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

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

 به لطف مسئوالن، کار به جایی رسیده که  •
دیگه بحث از خونه و ماشین و طال خریدن توی 
خواستگاری گذشته و  از این به بعد خانواده ای 
که میاد خواستگاری باید بپرسی آقا داماد 

چند وعده غذا می تونه به دختر ما بده؟!
 حاال این قدر بعضی ها خوشحالی کردند  •

که انگار برزیل رو شکست دادیم! بابا جان، 
ولز 64 ساله رنگ جام جهانی رو هم ندیده. 
حــاال با دو تا گل تــوی وقــت اضافه ایــن قدر 

خوشحال شدید!
 آخه واقعا این مسئوالن چه کار می کنن  •

که حتی موقع برد تیم ملی هم اینترنت قطع 
می شه؟ نکنه نگرانن که مردم با پیروزی تیم 
شون عصبانی بشن؟ کمی هم عقل و تدبیر 

چیز خوبیه!
ــرد تاریخ  •  مــا بدترین بــاخــت و بهترین ب

جام جهانی  را در یک جام تجربه کردیم! واقعا 
از استرس مردیم تا این جا!

ــت ایــران.  • ــت وطــنــم. عشق اس  عشق اس
شیرینی خوشحالی مردم به خاطر فوتبال 
مبارک همه مردم و کارکنان روزنامه خراسان 

باشد. بمیرند دشمنان ملت!
 فاجعه کمبود داروهــای بی هوشی وبی  •

حسی و آنتی بیوتیک نتیجه مدیریت وزیر 
بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و 
رسیدگی  در  مجلس  نمایندگان  مماشات 

نکردن به داد مردم  گرفتار است.
 خودروسازها می گن خــودرو ندارند و ما  •

مجبوریم در قرعه کشی شرکت کنیم. پس 
این خودروهایی که در بورس کاال فروخته 
می شه از کجا میاد؟ مگر شورای رقابت خودرو 
رو قیمت گــذاری نمی کرد؟ حاال تو بورس 
کــاال دالل هــای خــودروســازی با رنــج مثبت 
و دستکاری تابلو قیمت ها رو بی سروصدا 
چند برابر می برند باال! کجای دنیا و کدوم 
خودروسازی محصوالتش رو در بورس عرضه 

می کنه؟
  با وجــود طرفداری دادگــاه هــا از خانم ها  •

بازم انتقاد دارن مثال در صورت طالق اموال 
مرد مانند خونه و ماشین رو ضبط می کنن 
و حقوق مسدود می شه و فکر نمی کنن اون 
مردی که این همه زحمت کشیده تا این جا 
رسیده االن چگونه باید زندگی کنه! پس یا 
باید با اون زن بسوزه و بسازه یا حاصل یک عمر 
تالشش رو از دست بده. بهتره مهریه رو برای 

همه قسطی کنن!
ــا تــوجــه بــه تــنــش هــای اخــیــر در جامعه  •  ب

امیدوارم برنامه هایی همانند برد تیم ملی که 
باعث وحدت و شادی مردم می شود بیشتر 

اتفاق بیفتد.
 یکی از عامالن ایجاد نارضایتی بعضی  •

نانواها هستند. به محض این که می بینند 
ــت از کار  ــده دس جلوی نــانــوایــی خلوت ش
ــی شـــود. لطفا  ــوالن ــف ط ــا ص می کشند ت
مسئوالن محترم رسیدگی فرمایند. همین 
نارضایتی های کوچک هم در کنار هم بزرگ 

و مسئله ساز خواهند شد.
 یک موضوع برای من سؤال شده! در کشور  •

ما که 80 میلیون نفرن چرا کمبود آب هست 
و کشورهایی مانند چین و هند که باالی یک 
میلیارد جمعیت دارن آب رو چگونه تأمین 

می کنن؟!
ــدا از دو تـــا گـــل عــالــی کـــه زدیــــم و  • ــ  ج

ــادی که می شد گل بشه،  موقعیت های زی
بازی خیلی عالی و غیورمندانه ای بود. به امید 

پیروزی های بعدی.
ــردم باید با پــرداخــت 10  •  کی گفته که م

برابری آبونمان حقوق های نجومی مدیران 
مخابرات را تامین کنند؟

 جمعیت کشور ما ۲۹ برابر کشور قطره.  •
مساحت کشورمون 14۲ برابر قطره در حالی 
که فقط ۷ درصد بیشتر از قطر، ذخیره گازی 
داریم. یعنی قطر، صدها برابر ما ثروت داره و 
یک میلیونیم ما هزینه نداره. چطور مدیریت و 
اقتصاد کوچک این کشور رو با ایران پهناور و 

پرجمعیت مقایسه می کنید؟

ــرد تیم ملی یــک نفس راحــت  •  بعد از ب
اون  با  نداشتیم  انتظار  واقعا  کشیدیم. 
باخت مفتضحانه مقابل انگلیس بدون هیچ 

افتخاری به تهران بیان.
 تــاکــســی هــای  بی سرنشین  زیـــادی  در  •

خیابان های اطراف  حرم  به دنبال  دربستی 
می چرخند و هوا را آلوده  می سازند اما حتی 
 در مسیر مستقیم  مسافر سوار نمی کنند. 
چاره  بی خیالی  مسئوالن، ایجاد کمیته ای  
مردمی  در فرمانداری  است  که  از تاکسی های 

خالی  سلب  امتیاز کنند.
 باید به مسئوالن تبریک گفت که سکه  •

باالخره رکورد تاریخی خودش رو توی قیمت 
زد! البته باید خسته نباشید هم گفت!

ــای حمل اثاثیه و بــار بــه مــردم  • ــس ه  آژان
اجحاف می کنند. برای حمل یک یخچال 
عــالوه بر کرایه ساعتی 100 هــزار تومان 
اضافه می گیرند. دو نفر کارگر اگر باشد ۲00 
هزار تومان از مردم می گیرند! اگر مسئولی 

هست رسیدگی کند.
 خدا لعنت کند کسانی را که بــرای سود  •

ــی را در انبارهای  بیشتر مــواد اولیه داروی
خــودشــان احتکار کردند و سپس دستور 
واردات دادند از شرکت های چینی و هندی 

برای دریافت کمیسیون وسود!
 مسابقات ملی با خواندن سرود ملی کشور  •

شروع می شود. بازیکنان تیم ملی فوتبال 
وقتی با خواندن ســرود، بــازی را از ابتدا با 
غیرت شروع کردند به پیروزی نیز ختم شد. 

درود بر غیرت و شرف شما!
 هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی  •

شاید در نقطه شروع باشی. زندگی ساختنی 
است، نه ماندنی، بمان برای ساختن، نساز 

برای ماندن...
ــم ولی  • ــت اســت که کمبود آب داری  درس

می شود با  الی روبی رودخانه ها و آب پشت 
سدها کمی این کمبود را جبران کرد. لطفا 

مسئوالن امر اقدام کنند.
 آقای کی روش در مصاحبه با خبرنگاران،  •

درس بزرگی به برخی خواص و سلبریتی ها 
داد.

 درباره گزارش چند روز پیش تان باید بگویم  •
کسب و کار در اینستاگرام و درآمدی را که 
آخرش منجر به اغتشاش و آشوب و نداشتن 

امنیت جانی و مالی می شود، نخواستیم.
ــرام  • ــت ــم اح ــرچ ــن و پ ــی کــه بــه وطـ ــت  وق

می گذاری و سرود می خوانی باید جایزه ات 
پیروزی باشه.

 مهدی طارمی تشکر بــرای بــازی خوب.  •
روزبــه چشمی دمت گــرم!خــدا! عجب روز 

شادی دادی بهمون. توفیق شکر بده.
 تبریک برد تیم ملی فوتبال به تمامی مردم  •

ایــران، بازیکنان و مربیان. به امید تبریک 
گفتن وشــادی کنار همدیگر بــرای آینده و 

روزهای دیگر. تبریک وآفرین.
 لطفا این موضوع مهم رو پیگیری بفرمایید  •

که چرا دستگاه های دولتی، کارکنانی را که 
در کلینیک های متادون تراپی تحت درمان 
قانونی هستند به تخلفات اداری معرفی 

می کنند؟
 چرا پــاداش پایان خدمت بازنشستگان  •

فرهنگی 1400 پس از گذشت یک سال و 
نیم از بازنشستگی پرداخت نمی شود؟

 غروب جمعه این هفته واقعا عجیب بود.  •
توی عمرم غروب جمعه ای با این همه شادی 

و خوشحالی نداشتم.
 به نظرم کسانی که خودشان و همفکران  •

شــان را خــوب بدانند، بنامند و بخوانند و 
دیگران را بد، باید به خوب بودن خودشان 

شک کنند و به بد بودن خودشان یقین!
 خدایا! ُبردهای  پیاپی   را نصیب  تیم های  •

ورزشی  ایران   کن!
 این چه تیتری بود برای خبر برنامه معرفت  •

در روزنامه پنج شنبه انتخاب کرده بودید؟ 
با خواندن آن یکه خوردم و فکر کردم خدای 

نکرده اتفاقی برای ایشان افتاده است!

آن سوی حوادث سریالی برای 
صهیونیست ها

حــوادث امنیتی در سرزمین های اشغالی ایــن روزهــا 
به طور قابل توجهی افزایش یافته و الگوی این حوادث با 
رویدادهای پیشین از جمله عملیات های مقاومتی فردی 
متفاوت به نظر مــی رســد.در هفته گذشته سه انفجار 
در قدس اشغالی روی داد که منجر به  کشته شدن دو 
اسرائیلی و زخمی شدن حــدود ۵0 نفر دیگر شد. پس 
از انفجار اخیر در یک ایستگاه اتوبوس، مسئوالن رژیم 
صهیونیستی ادعــا کردند دوربین های این منطقه کار 
نمی کرده و امکان شناسایی مجری این عملیات سخت 
است. گروه هکری عصای موسی فیلمی از لحظات اولیه 
انفجار منتشر کرده و در بیانیه ای نوشته است»زندگی 
سیاه... هزینه همه خون های ریخته را خواهید پرداخت... 
در ضمن، حافظه دوربین ها را برای شما فرمت کرده ایم«. 
با انتشار ایــن بیانیه، رژیــم صهیونیستی عــالوه بر یک 
شکست اطالعاتی و امنیتی در زمینه پیشگیری و سپس 
شناسایی عامالن انفجارها، یک شکست بزرگ دیگر نیز 
متحمل و باعث یک آبروریزی برای مقامات این رژیم و 
بی اعتمادی بیشتر صهیونیست ها به آن ها شد.افزون بر 
این، اجرای عملیات در داخل فلسطین اشغالی تازگی 
ندارد و قبال نیز رشته عملیات هایی از سوی فلسطینی ها 
انجام شــده بــود که در واکنش به آن عملیات هــا، رژیم 
صهیونیستی عملیاتی موسوم به موج شکن را در کرانه 
باختری به مرحله اجرا گذاشت که  به رغم گذشت چند 
ماه هنوز هم به نتیجه مشخصی نرسیده و نشانه بارز آن 
رشته انفجارهای اخیر در قدس اشغالی است که از ورود 
عملیات های مقاومت به مرحله جدید خبر می دهد.آن 
عملیات ها عمدتا مسلحانه بوده یا این که در مواردی هم 
با سالح سرد انجام می شده،اما عملیات اخیر از نوع بمب 
گذاری با هدایت از راه دور بوده است  که نشان می دهد 
نیروهای مقاومت فلسطینی به تجهیزاتی جدید دست 
یافته اند.همچنین اگر در عملیات های قبلی  عامالن حمله  
شهید یا بازداشت می شدند، در عملیات  جدید جلوی 
این تلفات برای  فلسطینی ها گرفته می شود، هرچند که 
امکان دارد رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن 
بر ناکامی های جدید خود و همچنین نشان دادن ضرب 
شست به فلسطینی ها در آستانه تشکیل کابینه جدید و با 
بهره گیری از فرصت جام جهانی به حمله های جدید دست 
بزند. با این حال به نظر می رسد مهم ترین پیام انفجارهای 
اخیر به نتایج انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی است که 
مهم ترین ویژگی آن به قدرت رسیدن احزابی است که از 
یک سو بسیار ایدئولوژیک و از سوی دیگر بسیار نژادپرست 
هستند و بنابراین این احتمال قوی وجود دارد که بعد از 
تشکیل کابینه جدید طرح های نیمه تمام قبلی خود را 
درباره تخریب مسجد االقصی از طریق گذاشتن مجسمه 
هیکل روی آن و همچنین  تکمیل روند یهودی سازی قدس 
از طریق اخراج ساکنان آن به سرانجام برسانند و از این دید 
این انفجارها هشداری پیشدستانه محسوب می شود.
افزون بر این، وقوع این انفجارها نشان می دهد که دایره 
نفوذ و حضور مقاومت فلسطینی از پهنه نوار غزه و کرانه 
باختری گذشته و به داخل سرزمین های اشغالی سال 
1۹48 موسوم به اسرائیل گسترش یافته است و بنابراین 
به همان میزانی که رژیــم صهیونیستی و شهرک های 
صهیونیست نشین به داخل اراضی اشغالی سال 1۹6۷ 
در کرانه باختری تجاوز می کنند که باید طبق قطعنامه های 
سازمان ملل برای تشکیل دولت فلسطینی در اختیار 
آن ها قرار داده شود، به همین ترتیب فلسطینی ها نیز 
فلسطین اشغالی را به کانونی برای عملیات های جدید 
خود انتخاب می کنند به خصوص آن که هنوز بیش از دو 
میلیون عرب فلسطینی در داخل اراضی اشغالی سال 
1۹48 حضور دارند و در مواقع مقتضی همچنان که قبال 
نیز بارها دیده شده بود می توانند در کنار فلسطینی های 
ساکن کرانه باختری و نوار غزه قرار گیرند به خصوص 
اگر سرنوشت قدس و مسجد االقصی در میان باشد، 
اما سلسله حوادث امنیتی این روزها در سرزمین های 
اشغالی محدود به بمب گذاری و انفجار  نیست.مسئله 
دیگر قطعی های مشکوک شبکه های برق چند شهر در 

سرزمین های اشغالی است. به تازگی در پی 
آتش سوزی های مناطق تجاری و صنعتی 
در مــحــدوده شهر »یــاونــه« و شهرک های 
مجاور آن، برق این منطقه مکرر قطع و دچار 
اختالل شده است. در تازه ترین رویــداد، 
اتاق مرکزی ایستگاه بزرگ برق شهر هدرا 
در استان حیفا منفجر و دچار آتش سوزی 
شد.مسئله دیگر ظهور گروه های نظامی 
جدید در کرانه باختری برای نبرد با رژیم 
این  برجسته  نمونه  اســت.  صهیونیستی 
گــروه هــا، »عــریــن االســود«  در شهر نابلس 
علیه  را  مسلحانه ای  عملیات  کــه  ــت  اس
نظامیان رژیم صهیونیستی با روش های 
مبتنی بر ابتکار و غافلگیری سازمان دهی 
می کند. »بالطه« و »ُعش الدبابیر« دو گروه 
اعالم  تازگی  به  که  هستند  دیگر  نظامی 

موجودیت کرده اند.
به نظر می رسد افزایش این نوع عملیات ها 
که  بمب گذاری  مانند  جدید  الگوهای  و 
نشان دهنده برنامه ریزی  شده بودن آن ها 
در یک سطح راهبردی است نتیجه طبیعی 
جدیدترین تحوالت منطقه ای و نقش رژیم 
صهیونیستی در برخی از رویدادهای اخیر 
اســت و می توان انتظار داشــت که چنین 

عملیات هایی تداوم یابد.

در دیدار با جمعی از بسیجیان 

رئیسی: بدنه اجرایی 
کشور از روحیه بسیجی 

برای کار جهادی 
استفاده کند 

رئیس جمهور روحیه و فرهنگ بسیجی را 
مدل و شیوه ای موفق برای پیشرفت و کار 
جهادی در کشور دانست و بر بهره گیری از 
این روحیه و فرهنگ در بدنه اجرایی کشور 
تاکید کرد.به گــزارش ایرنا،سید ابراهیم 
رئیسی در دیــدار با جمعی از بسیجیان که 
به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اراده 
ــاع از امنیت  ــرای دف و انگیزه بسیجیان ب
کشور و مردم را برگرفته از اندیشه و تحلیل 
درست و بهنگام از شرایط دانست و گفت : 
ــاه و  ایــن نگاه و ایــن عمل از کسانی که رف
آسایش دیگران را به رفــاه و آسایش خود 
ترجیح می دهند، بسیار ارزشمند است و 
جای تقدیر دارد.رئیس جمهور با بیان این 
که دوران کنونی کشور همانند دوره هــای 
گذشته با فــراز و فرودهایی همراه است و 
نقش آفرینان هر دوره ای متناسب با شرایط 
دوره خــود در معرض ابتال و امتحان قرار 

می گیرند، تصریح کرد: تالش برای حفظ 
امنیت ایــن نظام و مــردم خیرات و برکات 
فراوانی را در جامعه گسترش خواهد داد. 
رئیسی با اشاره به تعبیر سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی از نظام مقدس جمهوری 
اسالمی به حرم گفت : جمهوری اسالمی 
ایــران تنها نظامی در عالم است که پرچم 
مقابله با نظام سلطه را برافراشته و توطئه ها 
و فتنه های متعدد دشمنان علیه این نظام 
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
از جمله غائله منافقان، هشت سال جنگ 
تحمیلی و فتنه های سال های اخیر با هدف 
متوقف کردن حرکت عظیم انقالب اسالمی 
بسیجی  روحــیــه  گسترش  از  جلوگیری  و 
در میان ملت های مختلف بــوده اســت، اما 

به رغم همه توطئه ها و تحریم های دشمن 
عرصه ها  همه  در  مــا  ملت  پیشرفت های 
ــه یافته و اساسا عصبانیت و  با قــدرت ادام
ناراحتی دشمنان نیز از همین مسئله نشئت 
می گیرد.رئیس جمهور، بسیج را از افتخارات 
بــزرگ نظام اسالمی و ملت ایــران دانست 
و افزود:  این شجره طیبه تا به امروز ثمرات 
بسیاری داشته است و در ادامه نیز خواهد 
داشت و قطعًا در مقابل اراده پوالدینی که 
امروز مردم و بسیجیان دارند، دشمن هیچ 
کــاری از پیش نخواهد برد.رئیس جمهور 
همچنین روحیه و فرهنگ بسیجی را مدل 
و شیوه ای موفق برای پیشرفت و کار جهادی 
در کشور دانست و بر بهره گیری از این روحیه 

و فرهنگ در بدنه اجرایی کشور تاکید کرد.

با سخنرانی دکتر فواد ایزدی و به همت نمایندگی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب در مشهد برگزار شد

نشست تخصصی »آمریکا، ایران و نظم جهانی«
نشست تخصصی مبنا با موضوع  »آمریکا، 
ایران و نظم نوین جهانی«، در محل حسینیه 
ــت ا... سید جـــواد خــامــنــه ای بــه همت  آی
نمایندگی دفتر حفظ و نشر آثــار حضرت 
آیت ا... العظمی خامنه ای در مشهد برگزار 
شــد.در این نشست که در آن عالقه مندان 
مختلف  قشرهای  از  سیاسی،  مباحث  به 
جامعه حضور داشتند، دکتر فواد ایزدی، 
تحلیل گر مسائل بین المللی و عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران سخنرانی کرد. وی با 
اشاره به مناسبات بین المللی دنیای امروز، 
چگونگی ایجاد جهان دوقطبی پس از جنگ 
جهانی دوم و سپس تبدیل آن به جهان تک 
قطبی، در پی فروپاشی شوروی سابق را در 
سال 1۹۹0 تشریح کرد و دوران امروز را، 
دوران گــذار از جهان تک قطبی و ورود به 

جهان چند قطبی دانست.

انتقال قدرت و ثروت از غرب به شرق    
دکتر ایزدی گفت: غربی ها اعتراف کرده اند 
که طی یک دهــه آیــنــده، آمریکا موقعیت 
سلطه گری خود را در جهان از دست می دهد 
و کشورهایی با اقتصاد متوسط، مانند ایران، 
طی این مدت قادر خواهند بود که در خالل 

یک اجماع و اتحاد با دیگر کشورها، از غرب 
جلو بزنند. آن چــه رهبر معظم انقالب در 
سخنرانی 1۲ آبان امسال از انتقال قدرت 
و ثروت از غرب به شرق گفتند، یک تحلیل 
نیست، بلکه مبتنی بر اطالعاتی است که بر 

اساس عدد و رقم شکل گرفته است.

راز قدرت گرفتن و افول آمریکا    
استاد دانشگاه تهران  تصریح کرد: برای این 
سوال که آمریکا چگونه به آمریکای امروز تبدیل 
شد، می توان پنج دلیل آورد؛ قدرت نظامی، 
قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی، قدرت نرم 
و در نهایت قدرت نهاد سازی که این دالیل، به 
ترتیب، وابسته به وجود یکدیگرند، یعنی قدرت 
نظامی، قدرت اقتصادی تولید می کند، قدرت 
اقتصادی، قدرت سیاسی و همین طور تا آخر. 
دکتر ایــزدی گفت: در حوزه قدرت نظامی، 
آمریکا هنوز در جایگاه نخست دنیا قرار دارد، 
اما مشکل بزرگ آن ها این است که دیگر قادر 
نیستند از این قدرت نظامی، دستاوردهای 
سیاسی و حتی اقتصادی به دست بیاورند. 
۲0 سال اشغال افغانستان و افتضاحی که 
در عراق، سوریه، یمن و بسیاری از نقاط دنیا، 
دامــن آمریکایی ها را گرفت، دلیلی بر این 

مدعاست. آن هــا به همین دلیل، با افــرادی 
نظیر سردار شهید سلیمانی دشمن بودند؛ 
آن شهید بزرگوار، یکی از اصلی ترین دالیل 
ناکامی آمریکایی ها در رسیدن به اهدافشان 

طی لشکرکشی به خاورمیانه بود.

تمرکز آمریکایی ها بر قدرت رسانه و     
تبلیغات

این تحلیل گر مسائل بین المللی، موضوع 
ــوزه تبلیغات و رسانه  ــدرت آمریکا در ح ق
را هم بررسی  کرد و گفت: تنها جایی که 
نمی توان در آن آمریکا را دچار افول دانست، 
همین بخش اســت. آن هــا قــدرت تبلیغاتی 
خوبی دارند، رسانه و مفهوم علم ارتباطات 
را می شناسند و از آن برای اهداف خودشان 
اخیر،  اغتشاشات  می کنند.در  استفاده 
شاهد این نوع از فعالیت های آمریکایی ها 
ــزدی تأکید کــرد: آن هــا در  بودیم. دکتر ای
این بخش سرمایه گذاری کالنی کرده اند 
و از ابزارهای علمی برای اثرگذاری بیشتر 
استفاده می کنند که باید به آن توجه ویژه 
داشته  باشیم. در پایان این نشست، سخنران 
و کارشناس جلسه، به پرسش های متعدد 

حاضران پاسخ گفت.

یادداشت روز 

  احمد کاظم زاده 
international@khorasannews.com

در پی پیروزی شورانگیز و بازی غیرتمندانه ملی پوشان تیم ملی فوتبال کشورمان انجام شد

دستور اژه ای برای ارائه ارفاقات قانونی به زندانیان 

رئیس قوه قضاییه به مراجع مربوط قضایی 
برای بهره مندی زندانیان از ارفاقات قانونی 
و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده دستور 

ویژه صادر کرد.
 به گــزارش مرکز رسانه قــوه قضاییه، در 
پی پیروزی شورانگیز و بازی غیرتمندانه 
ملی پوشان تیم ملی فوتبال کشورمان در 
ولــز و شعف  تیم ملی فوتبال کشور  برابر 
ــران  ــده در ســراســر ای و شادمانی پدید آم
اسالمی و تجلی و تبلور روح جمعی و اتحاد و 
همبستگی ملی، حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به مراجع 

و مراکز مربوط قضایی دستور داد به شکرانه 
عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی حاصل 
جمهوری  فوتبال  ملی  تیم  ظفرمندی  از 
اسالمی ایـــران، به آن دسته از زندانیان 
که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی 

معاضدت  و  مساعدت  نهایت  دارنـــد،  را 
انجام و مقدمات آزادی و بازگشت آن ها 
به آغوش گرم خانواده های شان در اولین 
فرصت ممکن فراهم شود.البته در دستور 
رئیس دستگاه قضا تصریح شده که بدیهی 
است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب 
جنایت شده و مدافعان امنیت مردم را شهید 
ــوال مــردم را به آتش  و مجروح کردند و ام
کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و 
بخشش نیستند و تاکید ما این است که برای 
عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، 

هیچ جای ارفاق وجود ندارد.
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تحلیل روز

بن غفیر و کابینه جنگ! 

نتانیاهو وزارت امنیت داخلی را به بن غفیر 
رئیس حــزب »قـــدرت یــهــودی« ســپــرده کــه به 
ــنــدروی و نــژادپــرســتــی حتی در مــیــان خود  ت
اسرائیلی ها مشهور است و 50 کیفرخواست 
علیه او بــه اتــهــام تــرویــج نژادپرستی و نفرت 
پراکنی صادر شده است. او با رشد فزونی راست 
گرایی به متن سیاست اسرائیل آمده و حزبش 
و صهیونیسم دینی در انتخابات اخیر نتایجی 
بی سابقه کسب کــردنــد.وجــود ایــن دو حزب 
در کابینه در سایه نگاه خاص نتانیاهو، دولت 
آینده او را به کابینه جنگ تبدیل می کند، اما 
اولویت دو حزب، الحاق کرانه باختری و مسجد 
االقصی و اولویت نتانیاهو اجماع سازی جهانی 
ــران است.  و ائتالف سازی منطقه ای علیه ای
این تعارض ناخوشایند بی بی است. اقدامات 
بن غفیر و اسموتریچ در کرانه باختری و قدس 
می تواند نتانیاهو را با دولــت بایدن درگیر و 
و  کند  متحد  را  وحماس(  )فتح  فلسطینی ها 
انتفاضه دیگری را شکل دهد. ماحصل نیز به 
نتانیاهوست.  خارجی  اولویت  رفتن  حاشیه 
بنابراین، آیا او پیش دستی می کند تا با امنیتی 
و نظامی کردن سیاست خارجی اسرائیل، ابتدا 
اولویت خود را بر شرکایش تحمیل و سپس در 
سایه تنش بی سابقه در منطقه دیگر اهداف خود 

و شرکایش را محقق کند؟

پیشخوان بین الملل 

هفته نامه ِورَچفتس وخه، چاپ آلمان وضعیت 
اقتصادی این کشور در سال 2023 را بررسی می 
کند. این نشریه با انتخاب تیتر »گاو هنوز زنده است« 
به کلمه گاو )اصطالحی رایج درخصوص بازار سهام 
وقتی که در شرایط خوبی قرار دارد( اشــاره می 
کند. این مجله در مصاحبه با پنج کارشناس سطح 
باالی اقتصادی در آلمان می گوید، این کشور در 
سال آینده به احتمال بسیار زیاد وارد شرایط رکود 
اقتصادی می شــود، اما می تواند در حــوزه بازار 

بورس حرف هایی برای گفتن داشته باشد.

اظهارنظر روز 

توئیت روز 

قاب بین الملل 

تحلیل رسانه ها 

چهره روز 

  صابر گل عنبری
international@khorasannews.com

خوش رقصی باکو برای تل آویو
 الهام علی اف: بر اساس منافع مان تصمیم به افتتاح سفارتخانه 

در»اسرائیل« گرفتیم 

پارلمان جمهوری آذربایجان چند روز پیش 
سرزمین های  در  سفارتخانه  تأسیس  بــه 
بلندی  خیز  تا  داد  رای  فلسطین  اشغالی 
به سمت عــادی ســازی کامل روابــط با رژیم 
صهیونیستی برداشته باشد. این اقدام دولت 
جمهوری آذربایجان بــرای صهیونیست ها 
پیروزی بزرگی در نشان دادن شکل گیری 
دومینوی عادی سازی با کشورهای اسالمی 
محسوب می شود، به ویــژه که این اقــدام به 
معنای تأسیس اولین سفارتخانه یک کشور 
مسلمان شیعه در اسرائیل است.دیروز نیز 
رئیس جمهور آذربایجان از تصمیم باکو برای 
افتتاح یک سفارتخانه در اراضی اشغالی و 
یک دفتر نمایندگی در فلسطین خبر داد.
اظهار  مطبوعاتی  کنفرانس  در  عــلــی اف، 
کرد: جمهوری آذربایجان بر اساس منافع 
ملی خود تصمیم به افتتاح یک سفارتخانه 
در »اســرائــیــل« و یــک دفتر نمایندگی در 
وزیر  نخست  الپید،  یائیر  گرفت.  فلسطین 
رژیم صهیونیستی که دوره مسئولیتش رو 
به پایان است، در واکنش به این تصمیم باکو 
ضمن تشکر از علی اف گفت: ما از تصمیم 
پارلمان جمهوری آذربایجان برای افتتاح 
سفارتخانه در »اسرائیل« استقبال می کنیم، 
جمهوری آذربایجان شریک مهم اسرائیل 
و میهن یکی از بزرگ ترین اقلیت های یهود 
در جهان اسالم است.الپید در ادامه افتتاح 
سفارتخانه را نشان دهنده »عمق روابط میان 
دو طرف« دانست و گفت: »این اقدام نتیجه 
تالش های دولت اسرائیل برای ایجاد پل های 
سیاسی مستحکمی با جهان اسالم است«.

در طول سال های گذشته برای جمهوری 
آذربایجان استفاده از البی یهودی ها در سطح 
بین المللی جهت منزوی کردن البی ارامنه 
در موضع جنگ قره باغ حائز اهمیت بوده 
است. به همین دلیل مسئوالن آذربایجان 
که از گذشته دور، از نفوذ یهودیان در آمریکا 
و البی آنان آگاه بودند، برای مقابله با البی 
ارامنه، یکی از مبانی سیاست خارجی خود 
را بر پایه نزدیکی هرچه بیشتر به یهودیان قرار 
دادنــد. البته نوع رویکرد منافقانه اسرائیل 
دربرابر آذربایجان و ارمنستان در بیشتر شدن 
عطش آذربایجانی ها برای افتتاح سفارتخانه 
در تل آویو بی تأثیر نبوده است.در مقطعی که 
جنگ بین دو کشور تشدید شده بود اسرائیل 
همکاری های اطالعاتی و امنیتی با ارمنستان 
برقرار و ارمنستان برای دور کردن اسرائیل 
و آذربایجان نیز سفارتخانه خود را در تل آویو 
افتتاح کرد. این در حالی بود که آذربایجان 
هنوز در اسرائیل سفارتخانه نداشت.اسرائیل 
و آذربایجان روابط دفاعی نزدیکی دارند. تل 
آویو هواپیماهای بدون سرنشین نظامی را به 
باکو ارسال کرد که در جنگ با ارمنستان بر 
سر منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی 
ــار موسسه  ــاس آم استفاده مــی شــد.بــر اس
تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، 69 
درصد از تسلیحات آذربایجان در سال های 
2016-2020 از اسرائیل وارد می شده 
ــادرات تسلیحات  است که 17 درصــد از ص
اسرائیل در آن دوره را شامل می شــود. به 
گزارش خبرگزاری فارس، حدود 40 درصد 

نفت وارداتی به اسرائیل از آذربایجان است.

 تلگراف: سران طالبان میلیون ها دالر از ساخت ورزشگاه های
 جام جهانی در قطر درآمد کسب کردند 

درآمدسران  طالبان از جام جهانی؟ 
همزمان با برگزاری جام جهانی 2022 در 
ــزارش افشاگرانه دربــاره درآمــد  قطر، یک گ
طالبان از این مسابقات، جنجالی خبری به 
پا کرده است. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا 
طالبان  سیاسی  دفتر  در  منابعی  از  نقل  به 
ــرد کــه شــمــاری از ســران  ــه، افــشــا ک در دوحـ
طالبان با استفاده از حقوق هنگفت ماهیانه 
ــرات صلح بــا آمریکا )در دوره  ــذاک کــه در م
ــد، ماشین آالتی  ــی آوردن تــرامــپ( به دســت م
برای ساخت وساز خریداری کردند.طالبان 
ورزشگاه های  ساخت  در  را  ماشین ها  ایــن 
فوتبال جام جهانی در قطر، به شرکت های 
ــزارش آمده  ــاره دادنـــد.در ایــن گ مسئول اج
است: »طالبان در ساخت ورزشگاه های جام 
جهانی سرمایه گذاری زیــادی انجام دادنــد و 
این مسابقات یک فرصت طالیی بود و به آن ها 
میلیون ها دالر پرداخت شد.« تلگراف نوشت: 
»برخی از اعضای طالبان هر کدام بین 6 تا 10 
دستگاه ماشین آالت سنگین در دوحه داشتند 
و ماهیانه به ازای هر دستگاه تا 10 هزار پوند 
درآمــد کسب کردند.« دو منبع آگاه در میان 
طالبان گفتند اعضای این گــروه که از سال 
2013 در قطر مستقر شده اند، به دلیل حضور 
در مذاکرات صلح و تسهیل تماس با دولت های 
غربی، ماهیانه حقوق هنگفتی برای زندگی در 
قطر می گرفتند. طالبان با کمک دولت قطر در 
سال 2013 یک دفتر سیاسی در شهر دوحه 
راه اندازی و از طریق این دفتر، تماس هایشان 
را با دولت های جهان برقرار کردند. مولوی 
امیر خان متقی، وزیر خارجه، شیرمحمد عباس 
استانکزی، معاون وزیر خارجه، سهیل شاهین، 

رئیس دفتر طالبان در قطر، نعیم وردک، سفیر 
طالبان در قطر، مولوی عبدالحکیم حقانی، 
دادستان کل طالبان، مال فاضل مظلوم، معاون 
وزارت دفاع طالبان، عبدالمنان عمری، برادر 
مال عمر، مولوی دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد 
طالبان، مولوی فریدالدین محمود، رئیس 
آکادمی علوم طالبان، مولوی شهاب الدین 
دالور، وزیر معادن طالبان، مولوی نبی عمری، 
معاون وزارت داخله )کشور( طالبان و عبدالحق 
وثیق، رئیس اداره استخبارات )اطالعات( 
طالبان، از جمله اعضای ارشد دفتر سیاسی 
طالبان در قطر بودند. این افراد پس از فروپاشی 
دولت افغانستان به کابل رفتند و در مسندهای 
مهم در کابینه طالبان گمارده شدند. انتشار 
این گــزارش واکنش طالبان را در پی داشته 
است. ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان گفته 
است که چنین چیزی حقیقت ندارد و نظر به 
گفته مجاهد، »تبلیغات استخباراتی غرب علیه 
طالبان به منظور مخدوش ساختن اذهان مردم 
و ضد طالبان است«. به رغم این تکذیبیه، منابع 
آگاه درباره درآمد اعضای دفتر سیاسی طالبان 
در قطر گفتند که هر یک از اعضای این دفتر، 
به بهانه تسهیل گفت وگوهای صلح با غرب، 
کمک هزینه ماهیانه هــزاران پوندی دریافت 
می کردند. دولت قطر به این افراد خودروهای 
شاسی بلند لوکس نوع SUV داده بود و همه 
آنان به خدمات بهداشتی رایگان دسترسی 
داشتند و از امتیاز تحویل منظم مواد غذایی 
در خانه هایشان برخوردار بودند. خودروهای 
شاسی بلند نوع SUV 50 تا 100 هزار دالر در 

قطر خریدوفروش می  شود.

