــد. اگــر می خواهید 
دربرابــر فرد قلــدر واکنش نشــان بدهید، از 
گریــه کــردن و عصبانــی شــدن خــودداری 
کنید. آرام ولی بــا قاطعیت بــه او بگویید که 
رفتارش باعث ناراحتی شما می شود و نباید 
ادامه اش بدهــد. افکار و احساســات منفی 
درباره بدن ممکن اســت به سایر بخش های 
زندگی هم ســرایت کند، اعتمادبه نفس تان 
را تحت تأثیر قــرار دهد و رســیدن به اهداف 
را ســخت کند. اگــر دنبــال کاهش وزن 
هستید به خاطر سامتی باشد نه نظر 
دیگــران البتــه  حین عملــی کردن 
این تصمیم ، اوضاع ممکن اســت 
سخت تر هم بشــود چون فرایند 
دشــواری های  وزن،  کاهــش 
خــودش را دارد کــه می تواند به 
انتقاد از خــود و عصبانیت منجر 
شود. برای مقابله با این شرایط، 
روی توانایی هــا و ویژگی هــای 
مثبت تان تمرکــز کنید. اهداف 
ماننــد  واقع بینانــه  و  کوچــک 
یادگیری یک مهــارت تازه برای خود 
تعییــن و میــزان پیشــرفت تان را 
به طور مرتب بررسی کنید 
ازدســت  انگیزه تــان  تــا 

نرود.
kidshealth.org :منبع

شــما جزو آن هایی هســتید کــه همه رنگ هــا را با یــک پســوند »پررنگ« و 
»کم رنگ« صدا می زنند و کار خودشان را آسان می کنند؟ یا جزو آن هایی که در 
رنگ شناسی خبره اند و به جای دسته بندی تنبالنه آبی  پررنگ و آبی کم رنگ، 

از »آبی فیروزه ای«، »آبی زنگاری«، »آبی درباری« و »آبی نفتی« حرف می زنند؟ 
جزو هر گروهی که باشــید، احتماال چیزی درباره رنگ های نادر و ناشــناس 

نشنیده اید. ما آن ها را به شما معرفی  می کنیم.

رنگ های انشناس!   
در دنیا رنگ های کمیاب و کمترشناخته شده ای وجود دارد که خیلی های مان حتی اسم شان را هم نشنیده ایم 

اطالعات عمومی 

چطور نگذاریم اضافه وزن  زندگی مان را تحت تأثیر قرار بدهد؟

چطور یک فیلم انمه کمدی بنویسیم؟  
سینماتوگراف 

شــهر دورافتاده »نوریلســک« در روســیه با رودی به رنگ خون، هوای آلــوده و ۴5 روز تاریکی به 
افسرده ترین شهر روی زمین مشــهور اســت. امید به زندگی مردم در این شــهر با 170هزار نفر 
جمعیت، 10سال کمتر از میانگین کشور روسیه است. دسترسی به نوریلسک ازطریق جاده بسیار 
سخت است و تنها یک خط راه آهن باری فعال دارد که مسیری را برای رسیدن به شهر ازطریق دریا 
فراهم می کند که آن هم در زمستان یخ زده است. تنها مسیر ممکن در تمام طول سال به این شهر 
دورافتاده، پروازی پنج ســاعته از مسکو اســت که به دلیل بدی آب وهوا گاهی با چند هفته تأخیر 
انجام می شود. در اوایل قرن بیستم یک زمین شناس، ذخایر غنی نیکل، مس و کبالت را در دامنه 
کوه های پیرامون »نوریلسک« کشــف کرد. درواقع این شهر روی بزرگ ترین ذخایر نیکل، مس و 