ــم  ــ دســـتـــگـــاه هـــای امــنــیــتــی رژی
که  ــد  ــردن ک اذعــــان  صهیونیستی 
بسیار  نظارتی  دوربین های  هکرها 
حساس یک نهاد امنیتی بزرگ و مهم 
انفجارهای  سلسله  در  را  اسرائیل 
در  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز 
شهر قدس هک کرده اند.این نهاد 
ــه تــأکــیــد کـــرد که  ــ امنیتی در ادام
ویدئوی منتشر شده از لحظه انفجار 
ایستگاه اتوبوس شهر بیت المقدس 
ناشی از هک و سرقت تصاویر بوده 
اســت. آن ها همچنین از آغــاز روند 
رسیدگی بــه پــرونــده مــاجــرای هک 
دوربــیــن هــای امنیتی خبر دادنــد.

سازمان پخش رادیویی و تلویزیونی 

رژیم صهیونیستی با تأیید این خبر 
ــزود، سازمان  اطالعات و امنیت  اف
داخلی اسرائیل )شاباک( مسئولیت 
رسیدگی به ایــن پرونده را به عهده 
ــن نهاد اتهام هک و سرقت  دارد.ایـ
اطالعات دوربین های بسیار حساس 
و مهم امنیتی شهر قدس را متوجه 
ــت.در  ــرده اسـ ــی کـ ــران هــکــرهــای ای
هفته  شنبه  پنج  روز  پایانی  ساعات 
گذشته گروه هکری موسوم به »عصای 
موسی« اقدام به انتشار تصاویری از 
لحظات اولیه انفجار روز چهارشنبه 
در یک ایستگاه اتوبوس شهر قدس 
کــرد. این گــروه هکری در پیامی که 
همراه با ویدئوی مزبور منتشر شد، 

نوشت: »زندگی سیاه... شما هزینه 
هر خونی را که ریخته شود، خواهید 
ــش و راحتی در  پرداخت. هیچ آرام
ســرزمــیــن هــای اشــغــالــی نخواهید 
داشت. ما پایان شما را رقم می زنیم، 
در ضمن، دوربین هایتان را برایتان 
فرمت کردیم«.گروه هکری عصای 
موسی در حالی فیلم های مربوط به 

اولین انفجار را منتشر کرده است که 
مقامات امنیتی اسرائیل، پیش از این 
اعالم کرده بودند در زمان این انفجار 
همه دوربین های امنیتی شهری در 
این منطقه از کار افتاده بود.با افشای 
خبر هک و سرقت تصاویر دوربین های 
امنیتی رژیم صهیونیستی شهر قدس، 
شهرداری این شهر با انتشار بیانیه ای 

اعــالم کرد که ویدئوی منتشر شده 
دوربین های  به  انفجارها  صحنه  از 
ــدارد تا  ــ ــهـــرداری قـــدس تعلق ن شـ
همین مــوضــوع بــر احــتــمــال هــک و 
بسیار  دوربین های  تصاویر  سرقت 
حساس و مهم نهادهای امنیتی رژیم 
توسط  قدس  شهر  در  صهیونیستی 
یک گــروه هکری بیگانه بیفزاید.از 
سوی دیگر ، دوربین های هک شده 
متعلق به یک دستگاه امنیتی است 
موفق  موسی  عصای  هکرهای  کــه 
شدند به دوربین های امنیتی واحد 
 730  Ekan شــخــصــی  ــت  ــاظ ــف ح
شاباک  اسرائیل  امنیتی  سرویس 
نفوذ کنند. این واحد وظیفه محافظت 
از شخصیت های مهم در اسرائیل از 
نخست وزیر،  رئیس جمهور،  جمله 
وزیر جنگ، وزیر امور خارجه، رئیس 
کنست و رئیس دیوان عالی کشور را 
بر عهده دارد.در سلسله انفجارهای 
چــهــارشــنــبــه هــفــتــه گــذشــتــه شهر 
شهرک نشین  دو  بــیــت الــمــقــدس، 
صهیونیست کشته   و 23 نفر دیگر 

زخمی شدند.

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به گروهی 
از مادران روس که فرزندانشان در جنگ علیه 
اوکــرایــن مشارکت داشته و برخی جانشان 
ــد، گفته است »در درد شما  را از دست داده ان
شریکیم«. پوتین این سربازان را قهرمان خواند و 
از مادران آن ها خواست که اخبار دروغ را درباره 

جنگ باور نکنند./بی بی سی

»دور هافمن« خبرنگار یک شبکه تلویزیونی 
رژیم صهیونیستی که به منظور پوشش رقابت 
های جام جهانی فوتبال به قطر سفر کرده است 
از برخورد بسیار منفی شهروندان قطری با 
خودش گالیه کرد.این خبرنگار در گزارش خود 
از نحوه برخورد شهروندان قطری با وی پس از 
اطالع از تابعیت اسرائیلی اش گفت: من را از 
رستوران بیرون انداختند، صاحب رستوران 
تلفن من را به زور گرفت و تمامی عکس هایی 
را که از رقابت های جام جهانی در گوشی تلفن 
همراهم داشتم ،پاک کرد، راننده خودرو پس از 
فهمیدن این که من اسرائیلی هستم حاضر نشد 
مرا به مقصد برساند. ما این جا در شرایط سختی 
هستیم، چون تقریبا همه پس از اطالع از هویت 

مان، ما را طرد می کنند./تسنیم

حساب کــاربــری "رویـــدادهـــای ســعــودی" در 
توئیتر که اخبار عربستان سعودی را پوشش 
می دهد، اعالم کرد مذاکرات محرمانه صنعا 
و ریـــاض بــه دلــیــل عــوامــل خــارجــی شکست 
ــورده اســت. ایــن اکانت در توئیتی نوشت:  خ
ــرات محرمانه صنعا و ریــاض بــه دلیل  ــذاک م
عوامل خارجی و دخالت آشکار نماینده آمریکا 
ــاده شدن  ــن بــه معنای آمـ ــورد. ای شکست خـ
بــرای دور جدید درگیری هاست که طی آن 
ستون فقرات اقتصاد عربستان )منابع نفتی، 
شرکت های پاالیشگاهی و تعطیلی بنادر( از 
بین خواهد رفت. ما آرزوی درگیری مجدد را 
نداریم، اما عربستان نمی تواند تصمیم گیری 
کند.عبدالعزیز البکیر، یکی از اعضای شورای 
وزیران دولت نجات ملی صنعا، پیشتر در توئیتی 
نوشته بود: انتظار می رود یک هیئت عالی رتبه 
سعودی در روزهای آینده در خصوص از سرگیری 
مذاکرات صنعا و ریاض برای تمدید آتش بس 
و پاسخگویی به مطالبات مــردم در پرداخت 
حقوق، رفع محاصره، توقف جنگ و برقراری 

صلح در یمن و منطقه وارد صنعا، پایتخت شود.

پرتاب راکــت از جانب نیروهای اوکراینی به 
دونتسک/ منطقه  در  روسیه  مواضع  سمت 

آسوشیتدپرس

تارنمای پالتیکو گــزارش داده است مقامات 
ارشد اروپایی از دولت آمریکا خشمگین هستند 
و آمریکایی ها را به سودجویی از جنگ اوکراین 
متهم می کنند،در حالی که اروپایی ها متحمل 
رنج هستند. یک مقام ارشد اروپایی به پالتیکو 
گفته است،آمریکا  بیشترین سود را از جنگ 
کسب می کند،چون آن ها در حال فروش بیشتر 
و گران تر گاز هستند و سالح های بیشتری را 
به فروش می رسانند. این مقام اروپایی اضافه 
کرده است: ما در یک بزنگاه تاریخی قرار داریم. 
اخــالل در یارانه های تجاری آمریکا و قیمت 
باالی انرژی، خطر تغییر نظر افکار عمومی در 
قبال جنگ و اتحاد فراآتالنتیک را به همراه 
دارد.آمریکا باید متوجه باشد که افکار عمومی 
در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در حال 
ــورل مسئول سیاست  ــوزپ ب ــت.  ج تغییر اس
خارجی اتحادیه اروپایی نیز گفته است دوستان 
آمریکایی ما تصمیماتی اتخاذ کرده اند که برای 

ما تبعات اقتصادی به همراه دارد. 

کارتون روز 

فلسطین 2022؛ انفجار در قدس

 ضربه محکم »عصای موسی«
 به اسرائیل

دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی از هک دوربین های امنیتی حساس 

شهر بیت المقدس  در زمان انفجارهای هفته گذشته توسط گروه هکری 

»عصای موسی« خبر دادند

انور ابراهیم که در عرصه سیاسی مالزی چالش 
های گوناگونی از اتهامات مختلف تا حبس را تجربه 
کرده است نتوانست حدنصاب کرسی های الزم را 
که 111 کرسی از 222 کرسی پارلمان است برای 
تشکیل دولت کسب کند، با این حال پادشاه مالزی 
برای پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور انور 
ابراهیم را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد.
سیاست و شعار وی در انتخابات اخیر حل مشکالت 
اقتصادی بود و با ورود به دفتر نخست وزیر ضمن 
تاکید بر تحقق شعارش اعالم کرد آرامــش را به 
مالزی برمی گرداند و رشد اقتصادی این کشور را 
نیز احیا می کند. با این حال، چالش های نخست 
وزیر جدید مالزی را می توان در سه بخش اقتصادی 
،سیاسی و تقویت اتحاد ملی دانست. انور ابراهیم 
برای کمک به حل بحران اقتصادی مالزی اعالم 
ــه افزایش هزینه های زندگی  کرد مانع از ادام
مردم خواهد شد.با این حال، از دیدگاه محافل 
سیاسی و اقتصادی اصالحات مالیاتی مهم ترین 
موضوع برای احیای رشد اقتصادی است که در 

کنار مسئله یارانه ها و افزایش قیمت برق می تواند 
چالش مهمی برای دولت انور ابراهیم باشد .البته 
وی اعالم کرده است با کوچک سازی دولت تالش 
خواهد کرد ضمن کاستن از هزینه ها به وضعیت 
اقتصاد مالزی سامان دهد .عبدالرضا عالمی 
کارشناس مسائل مالزی در این باره می گوید :»انور 
ابراهیم که معاون ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق 
مالزی بود از توان و تجربه کافی برای پیشبرد برنامه 
های سیاسی و اقتصادی برخوردار است .با این 
حال به نظر می رسد وی همچنان به حمایت های 
ماهاتیر محمد نیاز دارد. «ماهاتیر محمد که در 
انتخابات اخیر نتوانست آرای الزم را برای پیروزی 
کسب کند به نظر می رسد همچنان می تواند به 
عنوان وزنه تعادل در عرصه سیاسی مالزی ایفای 
نقش کند.از این رو این احتمال که انور ابراهیم 
خواهان حمایت های ماهاتیر محمد از دولتش 
ــال، جامعه  باشد دور از ذهــن نیست. در هر ح
سیاسی مالزی امیدوار است با نخست وزیری انور 
ابراهیم تالش ها برای تقویت اتحاد ملی افزایش 

یابد ،زیرا وی رهبر ائتالف احزاب قومی در مالزی 
است که مخالف دولت قبلی بود .این در حالی 
است که سیاست های ماالییایی دولت قبلی مالزی 
باعث شد تاحدی اتحاد ملی تحت تاثیر قرار بگیرد 
و اقوام چینی و هندی که در مالزی به خصوص در 
بخش اقتصادی آن حضور موثر دارند از سیاست 
های دولت قبلی ناخرسند باشند.به همین دلیل 
انور ابراهیم در بخش قومی و تقویت اتحاد ملی با 
مسئولیت های زیادی روبه روست که می تواند 
انرژی زیادی را از وی در دوره مسئولیتش بگیرد.
مالزی از جمله مهم ترین کشورهای حوزه اتحادیه 
منطقه جنوب شرق آسیاست که هر گونه تحول 
سیاسی و اقتصادی در آن می تواند بر تحوالت 
منطقه ای نیز موثر باشد .عالوه بر این، مالزی از 

کشورهای مهم اسالمی است که همواره در خط 
مخالفت با رژیم اشغالگر قدس قرار داشته و از آرمان 
مردم فلسطین حمایت کرده است.بنابراین به نظر 
می رسد با نخست وزیری انور ابراهیم سیاست 
حمایت کواالالمپور از آرمان فلسطین تقویت شود.
مالزی از کشورهای پیشرو در رشد اقتصادی در 
میان کشورهای اسالمی است که در سال های 
اخیر تحت تاثیر بی ثباتی سیاسی رشد اقتصادی 
اش متوقف شد.بنابراین اقــدام پادشاه مالزی 
در انتخاب انور ابراهیم که سرانجام محی الدین 
یاسین نخست وزیر قبلی و رقیب جدی انور در 
انتخابات اخیر با آن موافقت کرد، امیدواری های 
بسیاری را برای ثبات بخشی در عرصه سیاسی و 

احیای رشد اقتصادی مالزی ایجاد کرده است.

سرانجام انور ابراهیم از سوی پادشاه مالزی به عنوان نخست وزیر 
جدید  این کشور معرفی شد

تمام چالش های ابراهیم

خبر متفاوت 

پرستاران  سبک  بــه  اعــتــراضــات  و  اعتصاب 
ــش حــقــوق/  ــ ــزای ــ اســـتـــرالـــیـــایـــی بـــــرای اف

آسوشیتدپرس
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عصبانیت مزدک از تیم ملی و هشدار برای جان کی روش!
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عصبانیت عجیب گزارشگر اینترنشنال از تیم ملی!

هنوز شیرینی برد تیم ملی زیر زبان مان است و امیدواریم 
این پیروزی ها همچنان ادامه داشته باشد. از دیروز 
فیلمی از گزارش عجیب یک گزارشگر اینترنشنال منتشر 
شده که با واکنش هایی همراه بوده است. مزدک میرزایی 
که چند وقتی است حقوق بگیر رسانه سعودی اینترنشنال 
شده است، در جریان گزارش دیدار تیم های ایران و ولز 
در حالی که سعی می کرد، هیجان خود از گل های تیم ملی را 
مدیریت کند، شادی بعد از گل بازیکنان تیم ملی را تحمل 
نکرد!  او در گزارش هایش مدام از شادی بازیکنان انتقاد 
می کند. او حتی پس از گل دوم از   شادی بازیکنان ناراحت 
می شود و می گوید که حداقل این جا را رعایت می کردید! 
کاربری نوشته: »معلومه چرا این قدر لج تون دراومده. 
شما همیشه ایران رو یک کشور ضعیف و بدون اعتماد به 

نفس می خواهید. پس پیروزی ما رو ببینید و بمیرید!«
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حمله ایرانی ها به بلک فرایدی!

»بیشتر گردشگران ایرانی به دلیل بلک فرایدی به وان 
آمده اند و ظرفیت هتل ها پر شده...«؛ ماجرای جمعه 
سیاه که هرسال قبل از کریسمس خبرساز می شود، 
این بار ابعاد جدیدی پیدا کرده است. رئیس انجمن 
هتلداری و جهانگردی وان ترکیه گفته است: به دلیل 
تخفیف های این روزهــا ظرفیت هتل ها ۱۰۰ درصد 
پر شده است. وان ترکیه در دوره تعطیالت از سوی 
شهروندان کشورهای همسایه با استقبال گسترده روبه 
روست. بیشتر گردشگران ایرانی به دلیل تخفیف های 
زیاد فروشگاه ها در این روزها )جمعه سیاه( به وان 
آمده اند. ظرفیت هتل های ما پر شده است، جای خالی 
پیدا نمی شود. گردشگران ایرانی ۱۲ ماه سال را به 

شهر ما می آیند و این موضوع فصلی و دوره ای نیست.
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جنگ واتس اپ و تلگرام باال گرفت!

حساب توییتری تلگرام با تمسخر واتس اپ، تمرکز خود 
را در ارائه  قابلیت های کاربردی به رخ کشید. واتس 
اپ به تازگی برگزاری نظرسنجی را امکان پذیر کرده 
است.  واتس اپ که لقب پراستفاده ترین پیام رسان 
دنیا را یدک می کشد، قطعاً پرکاربردترین نیست. 
این پیام رسان که اکنون بیش از دو میلیارد کاربر 
فعال ماهانه دارد، همچنان قابلیت های متنوعی ارائه 
نمی دهد. از طرفی تلگرام با بیش از ۷۰۰ میلیون 
کاربر فعال ماهانه، به لطف ارائه  قابلیت های متنوع در 
هر به روزرسانی جدید، به محبوبیت قابل توجهی دست 
پیدا کرده است. تلگرام اواخر سال ۲۰۱۸ قابلیت 
نظرسنجی را به گروه ها و کانال ها اضافه کرد، بااین حال 
واتــس اپ تا قبل از به روزرسانی جدیدش چنین 
قابلیتی نداشت. در واکنش به این اتفاق، تلگرام با یک 
میم معروف، واتس اپ را به سخره گرفت. واتس اپ تا 

حد زیادی بر سادگی تمرکز کرده است.
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هشدار؛ جان کی روش در خطر است!

عکسی در فضای مجازی دست به دست می شود که 
کارلوس کی روش را در حال در آغوش کشیدن یکی 
از بازیکنان تیم ملی در لحظه زدن گل اول ایران به 
ولز نشان می دهد اما این همه ماجرای نیست. کافی 
است کمی روی عکس زوم کنید تا متوجه شوید ساعت 
هوشمند آقای مربی در حالت دادن هشدار قرار گرفته 
و نشان می دهد ضربان قلب کی روش باالی ۱۲۰ است. 
کاربری نوشته: »مگه از این موقعیت هیجان انگیزتر 
ــاره سالمتی  هم داریــم خــب؟« اما کاربر دیگری درب
سرمربی تیم ملی ایران اظهار نگرانی کرده و نوشته 
است:»یعنی  جان کی روش در خطر است و باید نگران 
او باشیم؟«در روزهای گذشته تصویر دیگری هم از 
کی روش حسابی خبرساز شده است. جایی که سردار 
آزمون هنگام گل دوم تیم ملی از شدت خوشحالی گلوی 
سرمربی تیم ملی را می فشارد که با ترس و شوکه شدن 

و سپس خنده و هیجان کی روش همراه می شود. 
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دنیا را آب ببرد، تماشاگری را خواب می برد!

همیشه دیدن فوتبال با هیجان زیادی در سراسر جهان 
همراه بوده و قطعا جام جهانی به دلیل داشتن عرق ملی از 
هیجان بیشتری برخوردار است.اما انگار قرار نیست این 
بازی برای همه افراد هیجان انگیز باشد. به تازگی فیلمی از 
یک طرفدار فوتبال در فضای مجازی بسیار باز نشر می شود 
که در ورزشگاه و در هنگام بازی انگلیس و آمریکا به خواب 
رفته است.کاربران واکنش های متفاوتی به این فیلم 
داشتند. کاربری گفته است: »این همه هزینه کردی بری 
قطر فوتبال ببینی یا بخوابی؟« کاربر دیگری نوشته است: 
»چه جوری بگه بازی خسته کننده است.«کاربری به شوخی 
نوشته: »هیچ کدام ازبازی های جام جهانی به بازی ایران 
و انگلیس نمی رسه. هر چند دقیقه یک گل رد و بدل و 

همین طوری هیجان وارد بازی می شد!«
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هشتاد و هشتمین ازدواج با زن سابق !

خبر ازدواج هشتاد و هشتم یک مرد اندونزیایی با 
همسرش حسابی فضای مجازی را تکان داده است.این 
مرد که کشاورز است، بعد از سال ها تصمیم گرفت با 
یکی از زن های سابقش  دوباره ازدواج کند. این مرد 
در مصاحبه با رسانه های اماراتی گفت: »او همسر 
هشتادوششم من بود و با آن که ازدواج ما فقط یک ماه 
به طول انجامید، اما فهمیدم که همچنان مرا دوست 
دارد و من هم نمی خواهم با احساساتش بازی کنم.« 
کاربری با چندین عالمت خنده نوشته: »چه خوب که 
هنوز مردهایی پیدا می شن که حاضر نیستن با احساس 

دخترها بازی کنن، حتی اگه ۸۸ تا زن داشته باشن.«

برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

از اون روزی 
که مامانم 

خونده 
کاکتوس 

امواج مضر 
مخابراتی رو به 
خودش جذب 
می کنه، مودم 
ما به این وضع 

دچار شده!

طبق عادت 
همیشگی 
ژاپنی ها، 
بالفاصله 

بعد از بازی 
هر فردی 

مکان خود 
را تمیز و بعد 

ورزشگاه 
را ترک می 

کند

وقتی به تاریخ 
نگاه می کنی 

چقدر همه  
این بحث و 
دعواهای 

روزمره 
بی اهمیت می 
شه، چیزی که 
پابرجا می مونه 
ایراِن قشنگ 

ماست

ترفند مادرانه برای امواج مخابراتی

خانه  ایرانی با ۷00 سال قدمت!

می گفت این 
انگشتر رو نمی 

ذارم ازم جدا 
کنید، شوهرم 
20سال پیش 
زمان نامزدی 

یواشکی با 
پول کارگری 
خریده برام. 

متاسفانه فوت 
کرد و انگشتر رو 
تحویل شوهرش 

دادیم...

عکاس این عکس 
نوشته این قدر در 

طبیعت عکس 
گرفتم که با کوچک 

ترین حرکتی 
حضور حیوانات رو 
متوجه می شم ولی 
اگر محلی ها کمکم 
نمی کردند متوجه 

نمی شدم این 
شاخه    یک حشره 

است

این شاخه درخت نیست

انگشتری که به اندازه دنیا می ارزد

هر تماشاگر ژاپنی با یک پالستیک زباله به دست

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

حمایت از فریلنسرها؛ آیین نامه ای جنجالی!	 
با انتشار تصویر آیین نامه حمایت از فریلنسرها که به تایید رئیس 
ــاره یک عبارت  جمهور هم رسیده اســت، گمانه های زیــادی درب
نوشته شده در این آیین نامه در فضای مجازی و سایت های خبری 
مطرح شده است. چندی پیش در زمان رونمایی از طرح حمایت 
از کسب و کارهای اینترنتی، »عیسی زارع پــور« در جمله ای کوتاه 
اعالم کرد به دنبال تدوین طرحی برای حمایت از آزاد کارها یا همان 
فریلنسرها هستند. حال با انتشار این آیین نامه نکات بیشتری از 
آن مشخص شده است. به عنوان مثال بحث بیمه افراد فریلنسر 
که سالیان سال چالش خاصی را برای این اقشار ایجاد کرده بود یا 
موضوع بازاریابی برای این افراد توسط نهادهای دولتی و... از جمله 
این موارد است. با این حال نکاتی مستتر در این طرح وجود دارد که 
مهم ترین آن ها به ماده ۸ این آیین نامه برمی گردد. در ماده ۸ آیین نامه 
حمایت از فریلنسرها به طور مشخص به بحث سطح دسترسی 
اینترنت اشاره شده است. در این ماده تأکید شده که وزارت ارتباطات 
مکلف است تا زیرساخت های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار 
با »سطح دسترسی مناسب« را برای فریلنسرهایی که اعتبار سنجی 
شده اند، فراهم کند. در واقع بر اساس همین آیین نامه، قرار است 
پایگاهی برای شناسایی فریلنسرها ایجاد شود و همگی در آن ثبت نام 
کنند تا بتوانند از خدمات حمایتی دولت بهره مند شوند. با ثبت نام در 
این پایگاه و احراز هویت و اعتبارسنجی فریلنسرها، به آن ها اینترنت 
پرسرعت با سطح دسترسی مناسب اعطا خواهد شد که احتمااًل 
منظور از سطح دسترسی مناسب، باز بودن برخی سایت های فیلتر 
شده است. از آن جا که بحث »اعتبارسنجی« نیز در این بند از آیین نامه 
مطرح شده، احتمااًل قرار است به جز احراز هویت معمول، اقداماتی 
برای اعتبارسنجی فریلنسرها انجام شود و بر اساس اعتباری که به 
دست می آورند، سطح دسترسی شان به اینترنت تعریف شود. این 
حمایت از آزادکاران یا فریلنسرها در حالی است که برخی کاربران 
با بازنشر اظهارات رئیس جمهور نوشته اند که اینترنت طبقاتی و 
سطح دسترسی های مختلف با وعده های دولت سیزدهم برای 
ارائه اینترنت باکیفیت، امن و پرسرعت در تضاد است.رئیس جمهور 
در ایام تبلیغات انتخاباتی با بستن و محدودسازی فضای مجازی 
مخالفت کرده بود. رئیسی در ایام انتخابات گفته بود: »  اتهامی است 
که برخی آقایان به خاطر منافع شان می زنند. فضای مجازی زمینه 
کسب و کار مردم است. فضای مجازی امروز ابزار کار مردم شده و از 
این طرق کسب درآمد می کنند. آیا کسی می آید محل درآمد مردم 

را تعطیل کند.«

اینترنت طبقاتی چیست و چرا نگران کننده است؟	 
بحث »اینترنت طبقاتی« یا »اینترنت تخصصی« از سال ها پیش 
مطرح بوده است. با این حال طی یکی دو ماه اخیر و فیلترینگ 
گسترده پلتفرم های بین المللی، بار دیگر صحبت از اینترنت 
ــت. قبل از انتشار ایــن آیین نامه هم برخی  طبقاتی شــده اس
رسانه ها مانند سایت زومیت و اقتصادآنالین  از شروع تست و 
خطا برای فیلترینگ طبقاتی خبر دادند. اینترنت طبقاتی، یعنی 
اینترنتی که هر دسته از عامه مردم، به یک سری چیزها دسترسی 
داشته و از یک سری چیزها محروم باشند. مثال دانشگاهیان به 
یوتیوب دسترسی داشته باشند ولی برای عموم مردم، یوتیوب فیلتر 
باشد. دانشجویان و محققان 
به برخی سایت ها و سرویس ها 
ولی  باشند  داشته  دسترسی 
مردم عادی از این سرویس ها 
محروم باشند. طرحی که طبق 
آن دانش آموزان و دانشجویان 
به یک اینترنت، کسب وکارها 
به یک اینترنت دیگر، سیاسیون 
و مدیران و مسئوالن به شکل 
دیگری از اینترنت و خالصه هر 
طیف و طبقه از مردم به سطحی 

از اینترنت دسترسی پیدا کنند.  موضوعی که از حدود 10 سال 
پیش مطرح شد. برای مثال، در سال 1۳۹۸، آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات دولت دوازدهم در اظهارنظری گفت: »بدون سامان دهی 
نمی شود موضوع فیلترشکن ها را بررسی کرد. نمی شود سطح 
دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با 
یک کودک هشت، نه ساله برابر باشد.« در فروردین ماه 1۴00 
زمزمه هایی از دسترسی دانشجویان و خبرنگاران به یوتیوب بدون 
فیلتر شنیده شد  و حتی دادستان کل کشور این خبر را تایید کرد 
و گفت که رفع فیلتر برای دستگاه ها در کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه تصویب شده  است.  حدود 5 ماه پیش هم، عیسی زارع پور 
گفت: برخی پلتفرم های فیلتر شده برای برخی اقشار جامعه باز 
می شوند و دو هفته بعد اعالم شد اینترنت بدون فیلتر به استادان 
دانشگاه تعلق گرفت تا عمال بخش هایی از اینترنت طبقاتی اجرایی 

شده باشد.

معاون وزیر ارتباطات: یک سری از دسترسی های بیشتری 	 
برخوردارند اما برای عموم جامعه دسترسی ها ثابت است

ماجرای اینترنت طبقاتی یا اینترنت تخصصی با توجه به این که 
محدودیت های جدی در دسترسی افــراد مختلف به اینترنت 
ایجاد می کند، از چند روز پیش خبرساز شده است. برای پیگیری 
بیشتر به سراغ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سابق سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی رفتیم. دکتر صادق عباسی شاهکو به 
خبرنگار خراسان می گوید: »من باید اصل این آیین نامه را ببینم 
تا اظهار نظری دقیق تری درباره یکی از بندهای آن داشته باشم.« 
او در پاسخ به این سوال که در کشورمان برنامه ای برای دسترسی 
ها با سطوح مختلف برای هر فردی وجود دارد یا خیر، می گوید: 
»باالخره در اپلیکیشن ها یا دامنه های مدیریت معموال دسترسی 
ها را متناسب با مسئولیت هر کسی تعیین می کنیم بنابراین این که 
یک سری افراد به اینترنت دسترسی بیشتری داشته باشند، صحت 
دارد اما به صورت عمومی و برای همه کاربران نمی توانم اظهار نظر 
کنم چون تخصصی در این موضوع ندارم اما سامانه های اداری و 
مدیریتی کامال متناسب با اختیارات هرکسی، سطح دسترسی 
های مختلفی تعریف می کنند.« او در پاسخ به این سوال که برای 
اقشار مختلف جامعه سطح دسترسی های مختلفی هم داریم یا 
خیر، می گوید: »تا به حال چنین چیزی نداشتیم و الزم است که 
باز هم آیین نامه حمایت از فریلنسرها را بخوانم تا اظهارنظر دقیق 
تری درباره این موضوع داشته باشم.«در ادامه این گزارش هم 
سهیل یحیی زاده عضو کمیسیون تخصصی فنی اقتصادی تنظیم 
مقررات گفت: »تا حاال چیزی درباره تفاوت سطح دسترسی افراد 
نشنیدم اما این که اطالع ندارم به معنای تکذیب این موضوع نیست 

و باید درباره آن مطالعه کنم.« 

یک نکته	 
به طور کلی قرار بر این بوده که اینترنت در شرایط عادی و نه 
خاص یا امنیتی به جز برخی پلتفرم های خاص یا سایت های 
غیراخالقی در دسترس باشد و محدودیت دسترسی حداکثر بر 
اساس سن تعریف شود و در همین راستا باید با ایجاد بسترهای 
شناسایی هویتی استفاده کنندگان از اینترنت به جز کودکان و 
نوجوانان همه افراد باالی 1۸ سال امکان دسترسی به اینترنت 
را داشته باشند و طبیعتا همچون سایر کشورها کاربران درباره 
عملکرد خود در فضای مجازی پاسخگو باشند. البته در طرف 
دیگر هم دولت ها موظف هستند بسترهای اینترانت یا شبکه 
ملی اطالعات را فراهم کنند تا دولت الکترونیک و سامانه های 
حاکمیتی نه بر بستر های خارجی بلکه بر بسترهای داخلی 
باشند تا امکان هک یا موارد مشابه یا اختالل فراهم نباشد و در 
همین راستا باید بسته های حمایتی برای استفاده از شبکه ملی 
اطالعات داخلی به گونه ای طراحی شود که تولیدکنندگان 
محتوا و بخش های خصوصی استفاده از بسترهای داخلی را به 

طور طبیعی و نه اجباری به بستر های خارجی ترجیح دهند.

 عبارت »سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده« در آیین نامه حمایت از فریلنسرها گمانه هایی را درباره اجرای 

طرح اینترنت طبقاتی به دنبال داشته است؛ این طرح چیست و چه خطری برای عموم کاربران دارد؟

مصطفی میرجانیان-  شرایط این روزهای اینترنت در کشورمان به نوعی است که نه می توان آن را قطعی کامل نامید و نه آزادی 
دسترسی کامل! هرچند اینترنت در دسترس است اما استفاده مداوم از فیلترشکن ها برای به روزرسانی پلتفرم های خارجی و 
شبکه های اجتماعی، کندی سرعت اینترنت را به دنبال داشته است؛ موضوعی که موجب گالیه کاربران و کسب و کارهای اینترنتی 
شده است. هرچند که همه کسب و کارها وکاربران دلخوش به این هستند که سرعت ناچیز و محدودیت در دسترسی به شبکه 
های اجتماعی و... برای همه یکسان است اما متن آیین نامه حمایت از فریلنسرها که از دو روز پیش هم در فضای مجازی خبرساز 
شده، گمانه هایی را درباره اجرای طرح اینترنت تخصصی  شاید هم اینترنت طبقاتی در پی داشته است. می دانید ماجرای آیین 
نامه جنجالی »حمایت از آزادکاران یا فریلنسرها« چیست و چرا عبارت  »اینترنت طبقاتی« یا »اینترنت تخصصی« در آن خبرساز 
شده است؟ این طرح چه تاثیری بر استفاده کاربران و کسب و کارهای اینترنتی دارد و چرا خطرناک است؟ این گزارش را بخوانید.

اختالف 
طبقایت در 
اینرتنت؟!
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آبروداری برای فرهنگ ما

استاد بهاءالدین خرمشاهی 
شاگرد عالمه

آغاز آشنایی من با دکتر محقق، سال 1343 بود که دروس دانشگاهی و 
حوزوی را نزد وی فرامی گرفتم. دکتر محقق با سفرهای علمی و حضور و 
عضویت در مجامع علمی معتبر جهان برای فرهنگ اسالمی و ایرانی این 
سرزمین در جهان آبروداری می کند. آغاز آشنایی من با دکتر محقق سال 
1343 بود که دروس دانشگاهی و حوزوی را نزد وی فرامی گرفتم. او در زبان 
و ادبیات عربی و فارسی استادی بی بدیل است و توانایی نوشتن و سخن گفتن 
به زبان انگلیسی را نیز دارد. همچنین سخنرانی های مهمی در مجامع علمی 
معتبر جهان انجام داده است. دکتر محقق در 40 سازمان علمی، ادبی و زبانی 
و حتی مرتبط با طب اسالمی فعالیت کرده است. بی تردید او بزرگ ترین 

دانشمند ایرانی در زمینه تاریخ طب اسالمی و ایرانی است.

ذاتًا معلم است

استاد کامران فانی
شاگرد عالمه

سال 1343 به همراه بهاءالدین خرمشاهی از رشته پزشکی به ادبیات 
فارسی تغییر رشته دادیم و در درس عربی دکتر محقق حاضر شدیم. از 
همان آغاز متوجه شدیم که او ذاتًا معلم است، چرا که با شور و شیفتگی 
بسیار و شیوه ای بدیع تدریس می کرد. دکتر محقق مدتی رئیس بخش 
نسخ خطی کتابخانه ملی بود و اولین فهرست نسخ خطی این کتابخانه 
را تهیه کرد که بعدها با همکاری سیدعبدا... انوار این فهرست کامل شد. 
دکتر محقق عالوه بر دروس دانشگاهی، دروس حوزوی را نیز در مدارس 
سپهساالر و مروی خواند. بنابراین، هم در معارف گذشته و هم در علم 
معاصر و جدید، از دانشی گسترده برخوردار است. افرادی که گستره 
مطالعاتی وسیعی دارند، معمواًل دانش عمیقی ندارند، اما دکتر محقق 
در این زمینه یک استثناست که همزمان در زمینه تاریخ پزشکی اسالمی، 

ادبیات فارسی و عربی، کالم، فقه و فلسفه صاحب نظر است.

یک دانشمند منزوی نیست

دکتر غالمعلی حداد عادل
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

باید ارجمندی دکتر را در این دانست که در هجوم تجدد، نسل دانشگاهی 
را با معارف آشنا کرد. بعضی ها در حوزه ها درس خوانده بودند ولی وقتی به 
دانشگاه آمدند دیگر پشت سر خود را نگاه نکردند، اما امثال محقق چنین 
نبودند. نکته ای که در کار او قابل توجه است، تنوع کارهای علمی اوست؛ 
از تدریس ادبیات عرب و تالیف کتاب های عربی گرفته تا کارهای قرآنی، 
انواع کارهای کالمی و... . دکتر محقق به تاریخ علم و طب اسالمی هم 
عالقه مند بوده و توجه وسیع داشته اند، طیف وسیع آثار استاد محقق 
تصحیح کتاب های طب اسالمی است و از این نظر به عنوان مرجع شناخته 
می شوند. او یک دانشمند منزوی نبوده است که خود را در اتاقی محبوس 
کند. او همراه بی قرار و فعال در عرصه تأسیس موسسات علمی بوده است. 
با استادان غربی حشر و نشر زیادی داشته  است؛ استادانی که جزو مشاهیر 

خاورشناسی بوده اند. یکی از خصوصیات مهم او تشویق جوانان است.

یار دیرینه اش کتاب است

استاد سید عبدا... انوار
نسخه شناس برجسته و دوست عالمه

امروز ]و در جلسه بزرگداشت دکتر مهدی محقق[ برای آنان که با رسائل 
افالطون آشنایی دارند، این مجلس عالی درست مفاد رساله »ضیافت« 
افالطون را تداعی می کند، اما با این فرق که در آن »ضیافت«، هدف 
تجلیل از آگاتون بود ولی اهمیت سقراط آن مجلس را به آن جا رساند که 
در رساله »ضیافت« افالطون ، هرچه آمده از سقراط است نه آگاتون ، اما در 
این مجلس ، همه صحبت ها درباره استاد محقق است. آشنایی من و استاد 
محقق به 63 سال پیش بازمی گردد  که هر دو، پا در دشت جنون گذاشته 
بودیم؛ مراد از دشت جنون همان حیرت است. در تمام منازل سلوک، 
ایشان هرگز از یار دیرینه خود، یعنی کتاب جدا نشدند. امید آن که دوران 

بگذرد و ایشان با جوانِی همواره ، ساقِی فرهنگ و کتاب باشند.

بازخوانی برش هایی از زندگی منحصر به فرد پروفسور مهدی محقق که در آستانه 93 سالگی است

 سلوک استاد استادان 
از مشهد تا مک گیل کانادا

ــا 93 سالی  جــواد نوائیان رودســری - از آن روزه
مــی گــذرد، حــاال چند مــاه ایــن َورتــر یا آن َورتـــر، فرقی 
نمی کند؛ وقتی آن نوزاد در دهم بهمن سال 1308 
در محله چهارباغ باال، بخشی از محله بزرگ باالخیابان 
مشهد و در خانه مرحوم شیخ عباسعلی محقق واعظ 
خراسانی به دنیا آمــد، همه شاد و خوشحال بودند؛ 
اصــاًل بــرای پــدِر اهــل علم و مــادر باایمانش، خدیجه 
خانم، رنگ و شکل کوچه »پنجه« هم عوض شد. کوچه 
پنجه را شاید امــروز، خیلی از مشهدی ها نشناسند، 
شاید قیافه اش کمی تغییر کرده باشد، اما هنوز هم 
اگر گذرتان به چهارراه خسروی بیفتد و راه بیفتید 
به سمت چهارراه نــادری، اولین کوچه سمت راست 
شما، کوچه »شوکت الدوله« است، همان کوچه ای که 
اگر حوصله  کنید و وارد آن شوید، در اولین گذر سمت 
چپش، می رسد به کوچه »پنجه«، همان جایی که روزی 
روزگـــاری، کودکی به دنیا آمد که بعدها عالمه شد، 
استادی شد برای همه استادان و نامش را به عنوان 
یک دانشمند گرانمایه در سراسر جهان به زبان آورده و 
می آورند. همان کوچه ای که محل تولد عالمه ارجمند 
استاد مهدی محقق است؛ هم او که چند ماه دیگر، وارد 
مرحله 93 سالگی زندگی می شود و افتخاری است برای 

مشهد، برای ایران و برای همه جهان اسالم.

آن کودکی پرماجرا       
عالمه محقق، دوران طفولیت خود را در همان محله 
ــد. فقط شــش سال  ــذران اصیل و قدیمی مشهد گ
داشت که آن اتفاق افتاد؛ مردم جمع شدند در مسجد 
گوهرشاد و به بازداشت مرجع تقلیدشان، به رفتارهای 
ضد دینی و ضدملی رضاشاه و ماجرای تغییر لباس 
و کاله اعتراض کردند. به تدریج کار باال گرفت و در 
21 تیر 1314، ُعّمال پهلوی، همه متحصنان را به 
گلوله بستند و در خانه خدا، جوی خون به راه انداختند 
و در روزهــای بعد، شروع کردند به بازداشت و تبعید 
جمله  از  محقق  عباسعلی  شیخ  علما.  و  روحانیون 
روحانیون تحت تعقیب حکومت بود؛ عالمی که در 
جریان قیام، بر فراز منبر مسجد گوهرشاد برای مردم 
سخنرانی کرد. عالمه محقق آن ماجرا را چنین به یاد 
می آورد: »هنوز صدای صفیر گلوله هایی که در شب 
واقعه شلیک می شد در گوشم طنین انداز است، به 
خصوص که این واقعه مصادف شد با پنهانی زیستن 
پدرم، زیرا او نیز در آن شب، در همان مسجد، منبر رفته 
بود و در ضمن سخنانش گفته بود: گویی ما زیر پرچم 
انگلیس هستیم که هر چه آنان بخواهند باید انجام 
دهیم. پس از واقعه گوهرشاد دیگر خانه امن نبود. 
نیمه های شب، پلیس ناگهان وارد منزل  شد و همه جا را 
برای یافتن پدر جست وجو  کرد. پدر در دخمه ای تاریک 
پنهان شده بود و مادر هر بار از ترس می لرزید که مبادا 
شیخ عباسعلی را در چنین وضعیتی گرفتار کنند.« آن 
شرایط قابل تحمل و ادامه نبود؛ شیخ عباسعلی محقق 
خودش را به شهربانی معرفی کرد تا خانواده اش از آزار 
مصون بمانند. او را فرستاند به حبس، در زندان قصر 
تهران و بعد از سه سال و چند ماه، آزادش کردند. شیخ 
عباسعلی تصمیم گرفت در تهران بماند و این گونه 
شد که عالمه محقق، هنوز به 10 سالگی نرسیده 
بــود، مشهد را تــرک کــرد؛ شهری را که محل تولد و 
آغاز آموختنش بود. کالس اول را در دبستان علمیه 
با مدیریت مرحوم علمی و کالس دوم را در مدرسه 
معرفت، با مدیریت مرحوم شیخ مهدی ناظم گذراند 
که ارادتی فراوان به ثامن الحجج)ع( داشت. عالمه 
محقق بعدها باز هم گذرش به مشهد افتاد. او دورانی 
را نزد مرحوم ادیب نیشابوری به فراگیری صرف و نحو 
عربی پرداخت و آن طور که به پایگاه اجتهاد گفته است، 
این فراگیری چیزی حدود یک سال طول کشید و در 

همین دوران، دوستان خوبی پیدا کرد.

فرو ریختن کاخ آرزوها       
خانواده شیخ عباسعلی محقق، به دلیل سابقه مبارزاتی 
او، مشکالت زیــادی داشــت. عالمه کالس سوم را در 
مدرسه فرهنگ، جایی حوالی چهارراه سیروس تهران 
و سه سال آخر ابتدایی را در مدرسه عسجدی، جایی 
در گلوبندک گذراند و در سال 1321، پا به دبیرستان 
گذاشت، اما باز هم مشکالت معیشتی او و خانواده را 
رها نمی کرد. این بود که تصمیم گرفت، برای مدتی هم 
که شده، در بازار شاگردی کند و کمک خرج خانواده 
باشد؛ اما تقدیر برایش چیز دیگری رقم زده بود. عالمه 
خیلی اتفاقی از مدرسه مروی سر درآورد و شد شاگرد 
سیدهادی ورامینی که به او، صرف و نحو درس می داد. 
چهار ماه بعد، عالمه مهدی محقق، آن قــدر در صرف 
و نحو عربی پیشرفت کرده بود که استاد، توانایی وی 
را به رخ پدرش بکشد: »استاد شروع به خواندن قرآن 
کرد و از من خواست نوع کلمات را از نظر صرف و حالت 
آن هــا مشخص کنم. من بی درنگ پاسخ مــی دادم و 
پدر می نگریست. این نخستین بار بود که طعم شیرین 
موفقیت در علم را می چشیدم، اما مرگ ناگهانی استاد در 
اورازان، کاخ آرزوهای مرا فرو ریخت و چند شب متوالی 

در سوگ این مصیبت گریستم.«

قم، حوزه، اجتهاد       
با درگذشت سیدهادی ورامینی، به دنبال فضای 
ــرای کسب علم گشت و ایــن بــار، در سال  جدیدی ب
1326ش به قم رفت تا در مدرسه فیضیه، بخت خود را 
برای علم آموزی بیازماید. پیش از آن، در سال 1323ش 
ــده بـــود؛ عــالمــه محقق مقدمات و برخی  معمم ش
درس های دوره عالی را در مدارسی مانند سپهساالر 
تهران گذراند. مدرسه فیضیه برای وی فرصتی مغتنم 
بــود؛ فضای جدید، استادانی متفاوت و درس هــای 
جذابی که برای عالمه کشش و عالقه بسیاری ایجاد 
کرد. سال 1327ش تصمیم گرفت در آزمون ورودی 
دانشکده علوم معقول و منقول تهران که حاال آن را با نام 
دانشکده الهیات می شناسند، شرکت کند و به دلیل 
توانایی علمی اش پذیرفته شد. دو سال بعد با مشورت 
پدرش و مرحوم حسینعلی  راشد، از کسوت روحانیت 
بیرون آمد تا فعالیت های پژوهشی خود را در دانشگاه 
راحت تر ادامــه دهد، اما از تحصیل درس هــای حوزه 
علمیه هم غافل نبود و در سال 1330ش به درجه اجتهاد 
رسید. اجازه اجتهادش را از آیت ا... العظمی خوانساری 
گرفت و البته، این تنها اجازه عالمه نبود؛ بزرگان دیگری 
هم مانند مرحوم کاشف الغطا، پای اجازه او را مهر کردند.

همان قدر که خواندی بس است!       
عالمه لیسانس را که گرفت، برای تأمین معاش به تدریس 
رو آورد. آیــت ا... سیدابوالقاسم کاشانی با پدر عالمه 
رفاقتی داشت و توصیه کرد او را در آموزش و پرورش 
استخدام کنند. عالمه محقق در این بــاره می گوید: 
»پرونده استخدامی من در آموزش و پرورش با توصیه 
آیــت ا... کاشانی که دوست پدر من بود، امضا و تایید 
شد. ایشان یک بار به من گفتند: چه کار می کنی؟ گفتم 
حضرت آیت ا...، درس می خوانم. گفت: همان مقدار 
که خواندی بس است! برو بچه مسلمان ها را در مدرسه 
درس بده ... در سال 1330 در دبیرستان ابومسلم 
در خیابان ابوسعید استخدام شدم و ادبیات فارسی و 
عربی درس می دادم. همان زمان سیدجعفر شهیدی 
هم در همان جا استخدام شد و خیلی دوران خوبی بود.« 
عالمه محقق در آن زمان دوستان دانشمند بسیاری 
پیدا کرد، اما جایگاه آیت ا... مرتضی مطهری در بین آن 

ها خاص بود.

دوستی با شهید مطهری       
عالمه، طبق گفته خودش در مراسم سخنرانی سالروز 
شهادت استاد مطهری در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات اسالمی )سال 1395(، شهید مطهری را 
از سال 1324ش می شناخت. این ارتباط در دهه 
1330ش افزایش یافت. عالمه می گوید: »در سال های 
1331 که آقای مطهری به تهران هجرت کرده بودند، 
من ایشان را می شناختم. در تهران مشکالت زیاد 

معیشتی داشتند. چون در آن جا شغلی نداشتند و 
خب، هنوز شهرتی پیدا نکرده بودند. تنها کمکی که من 
توانستم به ایشان بکنم، این بود که برای آقای مطهری 
شاگردی پیدا کردم. مرحوم مطهری ساعت 2 ظهر در آن 
ر در خیابان خیام و دوست  گرما می آمدند به مسجد ُمَعِیّ
ما آقای انوار خدمت ایشان شرح منظومه می خواند و این 
کمکی به ایشان بود. شهید مطهری تازه ازدواج کرده 
بودند و مشکل مسکن هم داشتند. پدر من خانه ای 
داشت در سه راه سیروس که اتاق های زیادی داشت. دو 
تا از اتاق هایش خالی بود. من به مرحوم شهید مطهری 
پیشنهاد کردم که در آن جا ساکن شوند. شهید مطهری 
گفت: من از خدا می خواهم که در کنار استادم، آشیخ 
عباس محقق باشم. پدر ما را، مشهدی ها به عنوان استاد 
می شناختند. یک سال و نیم تا دو سال در منزل ما در 
همان دو اتاق زندگی می کردند.« مراودات او با شهید 
مطهری، در سال های بعد، به ویژه بعد از آن که هر دو در 

دانشکده الهیات به تدریس پرداختند، افزایش یافت.

تدریس در ایران، انگلیس و کانادا       
عالمه در سال 1337 موفق به دریافت درجه دکترا از 
دانشکده علوم معقول و منقول شد و مدت کوتاهی پس 
از آن، دکترای ادبیات فارسی خود را هم از دانشگاه 
تــهــران گــرفــت. او از ســال 1339ش، اســتــاد تمام 
وقت دانشگاه تهران بود، اما شهرتش باعث شد که 
دانشگاه های معتبر سراسر دنیا هم به دنبالش باشند، 
به همین دلیل، در سال 1340 به لندن رفت و دو سال 
در دانشگاه لندن به تدریس زبان و ادبیات فارسی 
پرداخت. عالمه از سال 1344 تا 1347 نیز، به دعوت 
دانشگاه مک گیل کانادا  به این کشور رفت و به تدریس 
فلسفه، کالم و اصول فقه شیعه که در آن ها توانمندی 
ویژه ای داشت، مشغول شد. درست در همین زمان 
بود که یک ژاپنی عاشق فرهنگ ایرانی اسالمی را 
شناخت؛ دکتر توشی هیکو ایزوتسو. رفاقت عالمه 
مهدی محقق با دکتر ایزوتسو خیلی زود گرم و صمیمانه 
شد. آن ها با کمک هم، کتاب مشهور حاج مالهادی 
سبزواری، یعنی »شرح منظومه« را به زبان انگلیسی 
ترجمه کردند. این اقدام، نقش بسیار مهمی در معرفی 
فلسفه اسالمی در محافل علمی مغرب زمین داشت. 
ارتباطات عالمه محقق با دانشگاه مک گیل، به تأسیس 
شعبه ای از مؤسسه مطالعات اسالمی این دانشگاه در 
تهران انجامید که منشأ خدمات علمی بسیاری شد و 
بیش از 60 اثر نفیس در حوزه های مختلف مطالعات 

اسالمی منتشر کرد.

جلسات ویژه چهارشنبه ها       
در سال های حضور عالمه در ایران، یک اتفاق مبارک 
دیگر هم رقم خــورد؛ تشکیل یک جلسه هفتگی با 
محقق  عالمه  مختلف.  علوم  بنام  استادان  حضور 

در این باره می گوید: »]ایــن جلسه، در[ 20 سالی 
که چهارشنبه ها خدمت مرحوم مطهری بودیم، در 
همان مدرسه سپهساالر و در دفتر آقای احمد راد 
برگزار می شد، در تابستان صفای خاصی هم داشت 
آن محیط. آقای راد چون فرهنگی بودند، همکاران 
ایــن جلسه ملحق می شدند؛  به  فرهنگی شان هم 
از جمله احمد آرام، علی محمد عامری و از میان 
افراد مدرسه آقای راشد، مرحوم شیخ کاظم عصار 
و حدود 20 نفر می شدند. مرحوم جعفر شهیدی، 
مرحوم نورانی و مرحوم محیط طباطبایی هم بودند. 
استاد  حکیم،  محمدعلی  شیخ  که  بــود  جلسه ای 
عرفان، عبدالحسین زرین کوب و مرحوم معین نیز 
به صورت مرتب می آمدند و جلسه تعطیل نمی شد. 
مرحوم شهید مطهری هم بودند. حاال تصور کنید چه 
مجلس جامعی بود که فقیه داشت، فیلسوف داشت، 
ادیب داشت و درباره مسائل مختلف بحث می شد. 
این که هر کسی چه دیده، چه خوانده، چه کتاب هایی 
چاپ شده، چه مقاالتی نوشته شده، در حقیقت یک 
آکادمی محسوب می شد. مرحوم شهید مطهری از 
من خواسته بودند برخی از دانشمندان خارجی را که 
از تهران می گذرند یا در تهران هستند، با این جمع 
آشنا کنم و اصرار داشتند با فیلسوفان و اندیشمندان 
دیگر کشورها آشنا شوند. اصرارشان برای این بود که 
فکرشان توسعه پیدا کند. چند نفر از فیلسوف های 
بــزرگ را از جمله پرفسور پانیکار فیلسوف بزرگ 
هندی، به آن مجلس آوردم. دو یا سه مرتبه هم مرحوم 
پروفسور ایزوتسو را آوردم که مدتی در تهران بود. 
مرحوم مطهری خیلی عالقه مند بود که ایزوتسو را 
ببیند. بنابراین، ایشان را دعوت کردیم به مدرسه 
سپهساالر و چند جلسه ای با هم بحث کردند. ایزوتسو 
عــالوه بر شهید مطهری، با مرحوم آشیخ حکیمی 
و جعفر شهیدی و دکتر احمد مهدوی دامغانی نیز 
گفت وگو کرد. پس از یکی از این جلسات، از ایزوتسو 
نظرش را درباره جلسه پرسیدم و گفت: این جلسه، 
معنوی ترین جلسه ای بود که در عمر خودم دیده ام. 
]بعد از انقالب[ یک بار هم آقای خدیوالجمع گفت: 
آسید علی خامنه ای، امام جمعه تهران وصف این 
جلسه را شنیده اند و دوست دارند شرکت کنند. در 
یکی از جلسات، مقام معظم رهبری هم شرکت کردند 
و فرمودند: عجب جلسه خوبی است! حیف که زمانی 
با این جلسه آشنا شدیم که گرفتار مسائل مملکتی و 

دولتی شده  ایم.«

معلمی، پژوهش و دیگر هیچ!       
به  را  عمری  محقق،  مهدی  عالمه  ارجمند،  استاد 
تدریس و تحقیق و نگارش گــذرانــده اســت. معلمی 
ــت؛ خــودش در مصاحبه ای با  شغل مــورد عالقه اوس
خبرگزاری مهر می گوید: »من دوســت دارم همواره 
مــرا به عنوان یک معلم بشناسند، چنان که از سال 
1330 یا در مدرسه یا در دانشگاه معلم بوده ام و همین 
االن هم مشغول تدریس هستم.« عالمه محقق، در 
ــادی را  هفت دهه فعالیت علمی خــود، شاگردان زی
پرورش داده است که امروزه، بسیاری از آن ها استادان 
بنامی در سطح ملی و بین المللی هستند؛ نام های 
آشنایی مانند استاد بهاءالدین خرمشاهی، استاد 
کامران فانی، حجت االسالم دکتر احمد احمدی، دکتر 
قدمعلی سرامی، دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر حسن 
انوری و استاد علی موسوی گرمارودی. عالمه محقق 
مدت هاست که چهره ای بین المللی است و در بسیاری از 
مجامع علمی دنیا عضویت دارد؛ مجامعی مانند »مجمع 
بین المللی تاریخ پزشکی در لندن«،  »مجمع بین المللی 
فلسفه در قــرون وسطی در مــادریــد«، »فرهنگستان 
زبان عرب مصر«، »فرهنگستان علوم اسالمی هند«، 
»فرهنگستان زبان عرب دمشق«، »فرهنگستان مباحث 
علوم و تمدن اسالمی اردن«، »مجمع بین المللی تاریخ 
علم و فلسفه عربی و اسالمی در پاریس« و... . از او 
تاکنون آثار متعدد علمی و تحقیقاتی، در قالب تألیف و 
ترجمه، انتشار یافته است. عالمه، عالوه بر درج مقاالت 
متعدد در مجالت معتبر بین المللی، راهنمایی صدها 
پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشــد و دکترا را هم 
برعهده داشته است. از میان آثار پرشمار او می توان به 
»وجوه قرآن« )مقدمه و تصحیح و تعلیقات(، »اشترنامه 
عطار« )تصحیح و مقدمه و تعلیقات(، »تحلیل اشعار ناصر 
خسرو«، »نظام نامه سیاست  خواجه نظام الملک طوسی« 
)تصحیح و تعلیقات( »شرح بزرگ دیوان ناصر خسرو« 
)در دو جلد(، »فیلسوف ری، محمدبن زکریای رازی«، 
»الشکوک علی جالینوس« )با تصحیح و مقدمه عربی، 
انگلیسی و فارسی(، »بستان االطباء و روضةااللباء ابن 
ــدی بر دانشنامه  مطران« )ترجمه و تلخیص(، »درآم
پزشکی در اسالم و ایران« )فهرست الفبایی اصطالحات 
پزشکی و داروشناسی(، »اسماعیلیه«، »اوائل المقاالت 
فی المذاهب و المختارات شیخ مفید«، »علوم محضه از 
آغاز صفویه تا تأسیس دارالفنون«، »مفاخرنامه« و »شیعه 
ــاره کــرد. بــرای این فرهیخته  در حدیث دیگران« اش
بزرگ، عمری دراز و توام با سالمت از درگاه خداوند مّنان 

مسئلت داریم.

به روایت اندیشمندان

ِ
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عالمه محقق همراه با همسرش دکتر نوش آفرین انصاری



لغو ممنوعیت نمایش فیلم های کره ای 
در سرویس های استریم چینی

بعد از ۶ سال ممنوعیت پخش فیلم های کره ای 
در سرویس های استریم چین لغو شد.

بــه گـــزارش صبا، دفتر ریاست جمهوری کره 
جنوبی اعالم کرد پس از ۶ سال نمایش یک فیلم 
از این کشور در سرویس استریم کشور چین از 
سر گرفته شده است و ممنوعیت اعمال شده 
بر تمام محتوای فرهنگی کره جنوبی به دلیل 
استقرار سامانه دفــاع موشکی آمریکا از سوی 
چین لغو شده اســت. کیم یون هی دبیر ارشد 
امور مطبوعاتی ریاست جمهوری کره گفت: این 
تصمیم به مناسبت دیدار یون سوک یول رئیس 
جمهور کره با شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین در هفته گذشته در اندونزی اتخاذ شده 
است.در کشور چین قبل از این که پکن در سال 
۲۰۱۶ به عنوان بخشی از یک پویش تالفی 
جویانه اقتصادی محصوالت کره ای را ممنوع 
کند، آثــار سرگرم کننده مربوط به کشور کره 

جنوبی محبوبیت فراوانی داشتند.

 مرگ خواننده ای 
که بازیگر »بازی تاج  وتخت« شد

ویلکو جانسون نوازنده گیتاریست گروه بلوز-
راک بریتانیایی دکتر فیلگود که پس از ابتال به 
سرطان، تغییر شغلی غیرمنتظره ای داشت، در 
۷۵ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا، او نقش 
شخصیت »سر ایلین پین« را به عنوان یک جالد 
ساکت در سریال »بازی تاج و تخت« بازی کرد. او 
در سال ۲۰۱۲ به سرطان لوزالمعده مبتال و گفته 
شد که این سرطان کشنده است، اما چشم انداز 
مرگ به طور غیرمنتظره ای انرژی های خالق او را 
زنده کرد. او از انجام شیمی درمانی امتناع کرد و 
تصمیم گرفت به آخرین تور خود برود و یک آلبوم 
نهایی با عنوان »بازگشت به خانه« را با همکاری 

»راجر دالتری« منتشر کرد.

سینما و تلویزیون یک شنبه  6 آذر 61401
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ــروز با  ــ ــه امـ ــدی ــم پـــردیـــس اح
ــر داریــوش  فیلم »المــیــنــور« اث
مهرجویی، در جشنواره فیلم 
ــوآ( دیـــده مــی شــود.  ــ هــنــد )گ
ــن فیلم  ــی ایـ ــل ــر اص ــگ ــازی او ب

است که در بخش مسابقه جشنواره به نمایش 
درمی آید. علی نصیریان و سیامک انصاری نیز از 

بازیگران فیلم هستند.

ــورعـــرب کـــه به  ــل پـ ــض ــف ــوال اب
دلـــیـــل جـــراحـــت از نــاحــیــه 
ــان بـــه سر  ــت ــارس ــم ــی پـــا، در ب
ــداری بــا مجتبی  ــ ــرد، دی ــی ب م
پوراحمدی مدیرعامل صندوق 

اعتباری هنر داشــت. پوراحمدی روز جمعه به 
عیادت این بازیگر رفت و ضمن آرزوی سالمتی 

برای او، از روند درمانش مطلع شد.

با  گفت وگو  در  رجبی  مهران 
رادیـــو نمایش، در واکــنــش به 
انتقادها از پرکاری اش و حضور 
همزمان در چند برنامه و سریال 
روی آنتن تلویزیون، توضیح داد 
که او 3۰ سال است که پرکار است. او همچنین 
گفت از شوخی های کاربران فضای مجازی با 

خود، استقبال می کند.

چهره ها و خبر ها

ــن زنــدگــانــی بـــا ســریــال  ــی ام
ــب« دربـــــاره مــقــاومــت  ــی ــب »ح
حزب ا... و فرماندهان ایرانی در 
سوریه، در راه تلویزیون است. 
رئیس  رحمتی  محمدمهدی 
بسیج صداوسیما به تسنیم گفته است احتمال 
دارد این مجموعه به مناسبت سالگرد شهادت 

سردار سلیمانی پخش شود.

سفر  علت  به  میمندیان  امین 
قطر،  به  شهبازی  محمدرضا 
ــی« را برعهده  ــاورق اجـــرای »پ
ــاب به  ــط ــت. او خ ــ گــرفــتــه اس
پرویز پرستویی که در انتقاد از 

شهبازی نوشته جای دزدان سرمایه بیت المال 
زندان است، گفته است: اختالسگران زندانی، 
قبال سرمایه گذار فیلم های شما و همکارانتان 

بودند.

تلویزیون

سینمای جهان

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

مدتی است مرکز تحقیقات صداوسیما آماری 
از میزان بینندگان سریال های تلویزیون منتشر 
نکرده است اما تعداد بازدید سریال های جدید 
در تلوبیون نشان می دهد این مجموعه ها چندان 
مورد توجه قرار نگرفتند و آمار باالیی ندارند. 
سریال تاریخی »گیل دخت« که به تازگی از 
بهتری  وضعیت  رفته،  آنتن  روی  یک  شبکه 
نسبت به دیگر آثار دارد اما »آزادی مشروط«، 
»جزر و مد« و »زیر یه سقف« در شبکه های یک، 
دو و نسیم بازدید کمی داشته اند. هیچ کدام از 
این سریال ها در بخش پربازدیدترین ویدئوهای 
تلوبیون در یک ماه اخیر، جایی ندارند و همچنان 
مجموعه »بی همگان« که مدتی است به پایان 
رسیده، در ایــن بخش به چشم مــی خــورد. در 
ادامه مطلب، تعداد بازدید سریال های جدید 
تلویزیون را با یکدیگر مقایسه کردیم و نکاتی را 

درباره میزان تماشای آن ها نوشتیم.

آزادی مشروط	 
آمــار بــازدیــد ســریــال جدید مسعود ده نمکی 
می گوید این مجموعه موفق نشده توجه مخاطبان 
را جلب کند و میزان تماشای آن در قسمت های 
اخیر کمتر شده است. میانگین کل بازدیدهای 

این مجموعه تقریبا ۲۵ هزار بار است. البته این 
رقم از قسمت دوازدهــم سریال کاهش جدی 
داشته و عدد تماشای سریال به کمتر از ۱۰ هزار 
بازدید رسیده است. چهار قسمت اخیر آن نیز 
تنها حدود ۵ هزار بازدید داشته است. این در 
حالی است که برای قسمت های ابتدایی »آزادی 
مشروط« مانند قسمت های دوم، سوم و چهارم، 
به ترتیب ۵8 هزار، ۵۶ هزار و ۲8 هزار بار تماشا 
ثبت شده است بنابراین می توان نتیجه گرفت 
هرچه سریال پیش رفته، کمتر در تلوبیون دیده 

شده است.

گیل دخت	 
هم اکنون شبکه یک، دو سریال را با دو ژانــر و 
فضای متفاوت روی آنتن دارد. برخالف »آزادی 
مشروط« که توفیقی در جلب مخاطب به دست 
نیاورده، مجموعه »گیل دخت« توانسته کنجکاوی 

مخاطب را برانگیزد و میزان بازدید خوبی کسب 
کند. دو قسمت اخیر این سریال که پنج شنبه و 
جمعه روی آنتن رفت و زمان زیادی از پخش آن 
نمی گذرد، حدود 3۶ هزار وهر کدام  تقریبا ۱۵ 
هزار بار دیده شده است اما قسمت های قبلی 
این مجموعه بازدید بیشتری دارند. قسمت اول 
سریال ۱3۰ هزار و 9۶8 بار تماشا شده و میزان 
بازدید قسمت های بعدی آن متغیر بوده است. 
قسمت دو حدود 8۱ هزار بار، قسمت سه تقریبا 
۵3 هزار و ۵۰۰ بار و قسمت چهارم حدودا ۵9 
هزار بار تماشا شده است. از میان چهار سریالی 
که به آن ها پرداختیم، »گیل دخت« پربیننده ترین 

مجموعه در تلوبیون بوده است.

جزر و مد	 
ــرد« یک  شبکه۲ پــس از مجموعه »آتـــش سـ
سریال استانی به نام »جزر و مد« ساخته علی 

عبدالعلی زاده را روانه آنتن کرد. هرچند که این 
مجموعه به عنوان سریال طنز پخش شده اما 
کیفیت ضعیف سریال و شوخی های آن نتوانسته 
جــای خالی یک مجموعه کمدی بامزه را در 
تلویزیون ُپر کند. به استثنای قسمت اول »جزر 
و مد« که ۱3 هزار و 48۰ بار و قسمت ششم این 
مجموعه که 9 هزار و 9۵۰ بار دیده شده، میزان 
بازدید دیگر قسمت های آن بین ۷ و 8 هزار بار 
تماشا متغیر بــوده اســت. دو قسمت اخیر این 
سریال یعنی قسمت های نهم و دهم، تنها حدود 
۵ هزار بار دیده شده و در مجموع آمار تلوبیون 
نشان می دهد »جزر و مد« میزان تماشای کمی 

داشته است.