پاالدیوم زمیــن قرار دارد. نوریلســک امروز افسرده ترین و سردترین شهر روی  زمین 
آلوده ترین شــهر روســیه و یکی از 10 شهر 
آلوده جهان است. هرســال کارخانه نیکل 
بیش از 2میلیون تن گاز سمی تولید می کند 
و حدود یک درصد از کل انتشار دی اکسید 
گوگرد جهانی از همین شهر است. آلودگی 
هــوای این شــهر گاهــی به حدی اســت که 
منجر به بارش باران اسیدی و برفی به رنگ 
سیاه و زرد می شــود. به دلیل خاک آلوده و 
نامناســب، پوشــش گیاهی در ایــن منطقه 
رشــد کم و ضعیفی دارد و تنها مزیت خاک 
نوریلســک، وجود مواد معدنی در آن است. 
در ســپتامبر 201۶ رودخانــه »دالدیکان« 
نزدیک شهر به شکل ترسناکی به رنگ خون 
درآمد. برای ایــن پدیده نــادر هیچ توضیح 
رســمی ارائه نشــد اما احتمــال دارد دلیل 
آن، کارخانــه ذوب مجــاورش بوده باشــد. 
نوریلسک با داشتن عنوان شمالی ترین شهر 
جهان، دو ماه از سال در تاریکی مطلق و در 
یخبندان دایمی قطب است. دوسوم سال، 
شهر و پیرامونش پوشیده از برف با میانگین 

دمای 30- درجه سانتی گراد است.

تا حاال فکر نوشــتن یک فیلم نامه کمدی به سرتان زده؟ 

اگر اهل نوشتن و عاشــق سینما باشــید و دوست و آشنا 

شــما را به بامزه بودن بشناســند، بعید نیســت وسوسه 

شده باشــید اما آیا داشــتن ایــن ویژگی ها کافی اســت؟ 

برای نوشتن یک فیلم نامه کمدی باید چه کار کنیم؟ در 

سینماتوگراف این هفته، چند پیشنهاد برای تان داریم تا 

به شما کمک کند به صورت اصولی و مفید، نوشتن برای 

یک اثر نمایشی کمدی را تمرین کنید.

عفت زینلی| روزنامه نگار
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 طنز و  سرگرمی 

 زندگی سالم
   پنج شنبه 

   7 مهر ۱۴۰۱    
 شماره 2263

دقيقه
50

بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

لر 8.بزرگ ترین شهر پاکستان- نماز یک رکعتی 9. تفریق - 
غذای ظهر-رفوزه 10. دوست- از رنگ های ماشین- واحد 
پول مالدیو 11. تداول- هنوز فرنگی- جشنواره سینمایی 

12. نویسنده معاصر آمریکایی

عمــودی :1. ســنگ آهک-فانــی 2. گیــاه خار شــتر- 
سرپرســت خانواده 3.گریز- ترس 4. نابلد-نوعی درخت 
بید- باالبر ماشین  5. مربی ورزشی- تکرار حرف 6.تهمت-
کس-التهاب گلو 7.  لیف ظرف شــویی- طفــل- تنها 8. 
شادمان شدن- دوست 9.گدا نشده-تور کاهکشی- پول 
روســیه 10.غذای کفش- حرف عطف 11. نوعی بازی- 
نوعی پارچه کشباف 12.اسم پسرانه- تنگه ای بین دریای 

اژه و دریای مرمره

افقی:1. اثر ساموئل بکت 2.گشوده-دریاچه ای در اسکاتلند- قاضی ورزشی 3. از تنقالت-
منحرف- قلت 4. حرف پیــروزی- اتحادیه فوتبال اروپا- قاره کهن 5. طعم - نخســت وزیر 
انگلستان در جنگ جهانی دوم 6. طاقچه قدیمی- جنگل رابین هود 7. ساز زهی کهن- مادر 

افقی:1. فرزند ارشد کریم خان زند-خرابکار اینترنتی 2.میوه کوچک- فوری- نفی 
عرب 3.ماهوت پاک کن-کچل- قفسه شیشه ای 4. تخته بزرگ- زادگاه نیما 5.خبیث-
گیاهی زینتی - ضربه سر 6.ماده بیهوشی قدیمی- تیغ موکت بری 7.عالم- فرمان 8. 