 زیر یه سقف	 
شبکه نسیم اواخر آبان ماه مینی سریال کمدی 
»زیر یه سقف« را روی آنتن برد اما این مجموعه 

نیز مانند »آزادی مشروط« و »جزر و مد« کیفیت 
قابل قبولی نداشت و با استقبال مواجه نشد. 
»زیر یه سقف« طی ۵ قسمت پخش شد و مدت 
کوتاهی روی آنتن بود اما میزان تماشای هیچ 
کدام از قسمت های این سریال حتی به عدد 
هزار نیز نرسید. قسمت اول »زیر یه سقف« 99۶ 
بار دیده شده و میزان تماشای آن در سه قسمت 
بعدی کمتر و کمتر شده است. برای قسمت دوم 
834 بازدید، قسمت سوم 4۰8 بازدید و قسمت 
چهارم 484 بازدید ثبت شــده اســت. میزان 
تماشای قسمت پایانی این مجموعه نیز افزایش 
زیــادی نداشته و تنها به ۶8۱ بازدید رسیده 
است. »زیر یه سقف« در مقایسه با مجموعه های 
دیگر، کمترین میزان تماشا را داشته است. 
هرچند که این سریال ساعت ۲۰ و از شبکه نسیم 
پخش می شد، اما بی شک کیفیت ضعیف سریال 

در دیده نشدن آن تاثیرگذار بوده است.

در کنار برنامه »جــام ۲۰۲۲« شبکه 3 سیما 
که ویژه برنامه اصلی تلویزیون بــرای پوشش 
ــام جهانی امــســال در قطر اســـت، برنامه  ج
»جام ۲۲« شبکه ورزش نیز به عنوان دومین 
را  مسابقات  این  تلویزیون  اصلی  ویژه برنامه 
پوشش می دهد؛ برنامه ای که پخش آن از مدتی 
پیش از شروع مسابقات آغاز شد و این روزها در 
ساعات بین برگزاری مسابقات روی آنتن شبکه 
ورزش قرار دارد. پس از ارزیابی برنامه »جام 
۲۰۲۲« در هفته گذشته، در گزارش امروز به 
بررسی کیفی برنامه »جام ۲۲«    شبکه ورزش 

می پردازیم.

صحنه بزرگ و پرزرق وبرق	 
در حالی که به نظر می رسد در سال های اخیر، 
مدیران سازمان صداوسیما عالقه قابل توجهی 
به دکورهای بزرگ و پرطمطراق پیدا کرده اند، 
»جام ۲۲« نیز مانند بسیاری از برنامه های دیگر 
از جمله »جام ۲۰۲۲« شبکه 3، دکور عظیم 
و چشم نوازی دارد که میزی به شکل لوگوی 
جام جهانی قطر در میانه آن قرار گرفته است. 
ــور و یک  ــاالی دک نورافکن ها، اســکــوربــورد ب

نمایشگر تصویری بزرگ نیز جلوه قابل توجهی 
به صحنه »جام ۲۲« بخشیده است. رنگ آمیزی 
دکور و حتی گرافیک تصویری این برنامه، با تم 
رنگی عنابی طراحی شده تا همرنگ پرچم قطر 

و تم رنگی جام جهانی باشد.

اجرای مناسب مجیدی	 
یکی از برگ های برنده »جام ۲۲«، مجری آن 
است. رسول مجیدی از مجریان شاخص برنامه 
»لذت فوتبال« ویژه پوشش مسابقات خارجی 
فوتبال که پیش از این روزنامه نگار ورزشــی و 
فوتبالی بوده است، اجرای »جام ۲۲« را بر عهده 
دارد. نقطه قوت او، تسلط ویژه ای است که روی 
متن و حاشیه فوتبال دارد و گویی به علت آن 
که همواره روی فوتبال خارجی تمرکز دارد، 
از محمدحسین میثاقی و محمدرضا احمدی 
مجریان برنامه »جام ۲۰۲۲« شبکه 3 جلوتر 
است. او نکاتی را البه الی برنامه و گفت وگوها 
می پرسد که نشان از اطالعات فراوان و حضور 
ذهن کافی اش دارد. سعید زلفی گزارشگر 
مختلف  بخش های  الی  البــه  که  هم  فوتبال 
برنامه، با مرور کوتاه اخبار و حواشی روی آنتن 

می آید، عملکردی قابل قبول دارد.

کارشناسان ثابت قابل قبول	 
دست اندرکاران »جام ۲۲« به دلیل آن که پخش 

زنده مسابقه را بر عهده ندارند، بیشترین تالش 
گذاشته اند  تحلیلی  بخش های  روی  را  خود 
ــاس، از حــضــور کارشناسان  و بــر همین اسـ
ثابت فوتبال بهره مــی بــرنــد. فــرشــاد کرمی 
سرمربی تیم ملی فوتبال دانشجویان و محسن 
بیاتی نیا بازیکن سابق استقالل و تیم ملی، دو 
کارشناسی هستند که مسابقات را از جهات 
مختلف تحلیل می کنند. هردو از نظر فن بیان 
و اطالعاتی که به مخاطب می دهند، عملکردی 
قابل قبول دارند و رضایت نسبی بینندگان را 

به دست می آورند. در کنار این دو کارشناس 
فوتبالی، جواد خیابانی نیز در بعضی قسمت ها 
به عنوان مجری-کارشناس در کنار رسول 
مجیدی حاضر می شود که اگرچه با خاطره بازی 
شیرینی هایی  قدیمی،  مسابقات  بعضی  با 
دارد، اما در مجموع راضی کننده نیست و برای 
مخاطبی که او را در 4-۵ سال اخیر بسیار روی 
آنتن دیده است، جذابیت خاصی نــدارد. این 
در حالی است که می شد از خیابانی فقط در 
روزهای خاص مسابقات تیم ملی استفاده کرد 

تا طراوت نسبی داشته باشد. او که در این روزها 
زمان زیادی روی آنتن دیده می شود، به تازگی 
یک گاف حاشیه ساز هم داد که در نهایت مجبور 
شد با یک ویدئوی جداگانه، درباره آن توضیح 

بدهد و برداشت عمومی را از آن تکذیب کند.

استودیو به مثابه ورزشگاه	 
پخش مسابقات تیم ملی ایران از طریق نمایشگر 
تصویری داخل استودیو در »جام ۲۲« شبکه 
ورزش، اگرچه به نظر می رسد یک الزام قانونی 
مرتبط با مسئله حق پخش مسابقات است اما 
با خالقیت دست اندرکاران برنامه، به فرصتی 
مناسب تبدیل شده است. حضور تماشاگرها، 
ــاه کــرده و از قضا  ــگ اســتــودیــو را شبیه ورزش
جذابیت خاصی به آن بخشیده اســت. جواد 
خیابانی نیز به عنوان گزارشگر ثابت بازی های 
ایران در شبکه ورزش، انتخابی مناسب است، 
از طرفی به نظر می رسد به علت آن که بسیار 
به حافظه اش متکی اســت، چندان نیازی به 
استفاده از لپ تاپ یا تبلت ندارد و از طرف دیگر 
به علت آن که اساسًا فردی احساسی است، با 
واکنش های شدید خود به خصوص روی گل ها، 
با حضور تصویری در حین گزارش کامال تناسب 
دارد. از این رو »جام ۲۲« در این بخش با حضور 
جواد خیابانی رنگ وبوی بهتری پیدا کرده و 

جذاب تر شده است.

مائده کاشیان

مصطفی قاسمیان

شکست سریال های جدید تلویزیون به گواه تلوبیون
غیر از سریال تاریخی »گیل دخت«، مجموعه های نمایشی شبکه های مختلف میزان بازدید پایینی در اینترنت دارند

پخش آخرین مصاحبه های زاهدی

ــان یــک جــدایــی« به  ــت مستند سینمایی »داس
کارگردانی و تهیه کنندگی احمد شفیعی که به 
واقعه تاریخی جدایی بحرین از ایران می پردازد، 
یک شنبه ۶ آذر ساعت ۲3 روی آنتن شبکه یک 

سیما می رود.
به گزارش ایرنا، در مستند »داستان یک جدایی« 
آخرین مصاحبه های مرتبط با اردشیر زاهدی 
وزیر امور خارجه ایران در دوره پهلوی و فریدون 
زندفر رئیس سابق اداره نهم سیاسی و سفیر ایران 

در عراق را در زمان حیات شان می بینیم.

زیر یه سقف آزادی مشروط جزر و مد
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 ادبی

  داستان نویسنده فرانسوی
 از حاج قاسم سلیمانی

یک نویسنده فرانسوی، داستانی کودکانه درباره 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر کرد.

به گزارش برنا؛ کتاب کودک »قهرمان به شکل 
خودم« به نویسندگی و تصویرگری کلر ژوبرت 
و توسط انتشارات راه یار به چاپ رسید. کتاب 
کودک »قهرمان به شکل خودم« به نویسندگی 
ــرت و توسط انتشارات  و تصویرگری کلر ژوب
راه یار چاپ و روانــه بــازار نشر شد.»قهرمان به 
شکل خودم«، داستانی کودکانه درباره سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی است که به کوشش 
مجموعه »خــانــه هــمــبــازی« تهیه شده اســت.

عالقه مندان عالوه بر کتاب فروشی ها می توانند 
از طریق سایت و صفحات مجازی ناشر به نشانی 

raheyarpub.ir کتاب را تهیه کنند.

در گذشت شاعر و بیدل شناس 
شهیر افغانستانی 

ــب،  ــی ــب  اســــــــــدا... ح
نـــویـــســـنـــده، شـــاعـــر و 
برجسته  بیدل شناس 
افغانستان در سن ۸۱ 
هامبورگ  در  سالگی 
آلـــمـــان درگـــذشـــت.
خــــــانــــــه ادبــــــیــــــات 

افغانستان روز گذشته با اعالم این خبردر صفحه 
اینستاگرامی اش نوشته است: اسدا... حبیب، 
نویسنده، پژوهشگر، داستان نویس و بیدل پژوه، 
یکی از استوانه های گران سنگ زبان و ادب فارسی 
از میان ما رخت برکشید. در زمانه یورش به کیان 
فرهنگ و ادب فارسی، نامش، زنــده و راهش، 
الگوی مــاســت.اســدا... حبیب متولد ۱۳۲۰، 
در شهر کابل بود. از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳ میالدی 
زبــان هــای  انستیتوی  در  تحقیق  و  تحصیل  بــه 
شرقی دانشگاه دولتی مسکو پرداخت و با نگارش 
پایان نامه اش با نام »بیدل و چهارعنصر«در رشته 
ادبیات، دکترا گرفت.  او عــالوه بر استادی در 
دانشگاه کابل، مدتی سمت اتحادیه نویسندگان 
افغانستان و ریاست دانشگاه کابل را نیز بر عهده 
داشته و همچنین عضو آکادمی علوم افغانستان 

نیز بود.

پایان مرحله نخست داوری های 
جایزه جالل

ــزه  ــای دبــیــر عــلــمــی ج
جــــالل از بـــه پــایــان 
رسیدن مرحله نخست 
داوری هــــا خبر داد و 
گــفــت: تـــالش کــردیــم 
از  انتخاب داوران  در 
چهره های صاحب اثر 

و دارای تجربه استفاده کنیم.به گزارش تسنیم، 
وجیهه سامانی افزود:  داوری در مرحله دوم در 
حال انجام است.  هم اکنون، تمام تمرکز و توان 
داوران ما روی داوری، متمرکز است تا قضاوت 
درست و دقیقی داشته باشند. امیدواریم بعد 
از سپری شدن این مرحله و اعالم نامزدها، روند 

اجرا و زمان برگزاری اختتامیه اعالم شود.

 کریستین بوبن هم رفت

سرشناس  نویسنده 
فــرانــســوی روز جمعه 
 ۷۱ در  گذشته  هفته 
رفت. دنیا  از  سالگی 
به گزارش خبرگزاری 
ــل از  ــ ــق ــ ــه ن ــ ــر ب ــ ــه ــ م
کریستین  ــد،  ــون ــوم ل

بوبن نویسنده ای شکننده و فاخر که در دنیا 
شناخته شده بود، جمعه ۴ آذر درگذشت.وی 
در آثارش به خوبی چیزهای شگفت انگیز را از 
دل مسائل کوچک و تجربه های ساده زندگی 
مانند کودکی، عشق و تنهایی، بیرون می کشید 
و با کلماتی ساده و موسیقایی به اندازه شعری 

درخشان، در کنار هم قرار می داد.
کتاب »لباس یک مهمانی کوچک« وی که سال 
۱۹۹۱ منتشر شد اولین موفقیت بزرگ او بود. 
پس ازآن شاهکاری به نام »قدیس فرودستان« که 
به فرانسوا داسیس تقدیم شده بود، منتشر شد و 
جایزه دوموگو و جایزه بزرگ کاتولیک را دریافت 
کرد. وی سال ۲۰۱۶ نیز جایزه آکادمی فرانسه 
را برای همه خدمتی که به زبان فرانسوی کرده 

بود، دریافت کرد.

ناگهان شعر

حسین منزوی

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت
زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت

دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طوالنی
دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت

درخت یادگاری باز هم بالنده خواهد شد
که عشق از ُکنده ما یادگاری تازه خواهد یافت

دهانت جوجه هایش را پریدن گر بیاموزد
کالم از لهجه تو اعتباری تازه خواهد یافت

بدین سان که من و تو از تفاهم عشق می سازیم
از این پس عشق ورزی هم، قراری تازه خواهد یافت

من و تو عشق را گسترده تر خواهیم کرد، آری
که نوع عاشقان از ما تباری تازه خواهد یافت

تو خوب مطلقی، من خوب ها را با تو می سنجم
بدین سان بعد از این خوبی، عیاری تازه خواهد یافت

جهان پیر ـ این دلگیر هم، با تو، کنار تو
به چشم خسته ام، نقش و نگاری تازه خواهد یافت

***

محمد علی بهمنی

 تو را گم می كنم هر روز و پیدا می كنم هر شب 
 بدین سان خواب ها را با تو زیبا می كنم هر شب
 تبی این گاه را چون كوه سنگین می كند آن گاه

 چه آتش ها كه در این كوه برپا می كنم هر شب
 تماشایی است پیچ و تاب آتش ها، خوشا بر من

 كه پیچ و تاب آتش را تماشا می كنم هر شب
 مرا یك شب تحمل كن كه تا باور كنی ای دوست

 چگونه با جنون خود مدارا می كنم هر شب
چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو

كه این یخ كرده را از بی كسی، ها می كنم هر شب
 تمام سایه ها را می كشم بر روزن مهتاب

 حضورم را ز چشم شهر حاشا می كنم هر شب
 دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش

 چه بی آزار با دیوار نجوا می كنم هر شب
 كجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی؟

كه من این واژه را تا صبح معنا می كنم هر شب
***

علیرضا بدیع

 عشق..اما عشق در بال و پرم پیچیده است
 اژدهایی مهربان بر پیکرم پیچیده است

 شر و شور و شاعری با شیر در کامم چکید
 نسخه  دلدادگی را مادرم پیچیده است

 از صدای عشق خوش تر نام روح افزای توست
 این صدا در شعرهای آخرم پیچیده است

 حیرت خلق خدا از شعر من بیهوده نیست
 عطر تن پوش تو در هر دفترم پیچیده است

خواب دیدم بگذریم!این قدر می گویم که صبح
عطر تند غنچه ای در پیکرم پیچیده است

***

محمد سعید میرزایی

کجاست جای تو در جمله  زمان که هنوز...
که پیش از این  که هم اکنون  که بعد از آن  که هنوز 

 و با چه قید بگویم که دوستت دارم؟
 که تا ابد؟ که همیشه؟ که جاودان؟ که هنوز

 سوال می کنم از تو: هنوز منتظری؟
 تو غنچه می کنی این بار هم دهان، که هنوز...

 چقدر دلخورم از این جهاِن بی موعود؛
 از این زمین که پیاپی...وآسمان که هنوز...

 جهان سه نقطه  پوچی است، خالی از نامت؛
 پر از »همیشه همین طور« از »همان که هنوز«

 همه پناه گرفتند در پِس »هرگز«
 و پشت »هیچ« نشستند از این گمان که »هنوز«

 ولی تو »حتمًا«ی و اتفاق می افتی!
 ولی تو »باید«ی ای حّس ناگهان که هنوز
 در آستان جهان ایستاده چون خورشید؛
 همان که می دهد از ابرها نشان که هنوز

 شکسته ساعت و تقویم، پاره پاره شده
به جست وجوی کسی، آن سوی زمان که هنوز

غلط ننویسیم

یکم
بعضی از فضال این واژه را غلط می دانند و توصیه 
می کنند به جای آن نخست یا اول گفته شود، اما 
یکم نه تنها امروز رایج است بلکه پیشینیان نیز آن 

را به کار برده اند و صحیح است.
سوق/ سوق

در تلفظ و معنای این دو واژه نباید اشتباه کرد. 
سوق بر وزن ذوق به معنای »راندن« است و بیشتر 
به صورت ترکیب »سوق دادن« به کار می رود و 

سوق بر وزن دوغ به معنای »بازار« است.
دواوین

واژه دیــوان از فارسی به عربی رفته و در جمع 
دواوین شده است. در فارسی بهتر است آن را با 

»ها« جمع ببندیم و »دیوان ها« بگوییم.
 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«
 ابوالحسن نجفی

ستاره منوچهری- زبــان هنر، فراتر از هر 
زبانی است. هر قوم و ملتی می تواند معانی 
و مفاهیم مد نظرش را با زبان هنر بیان کند. 
همین است که وقتی پای یک اثر هنری اعم 
از نقاشی، عکس، فیلم، موسیقی و شعر به آن 
سوی مرزهای یک کشور باز می شود، با شمار 
زیــادی از مردم جهان ارتباط برقرار می کند 
و بین المللی می شود. سوم آذر امسال خبر 
رسید که نام محمدرضا اژدری، آهنگ ساز، 
رهبر ارکستر و پیانیست ایرانی برای آهنگ 
بی کالم »نیل« در میان ۱۰ آهنگ ساز برتر 
دنیا در بخش موسیقی بی کالم جایزه موسیقی 
هالیوود قرار گرفت. به مناسبت کسب این 
افتخار ارزشمند، در این مطلب از هنرمندانی 
نوشته ایم که هنرشان در شاخه های مختلف، از 
مرزهای کشورمان فراتر رفته و جایزه و افتخار 

جهانی به دست آورده است.

ساز و نواهایی فراتر از مرزها	 
یکی از آهنگ سازان بزرگ ایرانی که همیشه 
در عرصه جهانی خوش می درخشد، کیهان 
کلهر است. این کمانچه نواز زبردست جوایز و 
افتخارات بسیاری را از آن خود کرده؛ از جایزه 
گرمی »بهترین آلبوم جهانی سال« و جایزه 
جهانی »وومکس« در سال ۲۰۱۹ گرفته تا 
جایزه »بیتا« و »گلوبال فست« در بخش هنرمند 
سال. دیگر آهنگ ساز بین المللی ایرانی تبار، 
رامین جوادی نام دارد؛ خالق موسیقی مشهور 
سریال »بازی تاج و تخت«. جوادی برای ساخت 

این موسیقی برنده جایزه معتبر »امی« شد. 
این آهنگ ساز برای آهنگ سازی فیلم »مرد 
آهنین« هم جایزه گرمی را از آن خود کرده 
بــود. احسان صدیق، از دیگر  آهنگ سازان 
بین المللی ایرانی است که در سال ۱۴۰۰ 
»جنبل«  فیلم  متن  موسیقی  ساخت  ــرای  ب
جایزه بهترین موسیقی فیلم را از جشنواره 
فیلم زنان در رم به دست آورد. فیلم »جنبل« 
ساخته هادی کمالی مقدم، مستندی داستانی 
با محوریت خیاالت مردم جنوب ایران و دیگر 
مناطقی است که مردم آن در حاشیه دریاها 

زندگی می کنند.

 اهل قلِم پرافتخاِر ایرانی در جهان	 
سهم نویسندگان ادبیات کــودک و نوجوان 
از جـــایـــزه هـــای جــهــانــی بــیــشــتــر از دیــگــر 
نویسنده های  اســت؛  ایرانی  نویسنده های 
مشهور ایرانی مانند هوشنگ مرادی کرمانی، 
فرهاد حــســن زاده و افسانه شعبان نژاد که 
ــد، به  در شاخه ادبیات کــودک فعالیت دارن
جز نامزد شــدن در ایــن جایزه ها، به افتخار 
دریــافــت جــایــزه و برگزیده شدن هــم دست 
پیدا کرده اند؛ اتفاقی که درباره نویسندگان 
ایرانی در حوزه بزرگ سال رخ نداده  است. 
در ادامــه به بخشی از کارنامه نویسنده های 
معاصر ایرانی در جایزه های جهانی اشاره 
می کنیم. در سال ۲۰۲۱ میالدی، هیئت 
داوران جایزه قلم آمریکا، فهرست نامزدهای 
این جایزه را اعالم کرد که در میان اسامی، نام 

گروس عبدالملکیان و شکوفه آذر، دو شاعر 
ــده می شد. همچنین  و نویسنده ایــرانــی دی
برای اولین بار در تاریخ جایزه بوکر، شکوفه 
آذر، نویسنده ایرانی برای کتاب »روشنگری 
درخت گوجه سبز« نامزد دریافت جایزه بوکر 
بین المللی شد. نام نگار جــوادی، نویسنده 
ایرانی-فرانسوی هم در میان ۱۰ نامزد نهایی 
جایزه ادبی بین المللی دوبلین ۲۰۲۰ جای 
گرفت. در سال ۱۳۸۷ هم آنیتا امیررضوانی 
ــرای کتاب »خــون گل ها« با موضوع فرش  ب
ایرانی برای جایزه ادبی اورنج انگلستان نامزد 

شد.

نام آوران بین المللی در هنرهای تجسمی	 
و  برجسته  نقاش  فرشچیان،  محمود  استاد 
چهره ماندگار فرهنگ و هنر ایرانی، شخصیتی 
پـــرآوازه در جهان اســت. از جمله افتخارات 
استاد فرشچیان می توان به این ها اشاره کرد: 
مدال طالی جشنواره بین المللی هنر آمریکا، 
نشان هنر نخل طالیی ایتالیا، تندیس طالیی 
اروپایی هنر در ایتالیا و مدال طالی جشنواره 
بین المللی هنر در بلژیک. یکی از شاخه های 
هنری که هنرمندان ایــرانــی همیشه در آن 
خوش می درخشند، عکاسی اســت. یکی از 
جهانی  افتخار  کسب  نمونه های  تازه ترین 
عکاسان ایرانی، متعلق به بابک تفرشی است 
که آبــان امسال جایزه بخش عکاسی علمی 
انجمن عکاسی انگلستان را به دست آورد. 
این انجمن از دستاوردهای مهم در عکاسی 

تقدیر و استعدادهای جدید این حوزه را معرفی 
می کند. عالوه بر این، دو عکاس ایرانی در دو 
بخش خبرهای عمومی و ورزشی در رده سوم 
رقابت جهانی ورلد پرس فوتو ۲۰۲۱ معرفی 
شدند. در بخش خبر های عمومی، عکس نیوشا 
توکلیان از ایران با نام »مراسم سوگواری سردار 
قاسم سلیمانی در تهران« به جایزه سوم رسید. 
در بخش عکس ورزشی هم فرشته اصالحی با 
یک مجموعه عکس روایی با نام »اندیشه پرواز« 
جایزه سوم را از آن خود کرد. در میان نام آوران 
پرویز  نام  تجسمی،  هنرهای  در  بین المللی 
همیشه  ایرانی  بــزرگ  مجسمه ساز  تناولی، 
به چشم می خورد. این هنرمند یکی از چهار 
شخصیتی بود که جایزه تغییردهنده بازی هنر 
آسیا در سال ۲۰۲۱ را دریافت کرد. در آذر ماه 
۱۴۰۰ شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی 
ــژه پاسداشت استعداد های برتر  الــبــرده وی
فرهنگ و هنر اسالمی با معرفی برگزیدگان 
شش بخش در اکسپو ۲۰۲۰ دبی آغاز به کار 
کــرد. در این جشنواره ۳۰ هنرمند در شش 
رشته برگزیده شدند که سهم هنرمندان ایرانی 
بسیار چشمگیر بود. مریم نوروزی هلیالنی، 
احمدعلی نظامی ریحانلو، مهسا جواد دواچی، 
محمدعلی حجازی، مسعود محبی فر، معصومه 
مهدوی،  خادم الرضا  افسانه  احمدمرادی، 
اصغر احمدمرادی، زینب ابراهیم شاهی، رضا 
باباجانی و بیتا عامل هنرمندانی بودند که در 
رشته های خوشنویسی، نقاشیخط، تذهیب و 

تایپوگرافی موفق به کسب جایزه شدند.

ستاره ها ی ایرانی در سپهر هنر جهانی
 به بهانه راهیابی موسیقی دان جوان کشورمان به جمع 10 آهنگ ساز برتر دنیا،ازموفقیت های جهانی هنرمندانی مانند

 استاد محمود فرشچیان، هوشنگ مرادی کرمانی، پرویز تناولی،رامین جوادی،کیهان کلهر ،گروس عبدالملکیان و... نوشته ایم

شاه منصور  اثر  تاجیکی«  »نغمه های  کتاب 
شاه میرزا، شاعرسرشناس تاجیکستانی است 
که در سال ۱۳۹۹ در دهلی نو هندوستان 
ــوی نشر  ــران از سـ ــه ۱۴۰۰ در ت ــال  و سـ
شاعران پارسی زبان منتشر شد. شاه منصور 
ــه آف(، متولد ۷ مه سال  ــواج شاه میرزا )خ
۱۹۷۱ )۱۷ اردیبهشت سال ۱۳5۰ هجری 

استان  در  خورشیدی( 
ــت  ــزی ــرک ــد )بــــا م ــغـ ُسـ
تاجیکستان  خجند(، 
ــش آموخته رشته  و دان
روزنامه نگاری دانشگاه 
ــان  ــت ــس ــک ــی ــاج مـــلـــی ت
ــت.  ــ )ســال ۱۹۹۲(اس
 ۲۰۰۶ ــال  ــ سـ از  او 
ــاس  ــن ــارش ــا امـــــروز ک تـ
تاجیکستان در موسسه 
فرهنگی اکو ست.ازاین 
ــر  ــگ ــش ــژوه شـــاعـــر و پ
امروز،تالیفات  تا  ــان  زب
ــان و  ــوزه زب زیــادی در ح

ادبیات فارسی منتشر شده 
تاجیکی«  »نغمه های  است.کتاب 

ــان فارسی،  دارای ۴۰ غــزل با محتوای زب
اشتراک  فارسی زبان ها، اجتماعی و عاشقانه 
جدیدترین اثر اوست. به منظور معرفی این 
کتاب و بررسی وضعیت شعرامروز تاجیکستان 
و میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاعران 
کشورهای  دیگر  شــاعــران  از  تاجیکستان 
ــا ایــن شــاعــر تاجیکستانی  فــارســی زبـــان ب

گفت وگو کرده ایم.

بهره گیری از اسطوره ها در شعر امروز	 
شاه منصور شاه میرزا در گفت وگو با خراسان 
درباره لزوم بهره گیری از اسطوره های زبان 

فارسی توسط شاعران معاصر اظهار می کند: 
هیچ شاعر و نویسنده ای نمی تواند مدعی شود 
که از شاعران و نویسندگان بزرگ که در قرن 
های گذشته زندگی می کردند تاثیر نگرفته 
ــداع  یا ابتکاری داشته است.  و به تنهایی اب
بنده هم  در شعرهایم جای جایی از حافظ 
و جای جایی از موالنا و فردوسی و شاعران 

معاصر ایران و تاجیکستان تاثیرپذیرفته ام.

ــری شـــاعـــران تاجیکستان	  ــذی  تــاثــیــر پ
 از شاعران معاصر ایران 

ــؤال کــه آیا  وی در پاسخ بــه ایــن س
نیز  تاجیکستانی  شاعران  دیگر 
ــی  ــران از شـــاعـــران ای
تــأثــیــر پــذیــرفــتــه انــد؟ 
مــــی گــــویــــد: شــعــر 
و  افغانستان  ایـــران، 
نحو  در  تاجیکستان 
کلمات و اصطالحات، 
تفاوت هایی دارند اما 
در کلیت و فضاسازی 
هستند.  یکی  شــعــر ، 
شعر امروز تاجیکستان 
ــران  ــ ــاع ــ ش آثـــــــار  از 
ــان  ــی زب ــارس ــزرگ پ ــ ب
ــا حـــدودی از شعر  و ت
ــی تأثیر  ــ ــاعـــران روس شـ
ــراف کنیم که  ــت ــا بــایــد اع مــی پــذیــرد ام
بیشترین تأثیر را از شعر معاصر ایران گرفته 
است. در تاجیکستان شاعرانی مانند نیما، 
بهار، فروغ، نادرپور، سهراب سپهری، اخوان 
ثالث، پروین اعتصامی، رهی معیری، سیمین 
بهبهانی و قیصر امین پــور، فاضل نظری و 
شفیعی کدکنی، علیرضا قزوه و...طرفداران 
ــار ایــن شــاعــران پیروی  زیــادی دارنــد و از آث
می شود. این پیروی از شاعران معاصر ایران 
تا حدی است که در برخی مــوارد به قول ما 
تاجیکستانی ها برخی از شاعران ما سهراب 
بیمار، یا به قول شما »سهراب زده « شده اند 
و سعی می کنند با پیروی از او آثاری را خلق 

کنند. در  زمان هایی سهراب، بیشترین تأثیر 
را بر شعر تاجیکستان و حتی فارسی زبانان 
آسیای میانه داشت و ترجمه اشعار سهراب 
به زبان ازبکی در ازبکستان جایزه کتاب سال 

عنوان گرفت.
وی می افزاید: بعضی از شاعران تاجیکستان، 
غزل سراهای خوبی هستند و زنده یاد، الیق 
شیرعلی را می توان پیش صف این شاعران 
دانست که کتاب »روح رخش« از او در ایران 
چاپ شده بــود. بنده فکر می کنم او به غزل 
جامه ای نو دوخت و پوشاند. از دیگر شاعران 
برجسته تاجیکستان می توان به استاد مومن 
قناعت، بازار صابر، گلنظر، فرزانه، عبدالجبار 
سروش و سیاوش جنیدی اشاره کرد که در 

شعر نوین پیشتازند.

کشورهای 	  شعر  در  مشترک  ــای  ه واژه 
فارسی زبان

وی خاطرنشان می کند: در دو دهه گذشته و 
همزمان با اوج گیری ارتباط شاعران فارسی 
همچنین  و  ــازی  ــج م شبکه های  در  ــان  زبـ
ــزاری سمینارها شــاعــران کشورهای  ــرگ ب
فــارســی زبــان بــر یکدیگر تأثیرات فــراوانــی 
گذاشته اند. اگر واژگانی را که شاعران مختلف 
کشور های فارسی زبان استفاده می کنند با 
یکدیگر قیاس کنیم، متوجه می شویم واژگانی 
از افغانستان و ایران وارد شعر تاجیکستان 
شده است. زنده یاد استاد گلنظر که مؤلف 
ســرود ملی تاجیکستان اســت، نقل کرده 
بود که بعضی از شاعران تاجیکستان نام 
ُگل هایی را در شعرهایشان استفاده می کنند 

که آن نام ها را از شعر شاعران ایران گرفته اند 
و خودشان آن گل را هیچ گاه ندیده و بویش را 

استشمام نکرده اند.
ایــن شاعر نــامــدار تاجیکستان 

می گوید: از زمان رودکی تا 
امــروز، تأثیر شعر را بر آثار 

ــران فارسی  ــاع دیــگــر ش
زبان مشاهده می کنیم. 

ــر چــقــدر شــاعــران  هـ

کشورهای فارسی زبان در برنامه های ادبی 
و فرهنگی کشورهای همدیگر شرکت کنند 
ما شاهد نزدیکی بیشتر زبان و ادبیات این 
کشورها با یکدیگر خواهیم بود و در نتیجه به 
پاسداشت زبــان فارسی کمک های زیادی 

می کند.
هر  شعرماست.  ما  افتخار  تاجیکستان  در 
جا می رویم شعر، شناسنامه ماست. در هر 
غیرفارسی زبانان  و  غربی ها  کــه  محفلی 
حضور داشته باشند، ما شعرهایی از سعدی، 
خیام و دیگر شاعران می خوانیم و می گوییم 
ما نوادگان و میراث بران این شاعرانیم و با 
احترام زیادی از سوی آن ها روبه رو می شویم 
که بنده بارها شاهد این احترام از سوی مردم 
دیگر کشورها بـــوده ام. شعر 
ــی مــادر  از همان الالی
تا روزی که ما را به 
خــاک می سپارند، 
در همه مراسم با ما 
همراه است و با آن 

زندگی می کنیم.

تب داغ پیروی از سبک »سهراب سپهری«در تاجیکستان
 در گفت و گو با شاه منصور شاه میرزا،شاعر برجسته تاجیکستانی، وضعیت شعر تاجیکستان 

تاثیر پذیری شاعران تاجیکستان از شاعران معاصر ایران و جایگاه اسطوره ها در شعر تاجیکستان را بررسی کرده ایم

شعر امروز تاجیکستان از آثار 
 شاعران بزرگ پارسی زبان 

و تا حدودی از شعر شاعران روسی 
تأثیر می پذیرد اما باید اعتراف کنیم 

که بیشترین تأثیر را از شعر معاصر 
ایران گرفته است

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com



سیدخلیل سجادپور- متهم به قتل 25 ساله 
ای که برای گرفتن زهر چشم از مزاحم پیامکی 
خواهرش، جنایت وحشتناکی را زیر نور مهتاب 
رقم زده بود، در حالی صحنه قتل مسلحانه را 
بازسازی کرد که  مدعی بود در شکار کبک و 

کبوتر چاهی مهارت خاصی دارد! 
به  گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، عقربه 
های ساعت نیمه شب دوازدهــم مهر را پشت 
سر گذاشته بودند که زنگ تلفن قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد به صدا درآمد و خبر جنایت 
مسلحانه ای در نزدیکی آرامگاه فردوسی، 
تحقیقات قاضی دکتر صــادق صفری را در 
صحنه قتل مرد میان سالی نیمه تمام گذاشت 
که طی درگیری با همسر و دخترش جان باخته 
بــود. دقایقی بعد ادامــه بررسی های صحنه 
جــرم در واحــد آپارتمانی بولوار هاشمیه به 
گروهی از کارآگاهان کارآزموده اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی سپرده شد و 
بیمارستان طالقانی  به طرف  مقام قضایی 
حرکت کــرد. تحقیقات مقدماتی بیانگر آن 
بود که جوان 38 ساله ای به نام »رضا« بر اثر 
اصابت گلوله ساچمه ای از یک سالح شکاری 
به قتل رسیده است. بررسی جسد در حضور 

کارشناسان ســالح، نشان داد که گلوله از 
اسلحه تفنگ بــادی 5.5 و از فاصله نزدیک 
شلیک شده است. از سوی دیگر نیز وجود چند 
»خارشتری« بر کف دست مقتول و همچنین 
لباس های خاکی او، مشخص کرد که جنایت 
در منطقه ای بیابانی رخ داده اســت. ادامه 
تحقیقات در حالی به زمین های خاکی انتهای 
بولوار شاهنامه 43 کشید که بررسی های 
بیشتر، از آثار عبور یک دستگاه پراید 111 
مشکی رنگ حکایت داشت. جمع آوری اسناد 
و مدارک جنایی از محل وقوع حادثه و بازبینی 
دوربین های ترافیکی شهر، کارآگاهان را به 
سوی نشانی مالک پرایدی کشاند که هنگام 
وقوع جنایت در آن منطقه صعب العبور تردد 
داشته اســت. مالک پراید که زن جوانی به 
نام»نجمه« بود، بی درنگ شناسایی و به پلیس 
آگاهی احضار شد. این زن جوان که ادعا می 
کرد همسر صیغه ای فردی به نام »امیر« است، 
با دستانی لرزان و چهره ای رنگ پریده، راز 
این جنایت مسلحانه را فاش کرد و گفت: از 
چند روز قبل فرد ناشناسی به صورت پیامکی 
برای خواهر »امیر« مزاحمت ایجاد می کرد و 
به همین دلیل »امیر« به دنبال آن فرد ناشناس 
بود که او را پیدا کند و زهر چشم بگیرد. روز 
حادثه هم سوار خودروی من شد و به انتهای 
بولوار شاهنامه 43 رفتیم. او در حالی که 
تفنگ بادی را در دست داشت، از خودرو پیاده 
شد و به من گفت  تو برو! هنگامی که دور زدم 
ناگهان »امیر« سراسیمه داخل خودرو نشست 
و گفت: گاز بده! من هم که نمی دانستم چه 
ــت، او را به منزل یکی از  اتفاقی افــتــاده اس

دوستانش رساندم و بازگشتم! 
ــزارش روزنــامــه خــراســان حاکی اســت با به  گ
دست آمدن این اطالعات، بالفاصله گروهی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 
)رئیس  نجفی  ولــی  سرهنگ  سرپرستی  بــه 

ــره قتل عمد(  دای
و با راهنمایی ها 
و دستورات ویژه 
قــاضــی صفری، 
عـــــازم نــشــانــی 
مذکور در منطقه 
الــهــیــه شــدنــد و 
»امیر« را که در 
ــرار از  ــ ــال فـ ــ ح
شهر بود هنگام 
گذاشتن لوازم 
صـــنـــدوق  در 
عقب خــودرو، 

انتقال  با  کردند.  دستگیر 
متهم به دادسرا، بازجویی های تخصصی از وی 
آغاز شد. او که با مشاهده زن صیغه ای خود، 
دیگر همه چیز را لو رفته می دید، به صراحت 
قتل جــوان 35 ساله را پذیرفت و به شلیک 
مسلحانه اقرار کرد. طولی نکشید که متهم این 
پرونده جنایی با صدور دستوری از سوی قاضی 
شعبه 208 دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
به محل وقوع قتل هدایت شد تا چگونگی این 
حادثه تکان دهنده را بازگو کند. »امیر« که 
مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاده بود، پس 
از تفهیم مواد قانونی مبنی بر این که مواظب 
اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان 
کند، لب به اعتراف گشود و با معرفی کامل خود 
گفت: فردی ناشناس از مدت ها قبل به صورت 
پیامکی برای خواهر 21 ساله ام مزاحمت ایجاد 
می کرد ولی او چیزی به خانواده نگفته بود تا این 
که باالخره از مزاحمت های آن فرد ناشناس به 
تنگ آمد و موضوع را برای من شرح داد. خواهرم 
گفت: ابتدا توجهی به پیامک هایش نمی کردم 
و حتی شماره تلفن او را در »فهرست سیاه« قرار 
دادم و مسدود کردم ولی باز هم از شماره های 
دیگر برایم ایجاد مزاحمت می کند! این بود 

که خیلی عصبانی 
شدم و همه تالشم را به کار گرفتم تا آن فرد 
ناشناس را شناسایی کنم اما هرچه تماس می 
گرفتم او پاسخ نمی داد تا این که روزی به همراه 
همسر صیغه ای ام به باغی در اطراف شاهنامه 
رفتیم. آن جا بود که گوشی تلفن دوستم را 
گرفتم تا با شماره او، با آن فرد ناشناس تماس 
بگیرم ولی زمانی که شماره را در گوشی وارد 
کــردم ناگهان نام »رضــا« بر صفحه نمایشگر 
گوشی دوستم نقش بست و من بی درنگ او را 
شناختم چرا که بچه محل خودمان بود. سپس با 
گوشی خودم به او پیام دادم که من تو را شناخته 
ام فقط بیا با هم صحبت کنیم! با این ترفند 
»رضا« را به محل قرار کشاندم. بعد از آن سوار 
پراید همسرم شدم و به انتهای شاهنامه 43 
رفتیم. »رضا« هم با دوستانش به محل قرار آمده 
بود که در یک لحظه از خودرو پیاده شدم و در 
تاریکی شب به سوی او شلیک کردم چرا که فکر 
کردم او دستش را به کمرش برد تا چاقو  بیرون 
بیاورد! بعد هم وقتی دیدم روی زمین افتاد و 
سروصدا بلند شد، دوباره سوار پراید همسرم 

شدم و به منطقه الهیه )جاهدشهر( رفتیم.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است متهم 

این پرونده جنایی 
در پاسخ به سوال 
ــر  ــتـ ــی دکـ ــ ــاضـ ــ قـ
پرسید  که  صفری 
قبال با ایــن اسلحه 
ــوع  ــه ن شـــکـــاری چـ
شکار  را  حیواناتی 
می کــردی ؟ گفت: 
کبوتر  بــیــشــتــر  مـــن 
چــاهــی و کــبــک می 
زدم و مهارت خاصی 
در شــکــار پــرنــدگــان 

دارم! 
ــا آن  او ادامـــه داد: ام
ــی به  ــک ــاری شــب در ت
سوی »رضا« شلیک کردم. در این هنگام مقام 
قضایی به نظر کارشناسان سالح که تشخیص 
داده بودند از فاصله نزدیک و به نقطه حساس 
)قلب( شلیک شده است و همچنین پستی و 
بلندی های بسیار و صعب العبور بودن محل 
وقوع قتل اشاره کرد و گفت: حتی در روز روشن 
هم به راحتی نمی توان در این محل تردد کرد 
و تعادل انسان به هم می خورد، شما چگونه 
در تاریکی شب شلیک کرده اید؟ با سکوت 
متهم و بررسی های دقیق مشخص شد جنایت 
مسلحانه مذکور زیر نور مهتاب صورت گرفته 
است و جــوان 35 ساله )مقتول( نیز قبل از 
وقوع قتل مسلحانه، پیامکی برای »امیر«با 
این مضمون ارسال کرده که »من نمی دانستم 
آن دختر خواهر شماست!« ولی »امیر« دست 
بردار نبود و قصد داشت از مزاحم پیامکی »زهر 

چشم« بگیرد! 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، با پایان یافتن 
بازسازی صحنه جنایت، متهم 25 ساله روانه 
زندان شد و بررسی های بیشتر توسط سروان 

عظیمی مقدم )افسر پرونده( ادامه یافت.
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در امتداد تاریکی

کینه عجیب کودک آزار! 
من وخــواهــرو بـــرادرم از همان دوران کودکی 
و  خانوادگی  شدید  اختالفات  قربانی  همواره 
زندگی آشفته و بی سروسامان پدر و مادرم بوده 
ایم تا حدی که پدر معتادم برای تامین هزینه های 
اعتیادش مرا با کمربند سیاه و کبود کرد و مادرم 
نیز به همین دلیل به دادگــاه رفت و او را به جرم 
کودک آزاری محکوم کرد اما این  کینه عجیب به 

جایی رسید که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 23 
ساله ای که مدعی بــود زندگی اش در آستانه 
فروپاشی قرار دارد، با بیان این که تقدیر سیاه من به 
زندگی آشفته پدر و مادرم گره خورده است، درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری طبرسی شمالی مشهد گفت: هنوز به 
مدرسه نمی رفتم که متوجه شدم پــدرم مردی 
معتاد است و ساعت های زیادی را پای بساط مواد 

مخدر می گذراند.
به همین دلیل او و مادرم مدام با یکدیگر مشاجره 
می کردند و درگیری داشتند چرا که مادرم در یک 
شرکت خصوصی کار می کرد و پدرم انتظار داشت 
درآمدش را به او بدهد. با آن که پدرم خیاط بود اما 
به دلیل اعتیادش نمی توانست کار کند و همواره 
مادرم او را از پاتوق های استعمال مواد مخدر بیرون 
می کشید. او شب ها نیز به خانه نمی آمد و هیچ 
پولی برای مخارج زندگی نمی داد. او، من و خواهر 
و برادر کوچک ترم را به شدت کتک می زد تا مادرم 

را مجبور کند مقداری از درآمدش را به او بدهد! 
پدرم آرام آرام به سرقت رو آورد و به اموال مردم 
دستبرد می زد تا بتواند مخارج اعتیادش را تامین 
کند. مادرم برای حفظ آبروی خودش، چند بار او را 
در مراکز ترک اعتیاد بستری کرد تا زندگی اش از 
این بی سر و سامانی نجات یابد ولی هیچ فایده ای 
نداشت. روزگار تلخ ما به همین ترتیب سپری می 
شد تا این که روزی پدرم برای گرفتن پول از مادرم، 
کمربند را برداشت و به جان من افتاد. آن قدر کتکم 
زد که همه پیکرم سیاه و کبود شده بود. مادرم با  
دیدن این کبودی ها، دیگر طاقت نیاورد و در حالی 
که من 15 ساله بودم، شکایت به قانون برد و دادگاه 
هم پدرم را به جرم کودک آزاری محکوم کرد اما 
این ماجرا کینه عجیبی را در دل پدرم به وجود آورد 
تا جایی که مدعی شد من دیگر دختر او نیستم و 

سپس به اولین خواستگارم پاسخ مثبت داد.
»حسینعلی« تک پسر یک خانواده 7 نفره بود که از 
همسرش در دوران عقد طالق گرفته و بعد از مرگ 
پدرش نان آور خانواده شان بود. خالصه پدرم در 
حالی مرا پای سفره عقد نشاند که خودش در هیچ 
مراسمی بعد از خواستگاری، شرکت نکرد و این 
گونه سرزنش های نامزدم و خانواده اش آغاز شد. 
این درحالی بود که پدر و مادرم نیز طالق عاطفی 
گرفته بودند و جدا از هم زندگی می کردند. باالخره 
من زندگی مشترکم را در منزل مادرشوهرم شروع 
کردم ولی همواره نگران پدر و مادرم بودم. در این 
میان یک روز به خاطر دعوای خواهر و برادرم در 
منزل، مادرم که با چاقو در حال تهیه غذا بود، به 
ــرادرم رفته تا او را از کتک زدن خواهرم  سمت ب
بازدارد اما این موضوع بهانه ای به دست پدرم داد تا 
از مادرم به خاطر چاقوکشی و تهدید برادرم شکایت 
کند. از آن روز به بعد دیگر ارتباط پدر و مادرم با 
یکدیگر به طور کلی قطع شد و در کشاکش طالق 
بودند. این رفتارها موجب شده بود تا خانواده 
همسرم هیچ ارزش و اعتباری برای من و خانواده ام 
قائل نباشند. آن ها همواره مرا سرزنش می کردند و 
با نیش و کنایه های تلخ، آزارم می دادند. خانواده ام 
به شدت موجب سرشکستگی ام بودند و من چاره 
ای جز تحمل نداشتم تا این که روزی خواهر شوهرم 
از او مقداری پول خواست. با آن که ما در تنگنای 
شدید اقتصادی بودیم ولی همسرم از دوستانش 
پول قرض کرد و به خواهرش داد. زمانی که به او 
اعتراض کردم، دوباره به خانواده ام توهین کرد و 
مرا که باردار هم بودم زیر مشت و لگد گرفت و فریاد 
زد: »کسی اعتراض می کند که خانواده درستی 

داشته باشد! نه تو که ...« 
حاال هم وقتی به گذشته می اندیشم به این نتیجه 
می رسم که اگر پدر و مــادرم کمی به فکر من و 
خواهر و برادرم بودند، شاید امروز این گونه تحقیر 

نمی شدم.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است به دستور 
سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کالنتری طبرسی 
شمالی(، رسیدگی به ایــن پرونده با دعــوت از 
شوهر زن 23 ساله در دایره مشاوره و مددکاری 

اجتماعی کالنتری آغاز شد. 

در ابزسازی صحنه جنایت مسلحانه مشخص شد 

زهر چشم مرگبار زیر نور مهتاب!

 رهایی گروگان جوان 
از چنگال آدم ربایان خشن 

توکلی  -جوان 20ساله ای  که 44 روز در اسارت 
آدم ربایان  بی رحم وخشن بود،با تالش کارآگاهان 

پلیس آگاهی در  جنوب کرمان  آزاد شد.  
 به گــزارش خراسان، جانشین فرمانده انتظامی 
رودبار جنوب  در تشریح جزئیات این خبر  بیان کرد:  
اواخر مهر امسال در پی گزارش یک فقره آدم ربایی 
در این  شهرستان جنوبی کرمان، بالفاصله  گروهی 

با تجربه  از نیروهای  پلیس آگاهی وارد عمل شدند.
سرهنگ  بژندی ادامــه داد: در بررسی های اولیه  
کارآگاهان  پلیس مشخص شد، فــردی 20ساله 
توسط پنج  سرنشین یک دستگاه خودروی پژو 405 
و یك دستگاه موتور سیكلت در كوچه منتهی به منزل 

شخصی اش  پس از ضرب و شتم ربوده شده است. 
وی  تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از 

اقدامات تخصصی، هویت آدم ربایان را شناسایی 
کردند و  دونفر از عوامل گروگان گیری را  در استان 
هرمزگان به دام انداختند که در اعترافات این دو 
متهم مشخص شد آن هــا  بــا  درخــواســت دریافت 
11میلیارد تومان وجه نقد در كشور ایاالت متحده 
عربی )دبـــی( ایــن فــرد را ربـــوده و  بــه سیستان و 

بلوچستان  منتقل کردند. 
این مسئول  انتظامی اظهار کرد: سرانجام با تالش 
شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی »رودبارجنوب« 
آدم ربایان بدون دریافت هیچ گونه وجهی فرد ربوده 

شده را پس از44 روز آزاد کردند. 
وی خاطر نشان کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای 

دستگیری متهمان متواری این پرونده ادامه دارد.

اختصاصی خراسان

ممسومیت 27 جوان در یاسوج بر 
اثر مرصف مرشوابت الکیل تقلیب

مصرف مشروبات الکلی 27 جوان یاسوجی را راهی بیمارستان 
کرد.به گزارش حادثه 24، محمد طهماسبی، رئیس بیمارستان 
امام سجاد یاسوج اظهار کرد: در 48 ساعت گذشته 27 جوان 
حــدودا 1۶ تا 38 ساله با مسمومیت اتانول به این بیمارستان 

مراجعه کردند.
وی با بیان این که دو بیمار هم اکنون با وضعیت جسمی وخیم 
در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان هستند، افزود: ۶ نفر از 
این بیماران دختر هستند که بیشتر آن ها به علت مصرف اتانول 
از ناحیه کلیه آسیب دیــده اند.طهماسبی با بیان این که این 
بیماران در حال دیالیز هستند، ادامه داد: پزشکان متخصص 
و کادر درمان برای نجات جان این بیماران از هیچ تالشی دریغ 

نمی کنند.
رئیس بیمارستان امام سجاد)ع( گفت: بیشتر بیماران متاسفانه 
دچار مشکالت بینایی، کلیوی و کبدی شده اند و دیالیز تنها راه 

درمان آن هاست.

 تصادف اب خودروی 
 حمل زابله در الیگودرز

 3 قرابین گرفت
مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان گفت: بر 
اثر برخورد سمند با خودروی حمل زباله 3نفر فوت 
کردند.به گزارش حادثه24، محمد قدمی دیروز در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک دستگاه خودروی 
سمند در محور الیگودرز به ازنــا در حوالی پمپ 
بنزین پرستاری از عقب با خودروی ویژه حمل زباله 
شهرداری برخورد کــرد.وی افــزود: به دلیل شدت 
این حادثه متاسفانه سه نفر از سرنشینان سمند در 

دم جان باختند و دو نفر نیز مصدوم شدند.
قدمی گفت: با حضور امدادگران جمعیت هالل 
احمر الیگودرز،  پلیس راه، اورژانــس 115 و آتش 
و  انتقال اجــســاد  و  ــازی  ــاس نشانی، عملیات ره

مصدومان به مراکز درمانی انجام شد.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: اختالفات قبلی 
در این شهرستان منجر به قتل یک نفر  شد.

به گــزارش رکنا از لرستان؛ سرهنگ مهدی مهدوی کیا 
در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی 
بالفاصله  کمربندی،  خیابان  در  مجروحیت  بــه  منجر 
ماموران انتظامی در محل حاضر شدند. وی افزود: مشاهده 

شد 2 نفر شامل راکب و ترک نشین موتور سیکلت با سالح 
جنگی هدف اصابت گلوله قرار گرفتند که مجروحان توسط 

اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
فرمانده انتظامی بروجرد ادامــه داد: متاسفانه یکی از 
مجروحان به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت 
کرد و با تحقیقات و اقدامات پلیسی مشخص شد، ضاربان 
با یک دستگاه خودروی پژو و با استفاده از سالح جنگی، 

تــیــرانــدازی کــردنــد و از محل مــتــواری شدند کــه ضمن 
شناسایی ضاربان،  علت درگیری، اختالفات شخصی 

اعالم شده است.
سرهنگ مهدی مهدوی کیا با اعالم این که 2 نفر در این 
خصوص دستگیر شده اند، گفت: تالش ها برای دستگیری 
ضاربان ادامه دارد و پلیس با قاطعیت با هنجارشکنان و 

مخالن نظم و امنیت برخورد قانونی خواهد کرد.

 آدم کشی
  مردان کینه جو 
در بروجرد 

عکس ها اختصاصی خراسان

عامل جنایت مسلحانه در حال بازسازی صحنه قتل در حضور قاضی صفری



۹اجتماعی

گزیده  جهش علمی ایران در درمان سرطان
همزمان با آغاز پروژه ژن درمانی کودکان مبتال به سرطان خون، اهمیت این ظرفیت علمی را برای سالمت و اقتصاد کشور 
 بررسی کرده ایم. گفت وگوی ما را  با »دبیر ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی«، »سرپرست دفتر جذب سرمایه

 و فناوری بین المللی معاونت علمی و فناوری« و »رئیس مرکز طبی کودکان«  در این باره بخوانید
پنج ساله  بچه  پسر   - عبدالهی  مصطفی 
مبتال به سرطان خون که شیمی درمانی اش 
بی فایده بود و از پیوند سلول های بنیادی هم 
ناامید شده بود، حاال با یک  روش نوین پزشکی 
که ثمره هفت سال تالش محققان کشورمان 
اســت، دوبــاره به زندگی لبخند می زند؛ با 
روشی که نامش »ژن درمانی«  به روش »کار 
تی-سل تراپی« است و موفقیت آمیز بودن 
بررسی این روش روی اولین نمونه انسانی، 
سبب شد تا روز گذشته فاز نخست پروژه ژن 
درمانی کودکان مبتال به سرطان خون با این 

روش نوین در کشور کلید بخورد.

ژن درمانی چیست؟       
ــار تــی-ســل تراپی ــه روش ک ــی  ب ــان  ژن درم
)CAR T-cell Therapy(،  جدیدترین روش 
برای درمان سرطان در جهان است که فقط دو 
شرکت چندملیتی آن را ارائه می کنند و حاال 
نام ایران هم در کنار آن ها قرار گرفته است؛ 
افتخاری که جمعی از محققان دانشگاه علوم 
پزشکی تهران و یک شرکت دانش بنیان آن را 
برای کشورمان به ارمغان آورده اند و ثمره اش 
ــای معیوب بــدن بیمار را  ایــن اســت که ژن ه
شناسایی و دستورالعمل های ژنتیکی درون 
ــاره  درب می کند.  فعال  را  بیمار  سلول های 
میزان اهمیت این روش هم این جمله کافی 
اســت که بدانیم، بیماران ناامید از شیمی 
درمانی و پیوند سلول های بنیادی، از امروز راه 
امیدبخشی به نام ژن درمانی هم برای ادامه 

زندگی پیش رو دارند.

آینده پزشکی جهان       
بررسی نظرات کارشناسان نشان می دهد که 
آینده پزشکی، متعلق به پزشکی بازساختی، 
شامل سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی 

بافت است و گفته می شود در آینده نزدیک، در 
درمان بسیاری از بیماری های سخت و صعب 

العالج هم کارآمد خواهد بود.

اولین نمونه انسانی در ایران       
محققان ما هم با نگاه دقیق به آینده پزشکی، 
سال هاست در این حوزه فعالیت می کنند و 
ثمره اش موفقیت آمیز بودن نتیجه هفت سال 
مطالعه روی روش ژن درمانی است. به گفته 
دکتر »امیرعلی حمیدیه« رئیس مرکز جامع 
بازساختی،  پزشکی  و  بنیادی  سلول های 
بیمار انتخاب شده برای انجام فاز انسانی 
این روش،  پسری پنج ساله مبتال به سرطان 
خون نوع لوکمی لنفوبالستیک حاد بوده که 
سه بار سابقه برگشت یا عود بیماری داشته و 
به دلیل نداشتن دهنده مناسب برای پیوند 
سلول های بنیادی و مقاوم بودن به شیمی 
درمــانــی، مــورد مناسبی بــرای انجام روش 
ژن درمانی بــوده اســت. با گذشت دومــاه از 
ــای CAR-T در استخوان  ــول ه ــل تــزریــق س
او مناسب  بالینی  ــط  ــرای ــودک، ش ــ ایـــن ک

ــدون سلول های بدخیم در خــون و مغز  و ب
تشخیص داده شد و نتایج نشان داد محصول 
تولیدشده در شرکت دانش بنیان داخلی، 
بسیار کارآمد بوده و ۲۸ روز بعد از تزریق، 
بالست موجود در خون تا حد زیادی کاهش 

و شرایط بیمار بهبود یافته است.

احتمال 60 تا 70 درصدی برای بهبود        
بیمار

 رئــیــس مــرکــز جــامــع ســلــول هــای بنیادی و 
پزشکی بازساختی درباره میزان اثرگذاری 
این روش نوین پزشکی هم گفته است: همانند 
شیمی درمانی که به بهبود 60 تا 70 درصد 
از بیماران منجر می شود، با ایــن روش نیز 
احتمال 60 تا 70 درصد بهبود پیش بینی 

شده است.

درمان مقرون به صرفه در داخل کشور       
آن طور که مرکز تعامالت بین المللی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در خردادماه 
امسال گزارش داده، هزینه درمان بیماران 

سرطانی با ژن درمانی در آمریکا حدود ۴00 
هزار دالر، در آلمان حدود ۲۲0 هزار یورو و 
در چین حداقل ۸0 هزار دالر است؛ در حالی 
که با توجه به بومی سازی دانــش این روش 
نوین، می توان با توسعه تجهیزات موردنیاز 
تولید این نوع سلول ها، بیماران خاص را با 
هزینه هایی کمتر از ۳0 هزار دالر در داخل 

کشور درمان کرد.

ظرفیت یک میلیارد دالر درآمدزایی        
ارزی

از سوی دیگر، این ظرفیت بستر مناسبی برای 
صادرات خدمات و توسعه گردشگری سالمت 
مشترک  کمیته  زمینه  همین  در  کــه  اســت 
ــور خــارجــه و مــرکــز تعامالت  بین وزارت ام
بین المللی علم و فناوری، یکی از موضوعات 
مدنظر خود را، بررسی ظرفیت های فناوری 
ژن درمانی قرار داده است. نکته مهم این که، 
ساالنه حــدود یک میلیون و ۲50 هــزار نفر 
انــواع  به  مبتال  دنیا  مختلف  کشورهای  در 
سرطان های خونی می شوند و بسیاری از آن ها 
نیازمند ژن  درمانی هستند؛ و این یعنی  جذب 
تنها یک درصد از این بازار سالمت، می تواند 
فرصت یک میلیارد دالر درآمدزایی ارزی را 

برای کشور فراهم آورد.

رایزنی ها برای صدور مجوزها       
ــود حــافــظــی«،  ــع ــس »م
ســرپــرســت دفــتــر جذب 
ــاوری  ــنـ ــه و فـ ــایـ ــرمـ سـ
بین المللی معاونت علمی 
ــاوری ریـــاســـت  ــ ــنـ ــ و فـ

ــاره اقدامات انجام شده برای  جمهوری، درب
استفاده از این ظرفیت به خراسان می گوید: 
تعدادی از مراکز فعال حــوزه ژن درمانی در 
کشور، تقاضای خود را برای ارائه خدمت  در 
حوزه گردشگری سالمت  عرضه و پیش نویس 
آیین نامه این خدمت را هم به وزارت بهداشت 
پیشنهاد کــرده انــد. حافظی می افزاید: هم 
اکنون باید منتظر توافق نهایی وزارت بهداشت 
با این مراکز و صدور مجوزهای الزم باشیم و در 
گام بعد برای توسعه ظرفیت های این حوزه 

برنامه ریزی کنیم.

یک شنبه 6 آذر ۱۴0۱
۲ جمادی االول   ۱۴۴۴.شماره ۲۱0۹۱

نحوه پذیرش 
متقاضیان    و     وضعیت 

پوشش بیمه ای 

درباره نحوه پذیرش کودکان 
کاندیدا  بــرای قرارگرفتن در رونــد کار تی-سل 
تراپی، با دکتر »رضــا شروین بــدو«، رئیس مرکز 
طبی کودکان )وابسته به دانشگاه تهران( گفت وگو 
کردیم و او به خراسان گفت: روند پذیرش بیماران، 
از طریق سیستم ارجاع پزشکان متخصص خواهد 
بیمار  به عنوان  را  او  بیمار  و پزشک معالج  بــود 
کاندیدای روش ژن درمانی معرفی می کند . او 
درباره وضعیت پوشش بیمه این روش درمانی هم 
اظهار کرد:  هم اکنون پیوند سلول های بنیادین 
را وزارت بهداشت حمایت کرده اما کار تی-سل 
تراپی هنوز تحت پوشش بیمه نیست و باید این کار 

انجام شود.

 یک فناوری فوق پیشرفته فراتر از
 بوئینگ، سونی و ... 

دکتر امیر علی حمیدیه دبیر ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی 
و پزشکی بازساختی هم در گفت وگو با خراسان، به اهمیت دستیابی 

به این روش نوین اشاره و تصریح می کند: مسئوالن کشور باید به این فناوری همانند 
دستیابی به فناوری هایی فراتر از ساخت هواپیمای بوئینگ، فناوری شرکت بزرگی 
مانند سونی  یا کشف صدها چاه نفت نگاه کنند و تردیدی نداشته باشند که در صورت 

سرمایه گذاری در این حوزه، مزیت های بسیاری برای کشور خواهد داشت.

پیش به سوی ژن درمانی سایر سرطان ها       
حمیدیه می افزاید: متاسفانه آمار قطعی و دقیقی درباره تعداد کودکان مبتال به سرطان 
خون که قابل درمان با این روش باشند، در دست نیست؛ اما پیشرفته بودن این روش 
امکان ایجاد هر ظرفیتی را فراهم می کند. او به این نکته هم اشاره می کند که هم اکنون 
از روش ژن درمانی  برای کمک به درمان کودکان مبتال به سرطان خون استفاده شده، 
اما به مرور درحــال پیشرفت است و می توان از آن برای درمــان سایر سرطان ها نیز 

استفاده کرد.

رسانه های جهان 

ــل:  ــی ــی م ــ ــل ــ دی
دانـــشـــمـــنـــدان 
ــد که  ــه ان ــت ــاف دری
آلودگی  وضعیت 
پــالســتــیــکــی در 
ــوب به  ــن قــطــب ج
همان اندازه بد است که در دیگر نقاط 
ایــن سیاره شاهد آن هستیم. بیشتر 
ریزفیبرها در نمونه های هوا یافت شدند، 
به این معنی که حیوانات قطب جنوب 
و پرندگان دریایی به خوبی می توانند 
آن ها را تنفس کنند. میکروپالستیک ها 
عمدتًا به شکل پلی استرهای الیافی 
هستند که از منسوجات ساخته شده 
ــواد مصنوعی مانند پلی استر و  از م
اکریلیک منشا می گیرند. هر ساله، ده ها 
تن  زباله پالستیکی بازیافت نمی شود 
که می تواند به این معنی باشد که به 
اقیانوس می رود. این ماده هزاران سال 
طول می کشد تا به طور کامل تجزیه 
شود، اما آب، اقالم پالستیکی بزرگ را 
به قطعات میکروسکوپی تجزیه می کند. 
مطالعات نشان داده است که 700هزار 
الــیــاف پالستیکی از لــبــاس هــای ما 
می تواند با هر چرخه ماشین لباسشویی 
در محیط آزاد شود. این مواد برای محیط 
زیست و سالمت حیوانات مضر شناخته 
شده است. این قطعات ریز به طرز نگران 
کننده ای به بــدن انسان راه یافته  و 
دانشمندان آن ها را در ریه ها، خون و 

مدفوع افراد گزارش کرده اند.

آنــــــاتــــــولــــــی: 
بدنه،  بخش های 
مونتاژ و رنگ کاری 
تولید  ــه  ــان ــارخ ک
خـــــــودروی ملی 
ــوگ«  ــ تــرکــیــه »تـ
به خبرنگاران معرفی شــد. گورجان 
ــد گــروه  ــران ارشـ ــدی کـــاراکـــاش، از م
سرمایه گذاری خــودروســازی ترکیه 
ــاره قیمت این  ــ ــوگ درب مــوســوم بــه ت
ــودرو ماه  ــودرو گفت: قیمت ایــن خ خ
فوریه)بهمن( اعالم خواهد شد و دارای 
قیمت قابل رقابت با خودروها در کالس 
خود خواهد بود. در این بخش ها تولید 
ــودروی ملی  توسط ربات ها و  بدنه خ
مراحل رنگ  آمیزی آن در این کارخانه به 
خبرنگاران نشان داده شد. این کارخانه 
که مجهز به باالترین فناوری هاست، 
قادر است در هر سه دقیقه یک خودرو 
تولید کند. در طراحی مدرن و خاص 
خودروی ملی ترکیه از طرح الله که ریشه 
در خاک آناتولی دارد، الهام گرفته شده 
است. طرح مدرن آن همچنین از دوره 
سلجوقی الهام گرفته شده که نشان 
دهنده میراث فرهنگی و جغرافیای 

ترکیه است.

 ثبت دومین روز متوالی 
بدون مرگ و میر کرونایی در کشور

در طول ۲۴ ساعت جمعه تا عصر دیروز شنبه و در 
دومین روز متوالی، هیچ بیمار مبتال به کووید۱۹ 
در کشور جان خود را از دست نــداد و مجموع 
جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۴ هزار 
و 6۳۳ نفر ماند. به گزارش وزارت بهداشت، تا 
عصر دیروز، 6۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها بستری 
ــالم، صفر  بــوده انــد. همچنین طبق آخرین اع
شهرستان در وضعیت قرمز، ۳ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۱۴ شهرستان در وضعیت 
زرد و ۳۳۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. 

گردشگران ایرانی هتل های شهر 
وان ترکیه را ۱00 درصد پر کردند

خبرگزاری ترکیه ای تی آر تی دیروز نوشت: رئیس 
انجمن هــتــل داران و جهانگردی وان گفت که 
ظرفیت هتل ها ۱00 درصــد پر شده اســت. این 
روزها گردشگران ایرانی برای خرید به شهر وان 
ترکیه می آیند و ظرفیت هتل ها ۱00 درصــد پر 
شــده است.یوکسل با بیان این که وان در دوره 
تعطیالت با استقبال گسترده شهروندان کشورهای 
ــزود: بیشتر گردشگران  همسایه روبه روست، اف
ــا در  ایرانی به دلیل تخفیف های زیــاد ایــن روزه
فروشگاه ها به وان آمده اند. ظرفیت هتل های ما پر 
شده است، جای خالی پیدا نمی شود. گردشگران 
ایرانی ۱۲ ماه سال را به شهر ما می آیند و این موضوع 

فصلی و دوره ای نیست.