حرف تردید- ابزار برقی خــودرو- خواب خوش 9. 
سوی دیگر- حساسیت 10.کارگردان مدرسه موش 
ها- یــک عامیانــه-رگ خــواب 11.زادگاه رازی- 
خراسان قدیم- وســیله پرواز 12.میوه تابستانی- 

فیزیک کره زمین
عمودی :1. ســازمان اطفای حریق- میش زاده 
2. پوتیــن- برهنه- مــاه چهــارم فرنگــی 3.بانگ 
قمری- نبرد- امــر به رفتــن 4.دروازه بان- ســقز 
جویدنــی 5.شــفیره- ردای فرنگــی 6.تکنیــک- 
باالی فرنگی- فرهنگســتان 7.نظری- رها- ابزار 
ترقــی 8.شــکاف- مهربــان 9.برچســب- ســان 
10.رخسار- قصه گو- پیشــروی گله  11.قالب- 
نــت ســوم- ســوغات الهیجــان 12.طویــل ترین 

استخوان بدن- پایتخت

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.

کیدوکو

جدول متوسط  |  8333

حل جدول شماره  8332 حل جدول شماره1538

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

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات

دقيقه
30

متوسط
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2 4 6 9
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673524981
492183756
815679342
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958673142
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1 2 9 6

3
7 1 2 8

4 1 7 5
5
9 7 4

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

معمای شطرنج

جدول سخت  |  1539  

تاپخند

 دقــت کردیــن وقتــی می خوای یــه بســته رو بــا آژانس 

بفرستی، ماشــین آخرین مدل می فرســتن ولی وقتی برای 

خودت کار پیش بیاد، پیکان مدل ۴۸ می فرستن که توش از 

بیرون سردتره!

 رفتم بانک وام بگیرم، این قدر از ضامن هام چک و امضا 

گرفتن از خجالت آب شــدم. کــم مونده بگــه زن و بچه های 

ضامن ها رو هم بیار گروگان بگیریم!

 وقتــش نرســیده ایــن دیالــوگ »امــان از دســت ایــن 

آقایون/خانما }خنده اهل منزل{«  رو از سریال های ایرانی 

حذف کنند دیگه؟!

  پژوهشــگران: آســیب تهنایی برای بدن از آســیب 
سیگار کشیدن بیشرت است

یک سیگاری: پس اگه تنهایی سیگار بکشیم منفی در منفی  
می شه؟!

  وزیر ارتباطات: از فعال  سازی اینرتنت ماهواره ای در 
نواحی که زیرساخت نداریم، استقبال یم کنیم

کاربران: نواحی که زیرساخت دارین هم که اینترنت درست 
و حسابی نداره!

  شناسایی کهکشاین کوچک در همساییگ راه شیری
یک دانشمند مشــهدی: اســمش رو بذارین کهکشان میالن 

شیری!

تیترخند

زنگ تفریح بچه های دهه شصتی، هفتادی

بچه های قدیم زنگ تفریح جالبی داشــتن، مدارس شلوغ 
بود، یک مدرسه با 2 هزار دانش آموز نهایتش 20 تا سرویس 
 بهداشــتی داشــت. بــرای همیــن به  محــض این  کــه زنگ 
می خــورد بچه هــا در یک کــورس مشــابه مســابقات دوی 
سرعت المپیک به سمت دست شویی ها می رفتن، شانس 
این  که بتونی بدون دویدن تو زنگ تفریح از سرویس بهداشتی 
استفاده کنی از شانس برنده شدن 206 تو قرعه کشی ایران  
خودرو کمتر بود. اون هایی هم که زنگ تفریح قبل از سرویس 
استفاده کرده بودن بازم آرامش نداشتن چون باید می دویدن 
که تو صف بوفه مدرسه جزو نفرات اول باشن. بوفه مدارس 
فقط ویفر و کیک هــای بدمزه داشــت اما از مــرگ به  خاطر 
گرسنگی بهتر بود. خوراکی های بوفه ها چنان خشک بود 
که بعدش طــرف باید می رفت تــو صف آبخوری تــا با لیوان 
تاشو آب بخوره. اما وای به  وقتی که یادت می افتاد بخشی از 
مشق ها رو ننوشتی، زنگ تفریح زهرت می شد چون باید در 
کوتاه ترین فرصت و با کپی از روی دفتر دوستت مشق ها رو 
توی زنگ تفریح می نوشتی. بعضی وقت ها 
هم یک نفر مامور بــود زنگ تفریح تو 
کالس بمونه و مراقب کیف بچه ها 
باشــه. اون دیگه رســمًا 
یک بازنده بزرگ 
ب  مــــحــســـــو