 وزارت بهداشت : 
 افزایش بیماری های تنفسی

 نتیجه تغییر اقلیم است

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
افزایش بیماری های تنفسی را با تغییرات آب و 
هوایی و اقلیم مرتبط دانست و گفت: بیماری های 
تنفسی دارد جای سرطان ها را به عنوان دومین 
عامل بیماری ها می گیرد. به گزارش برنا، جعفر 
جندقی اظهار کرد: سیاست ها باید به سمت تغییر 
سیستم پیش برود. ارتقای سطح دانش مردم درباره 
بیماری ها، ایمنی آب و غذا، بهره گیری از توان 
سازمان های مردم نهاد، به روزرسانی راهنماهای 
بالینی، افزایش آگاهی در سطح دانشگاه ها و 
جامعه و افزایش آگاهی کارکنان سالمت به مهار 

تبعات تغییرات اقلیمی کمک می کند.
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

315,068327,731351,73840,54079,14915,259,180) 200.000( 167,500,00090,000,00059,500,000266,592-
 شاخص

در شرایطی که بــازار ارز، در سایه مدیریت 
بازارساز، روزهای نسبتًا آرامی را پشت سر می 
گذارد، خبرها از بانک مرکزی آمریکا نشان 
می دهد بیشتر سیاست گــذاران این بانک 
از کاهش سرعت افزایش نرخ بهره حمایت 
افزایش  موجب  مسئله  همین  کنند.  می 
ارزش اونس طال از کانال هزار و 730 دالر 
تا محدوده هزار و 750 دالر شد. به دنبال 
این تغییرات، سکه در بازار داخلی دیروز به 
حدود 16 میلیون و 786 هزار تومان رسید. 
این رقم یک رکورد تاریخی برای سکه به شمار 
می آید. گفتنی است بررسی قیمت طال نیز از 
رکوردشکنی آن تا یک میلیون و 529 هزار 

تومان حکایت دارد.  

مسئوالن  کیفری  تعقیب  از  اقتصاد  وزارت 
اتحادیه هایی خبر داد که از متقاضیان پروانه 
صنفی، شروطی بیش از آن چه در درگاه ملی 

مجوزها قید شده، طلب می کنند.
به گزارش خراسان، گویا قصه مقاومت برخی 
دستگاه ها در برابر قانون شفاف و انحصارزدای 
تسهیل مجوزهای کسب و کار هنوز قرار است 
ادامه داشته باشد. بنابر این قانون، مجوزهای 
ــاص، به عنوان  کسب و کــار غیر از مــوارد خ
مجوزهای ثبت محور شناسایی می شــود و 
اتمام مراحل درخواست متقاضیان در سامانه 
ای به نام درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله 
صدور مجوز خواهد بود.  این قانون مقرر کرده 
که مجوزهای مذکور  تا سه روز پس از تکمیل 
ثبت نام در سامانه مذکور، به همراه شناسه 
یکتا صادر می شود. در این راستا  وضع هرگونه 
محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج 
از چارچوب این قانون باشد، به دالیلی از قبیل 
اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی 
یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان 

یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

دستگاه هایی که به سامانه مجوزها 	 
متصل نشدند یا عملکرد صفر دارند

با این حال، گزارش 2 آذر خبرگزاری تسنیم 
نشان می دهد که برخی دستگاه ها در مرحله 

اتصال به سامانه مجوزها یا صدور مجوز از مسیر 
قانون درگاه ملی مجوزها، با تکالیف قانونی 

همراهی نکرده اند. 
ــزارش خبرگزاری تسنیم، در ایــن باره  به گ
وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و معاونت علمی 
ریاست جمهوری از ابتدای سال 1401 هیچ 
مجوزی را از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها 
صــادر نکرده انــد. سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت کشور، وزارت دفاع، کانون کارشناسان 
ــال، جامعه حسابداران  رســمــی، کــانــون وک
رسمی، سازمان اداری و استخدامی، فراجا 
و نظام روان شناسی نیز همچنان در فهرست 
دستگاه های جامانده و متصل نشده به درگاه 

ملی مجوزها هستند.

تخلفات از مصوبه هیئت مقررات زدایی و 	 
هشدار صریح وزارت اقتصاد

اما ماجرا به این جا ختم نمی شود. به تازگی 
شکل جدیدی از تخلفات دربـــاره تسهیل و 
صدور مجوزهای کسب و کار مشاهده شده که 
مربوط به رعایت شروط هیئت مقررات زدایی 
است. این هیئت به تازگی در مصوبه ای، برخی 
دیگر از شرایط صدور مجوزها را تسهیل کرده 
است. به گزارش 23 آبان تسنیم، درگاه ملی 
مجوزهای کسب و کار کشور در این باره اعالم 
کرد که با مصوبه این نهاد، شرط متراژ، مساحت 
واحد صنفی و ابزار کار، از شرط های صدور 
پروانه های صنفی حذف شده است و هیچ کس 
حق نــدارد بــرای صــدور پروانه کسب، چنین 

شرط هایی را از متقاضی مطالبه کند. در این 
اطالعیه خطاب به روسای اتحادیه های صنفی 
تاکید شده است که مطالبه شرطی از متقاضیان 
پروانه صنفی، بیش از آن چه در درگــاه ملی 
مجوزهای کشور )mojavez.ir( قید شده، 
ــرای سیاست های  به حکم مــاده 7 قانون اج
کلی اصل 44 قانون اساسی، جرم است و در 
قانون 6 ماه تا دو سال حبس برای آن تعیین 
شده است. همچنین با دستگاه قضایی بابت 
پیگرد مرتکبان این جرم، هماهنگی الزم انجام 
شده است. با این حال، شبکه اخبار اقتصادی 
ــادا( دیــروز اطالعیه ای از  ــی ایــران )ش و دارای
وزارت اقتصاد را به این مضمون منتشر کرد 
که در روزهای اخیر به سامانه های شکایت و 
پشتیبانی درگاه ملی مجوزها خبر رسیده که 
برخی از اتحادیه ها به بهانه ناکافی بودن متراژ 
مغازه، جلوی صــدور یا تمدید پروانه صنفی 
متقاضیان را گرفته اند. این وزارتخانه با بیان 
این مطلب، هشدار داده است: برای آخرین 
بار به متخلفان اخطار داده می شود چنان چه 
این کار را ادامه دهند، وزارت اقتصاد حسب 
تکلیف قانونی خود هم پروانه کسب ذی نفعان 
را از طریق درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأسًا 
صادر خواهد کرد و هم اعضای هیئت رئیسه 
اتحادیه قانون شکن را تحت تعقیب کیفری 

قرار خواهد داد.

 هشدار به اتحادیه های صنفی در زمینه کارشکنی
در صـدور مجـوز

بیمه 3 دهک پایین درآمدی 

بردبار- قانون بودجه امسال وزارت رفاه را موظف 
کــرده است از طریق سازمان بیمه سالمت برای 
بیمه افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی 

به صورت رایگان و بدون نیاز به ثبت نام اقدام کند.
براساس بند دال تبصره 14 قانون بودجه 1401 
،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با 
استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، ظرف دو هفته بعد 
از ابالغ این قانون شماره ملی افراد فاقد بیمه پایه از 
سه دهک پایین درآمدی را در اختیار سازمان بیمه 
سالمت قرار دهد. این سازمان مکلف است ظرف یک 
هفته این اشخاص را بدون نیاز به ثبت نام و حضور آن 
ها تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این 
سازمان مکلف است دیگر افراد متقاضی را در صورت 
تأیید بر اساس آزمون وسع )با استفاده از پایگاه رفاه 
ایرانیان( تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. وزارت 
بهداشت موظف است به نحوی برنامه  ریزی کند که 
پرداخت توسط بیمار نسبت به سال 1400 افزایش 
پیدا نکند. در ادامه این بند آمده است: »شورای عالی 
بیمه سالمت موظف است با همکاری سازمان غذا 
و دارو برای تعیین فهرست داروهای جدیدی که با 
توجه به استطاعت  پذیری بیماران باید تحت پوشش 
بیمه قرار گیرند، بازنگری در فهرست داروهای بیمه 
 ای و حذف داروهــای غیرهزینه اثربخش و اصالح 
خودپرداخت معافیت )فرانشیز( در ارتباط با دهک  
های برخوردار حداقل در خصوص داروهای گران 
قیمت اقدام و گزارش عملکرد این بند را هر دوماه یک 
بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی ارائه کند. همچنین سازمان  های بیمه  ای 
مکلف اند برای نظارت بر تجویز و اجرای راهنماهای 

بالینی اقدام کنند.«

رکورد 5 ساله تولید ماهانه خودرو 
شکسته شد

ــودروی وزارت  ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع خ
صمت از شکسته شدن رکورد تولید ماهانه خودرو  
در آبان امسال پس از گذشت پنج سال خبر داد.  
توکلی الهیجانی افزود: خودروسازان در هشت 
ماه امسال توانستند  نزدیک به 750 هزار خودرو 
تولید کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

رشد 15 درصدی نشان می دهد.

 امکان ثبت شکایت 
در سامانه جامع گارانتی

مهر - یک مقام مسئول گفت: مردم با مراجعه به 
سامانه جامع گارانتی می توانند عالوه بر استعالم 
برخط اصالت گارانتی کاالهایی نظیر »لوازم 
خانگی« و »تلفن همراه«، شکایات خود را ثبت 
کنند. مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و 
نگهداری وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال، 
سامانه ای به نشانیirangs.ir در اختیار مردم 
قرار دارد که می توانند با استفاده از آن و انجام 
استعالم، از اصالت گارانتی کاالهایی که قصد 

خرید آن را دارند، اطمینان یابند.

گرم کردن خانه چقدر تمام می شود؟

ایسنا – هم اکنون حداقل قیمت بخاری در بازار 
یک میلیون و 500 هزار تومان، بخاری برقی 850 
هزار تومان، شوفاژ برقی دو میلیون و 600 هزار 

تومان و شوفاژ معمولی یک میلیون تومان است.

بازار خبر

بازخوانی بودجه 1401 

رکوردشکنی قیمت سکه

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: یک 
میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در دولت 
سیزدهم در برنامه ساخت بنیاد قرار دارد که 
از این تعداد، عملیات ساختمانی 320 هزار 

واحد مسکونی شهری و روستایی آغاز شده 
است.به گــزارش پایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی، اکبر نیکزاد گفت: یک میلیون و 
600 هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم 

در برنامه ساخت بنیاد قــرار دارد که از این 
تعداد، عملیات ساختمانی 320 هزار واحد 
مسکونی شهری و روستایی آغاز شده است.
به گفته نیکزاد براساس قانون جهش تولید 
مسکن، دولت باید ساالنه یک میلیون مسکن 
ــن تــعــداد 200 هــزار واحــد  بــســازد کــه از ای
روستایی و 800 هــزار واحــد شهری است.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره 
به تعهد ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 

دولــت سیزدهم افــزود: بنیاد مسکن تعهد 
دارد که ساالنه 200 هزار واحد روستایی و 
200 هزار واحد شهری بسازد و تالش می 
کنیم تا تعهدات سال نخست را تأمین کنیم و 
وارد تعهدات سال دوم شویم.نیکزاد گفت: در 
سال نخست به علت مکان یابی، تأمین زمین، 
طراحی و دیگر مشکالت طرح به تأخیر افتاد، 
اما در سال دوم و سوم با شتاب بیشتری کار 

ادامه خواهد یافت.

رئیس بنیاد مسکن خبر داد: 

 آغاز عملیات ساخت 320 هزار واحد 
طرح نهضت ملی مسکن 
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی:

ضرورت افزایش موزه آثار 
شهدا در خراسان جنوبی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
جنوبی در بازدید از موزه آثار شهید رئوفی فرد 
گفت: نیاز است باهدف ترویج هر چه بیشتر 
فرهنگ ایثار و شهادت، تعداد موزه های شهدا 

گسترش یابد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی؛ علی فرخنده 
امروز ۳ آذر ۱۴۰۱، در بازدید از موزه آثار شهید 
رئوفی فرد در بیرجند با تاکید بر این که باید 
بستری فراهم شود تا فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
ارتش و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس بتوانند اثری فاخر درباره شهید رئوفی 
فرد تولید کنند؛ افزود: می توان در زمینه هایی 
اعم از شخصیت مادر شهید، جریان شهادت 

شهید و موزه شهید اقدامات خوبی انجام داد.
وی با بیان این که شهید عطری است که بعد از 
شهادت، عطرش جامعه را عطرآگین می کند، 
اظهار کــرد: نیاز است باهدف ترویج هر چه 
بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت، تعداد موزه های 

شهدا گسترش یابد.
فرخنده ضمن خواستار جریان سازی ارتباط 
ــن مــوزه هــا گفت: تفکر  دانـــش آمـــوزان بــا ای
بسیجی شهدا، الگویی ارزشمند و فاخر برای 
نسل جوان و نوجوان است و دانش آمــوزان و 

دانشجویان باید از آن درس بگیرند.

خوش حساب ترین مردم ایران را بشناسید
 بیشترین و کمترین چک های برگشتی مربوط به کدام استان هاست؟

آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی 
در مهر امسال نشان می دهد که چک های 
برگشتی در این ماه از نظر تعداد ۱2.۳ درصد 
کاهش اما از نظر ارزش تغییری نداشته است. 
ــار بانک  بــه گـــزارش همشهری آنــالیــن، آم
مرکزی دربــاره چک های برگشتی در مهر 
امسال نشان می دهد که چک های برگشتی 
در این ماه از نظر تعداد ۱2.۳ درصد کاهش 

اما از نظر ارزش تغییری نداشته است.
بــررســی نسبت تــعــداد و ارزش چک های 
برگشتی به کل چک های مبادله ای نشان 
می دهد که بیشترین نسبت تعداد چک های 
برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان 
به ترتیب به استان های چهارمحال بختیاری 
)۱۰.۳ درصد(، کردستان )9.9 درصد( و 
خراسان شمالی )9.7 درصــد( اختصاص 
یافته است. استان های گیالن )5.۳ درصد(، 
ــد( و خــوزســتــان و  کرمانشاه )6.5 درصـ
گلستان )هر کدام 6.6 درصد( پایین ترین 
نسبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد 
چک های مبادله ای را به خــود اختصاص 
دادند. تازه ترین آماری که بانک مرکزی از 
جریان مبادالت چک منتشر کــرده نشان 
می دهد که در مهر امسال حدود 6.۴ میلیون 
فقره چک به ارزشــی حــدود ۳۱8.5 هزار 
میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب 5 و ۴.9 درصد نسبت 

به ماه قبل کاهش نشان می دهد.
از طرف دیگر، بیش از 5.9 میلیون فقره 
چک با ارزشی حدود 28۳.2 هزار میلیارد 
تومان از چک های مبادله ای وصول شده 
است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۴ و 
5.5 درصد افزایش دارد. در این بین، شایان 

ذکر است که در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ 
چک های مبادله شده به ترتیب 92.۴ و 88.9 
درصد وصول شده است. البته، در کنار چک های 
وصولی بیش از ۴8۴ هزار فقره چک هم برگشت 
خورده که از نظر تعداد ۱2.۳ درصد کاهش و 

مبلغ چک های برگشتی تغییری نداشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود 2 
میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱59.8 هزار 
میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی 
استان تهران در مبادله چک در کشور است. 
ــدود ۱.9  ــول شــده در تــهــران ح چــک هــای وص
ــی حــدود ۱۴۳.۴ هزار  میلیون فقره به ارزش
میلیارد تومان و چک های برگشتی بیش از ۱۴2 
هزار فقره به ارزشی حدود ۱6.5 هزار میلیارد 

تومان گزارش شده است.

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل    
عالوه بر این، در مهر امسال بیش از ۴67 هـزار 
فقـره چـک بـه ارزش بیش از ۳۴ هزار میلیـارد 
تــومــان بــه دالیـــل کــســری یـا نــبــود موجـودی 
برگشـت خورده که درواقـع از نظـر تعـداد 96.5 
و از نظر ارزش نیز 96.۳ درصد از کل چک های  
برگشتی به دالیل کسری یا نبود موجودی بوده 

است. 
از طرفی،  در استان تهران بیش از ۱۳6 هزار فقره 
چک به ارزش بیش از ۱5.7 هزار میلیارد تومان 
به دالیل کسری یا نبود موجودی برگشت داده 
شده که در استان تهران از نظر تعداد 95.8 و از 
نظر مبلغ نیز 95.۴ درصد چک های برگشتی به 
دالیل کسری یا نبود موجودی به کل چک های 

برگشتی بوده است.

ارزش  و  تــعــداد  نسبت  بــررســی  همچنین، 
چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای 
تعداد  نسبت  بیشترین  کــه  مــی دهــد  نشان 
چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای 
در استان به ترتیب به استان های چهارمحال 
و بختیاری )۱۰.۳ درصد(، کردستان )9.9 
ــد(  درصـــد( و خــراســان شمالی )9.7 درص
اختصاص یافته اســت و استان های گیالن 
ــد(، کرمانشاه )6.5 درصـــد( و  )5.۳ درصـ
خوزستان و گلستان )هر کدام 6.6 درصد( 
پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی 
به کل تعداد چک های مبادله ای را به خود 

اختصاص دادند.
کل  به  برگشتی  چک های  ارزش  بیشترین 
ارزش چک های مبادله شــده در استان به 
ترتیب به استان های یزد ) ۱6.۳ درصــد(، 
کردستان ) ۱5.6 درصد( و لرستان )۱5.۱ 
درصــد( اختصاص یافته است و استان های 
البرز )9.6 درصــد(، گیالن )8.۳ درصــد( و 
قزوین )9.۳( درصد کمترین نسبت به ارزش 
چک های برگشتی به کل چک های مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص دادند.
طبق این گزارش، استان تهران با داشتن ۱۴2 
هــزار و ۱۰۰ فقره چک برگشتی به ارزشی 
بیش از ۱6.۴ هزار میلیارد تومان بیشترین 
تعداد و ارزش چک های برگشتی را به خود 

اختصاص داده است.
ــالم پس از مناطق  از ســوی دیگر، استان ای
آزاد )۳۰۰ فقره چک برگشتی( با داشتن 
 ۱8.2 ۴۰۰ فقره چک برگشتی به ارزش 
هزار میلیارد تومان در مهر کمترین تعداد و 
ارزش چک های برگشتی در کشور را به خود 

اختصاص داده است.

تاکید سران قوا بر 
اجرای قانون مولدسازی 

دارایی های مازاد دستگاه ها

سران قوا فعال شدن شورای مولدسازی اموال 
و دارایی های مــازاد دستگاه ها و سازمان ها را 
ضروری خواندند و تسریع در اجرای این قانون را 
خواستار شدند. به گزارش ایرنا، در نشست امروز 
سران سه قوه که در دفتر رئیس جمهور برگزار 
شد، مهم ترین محورها و موضوعات مورد توجه 

در همکاری قوای سه گانه مطرح و بررسی شد.
ــوا در نشست عصر شنبه بــا تجلیل از  ســـران ق
جان  و  دالور  بسیجیان  مقتدرانه  نقش آفرینی 
برکف در حــوزه امنیت ملی، بر ضــرورت اجرایی 
شدن منویات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ 
هوشیاری، تقویت آمادگی و ترویج و توسعه روحیه و 
فرهنگ بسیجی در جامعه تاکید کردند. سران سه 
قوه همچنین فعال شدن شورای مولدسازی اموال و 
دارایی های مازاد دستگاه ها و سازمان ها را ضروری 
خواندند و تسریع در اجرای این قانون را خواستار 
شدند.  در این نشست، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی، 
محمد باقر قالیباف و حجت االسالم والمسلمین 
غالمحسین محسنی اژه ای بر لزوم همکاری هر 
چه بیشتر دولت و مجلس برای سرعت بخشیدن به 

تدوین برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کردند.

وریا غفوری و حسین رونقی 
آزاد شدند

وریـــا غــفــوری و حسین رونــقــی بــا تبدیل قــرار 
بازداشت موقت و سپردن وثیقه از زنــدان آزاد 
ــروز بود که  ــزارش  تسنیم، ظهر دی شدند. به گ
پیروزی  پی  در  اژه ای  محسنی  دستورالعمل 
شورانگیز و بازی غیرتمندانه ملی پوشان تیم ملی 
فوتبال کشورمان و شعف و شادمانی پدیدآمده 
ــران اسالمی خطاب به مراجع و  در سراسر ای
ــادر شــد. در دستور  ــط قضایی ص مراکز ذی رب
رئیس دستگاه قضا خطاب به مراجع و مراکز 
ذی ربط قضایی آمده بود: »نسبت به آن دسته از 
زندانیان که شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی 
را دارا می باشند، نهایت مساعدت و معاضدت 
انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آن ها به 
آغوش گرم خانواده های شان در اولین فرصت 
ممکن فراهم شــود.« گفتنی اســت، در دستور 
رئیس دستگاه قضا تصریح شده است: »بدیهی 
است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت 
شده اند و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح 
کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن 
را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و 
برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، 
هیچ جای ارفــاق وجود نــدارد.« در همین حال 
شب گذشته تسنیم نوشت: وریا غفوری و حسین 
رونقی که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند 
با تبدیل قرار بازداشت موقت و سپردن وثیقه از 

زندان آزاد شدند.

اراضی خرد، بحران پیش 
روی کشاورزی 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: 90 
درصد از اراضی کشاورزی تا 10 
سال آینده به کمتر از 3 هکتار 

می رسد 
معاون امــور زراعــت وزارت جهاد کشاورزی 
از خرد بودن 7۰ درصد اراضی کشور خبر و 
هشدار داد که تا ۱۰ سال آینده، مساحت 9۰ 
درصد زمین های کشاورزی کشور به کمتر از 
۳ هکتار می رسد. اتفاقی که چالشی جدی را 
بر سر راه کشاورزی صنعتی و هوشمند ایجاد 
می کند، چرا که سرمایه گذاری برای مکانیزه 
کــردن کــشــاورزی  یا هوشمندسازی آن در 
زمین های کوچک مقیاس، صرفه اقتصادی 

چندانی ندارد. 
کشت  ــوی  ــگ ال جلسه  در  مــهــاجــر  علیرضا 
خراسان شمالی با اشــاره به این که یکی از 
ــوزه کــشــاورزی  مصیبت های مــوجــود در ح
اراضی خرد است، اظهار کرد: هم اکنون 7۰ 
درصد از اراضی کشاورزی در کشور کمتر از 5 

هکتار وسعت دارد. 
وی با بیان این که اجرای طرح الگوی کشت 
از دهه 5۰ در کشور مطرح است، افزود: علت 
اصلی آن این است که در یک سال سطح زیر 
کشت برخی از محصوالت باال می رود و قیمت 
آن ها کاهش می یابد و در یک سال سطح زیر 
کشت افزایش و قیمت آن ها کاهش می یابد 
و ما با کمبود  یا بیش بود برخی از محصوالت 
کشاورزی مواجه هستیم. مهاجر ادامه داد: 
از سوی دیگر با شرایط خشکسالی نیز مواجه 
هستیم و این امر ضرورت اجرای الگوی کشت 
مجلس  دلیل  همین  به  و  می کند  بیشتر  را 
تصمیم گرفت تا اجرای الگوی کشت را ابالغ 

کند. 
وی با اشاره به این که الگوی کشت را بر سه 
پایه برنامه ریزی کرده ایم، بیان کرد: الگوی 
کشت بر اساس نیاز، اقلیم و اقتصاد کشور 
ــت. وی توضیح داد:  ــزی شــده اس برنامه ری
7۰ درصد تولید کشور در بخش کشاورزی 
در حوزه زراعــت است و از ۱25 میلیون تن 
محصول کشاورزی تولید شده، 9۰ میلیون 
تن در حوزه زراعت است. به گزارش خراسان، 
از مهم ترین معضالت بخش کشاورزی کشور 
بهره وری پایین در مصرف آب و دیگر نهاده 
بهره  ــودن  ب پایین  در  اصلی  عامل  هاست. 
وری، مساحت اندک زمین های کشاورزی 
ــرا کــه زمــیــن هــای کــوچــک، صرفه  اســت، چ
ــذاری در  اقتصادی الزم را بــرای سرمایه گ
کشاورزی مکانیزه و خرید تجهیزات این بخش  
یا سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی هوشمند 

و همچنین تحقیق و توسعه بازاریابی ندارد.

پشت پرده فتح قله  های جدید قیمت تخم مرغ
 افزایش قیمت تخم مرغ  در شرایط مازاد تولید 

و زیان مرغداران چه دلیلی دارد؟

تخم مــرغ در حــال فتح قله های جدیدی 
ــت. در برخی مناطق قیمت  از قیمت اس
هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ از مرز ۱۰۰ 
هزار تومان نیز گذشته است. افزایش قیمت 
تخم مــرغ در حالی اســت که اتحادیه ها و 
تشکل های مرغداری از مازاد بر نیاز تولید و 

زیان تولیدکنندگان خبر می دهند.
آ ن طور که اقتصاد آنالین نوشته بر اساس 
ــازار نــرخ هر  آخرین مصوبه ستاد تنظیم ب
کیلوگرم تخم مرغ ۳9 هزار و 8۰۰ تومان 
و  شانه دو کیلوگرمی آن 79 هزار و 6۰۰ 
تومان اســت. اما قیمت تخم مرغ در بازار 
بسیار بیشتر از نرخ های مصوب بوده و از 
هر شانه 85 هزار تومان تا بیش از ۱۰۰ هزار 

تومان به فروش می رسد.
ــار، هر  همچنین در میادین میوه و تــره ب
کیلوگرم تخم مرغ ۳9 هزار و 8۰۰ تومان، 
هر  شانه ۳۰ عددی آن 89 هزار تومان، هر 
بسته 2۴ عددی 75 هزار و 8۰۰ تومان، هر 
بسته 2۰ عددی 6۴ هزار و 9۰۰ تومان، 
هر بسته ۱5 عددی ۴6 هزار تومان،  بسته 
9 عددی 27 هزار و 8۰۰ تومان و تخم مرغ 
بسته 6 عددی ۱9 هزارتومان قیمت گذاری 

شده است.
فاصله گرفتن قیمت تخم مرغ از نرخ مصوب 

در حالی است که اتحادیه و تشکل های مربوط، از 
تولید مازاد آن و خرید با قیمت کمتر از نرخ مصوب 

از مرغدار خبر می دهند.
ناصر نبی پور، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
مرغداران میهن،  در همین زمینه با تأکید بر این 
که وضعیت کنونی بازار تخم مرغ و گرانی های 
اخیر ارتباطی به تولید نــدارد، اظهار کرد: هم 
اکنون روزانــه ۳ هــزار و 2۰۰ تن تخم مــرغ در 
کشور تولید می شود که بیش از میزان نیاز بازار 

مصرف است.
ــازاد تولید در حالی است که  ــه داد: م وی ادام
افزایش مصرف تخم مرغ با گرانی دیگر منابع 
پروتئینی اتفاق افتاده و سرانه مصرف تخم مرغ از 

۱۱ کیلوگرم به ۱5 کیلوگرم رسیده است.
به گفته نبی پور؛ با در نظر گرفتن حداکثر سرانه 
مصرف، دست کم 7۰ تا 8۰ هزارتن تخم مرغ 

مازاد بر نیاز تولید و در بازار عرضه می شود.
وی میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم تخم مرغ 
از مرغداران درب مرغداری را ۳8 هزار و ۴۰۰ 
تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که 
قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ بدون 
در نظر گرفتن سود برای مرغدار ۴۳تا ۴8 هزار 

تومان است.
نبی پور تصریح کرد: به عبارت دیگر مرغداران هر 
کیلوگرم تخم مرغ را با زیان 6 هزارتومانی تولید 

و عرضه می کنند.
نبی پور در پاسخ به این پرسش که، دلیل گرانی 
تخم مرغ در بازار به رغم مازاد تولید و فروش به 
زیان مرغداران چیست؟گفت: سه دلیل عمده 
می توان بــرای افزایش قیمت تخم مرغ و ثبت 
رکورد های جدید برای آن بیان کرد که هر یک 
اثر زیادی در باال رفتن قیمت برای مصرف کننده 

دارند.
وی ادامه داد: اولین دلیل افزایش قیمت تخم 
مرغ، افزایش سرسام آور هزینه حمل و نقل است 

که امسال شاهد آن بودیم.
ــرغ بــرای  ــور دیــگــر دلــیــل گــرانــی تخم م نبی پ
با  بسته بندی  هزینه  افزایش  را  مصرف کننده 

افزایش قیمت شانه و کارتن برشمرد.
نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن 
همچنین تعدد دالالن را که هر کدام به دنبال 
سود بیشتر برای خود هستند، دلیل مهم دیگر بر 

افزایش قیمت تخم مرغ بیان کرد.

ــت؛ هــر چند بــا توجه بــه تــورم  وی معتقد اس
اقتصادی کشور، برای افزایش هزینه حمل 
و نقل و بسته بندی تخم مــرغ کــار چندانی 
ــرد امـــا، کاهش تــعــداد  دالالن  نــمــی تــوان ک
امکان پذیر است که به نظر می رسد همتی 

برای آن در بین مسئوالن نیست.
ــادآوری ایــن که ما ســال هاست  نبی پــور با یـ
پیشنهاد راه اندازی غرفه های عرضه مستقیم 
تخم مرغ از تولید به مصرف کننده با کمک 
اتحادیه  و تشکل ها را داده ایــم، اظهار کرد: 
برای این کار نیازمند دسترسی به غرفه ها و 
مراکز عرضه در میادین میوه و تره بار هستیم، 
اما تا امروز این درخواست محقق نشده و میدان 

برای فعالیت دالالن باز است.
وی بر این بــاور اســت؛ با ادامــه شرایط فعلی 
تولید، تا قبل از سال جدید شاهد حذف تعداد 
زیادی از گله های مرغ تخم گذار  و کاهش تولید 

و کسری تخم مرغ در بازار خواهیم بود.

ازمیان خبرها

نخستین مرکز حل اختالف و میانجی گری بخش تعاون افتتاح شد

ــالف و  ــت ــل اخ صــابــر: نخستین مــرکــز ح
میانجی گری با مجوز اتاق تعاون ایران در 
تعاونی های  اتحادیه  مرکزی  ساختمان 

عمرانی تهران راه اندازی شد.
دکتـر محمـد رنجبـر رئیـس مرکـز داوری 
اتـاق تعـاون ایـران در مراسـم افتتـاح ایـن 
مرکز با بیـان این کـه داوری محاسـنی دارد 
کـه در محاکـم قضایـی دیـده نمی شـود، 
افزود: داوری و حل اختالف که از دیرباز در 
فرهنگ و سنت ما ریشـه داشته راه میانبری 
اسـت کـه از پیچ وخـم قانـون نمی گـذرد. 
امـروز اولیـن مرکـز رسـمی در ایـن اتحادیـه 
افتتـاح خواهد شـد که بـا اسـتفاده از قضات 
بازنشسـته خبـره و وکالی تـراز یـک کشـور 
که تخصص الزم در حوزه مورد رسـیدگی را 

نیـز دارنـد پرونده هـا در مرحله سـازش بـه تفاهم 
مشـترک برسـد.

وی ادامه داد: تعاونی ها در پیشرفت راهبردهای 
اقتصادی نقش بسیار مهمی دارند. ازاین رو باید 
در نواقص و مشکالتی که در مسیر فعالیت آن ها 
وجود دارد تمهیداتی اندیشید که در سریع ترین 
زمان و با کمترین هزینه، آن مشکالت مرتفع 
ــازش نزدیک ترین راه برای  شوند. صلح و س

رسیدن به این هدف است.
وی افــزود: هم اکنون در کشور دو مرکز بسیار 
فعال برای داوری است که یکی از آن ها مرکز 
ــران و دیــگــری در اتــاق  داوری اتــاق تــعــاون ایـ

بازرگانی دایر است.
در ادامه این مراسم، خشایار باقرپور مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران نیز با بیان 

ــن کــه بــزرگ تــریــن چــالــش بخش تــعــاون،  ای
مشکالت درون ساختاری است که متأسفانه 
در حوزه ساختمان و مسکن هم رو به افزایش 
است،اظهارکرد: بخش تعاون به عنوان یکی 
از بخش های اصلی اقتصاد کشور قابلیت و 
ظرفیت حل مشکالت کالن اقتصاد را داشته 
و با استفاده از مشارکت عموم مردم می توان 
موتور محرکه اقتصاد را که صنعت ساختمان و 
مسکن است به حرکت درآورد؛ بنابراین تمامی 
فعاالن و دست اندرکاران این حوزه بــااراده 
و عزم کامل در تالش خواهند بود تا تمامی 
موانع و مشکالت بخش تعاون را برطرف کنند 
و نگاه عموم جامعه به این بخش را که سال ها 
ــاره اصــالح  کنند و  پیش خدشه دارشــده دوب

بهبود بخشند.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

کيهان- حسين شريعتمداری در اين روزنامه که  •
باز هم تيتر جنجالى: »ايران 2 - ولز، اسرائيل، آل 
سعود و وطن فروشان داخلى و خارجى صفر« زده 
بود با اشاره به روتيتر اين روزنامه در فردای بازی 
ايران و انگليس در انتقاد از همخوانى نکردن سرود 
ملى از سوی برخى بازيکنان و بى غيرت دانستن 
برخى از آنان نوشت: در بازی قبلى با انگليس، 
سکوت برخى از اعضای تيم ملى کشورمان به هنگام 
پخش سرود ملى ايران ناشى از غفلت بوده است و 
نه هيچ علت ديگری. چرا که اگر غير از اين بود، در 
بازی با ولز، سرود ملى کشورمان را با شور و حالى 
افتخار آميز و دشمن شکن زمزمه نمى کردند. از اين 
روی، بر خود الزم مى دانيم که آن چه را به گاليه در 
»روتيتر « تيتر يک کيهان سه شنبه اول آذرماه آورده 
بوديم، اصالح کنيم و تقدير فراوان خود از تيم ملى 

فوتبال کشورمان را ابراز داريم.
اعتماد - محمد رضا تاجيک نوشت : امــروز،  •

جامعه ما با پديده ای رخدادگون )پديده ای غيرقابل 
پيش بينى که از هيچ کجا و همه کجا مى آيد( مواجه 
است. در گستره مواجهه با اين رخداد، آن چه به 
 نمايش درآمده، نشانه ها و ره نشانه هايى هستند که 
تدبيرگران و اهالى منزل ما، در مسير تاريخى خود 
نديده اند و از کنارشان  سهل و بى خيال گذشته اند. 
اين رخداد، با خود انبوهى از نشانه های پيشگويانه 
را همراه دارد: نشانه هايى که با وضــوح تمام از 
تــداوم و گشت و بازگشت سخن مى گويند و زير 
لب زمزمه مى کنند: تاريخ قبرستان کسانى است 
که از نشانه ها يى به سيالبى راه نمى برند و قايقى 

نمى سازند.
جام جم - نشست سازمانى شــورای حقوق  •

به  ايـــران  عليه  قطعنامه  تصويب  بـــرای  بشر 
درخواست آلمان درحالى تشکيل شد که آلمان 
با فروش تسليحات شيميايى به صدام موجب 
شهادت۱۳هزار و جراحت۱۰۰هزار مرد، زن 
و کودک ايرانى شد، اما همين آلمان، اکنون با 

ژست حقوق  بشری مدعى اول است.
دنيای اقتصاد- سوری اقتصاد دان نوشت: نرخ  •

تورم ۱/ ۴۸درصد به زبان ساده مى گويد در يک 
سال گذشته تقريبا نيمى از حاصل کار و سرمايه 
هر ايرانى توسط دولت و در خفا از جيب او برداشته 
شده و اين فرای ماليات و عوارض مستقيمى است 
که دولت از او گرفته است. مى گوييم دولت؛ چرا 
که تورم جز نتيجه سياست های پولى و مالى دولت 
نيست. مى گوييم خفا؛ چون از صاحب مال، يعنى 

مردم، اجازه برداشت گرفته نمى شود. 

ــارس نوشت: در حمله  • انتخاب خــبــرداد: ف
اخير سايبری به خبرگزاری فارس، هکرها فقط 
توانسته اند اطالعات و اخبار روز جمعه را از بين 
ببرند و ديگر اطالعات و ديتابيس های خبرگزاری 
در دسترس است. همچنين ادعاهای مربوط به 
حذف 2۵۰ ترابايت اطالعات يا پخش فيلمى به 
نام دوربين مدار بسته، صحت نداشته و مربوط به 

خبرگزاری فارس نيست.
اعتماد آنالین نوشت: محمدعلى ابطحى رئيس  •

دفتر رئيس جمهور در دولــت اصالحات و عضو 
مجمع روحانيون مبارز، از نامه سيدمحمد خاتمى 

به رهبر انقالب خبر داد.
فــردانــيــوز نــوشــت: بــا انتقال ماشين های  •

پيشرفته IR-6 به فــردو و افزايش اين ماشين 
ها در آينده، ظرفيت و توان توليد اورانيوم ۶۰ 
ــدی ۱۰ برابر بيشتر از  ــدی يا ۳.۵ درص درص
ــواد  ــره م ــي ــه ظــرفــيــت ذخ ــد ک ــد ش ــواه قــبــل خ
هسته ای برای ايران در کوتاه ترين زمان افزايش 

چشمگيری خواهد داشت.
تابناک نوشت : غالمرضا مصباحى مقدم عضو  •

مجمع تشخيص نظام گفت: ساختار سياسى ما 
هم اکنون پارلمانى - رياستى است. معتقدم در 
بازنگری مى توان آن را به ساختار پارلمانى تغيير 
داد. در اين ساختار نخست وزير به عنوان نفر 
نخست اجرايى از سوی پارلمان تعيين مى شود 
و رئيس جمهور هم نقش هماهنگ کننده قوا را 
بر عهده دارد. اين ساختار برای کشور و شرايط 
امروز مناسب تر است. منتها پارلمان بايد حزبى 
باشد و پارلمان فعلى برای اين کار مناسب نيست 

و به درد اين کار نمى خورد.
اعتماد آنالین نوشت: در پى مسموميت بيش  •

از 2۰۰ دانشجوی دانشگاه صنعتى اصفهان، 
اعتراض گسترده و وسيعى در اين دانشگاه شکل 
گرفته است و دانشجويان دست به اعتصاب غذا 
زدند. رئيس دانشگاه صنعتى اصفهان در اين باره 
گفت: از صبح چهارشنبه، تعدادی از دانشجويان 
بيمار شدند و دليل آن نامشخص اســت، هنوز 
مشخص نشده که علت اين اتفاق بيماری ويروسى 
است يا مسموميت غذايى. بر اساس آزمايش های 
انجام شده، منشأ اين بيماری از آب نيست و تا روز 
دوشنبه يا سه شنبه نتايج آزمايش ها و منشأ اين 

اتفاق مشخص مى شود.
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چاپخانه هنر سرزمین سبز

گروه سياسی-رهبر معظم انقالب اسالمى صبح 
ديــروز در ديــدار صدها نفر از بسيجيان، تشکيل 
بسيج را از مهم ترين و بزرگ ترين ابتکارات امام 
خمينى خواندند و با ذکر گوشه هايى از برکات 
حضور بسيج در ميدان های مختلف چهل سال 
اخير تأکيد کردند: بسيج در جايگاه و شأنى باالتر 
از يک سازمان نظامى و در واقــع يک فرهنگ و 
تفکر و گفتمان است که ظرفيت دارد کشور را در 
حرکت عظيم ملت، با گام های بلند به پيش ببرد. 
حضرت آيت ا... خامنه ای با بيان تحليل کالن از 
جايگاه بسيج در جغرافيای سياسى دنيای اسالم و 
شکست نقشه راهبردی آمريکا در مقابل ملت ايران 
و لزوم فهم دقيق بسيج از عرصه کارزار وسيع ايران 
با آمريکا، گفتند: امروز مهم ترين شيوه بدخواهان 
ــران، جعل و دروغ پـــردازی است تا با تسلط بر  اي
مغزها، اهداف خود را محقق کند. در اين ديدار که به 
صورت زنده در اجتماعات بسيجياِن سراسر کشور 
به مناسبت روز بسيج دريافت مى شد، رهبر انقالب 
اسالمى، تبديل تهديدها به فرصت را از َمَلکات 
خدادادِی امام خمينى برشمردند و گفتند: امام 
در آذر ۵۸ چند هفته پس از تسخير النه جاسوسى 
و بعد از تهديدهای آمريکايى ها، به جای اين که مثل 
رؤسای غالب کشورها از اين تهديدها بترسد، با 
تأکيد بر ضــرورت وجود 2۰ ميليون بسيجى در 
کشور، ملت را با يک بسيج عمومى وارد ميدان کرد.

بسيج در نگاه امام فقط مربوط به ميدان نظامی 	 
نيست

ايشان با اشاره به بيانيه واال و شيوای امام در آذر 
۱۳۶7 يعنى 9 سال پس از تشکيل بسيج و استفاده 
ايشان از تعابير عجيب و ادبيات فاخر در مدح بسيج، 
افزودند: بسيج به گونه ای عمل کرد که امام خمينى 
در آن بيانيه مانند پدری که به فرزندانش عشق 
مى ورزد، بسيج را مدرسه عشق و مکتب شاهدان 
و شهيدان گمنام مى خواَند و با وجود برخورداری از 
عظمتى که دنيا و تاريخ را تکان داد، بسيجى بودن 
را افتخار خود بر مى شمرد و دست يکايک بسيجيان 
را مى بوسد.رهبر انقالب، مخاطب بيانيه سرشار از 
عشق و ارادت امام را همه بسيجياِن گذشته و حال 
و  آينده دانستند و افزودند: امام در همين بيانيه، 
بسيج دانشجو و طلبه را اعالم مى کند که نشان 
مى دهد بسيج در نگاه امام فقط مربوط به ميدان 
نظامى نيست بلکه بسيجى بايد در همه ميدان ها 
از جمله عرصه علم دين و علم مادی حضور داشته 
باشد. حضرت آيت ا... خامنه ای حضور بسيج در 
دفاع مقدس را حضوری بسيار کارامد، گره گشا، 
درخشان و موفقيت در آزمونى ُپر شکوه خواندند 
و افــزودنــد: با وجــود ايــن، جايگاه بسيج باالتر از 
يک سازمان نظامى است و در حقيقت بسيج يک 

فرهنگ و گفتمان و تفکر است.

  بسيجی بودن یعنی مظلوم شدن برای رهایی 	 
دادن مظلوم

 حضرت آيــت ا... خامنه ای در تبيين ويژگى های 
فرهنگ بسيجى، به »خدمت بى تظاهر و بى توقف 
به اجتماع و کشور« اشاره کردند و گفتند: بسيجى 
بدون داشتن حتى انتظار تشّکر، وارد ميدان جهاد 

و خدمت مى شود و خطرات آن را به جان مى خرد.
ايشان در بيان مصاديقى از اين خدمات، به تالش 
سخت و دشوار در هنگامه بالهای طبيعى از جمله 
سيل، به جان خريدن خطر ابتال به کرونا و مرگ 
برای نجات جان بيماران و حضور خستگى نشناس 
کمک های  گسترش  در  ابتکاری  شيوه های  با 
مؤمنانه، اشاره کردند و افزودند: جوانان برخوردار 
از فرهنگ بسيجى در محيط های علم و دانش نيز، 
افتخارات بسياری آفريدند که شهدای هسته ای و 
مرحوم کاظمى آشتيانى بنيان گذار مؤسسه رويان 
از جمله آنان هستند. رهبر انقالب حضور بى محابا، 
دالورانــه و با همه تــوان در ميدان های مقابله با 
دشمن را از ديگر جلوه های فرهنگ و تفکر بسيجى 
فرهنگ  بسيجى،  فرهنگ  گفتند:  و  خواندند 
مجاهدان گمنام است که بدون چشمداشت و با 
خطرپذيری، از همه وجود خود برای خدمت به 
کشور مايه مى گذارند و بــرای رهايى بخشيدِن 
ديگران مظلوم واقــع مى شوند، همچنان که در 
قضايای اخير، بسيجيان مظلومانه در عرصه بودند تا 
ملت در مقابِل اغتشاشگران و عناصر غافل يا مزدور 

دچار مظلوميت نشود.

انقطاع نسلی در بسيج وجود ندارد	 
حضرت آيت ا... خامنه ای »پرهيز کامل از نااميدی 
در هر شــرايــط« را از ويژگى های مهم فرهنگ 
ــد: برخالف برخى  ــزودن بسيجى دانستند و اف
سخنان روشنفکری، انقطاع نسلى در بسيج وجود 
ندارد و بسيجيان نوجوان و جواِن امروز با وجود اين 
که امام و دفاع مقدس را نديده اند همچون دهه 
شصتى ها با همان روحيه در ميدان کار و تالش و 
جهاد هستند. ايشان ظرفيت کشور برای »پرورش 
بسيج و تربيت رويش های نو به نو« و ظرفيت بسيج 
برای »توسعه و پيشرفت کشور« را دو واقعيت ممتاز 
برشمردند و با اشــاره به وجــود روحيه بسيجى و 
شجاعت و نهراسيدن از ورود به ميدان در نسل های 
پيشين ملت ايران گفتند: در حکومت طاغوت اين 
روحيه به دست بيگانگان يا حکومت های فاسد 
سرکوب مى شد. رهبر انقالب افزودند: با توجه 
به معنای حقيقى بسيجى، اشخاصى همچون 
شيخ محمد خيابانى، محمد تقى پسيان، ميرزا 
کوچک خان جنگلى، آقا نجفى و حاج آقا نورا...، 
آسيدعبدالحسين الری و رئيسعلى دلواری را هم 
مى توان به نوعى بسيجى ناميد. حضرت آيت ا... 
خامنه ای، پيروزی انقالب را باعث آزاد شدن روحيه 
و فرهنگ بسيجى دانستند و گفتند: انقالب با دادن 
اميد، روحيه ضداستعماری و ضداستبدادی را در 
ملت آزاد کرد و در پرتو حضور امام خمينى که به 
ملت روح و جان مى داد استعداد فرهنگ و تفکر 
بسيجى شکوفا شد. ايشان کتاب ها و شرح حال 
شهيدان بسيجى در دفاع مقدس را حاوی مطالب 
حيرت انگيز خواندند و افزودند: عظمت آن بزرگاِن 
ميدان نبرد، در حالى که يک بسيجى ساده بودند،  

انسان را متحير مى کند.

امتداد بسيج در جهان اسالم از برکات بسيج 	 
است

حضرت آيت ا... خامنه ای، امتداد بسيج در جهان 

اسالم را يکى ديگر از برکات بسيج دانستند و تأکيد 
کردند: به لطف خداوند اين يادگار امام، امروز در 
کشور و جهان اسالم فعال است و در آينده هم باقى 
خواهد ماند و ثمرات آن ديده خواهد شد. ايشان با 
يادآوری تعبير امام درباره بسيج که آن را براساس 
آيات قرآنى »شجره ای طيبه« خوانده بودند که ثمرات 
شيرين خود را در هر دوره ای بروز مى دهد، افزودند: 
نشان دادن نوزايى و زنده بودن انقالب، پيشرفت 
کشور به برکت کار جهادی و بى توقع، برجسته شدن 
عنصر معنويت در هر فعاليتى که با روحيه بسيج 
شکل بگيرد و آرمان گرايى در کنار عمل گرايى از 
جمله برکات روحيه بسيجى است که اين روحيه بايد 
در جامعه حفظ شود و دچار آفت مغرور شدن نشود. 
حضرت آيت ا... خامنه ای در ادامه به تحليل جايگاه 
بسيج در جغرافيای سياسى دنيای اسالم پرداختند 
و گفتند: جايگاه بسيج را بايد فراتر از مسائل روزمره و 

مقابله با اغتشاشات اخير دانست.

 استعمار توجه ویژه ای به منطقه ما داشته و 	 
دارد

ايشان با بررسى چرايى رويکرد ويژه استعمار به 
منطقه غرب آسيا افزودند: استعمار غرب که در 
ابتدا اروپا مظهر آن بود و سپس آمريکا، توجه خاص 
و ويژه ای به منطقه ما داشته و دارد زيرا منطقه غرب 
آسيا مرکز عمده نفت و انرژی و منابع طبيعى و چهار 
راه ارتباطى شرق و غرب است و بر همين اساس 
رژيم جعلى و غاصب صهيونيستى در اين منطقه 
پايه گذاری شد تا غرب در منطقه غرب آسيا برای 
غارت منابع و ايجاد جنگ و تفرقه انگيزی، پايگاه 

داشته باشد.

  مهم ترین نقطه در منطقه راهبردی غرب 	 
آسيا، ایران است

ــن کــه مهم ترين و  رهبر انــقــالب بــا تأکيد بــر اي
حساس ترين نقطه در منطقه راهــبــردی غرب 
آسيا، ايران است،  خاطر نشان کردند: بر همين 
اساس، در ابتدا انگليسى ها و سپس آمريکايى ها 
سرمايه گذاری ويژه ای به خصوص برای مزدور 
پروری در ايران کردند، تا سلطه کامل داشته باشند. 
حضرت آيت ا... خامنه ای در تشريح سلطه و فشار 
ــران و حاکمان قبل از انقالب  آمريکايى ها بر اي
گفتند: اين فشار به گونه ای بود که در خاطرات 
ــده، حتى  ــال سياسى دوران پهلوی ذکــر ش رج
محمدرضا پهلوی از باج خواهى های فزاينده آمريکا 
گله مند بود اما جرئت به زبان آوردن نداشت. ايشان 
با اشاره به پيروزی انقالب اسالمى در نقطه کانونى 
سلطه استعمار غرب در منطقه غرب آسيا گفتند: 
وقوع انقالب، ناگهان ُچرت استعمارگران را پاره و 
ضربه ای مهلک، گيج کننده و غافلگيرانه به سياست 
های استعماری در جزيره َامن آن ها وارد کرد. 
رهبر انقالب با تأکيد بر اين که انقالب اسالمى سّد 
مستحکمى در مقابل حضور آمريکا و غرب در منطقه 
شد و هويت جديدی را به وجود آورد، خاطرنشان 
کردند: انقالب اسالمى،  هويت وابستگى کشور را 
تبديل به »هويت استقالل و استحکام و روحيه روی 
پای خود ايستادن و از موضع قدرت حرف زدن و باج 
ندادن«، کرد و اين تفکر طبعًا در ايران منحصر نماند 

و در منطقه اثر گذاشت.

 روایت رهبر انقالب از طراحی آمریکایی ها 	 
برای ساقط کردن6 کشور

حضرت آيت ا... خامنه ای با اشاره به مباحث مربوط 
به صدور انقالب در اوايل پيروزی انقالب اسالمى 
گفتند: من در همان سال های ابتدايى انقالب در 
نماز جمعه گفتم، انقالب همچون بوی گل و هوای 
بهاری است که خودش در فضا پيچيده مى شود 
و همه آن را استشمام مى کنند و کسى نمى تواند 
جلوی آن را بگيرد به همين علت انقالب اسالمى 
به طور طبيعى، مردم منطقه را دگرگون و آن ها را 
بيدار کرد بنابراين غربى ها و به ويژه آمريکايى ها 
بايد به فکر عالج مى افتادند زيرا نهال انقالب سلطه 
آن ها بر ايران را از بين برده و منطقه را دچار تزلزل 
کــرده بــود. حضرت آيــت ا... خامنه ای مهم ترين 
مشکل غرب برای مقابله با نظام اسالمى در ابتدای 
پيروزی انقالب را حضور مردم و نيروهای انقالبى 
در صحنه دانستند که تبلور عينى آن شکست صدام 
و حاميان غربى او در هشت ســال دفــاع مقدس 
ــاره به طراحى  بود.رهبر انقالب اسالمى با اش
آمريکايى ها که حــدود ۱۵ ســال قبل به وسيله 
شخصيت های برجسته اين کشور افشا شد، گفتند: 
طراحى آن ها اين بود که شش کشور عراق، سوريه، 
لبنان، ليبى، سودان و سومالى را ساقط کنند تا 
در نهايت، امتداد و عمق راهبردی ايران در منطقه 
از بين برود و با تضعيف کشور،  در نهايت خود نظام 
ايــران ساقط شود.حضرت  جمهوری اسالمى 
آيــت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: اما تفکر و 
امتداد انقالب اسالمى در سه کشور عراق، سوريه و 
لبنان کارکرد پيدا کرد و کار بزرگ و مهمى انجام شد 
که عبارت است از شکست آمريکا در اين سه کشور.

مشخص می شود که چرا نام »حاج قاسم« تا این 	 
حد محبوب است

ايشان با اشــاره به شکست طراحى آمريکا برای 
از بين بردن حزب ا... و َامل در لبنان و همچنين 
ناکامى در عــراق و سوريه با وجــود چندين هزار 
ميليارد دالر هزينه و هزاران ساعت کار فکری با 
به کارگيری صدها متفکر تأکيد کردند: اين نقشه و 
توطئه در منطقه، با نيروی عظيم و کارامد جمهوری 
اسالمى خنثى شد و مظهر و پرچم اين نيروی عظيم، 
شخصى به نام »حاج قاسم سليمانى« بود، بنابراين 
اکنون مشخص مى شود که چرا نام »حاج قاسم« تا 
اين حد برای مردم ايران، محبوب و برای دشمنان، 

تا اين حد ناراحت کننده است.

ــوان فهميد علت اصـــرار دشــمــن بر 	  ــی ت  م
برجام های ۲ و 3 چه بود

رهبر انقالب، بسيجيان را به فهم و تحليل کالن از 
اين کارزار وسيع و پرهيز از محدود کردن ديد خود 
به درگيری با چند عنصر ضدانقالب توصيه کردند و 
گفتند: با اين تحليل کالن است که مى توان فهميد 
علت اصرار دشمن بر برجام های 2 و ۳ چه بود که 
در داخل نيز عده ای البد از روی غفلت حرف آن ها 
را تکرار مى کردند. ايشان در اين زمينه افزودند: 
برجام 2 يعنى ايران حضور منطقه ای خود را کاماًل 
رها کند و برجام ۳ يعنى ايران متعهد شود که هيچ 
سالح راهبردی و مهم مانند موشک و پهپاد توليد 

نکند تا در مقابل تهاجم، دست خالى باشد.

 هر اغتشاشگر و تروریستی باید مجازات شود	 
حضرت آيت ا... خامنه ای، حضور بسيج در کشور را 
سينه سپر کردن در مقابل چنين توطئه های بزرگى 
دانستند و خاطرنشان کردند: شما بسيجيان در 
اين ميدان نبرد، از حرم دفاع و با داعِش دست ساز 
آمريکا مبارزه کرديد و به دالوران رزم آوِر لبنان و 
فلسطينى ها هر چه توانستيد کمک کرديد و باز هم 
کمک خواهيم کرد . ايشان با تأکيد بر اين که ميدان 
رزم بسيج چنين ميدان وسيع و عميقى است نه 
فقط مبارزه با چند اغتشاشگر خيابانى، افزودند: 
البته اين به معنای صرف نظر کردن بسيج از مقابله 
با اغتشاشگران نيست چرا که آن مسئله نيز بايد 
عالج و هر اغتشاشگر و تروريستى مجازات شود 
اما بسيجى بايد قدر خود و بسيج را بداند و محدود 
به کارهای جزئى نشود و بداند که اغتشاشگر نيز 
سرانگشت همان دستى است که در آن نقشه بزرگ 

شکست خورده و اين جا به ميدان آمده است.

 مبارزه و درگيری اصلی با استکبار جهانی 	 
است

رهبر انقالب اسالمى تأکيد کردند: بسيج فراموش 
نکند که مبارزه و درگيری اصلى با استکبار جهانى 
است و اين چند نفر، غافل يا جاهل يا بى اطالع و 
دارای تحليل غلط   يا مزدور هستند. ايشان با ابراز 
تأسف از تحليل های سست و بى مايه برخى افراد 
گفتند: بعضى از اين افراد در روزنامه ها و فضای 
مجازی مى گويند برای تمام کردن اغتشاشات 
بايد »مشکل تان را با آمريکا حل کنيد« و »صدای 

ملت را بشنويد«.

مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی کند	 
ــت ا... خامنه ای با طرح اين سوال که  حضرت آي
ــران حل مى شود«،  »چگونه مشکل آمريکا با اي

گفتند: اين يک سوال جدی و واقعى است و قصد 
دعوا نداريم. آيا مشکل با نشستن و مذاکره کردن 
و تعهد گرفتن از آمريکا حل مى شود؟ ايشان با 
يادآوری مذاکرات الجزاير با آمريکايى ها در سال 
۱۳۵9 بر سر آزادی گروگان ها و تعهد آمريکا به آزاد 
کردن ثروت های ايران و پرهيز از مداخله در امور 
داخلى ما، گفتند: ما همه گروگان ها را آزاد کرديم 
اما آمريکا به تعهدات خود از جمله رفع تحريم ها و 
آزاد کردن ثروت های مسدود شده ملت عمل نکرد. 
رهبر انقالب، بدعهدی آمريکا در قضيه برجام يعنى 
برداشتن تحريم ها در مقابل کاهش فعاليت صنعت 
هسته ای را نمونه ديگری از بطالن حل مشکل با 
آمريکا از طريق مذاکره دانستند و افزودند: مذاکره، 
مشکل ما با آمريکا را حل نمى کند، بله باج دادن به 
آمريکا مشکل را حل مى کند که البته به يک بار باج 
دادن هم قانع نيستند و هر بار باج جديدی خواهند 

خواست.

ــا غيرتی حــاضــر نيست به	  ــی ب ــران  هيچ ای
 آمریکایی ها باج  بدهد

ــد: اول مى گويند  ــزودن ايشان در ايــن زمينه اف
غــنــى ســازی 2۰ درصـــد را تعطيل کنيد، بعد 
غنى سازی ۵ درصد را، بعد کل صنعت هسته ای 
را، بعد تغيير قانون اساسى را مطالبه مى کنند، بعد 
محبوس شدن پشت مرزها و خالى کردن دست 
ايران و تعطيلى صنايع دفاعى را. حضرت آيت ا... 
خامنه ای با تأکيد بر اين که ممکن است يک نفر 
حتى جمهوری اسالمى را قبول نداشته باشد اما 
هيچ ايرانى با غيرتى حاضر نيست چنين باج هايى 
را بدهد، گفتند: بنابراين مذاکره با آمريکا مشکلى 
را حل نمى کند و تنها در صورت باج دادن در همه 
مسائل اساسى و عبور از همه خطوط قرمز است که 
آمريکا مانند دوره پهلوی ديگر کاری با کشور ندارد، 
اما آيا مردم برای اين شيوه، انقالب کردند و اين همه 

شهيد دادند؟

   صدای رعدآسای ملت، امسال در ۱3 آبان 	 
بلند شد

ايشان در مقابل تجويز ديگر برخى مدعيان مبنى بر 
»شنيدن صدای ملت« خاطر نشان کردند: صدای 
رعدآسای ملت، امسال در ۱۳ آبان بلند شد؛ آيا آن 
را شنيديد؟ شما بشنويد صدای ملت را. آن جمعيت 
عظيم و بيش از ۱۰ ميليونى در تشييع شهيد 
سليمانى صدای ملت بود. امروز تشييع شهدا در 
شهرهای مختلف و شعارهای مردم عليه تروريسم 
و اغتشاشگر صدای ملت است. شما صدای ملت 

را نمى شنويد؟

ــروز مهم ترین شيوه بدخواهان، جعل و 	  ام
دروغ پردازی است

رهبر انقالب در بخش پايانى سخنان شان به بيان 
چند توصيه به بسيجيان پرداختند: »بسيجى بمانيد 
و روحيه و ايمان بسيجى را در خود حفظ کنيد«، 
»قدر خود را بدانيد البته خاصيت بسيجى تفاخر 
نکردن است اما قدر اين توفيق خدادادی را بدانيد«، 
»دشمن و نقاط ضعف و نقشه های آن را بشناسيد و 
در مقابل دشمنى که با بزرگ و قوی جلوه دادن خود 
به دنبال غافلگير کردن شماست، هوشيار باشيد«، و 
»رشد معنوی خود را مراقبت و اندازه گيری کنيد«.

ايشان در توصيه پنجم به بسيجيان گفتند: امروز 
مهم ترين شيوه بدخواهان، جعل و دروغ پردازی به 
وسيله تلويزيون های شان يا فضای مجازی است، 
در مقابل اين شگرد با عمل به وظيفه جهاد تبيين، 
»روشن بينى خود را افزايش دهيد« و اجازه ندهيد 
دشمنى که بيش از تسلط بر سرزمين ها به دنبال 

تسلط بر مغزهاست، به اين هدف دست يابد.

آمادگی عملی خود را حفظ کنيد و غافلگير 	 
نشوید

رهبر انقالب در توصيه ششم با تأکيد بر اين که 
»آمــادگــى عملى خــود را حفظ کنيد و غافلگير 
نشويد«، گفتند: حواس همگان به ويژه مسئوالن 
کشور بايد به مسائل اطراف کشور هم جمع باشد 
چرا که برای ما هم منطقه غرب آسيا، هم قفقاز و 
هم مناطق شرقى کشور مهم است و بايد حواس ما 
به همه اين ها باشد که دشمن چه کاری مى خواهد 

انجام دهد؟

 بچه های تيم ملی فوتبال چشم ملت ما را 	 
روشن کردند

حضرت آيــت ا... خامنه ای با اشاره به استفاده 
مستکبران از فرصت جام جهانى و غفلت ناشى 
از تمرکز همه چشم ها به آن برای انجام کارهای 
ــای قبلى اين مسابقات(،  ديگر )مانند دوره ه
مراقبت و هوشياری در اين مقطع را مورد تأکيد 
قرار دادند و افزودند: اکنون که اسم جام جهانى 
را آورديم بگوييم که بچه های تيم ملى ما چشم 
ــاءا... چشم شان  ملت را روشــن کردند و ان شـ
روشن باشد که ملت را خوشحال کردند. ايشان 
در توصيه هفتم، بسيجيان را به مراقبت از نفوذ 
افراد ناباب و فاسد در بسيج سفارش کردند و 
توصيه آخر خود را به يک دستور قرآنى اختصاص 
دادند که »سست نشويد و غمگين نگرديد، شما 

برتريد اگر ايمان داشته باشيد«.

 رهبر انقالب در دیدار بسيجيان با بيان این که دشمن به دنبال برجام ۲ و 3 یعنی رها کردن حضور 
منطقه ای و توليد سالح های راهبردی بود، مطرح کردند:

روایت شکست نقشه منطقه ای آمریکا 
بسيج نباید فراموش کند درگيری اصلی با استکبار جهانی است. امتداد بسيج در جهان اسالم از برکات 

 بسيج است

 تنها چيزی که مشکل ما را با آمریکا حل می کند »باج دادن« است آن هم نه یک بار؛ به دفعات مختلف 



واکنش سروش صحت، امین حیایی، 
جواد عزتی و... پس از دیدن من جالب بود

ــاره واکــنــش  ــ »مــتــیــن« دربـ
ــازیــگــرهــا در زمــانــی که  ب
برای اولین بار او را دیدند، 
خــاطــرات جــالــبــی دارد و 
بازیگرها  »همه  می گوید: 
خیلی تعجب می کنند از این 
که کسی مثل »بروس لی« در 
سینمای ایران هست! مثال 
آقای شهرام قائدی سر فیلم 
سرقت بی نقص، ساعت ها 
با من درباره این که چقدر با 
این شباهتم به بروس لی در 

سینمای جهان،  می توانم موفق باشم حرف می زد. شاهرخ استخری اولین 
بار که من را دید، گفت شاید باورت نشود؛ یکی هست تو سینمای جهان که 
خیلی شبیه توست! بعدش که متوجه شد من خودم هم عاشق بروس لی 
هستم و او را می شناسم، از جلوی دوربین که به پشت صحنه آمد، می گفت من 

خودم هم عاشق بی چون و 
چرای بروس لی هستم و آرزو 
دارم در یک فیلم رزمی بازی 
کنم. آقای سروش صحت هم 
اولین بار به شوخی گفت، 
ایــن بــروس لی ایــن جا چی 
کار می کنه؟ گفتم من متین 
نیرومند هستم، گفت واال 
مــن دیــدمــت از دهنم پرید 
ــای  ــم خــنــدیــدیــم. آق ــا ه و ب
که  هــم  طالبی  ابوالقاسم 
اولین بار ویدئوی نانچیکو 

زدن مرا دیدند با دستیار کارگردان صحبت کردند و از ماجرای دعوت 
»جت لی« برای بازی در فیلم شان گفتند. بازی با حمید صفت هم در سریال 
طالق که به زودی پخش خواهد شد، برایم تجربه زیبایی بود. امین حیایی هم 
که همه می دانید چندین سال رزمی کار بوده، جلوی همه مرا در آغوش گرفت 

و گفت، »این برادر کوچیکه 
منه« که تا آخر فیلم بقیه واقعا 
تصور می کردند من بــرادر 
امین حیایی هستم! یا مثال 
آقای جواد عزتی که خودم 
هم یکی از طرفداران شان 
ــد چطور  هستم، وقــتــی دی
نانچیکو می زنم، می گفت 
بــه قـــدری ســریــع نانچیکو 
می زنی که اصال نتوانستم 
ببینم. خاطرات این مدلی 

بسیار زیاد است.«

تمامدوستانم»بروسلی«صدایممیکنند!

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

»لی جون فــان« معروف به »بروس لی« فقط یک بازیگر موفق یا یک 
پرونده

 
ورزشکار رزمی توانمند، یک بوکسور قهرمان، یک استاد سرشناس و... 
نبود بلکه او همه این ها بود. »بروس لی«  ۲۷ نوامبر سال ۱۹۴۰ در سال 
اژدها در سانفرانسیسکوی آمریکا به دنیا  آمد اما در هنگ کنگ رشد 
کرد. او در یک خانواده ۷ نفره بزرگ شد، پدرش خواننده  اپرا    و مادرش یک چینی-آلمانی 
بود. پدر »بروس لی« عالوه بر خوانندگی، در ورزش »ووشو« مهارت زیادی داشت و به همین 
دلیل او به رشته ورزش های رزمی عالقه مند شد و در آن بسیار پیشرفت کرد. همچنین 
»بروس لی« از طریق پدرش به سینما راه پیدا کرد. او در کودکی در چند فیلم سیاه و سفید 
کوتاه بازی کرد. اولین نقشش را به عنوان نوزاد در کالسکه بازی کرد و وقتی که ۱۸ ساله 
بود، حضور در ۱۲ فیلم را در کارنامه هنری خود داشت. این اسطوره هنرهای رزمی در ۱۹ 
سالگی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و دانشجوی رشته فلسفه شد. او در جوانی برای 
تامین هزینه تحصیلش ابتدا در رستوران کار می کرد اما چندی بعد تصمیم گرفت آموزش 
کونگ فو ببیند و با استقبال فراوان دوستانش مواجه شد. شهرت او روز به روز بیشتر شد 
چراکه فیلم های رزمی بروس لی بسیار هیجان آور و شگفت انگیز بود. ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۳، او 
در ۳۳ سالگی و به دنبال  احساس سردرد و خوردن یک Eguagesic )آسپرین قوی(  به کما 
و سپس از دنیا رفت. علت قطعی مرگ او، هنوز هم مشخص نشده اما به تازگی دانشمندان 
با خلق یک فرضیه جدید، به علت مرگ بروس لی پی بردند و به 5۰ سال حدس و گمان 
پایان دادند. دانشمندان و پژوهشگران، اختالل عملکرد کبد را  دلیل مرگ او معرفی 
کرده اند. آن ها می گویند مصرف زیاد آب به هیپوناترمی ادم مغزی )تورم مغزی( و سپس 
اختالل در عملکرد کبد منجر شده است. به گفته محققان، ناتوانی در دفع آب کافی 
می تواند عواقب مرگباری را به همراه داشته باشد و این پژوهش علمی نشان می دهد که 
علت مرگ بروس لی همین موضوع بوده است. در پرونده امروز زندگی سالم به سراغ 
»متین نیرومند« رفتیم که به دلیل بازی در نقش بدل »بروس لی« در سریال »شش قهرمان 
و نصفی« مورد توجه قرار گرفت و عالوه بر ظاهر، سبک زندگی اش هم شبیه »بروس لی« 

است.