می شد. 

خاطره بازی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

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

بازی ریاضی

چالش ذهن :
1. قابلمه 

2. پنکه 

3. کمدلباس

 4. تختخواب

 5. جاکفشی 

6. سماور

بزن بریم جام جهانی: 
1. آمریکا2. داورشوکر3. آلمان4. برزیل

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.

چهار حرفی: امین، امیر، امور، رویا، نیرو، یاور و ...
پنج حرفی: مانور، روانی، نیمرو، ویران و ... 

شش حرفی: رومانی، مریوان، ورامین و...

شرح در متن:

کیدوکو:

معمای شطرنج:
 d4 باید بــه خانه f5 اســب ســیاه از خانــه

برود. با این حرکت شاه سفید هر خانه ای 

که بخواهد فرار کند با اســب های سیاه، 

فیل سیاه و وزیر سیاه کیش می شود و راه 

فراری ندارد و مهره سفید مات می شود.

ی:
ض

ی ریا
باز

شرح در متن

چی شده؟

عوارض فلفل تند!
سالم، روز بخیر بعد از چند هفته غیبت به خاطر ایام عزاداری دوباره با مسابقه »چی شده؟« در 
خدمت شماییم. برای امروز یک تصویر ســوررئال از یک گربه و ابری رو که شبیه آتش از دهانش 
بیرون زده در نظر گرفتیم که شما باید برایش یک جمله یا دیالوگ طنز بنویسید و تا ساعت 24 
روز دوشنبه برای ما بفرستید. یادتون نره اسمتون رو آخر پیامک بنویسید. بامزه ترین و خالقانه 

ترین جمله  های فرستاده شده، روز چهارشنبه 
به اســم خود نویســنده ها چاپ می شه. شماره 
پیامک 2000999 هم آماده دریافت پیام های 

شماست.

نمونه :

 وقتی فلفل تند می خوری!

 وقتی می ری آتلیه می گی یه کاری کن فکر 

کنن من اژدهام!

چیزی که توی تصوراتم از خودم دارم!

با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از 
شماره ها نام یکی از وسایل منزل را نوشته ایم 

که شما باید آن را حدس بزنید.

چالش ذهن

بزن بریم جام جهانی

خب داریم به رقابت های جام جهانی نزدیک می شیم و برای این که اطالعات تون 
درباره جام جهانی رو باال ببریم ازتون ســواالت فوتبالی مربوط به جام جهانی رو 
پرسیدیم. به امید روزهای خوب و پر از پیروزی برای تیم ملی فوتبال کشورمان.  

1. اولین برد ایــران در رقابت های جام جهانی 
مقابل کدام تیم بود؟

2(یوگسالوی ا(آمریکا   

4(مکزیک 3(آنگوال  

2. آقای گل جام جهانی فوتبال 98 در فرانسه 
چه کسی بود؟

2(داورشوکر   1(تیری آنری 

4(رونالدو  3(میروسالو کلوزه 

3. میزبــان جــام جهانــی 2006 کدام 
کشور بود؟

2(کره جنوبی و ژاپن 1(برزیل 

4(فرانسه 3(آلمان  

4. بهترین تیم در ادوار جام جهانی چه تیمی 
است؟

2(آلمان 1(انگلیس  

4(برزیل  3(فرانسه  

برای
 کودکان
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