 

 

 

 

 

  

 در سالروز تولد اسطوره هنرهای رزمی و همزمان با مشخص شدن علت مرگ او بعد از نیم قرن
 به سراغ »متین نیرومند« معروف به بروس لی ایرانی رفتیم

 از طریق همسایه هایمان متوجه شدم
 که شبیه »بروس لی« هستم!

ماجرای عالقه مند شدن »متین« 
به »بروس لی« از کجا شروع شده 
ــوال پاسخ  ــه ایـــن سـ ــت؟ او ب اسـ
می دهد: »داســتــان برمی گردد 
ــان کــودکــی مــن. آن زمــان  بــه زم
مثل االن اینترنت و دسترسی به 
فیلم ها وجود نداشت. یادم هست 
همسایه هایمان  از  چندتا  کــه 
می گفتند که شباهت زیــادی به 
»جکی چان« و »بروس لی« داری 
اما من آن موقع حتی نمی دانستم 

که ورزش رزمی چی هست و برنامه های مورد عالقه ام پویانمایی بود! با این حال، 
وقتی به پدرم ماجرا را گفتم، رفت و یکی از فیلم های »بروس لی« را به سختی پیدا 
کرد و با خانواده نشستیم و دیدیم. بعد از آن بود که »بروس لی« برای من یک الگو 
شد و من به شدت به هنرهای رزمی عالقه پیدا کردم، در حدی که صبح، ظهر و 
شب که بیرون بودم، با بچه ها درگیر می شدم و حرکاتی را که از بروس لی دیده 
بودم، انجام می دادم! وقتی سنم بیشتر شد، متوجه خیلی چیزها درباره شخصیت 
بروس لی شدم و فهمیدم او عالوه بر بازیگری، یک استاد توانا در عرصه هنرهای 
رزمی و در زمان خودش تنها کسی بود که جهان سینما را با سبک بازی خودش 
دگرگون کرد. از این ها گذشته یک فلسفه دان بود که باعث شد من هم بخواهم 
فلسفه خیلی چیزها را بدانم و به رویدادهای اطرافم نگاه موشکافانه تری داشته 
باشم. بروس لی حتی در رقص هم دستی داشت و برنده جایزه رقص چاچا که 
بسیار هم سخت است، شده بود. وقتی این را فهمیدم، اول تعجب کردم ولی بعد 
از آن یادم آمد که »بروس لی« می گوید شما از هر توانایی که در وجودتان هست، 
باید استفاده کنید. از این رو هر چه با شخصیت »بروس لی« بیشتر آشنا می شدم، 
عالقه ام به او بیشتر می شد. از گذشته تا کنون، تمام دوستان و اطرافیانم مرا با اسم 

برو س لی صدا می کنند.«

فوت پدرومادرم در 12 سالگی ام 
سخت ترین مرحله زندگی ام شد

6 ســالــگــی  از  مــتــیــن 
در کــنــار پـــدرش کــه از 
ــاران رشــتــه  ــ ــکـ ــ ورزشـ
ــا ایــن  ــوده، ب ــ کشتی ب
می شود.  آشنا  ورزش 
به  ســالــگــی   10 در 
تکواندو عالقه مند می 
شود و به دنبال آموختن 
ــی در  ایــن ورزش رزمـ
مدرسه تکواندو ثبت نام 

می کند، اما خیلی زود، زندگی آن روی دیگرش را به او نشان می دهد. »متین« 
در 12 سالگی در یک حادثه پدر و مادرش را از دست می دهد و مجبور می شود 
در بهزیستی زندگی کند. خودش در این باره می گوید: »این بحث واقعا طوالنی 
است ولی اگر بخواهم خیلی خالصه بگویم، پدر و مادرم در 12 سالگی من فوت 
شدند که مجبور شدم وارد سخت ترین مرحله زندگی ام بشوم. من ماندم و دنیایی 
که هیچ محبتی در آن بی دلیل نیست و برای کسی مهم نیست چه سختی هایی در 
زندگی دارید. شاید اگر عاشق بروس لی نبودم در همان سن خودکشی می کردم 
چون تمام اموال پدرم را که به ارث می بردم، برخی اعضای خانواده ام دزدیدند و... 
که حتی یادآوری اش هم آزارم می دهد که یک خانواده با من در آن سن چه کردند. 
آن روزها با خودم می گفتم اگر این اتفاق برای »بروس لی« می افتاد، چه می کرد؟ 
دورانی که در بهزیستی بودم، درسم را ادامه دادم. در 1۸ سالگی کارهای یدی 
می کردم و هزینه باشگاه و تحصیلم را خودم مــی دادم. حقیقتا نمی خواهم از 
سختی هایی که کشیدم بگویم، از این که چگونه شب و روز را سپری می کردم ولی 

در دل هیچ وقت امیدم را از دست ندادم.«

 جای فیلم های رزمی در ایران 
خالی است

»نیرومند« تا امــروز در چندین فیلم و سریال بــازی کــرده است که 
خاص ترین آن ها، نقش بدل »بروس  لی« در سریال شش قهرمان و 
نصفی از شبکه تهران بوده است. او درباره تعداد فیلم هایی که تا امروز 
در آن ها بازی کرده، می گوید: »باید بگویم که این سوال را خیلی ها از 
من می کنند که چه تعداد فیلم بازی کرده ام. از آن جایی که بیشتر 
نقش هایی را که بازی کــردم، دوست نداشتم، اسامی و تعداد این 
فیلم ها در ذهنم نمانده اما می توانم به سریال »شش قهرمان و نصفی«، 

»آرمـــــــانـــــــدو«، 
»سرقت بی نقص« 
و... اشــاره کنم. 
قلبی ام  آرزوی 
ایـــــن اســـــت کــه 
سینمای  صنعت 
ــدری  ــه ق ــران ب ــ ای
پیشرفت کند که 
فیلم ها  مــوضــوع 
اجتماعی،  فقط 
کمدی یا عاشقانه 
نباشد. چــرا باید 
که  فیلم هایی  به 
بــروس لــی60 یا 
پیش  ســـال   ۷0
بــــــازی کــــــرده و 
ســاخــتــه شـــده، 

غبطه خورد؟«

فریم به فریم فیلم های »بروس لی« را حفظم!
از »متین« می پرسم که احتماال همه فیلم های بروس لی 
را دیده، درست است؟ که می گوید: »من تمام مستندات و 
فیلم های بروس لی را دیده ام حتی فیلم هایی که در کودکی 
بــازی کــرده و فقط به زبــان چینی در یوتیوب اســت. چون 
پدر بروس لی هم کارگردان و هم بازیگر بود، او از کودکی 
وارد عرصه سینما شد و در نهایت در ۳0 تا ۳2 سالگی آن 
فیلم های معروفش را بازی کرد. من هنوز هم در کنار آثار 
برجسته جهان، فیلم های بــروس لی را می بینم و حتی 
فریم به فریم می دانم که بعدش چه می شود و دیالوگ ها 
را هم حفظم ولی هر بار جوری می بینم که اگر کسی پیش 
من نشسته باشد، فکر می کند بار اول است که می بینم! 
به جز فیلم های بروس لی و جکی چان و فیلم های رزمی، 
کارهای کارگردانان بزرگ و بازیگرهای توانا را هم دنبال 
می کنم. بازیگرهای محبوب من به جز این ها، جیم کری و 
آل پاچینو هستند که اگر فقط حرف بزنند، من را مجذوب 

خود می کنند.

روزی 8 ساعت تمرینات رزمی انجام می دهم
شباهت »متین« به بروس لی فقط به صورتش نیست. او برای داشتن تمرینات ورزشی شبیه 
آن اسطوره رزمی هم، برنامه هایی دارد. از او می پرسم که زندگی به سبک بروس لی 
سخت نیست؟ می گوید: »زندگی هر انسانی به سبک خودش است، با سیاست و 
برنامه ریزی برای اهداف خودش. من هر روز ۵ تا ۸ ساعت تمرینات رزمی انجام 
می دهم و در بدترین حالت تمرینات سنگین را حذف می کنم. از نظر تغذیه 
هم بیشتر سمت میوه و سبزیجات می روم و تا جای ممکن از خوردن گوشت 
دوری می کنم. تنها ایرادی که در مسائل تغذیه ای دارم، عالقه شدیدم به 

نوشیدنی های انرژی زاست که موقع ورزش استفاده می کنم.«

 بروس لی راه شکست نخوردن 
در زندگی را می دانست

خیلی دوست دارم که متین با این شناخت و عالقه به بروس لی، شخصیت او 
را برایم بیشتر معرفی کند که می گوید: »از او هر چه در کتاب ها و مستندات 
آمــده، دیدم و آن ها را در آرشیو خود دارم ولی باز هم نمی توانم بگویم 
بروس لی را می شناسم زیرا با او زندگی نکردم ولی به نظر شخصی خودم، 
بروس لی یک قهرمان در زندگی من بود و راه شکست نخوردن در زندگی 
را می دانست. جالب این است که بسیاری از جمالتش راه را نشان می دهد، 
گویا قبال در آن شرایط بوده و مانند پدری می ماند که می داند کدام راه 
درست است و به طرفدارانش آن ها را می گوید. مثال گفته که شکست وقتی 
اتفاق می افتد که شما شکست خود را قبول کنید و حرکت به سمت موفقیت 

بسیار سخت و دشوار است و تحمل درد، انسان را قوی می کند.«

 کاریزماتیک بودن بروس لی
 به محبوبیت اش کمک کرد

از »متین« که شغلش به جز بازیگری، مربیگری رشته رزمی 
جیت کان دو اســت، می پرسم که رمز محبوبیت بروس 
لی در جهان چیست؟ او می گوید: »نظر من این است که 
بــروس لی از زمــان خود بسیار جلوتر بود و همین باعث 
می شد درک باالیی از جهان هستی داشته باشد. او یک 
رزمی کار بسیار توانا بود و تمام رزمی کارها می دانند که 
این هنر روی روح و ذهن انسان تاثیر بسزایی می گذارد. 
در زمان های پیش از بروس لی هم استادان عرصه رزمی 
همیشه نامی بودند، او عالوه بر آن، یک بازیگر بین المللی 
بود که در تمام جهان آثار او پخش شد. کاریزماتیک بودن 
بروس لی به قدری زیاد است که تنها چهره اش، آدم را پای 
فیلم هایش میخکوب می کند و به محبوبیتش کمک کرد. 
بروس لی عالوه بر بازیگر، نویسنده و کارگردان قدری هم 
بود و مثل مارتین اسکورسیزی عالقه ای به جلوه های ویژه و 
صحنه های خشک و بی روح نداشت. موزیک فیلم هایش را 
خودش انتخاب می کرد 
و حتی چند فیلم نامه 
نوشته بود که هنوز آن 
نکرده اند  تولید  را  ها 
ولی قصد دارند در آینده 

آن ها را بسازند.«

۲۳۱۱
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  وز وز گوش
وز وز گوش )Tinnitus( به احســاس شنیدن 

صدای زنگ یا صداهای دیگر در گوش یا درک 

آن توسط مغز گفته می شود، زمانی که محرک 

صوتــی خارجــی در محیط وجــود نــدارد. در 

این حالت، شــخص بدون این کــه صدایی در 

محیط باشد به طور مداوم صداهایی شبیه نویز 

احساس می کند. این حالت می تواند دایمی 

یا موقتی باشــد که در هر دو صورت احســاس 

ناخوشــایندی اســت. این عارضه  می تواند بر 

اثر استفاده طوالنی مدت از هدفون یا شنیدن 

موسیقی با صدای بلند به وجود بیاید.

   نداشتن تمرکز 
صدای بلند می تواند تأثیر منفی زیادی بر پرده 

گوش شما داشته باشــد. صدا از گوش به مغز 

می رسد و بر سیستم عصبی تأثیر می گذارد و 

باعث از بین رفتن تمرکز می شود. قدرت تمرکز 

ممکن اســت یکی از عوارض اســتفاده زیاد از 

هدفون و هندزفری باشد.

   کم شنوایی
گوش دادن روزانه به موســیقی بلند )صدایی 

بلندتر از ۸۵ تا ۹۰ دسی بل(  برای مدت زمان  

طوالنی می تواند به کم شنوایی ناشی از صدای 

بلند )NIHL( منتهی شــود. ایــن عارضه که از 

اثرات هندزفری بر گوش است، ممکن است 

موقتی یا دایمی باشد.

   عبور نکردن هوا
امــروزه شــرکت هــای ســازنده هدفــون به 

نحــوی آن هــا رامی ســازند که موســیقی به 

بهترین شــکل شــنیده شــود. اما برای این 

کــه موســیقی را بــه بهتریــن شــکل ممکن 

بشــنویم، باید هدفون ها را مســتقیم داخل 

کانال گوش بگذاریم که باعث می شود هیچ 

هوایــی از گوش عبــور نکند و عبــور نکردن 

هوا شــما را در معــرض عفونت هــای گوش 

قرار می دهد.

   اثر منفی روی مغز
گوش داخلی مستقیم با مغز در ارتباط است. 

به همین دلیل بروز کوچــک ترین عفونتی در 

گوش داخلی روی مغز اثر می گذارد و  ممکن 

است به مشکالت جدی منجرشود.

همچنین امواج الکترومغناطیسی که توسط 

هدفون هــا تولید می شــوند، می توانند باعث 

آسیب های جدی به مغز شوند. البته این فرضیه 

هنوز ثابت نشــده اما افرادی که در روز بیشتر 

با بلوتــوث، هدفون و ..ســروکار دارند بیشــتر 

مستعد ابتال به بیماری های مغزی هستند.

   نکات سالمت گوش هنگام استفاده
 از هندزفری و هدفون 

۱ از هدفــون هــای حــذف کننــده نویــز 
استفاده کنید: شــما به کمک هدفون های 
مجهز به سیستم های حذف نویز، به راحتی از 

ورود هرگونه صدای اضافه هنگام گوش دادن 

به موسیقی جلوگیری خواهید کرد.

۲ با صدای مجاز به موسیقی گوش کنید: 
سعی کنید صدا را تنظیم کنید و از گوش دادن 

به موسیقی با صدای بلند بپرهیزید.

۳  فاصلــه زمانــی ایجــاد کنید: یکی از 
بهترین راه هــا، ایجاد وقفه و فاصلــه زمانی در 

گوش دادن به موســیقی اســت. این عمل در 

طوالنی مدت باعث می شــود از بروز آسیب به 

سیستم شــنوایی شما جلوگیری شــود. بهتر 

است هر 6۰ دقیقه گوش دادن به موسیقی را 

با 6۰ درصد از صدای  آن موزیک انجام دهید و 

سپس استراحت کنید.

۴  هندزفری خــود را تمیز نگه دارید: به 
طور منظم هندزفری را تمیز کنید تا از تجمع 

باکتری ها، عرق و بافت های ریخته شده پوست 

جلوگیری شــود. اگر هدفون ها سر اسفنجی 

دارند، آن ها را یــک بار در ماه عــوض کنید. از 

اســتفاده مشــترک هندزفــری بــا دیگــران 

خودداری کنید.
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ذرت بخارپز به روش سرآشپز 

وز وز گوش، کم شنوایی و اثر منفی روی مغز از عوارض 

استفاده مداوم از هدفون و هندزفری هاست 

زندگیسالم
یک شنبه  
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صدای بی صدایی 
هدفون ها 

ذرت یکــی از مواد غذایــی پرطرفدار اســت که به شــکل های 

مختلفی طبخ می شود و هر کدام از این روش ها طعم خاصی به 

ذرت می بخشد و طرفدار خاص خودش را دارد.

1-برای شــروع آب پز کردن ذرت، یک قابلمه متوسط بردارید. 

چهار فنجان آب را داخــل قابلمه بریزید و روی حــرارت زیاد قرار 

دهید تا جوش بیاید.2-ذرت ها را از وســط نصف کنید. سپس، 

حبه های سیر را پوست بگیرید و به صورت ریز خرد کنید.

3-سیر، آویشن، شیر، کره و نمک را به آب اضافه کنید. ذرت ها را 

با احتیاط داخل قابلمه بچینید و حرارت را کم کنید. بسته به نوع 

ذرتی که اســتفاده می کنید، زمان پخت متفاوت است. بنابراین 

هر چند دقیقه یک بار به کمک چنگال ذرت ها را بررسی کنید و  از 

پختن آن ها مطمئن شوید.4-بعد از این که ذرت ها پختند، آن ها 

را از قابلمه خارج و بالفاصله سرو کنید.

آشپزی من

   

میان وعده 

 

مواد الزم:
آب: چهار فنجان

ذرت تازه: شش عدد

سیر: شش حبه

برگ تازه آویشن: یک چهارم 

فنجان

شیر: یک فنجان

کره پاستوریزه: 1۰۰ گرم

نمک: به مقدار الزم

ورزش در آب |  مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری ها گــزارش می دهد 

که  وضعیت افراد مبتال به آرتریت روماتوئید پس از شرکت در آب درمانی یا 1

ورزش در آب گــرم در مقایســه بــا دیگــر انــواع فعالیت هــا، رو بــه بهبودی 

رفته اســت.افراد مبتال به آرتریــت روماتوئید کــه در آب درمانی شــرکت کردند، درد و 

حساسیت مفاصل کمتری را در مقایســه با افرادی که این فعالیت را نداشتند، تجربه 

کردند و همچنین خلق و خوی آن ها تقویت شده است.

تای چی |  تای چی یک هنر رزمی سنتی چینی اســت که حرکات آهسته و 

مالیم را با تمرکز ذهنی ترکیب می کند. ایــن ورزش باعث بهبود عملکرد و 2

ســفتی عضالت و کاهش ســطح درد و اســترس در افراد مبتال بــه آرتریت 

روماتوئید می شــود.تمرین تای چی می تواند به کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود 

عزت نفس و انگیزه کمک کند.

پیاده روی |  پیاده روی در پارک ممکن است خیلی ساده به نظر برسد، اما  این 

ورزش عالوه بر افزایش ضربان قلب می تواند به شل شدن مفاصل و کاهش 3

نشــان   2۰1۵ ســال  در  شــده  منتشــر  تحقیقــات  کنــد.  کمــک   درد 

می دهد که تنها 3۰ دقیقه پیاده روی در روز می تواند خلق و خوی شما را هم تقویت کند.

حرکات کششی |  متخصصان مراقبت های بهداشتی اغلب انجام حرکات 

کششــی را برای افــرادی کــه مبتال بــه آرتریــت روماتوئید هســتند توصیه 4

می کنند.دکتر فیلیپ کانویسار، جراح ارتوپد در کالیفرنیا می گوید: »کشش 

باید شامل عضالت بازو، پشــت، باسن، جلو و پشــت ران ها و ســاق پا باشد. اول صبح 

مقداری حرکات کششی انجام دهید.«

تمرینات قدرتی |  آرتریت روماتوئید معموال به ضعیف شدن عضالت منجر 

می شود  و در نتیجه درد مفاصل را بدتر می کند. تمرینات قدرتی به افزایش 5

قدرت عضالنی کمک می کند. عضالت قوی تر بهتر از مفاصل شما حمایت 

می کنند و می توانند درد را کاهش دهند و فعالیت های روزانه را آسان تر کنند.

 دوچرخه سواری |   برای افراد مبتال به آرتریت روماتوئید پمپاژ قلب ضروری 

اســت زیرا افراد مبتال به آرتریت روماتوئید در معرض خطر بیشــتری برای ۶

بیماری هــای قلبی عروقی هســتند. دوچرخه ســواری می توانــد به حفظ 

سالمت قلب و عروق، افزایش قدرت پاها و کاهش سفتی عضالنی کمک کند.

منبع: هلث الین 

 

 6 ورزش برای کاهش درد
روماتیسم مفصلی  

آرتریت روماتوئید یا روماتیســم مفصلی شــایع ترین بیماری 
التهابی سیســتمیک مفاصل اســت و جــزو بیماری های خود سالمت  

ایمنی مزمن محسوب می شود.ورزش می تواند به افراد مبتال 

به آرتریت روماتوئید کمک کند تا عضالت آسیب دیده خود را 

تقویت کنند، عملکرد مفاصل خود را بهبود ببخشند، انرژی خود را باال ببرند و 

درنتیجه درد خود را کاهش دهند.اما چه ورزش هایی می تواند مناسب این افراد 

باشد؟در این مطلب شش ورزش را معرفی می کنیم که می تواند برای افراد مبتال 

به آرتریت روماتوئید مفید باشد و به کاهش درد آن ها کمک کند.

  
زینب سادات کسنوی|   روزنامه نگار

اگر 100 سال پیش کسی به دنیای امروز نگاه می کرد و مردمی را می دید که 

با هدفون هایشان در حال گوش دادن به موزیک و پادکست هستند، حتما از 

تعجب شاخ در می آورد. اما واقعیت این است که هدفون ها، هندزفری ها و ایرپادها به جزئی جدا 

نشدنی از زندگی ما تبدیل شده اند. بنابراین باید نکات بهداشتی و تاثیری را که ممکن است این 

وسایل بر سالمت ما بگذارد،در نظر بگیریم. در ادامه به بررسی عوارضی می پردازیم که ممکن 

است هدفون ها  برای سالمت گوش ما ایجاد کنند.

پزشکی 



ره 
شاو

 و م
واده

خان

3

راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

مردی 44 ســاله هستم. مدت 17 سال اســت که ازدواج کردم و 
همسرم را خیلی دوست دارم. مشکلم این جاست که اگر با خانم های 
همسایه و اهالی محل، سالم   وعلیک کنم، همسرم ناراحت می شود و 
قهر می کند. ایشان معتقد است چون خودش با مردها سالم و علیک ندارد، من هم 

نباید با خانم  ها حتی سالم و علیک معمولی داشته باشم.

زندگی سالم 
                      یک شنبه  
    ۶ آذر ۱۴۰۱  
 شماره ۲۳۱۱ 

 

   اعتمادبه نفــس بــاال و نگاه درســت »چشــمی« به 
انتقادها

روزبــه چشــمی آخریــن بــازی ملــی خــود را در مرحلــه 
یک چهارم نهایی جــام ملت های آســیا ۲۰۱۹ به عنوان 
بازیکن تعویضی مقابل چین انجام داد ولی پس از جدایی 

»کارلــوس کــی روش« از تیــم ملی، فقــط یک بار توســط 
»مارک ویلموتــس« به دو دیــدار تدارکاتی برابر ســوریه و 
کره جنوبی دعوت شد اما پس از آن دیگر رنگ پیراهن ملی 
را ندید. حتی کی روش هم در بازگشت به تیم ملی و برای 
دو مسابقه دوســتانه مقابل اروگوئه و سنگال، »چشمی« 

را به اردوی ایــران دعوت نکرد. به ایــن اتفاقات، ماجرای 
انتقادهای شــدید به عملکــرد او بعــد از بــازی اول را هم 
اضافه کنید که انصافا، به جا بود و همه کارشناسان درباره 
آن هم نظر بودنــد، اما حاال، او نه تنها در هــر دو بازی برای 
کشــورمان در جام جهانی ۲۰۲۲ به میدان رفته که یک 
گل سرنوشت ســاز هم به ثمر رسانده اســت، اما او چطور 
بعــد از این همه مشــکالت، روانش را بــرای بازی کردن و 
درخشش در زمین آماده نگه داشــت؟ نکته درس آموزی 
که از ماجرای »روزبه« می توان گرفت، این كه انسان باید 
در زمانی كه مورد انتقادهای شدید قرار می گیرد، به جای 
ناامید شــدن، مرور افــکار منفــی در ذهن، نابــود کردن 
اعتمادبه نفس خــود، غصه خوردن بیش از حــد و ... تمام 
تالش خود را بكند تــا از اعتمادی كه به او شــده، بهترین 
نتیجه را بگیرد. اگر »چشمی« به خودش و توانمندی هایش 
اعتماد نداشت، اگر نگاه درستی به انتقادها نداشت و آن ها 
را به جای ظرفیتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف اش 
به حساب دشمنی دیگران با خودش می گذاشت، قطعا 
از لحــاظ روانی نمی توانســت این جســارت را به خودش 
برای زدن شوت در دقیقه ۹8 بدهد و درنهایت آن را پاس 

می داد! شــوت زدن توســط بازیکنی که کال 
اهل شوت زدن نیست، نکته مهمی است که 

کمتر به آن توجه شده است.
 بردن نهایت استفاده از خوش اقبالی

»رامین رضائیان« هم مانند »چشمی«، 
جایــی در ترکیــب تیم ملــی بــرای 
جام جهانــی  مقدماتــی  مســابقات 
نداشت و فاصله زیادی هم با از دست 

دادن حضــور در قطــر نداشــت ولــی 
کی روش به ایــران برگشــت و در همان 

فهرست اول، رامین را دعوت کرد. چیپ 
زیبای او به ولــز در دقیقه ۱۰۱، تیر نهایی 

بر پیکره یــاران »گرت بیل« بود، اما قســمت جالب ماجرا 
این است كه »رضائیان« و »چشمی« تا چند روز پیش اصال 
فکرش را هم نمی کردند که در قطر بــه ترکیب اصلی راه 
یابند اما بر اســاس شــانس و خوش اقبالی که بــه آن ها رو 
کرد، توانستند از این فرصت به دست آمده به نحو احسن 
اســتفاده كنند. به همین دلیل اســت که داشتن تالش و 
پشتکار یک فرمول ثابت موفقیت است چراکه اگر در این 
حالت کمی خوش شانسی هم برای فرد رقم بخورد، نتیجه 
چشمگیرتری رقم خواهد خورد. درباره گل »رضائیان« هم 
ردپای اعتماد به نفس باال و جسارتش را از یاد نبرید. او در 
موقعیتی بود که می توانست با یک پاس، بازیکن دیگری 
را صاحب موقعیت کند اما وقتی دید که خودش شــرایط 

گلزنی دارد، بی پروا گزینه چیــپ را انتخاب کرد و 
گل هم به زیبایی هرچه تمام تر به ثمر رسید.

 راهکارهای حفظ انگیزه در ناامیدی
یک نکته مهم دیگر درباره »چشــمی« 
و »رضائیــان«، ناامیــد نشــدن بــرای 
دعوت نشــدن به تیم ملی در مسابقات 

مقدماتی جام جهانی است. هم چشمی 
در استقالل و هم رضائیان در پرسپولیس 

و ســپاهان، جزو بازیکنان تاثیرگذار تیم شان 
بودند اما اگر مدام به این فکر می کردند که شانسی برای 
حضور در قطر ندارند، قطعا با این کیفیت نمی توانستند 
در مستطیل ســبز بدرخشــند. هر دوی این 
بازیکنان، طعم تلخ نبودن بــا تیم ملی را 
در چند ســال اخیر چشیده بودند اما 
هیچ گاه به ناامیدی شان ختم نشده 
بود. به همین بهانه می خواهم  چند 
راهكار طالیی بــرای حفظ و افزایش 
انگیزه در شــرایط ناامیدکننده را مطرح 

کنم که به درد همه ما خواهد خورد.

۱- انگیزه  های تــان و عواملــی را که باعث ایجــاد انگیزه 
در شما می شوند همیشــه جلوی چشــم خود نگه دارید: 
چسباندن آن ها روی دیوار، ثبت روی دسکتاپ کامپیوتر 
شخصی یا بک گراند گوشی و ... چون بسیار کمک کننده 

خواهد بود.
۲- مســئولیت پذیر باشــید و هدف  های تــان را بــه همــه 
دوستان و آشنایان خود اعالم کنید تا شرایط برای رسیدن 

به آن ها فراهم شود.
3- برای داشــتن انگیزه بر امروز تمرکز داشته باشید. 
فکر کــردن به گذشــته و نگرانــی از آینده فقط ســرعت 
حرکت شما را کند و تمرکز شــما را بر حال و اکنون کم 

می کند.

  
دکتر	سیدعلی	ظریفی|			روان	شناس		

هیچ کدام از ما بابت گلزنی »مهدی طارمی« در بازی با انگلیس، تعجب نکردیم چون عنصر 
شگفتی با آن اتفاق همراه نبود، اما در بازی برابر »ولز«، تیم ملی کشورمان موفق به زدن 2 
گل شــد. 2 بازیکنی که در این بازی گلزنی کردند چیزی فراتر از شگفتی و تعجب برای 
تماشاگران به یادگار گذاشتند. در این مطلب، کمی بیشتر از شرایط روانی »روزبه چشمی« 
و »رامین رضائیان« قبل از شروع این بازی خواهیم گفت و این که چطور موفق به زدن 2 گل فراموش نشدنی 

در تاریخ فوتبال کشورمان شدند. درس های موفقیت آوری در این اتفاق از منظر روان شناسی، وجود دارد.

محوری

جسورانه های موفقیت آور 
»روزبه« و  » رامین«

»چشمی« و »رضائیان« که تا یک هفته پیش حضورشان در ترکیب 
تیم ملی دور از انتظار بود، چطور 2 گل فراموش نشدنی زدند؟

مشاوره
زوجین 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

می خواســتم پیشــنهاد بدهم که 
در بخــش تشــکر، این بــار از همــه 

بازیکنــان تیم ملــی فوتبال ایران تشــکر 
کنیم که لحظات شــادی را برای همه ما 
رقم زدنــد. امیدوارم با شکســت آمریکا، 
برای اولیــن بــار از گروه مان هــم صعود 

کنیم.                                     خالقی

تشکر

* عجــب سیســتم سرمایشــی خفنــی دارن 
ورزشــگاه های قطــر. مــن یــک چیزهایــی 
دربــاره اش شــنیده بــودم ولــی توضیحــات 
دقیقــش رو نمی دونســتم کــه حتــی چمن 

ورزشگاه رو هم ضدعفونی می کنن.
* در صفحــه ســالمت گفتیــن که چــرا باید 
خرمالو بخوریم؟ جوابش اینــه که دهن مون 

جمع بشه و کمتر حرف بزنیم. خخخ.
* یکی از نابودگرهای شادی زوج ها نداشتن 

پولــه کــه بــرای درمانــش، کاری از دســت 
مشــاورها برنمیاد، جــز این که از مــردم پول 
بگیرن بــرای درمان زندگی های مشــترک! 

مربوط به صفحه خانواده.
* قطر بــا این همــه هزینه کــه در صفحه اول 
زندگی سالم بهشون اشاره کردین، بدترین 
نتایج رو به عنوان میزبان جام جهانی گرفت. 
اون هم در گروهی که اصال گروه سختی نبود 

یا حداقل گروه مرگ نبود. 

زهره	حسینی|			مشاور	و	دانش	آموخته	دانشگاه	عالمه	طباطبایی

محتــرم،  مخاطــب 
توجه نشــان دادن به 
حساسیت همسرتان 
و راهنمایــی گرفتــن 
مشــاور،  از  موضــوع  ایــن  بــرای 
نشــان دهنده اهمیــت دادن شــما بــه 
زندگی مشــترک و پایداری ازدواج تان 
اســت. امیدوارم با نکاتی کــه در ادامه 
مطرح می کنم، این مســئله را مدیریت 
کنید تــا به یــک چالــش جــدی تبدیل 

نشود.
  این موضوع از اول ازدواج تان بوده یا 

به تازگی مطرح شده؟

شــما  دوی  هــر  این کــه  بــه  باتوجــه 

همدیگــر را دوســت داریــد و زمــان 
زیادی هــم از ازدواج شــما می گذرد، 
برای راهنمایی بهتــر باید بدانم که آیا 
این موضوع از اول ازدواج یا به تازگی 
مطرح شده اســت؟ اگر از اول ازدواج 
مطــرح بوده، باید بررســی شــود که تا 
االن چگونــه با آن برخــورد می کردید 
و چــه راه حلــی بــه کار می بســتید؟ 
اگــر بــه تازگی ایــن مســئله بــه وجود 
آمده و خانم تان چنیــن صحبت هایی 
را مطــرح کــرده، بایــد بررســی شــود 
که علــت بروز ایــن موضوع چیســت؟ 
بی وفایی یــا خیانتی رخ داده اســت؟ 

و ... .

 شاید ریشه مشکل در گذشته باشد
معمــواًل افــرادی کــه راجــع بــه روابــط 
همسرشــان با جنس مخالف یک سری 
حساســیت هایی نشــان می دهنــد کــه 
به خــودی خــود آن رفتار آسیب رســان 
یا مسئله ســاز نیســت، ممکن اســت در 
نتیجه آســیب گذشــته فــرد در زندگی 
شــخصی باشــد. مثــال مســائل درون 
خانواده ایشــان که ممکن است موجب 
ذهنیت منفی راجع به مردها شود و فرد 
در این شــرایط ســعی می کند با کنترل 
زیاد روابط همسر به مراقبت یا محافظت 
از حریم زندگی مشــترک خــود بپردازد 
بنابراین به کمک و مشــاوره فــردی نیاز 
دارد تا این اضطراب یا نگرانی فرد)که به 
ترس ذهنی از دست دادن همسر منجر 

می شود(درمان شود.
 شاید باید اعتماد همسرتان به شما 

بازسازی شود

در صورتــی کــه پــس از بــروز اتفاقــی در 
زندگی مشترک، چنین حساسیت هایی 
رخ داده اســت نیازمنــد دریافــت زوج 
درمانی برای کاهش حساسیت و ایجاد 

اعتماد مجدد بین زوج هاست. در واقع آن 
چه نگرانی در همسرتان ایجاد می کند، 
این است که هرچه افراد با دیگران روابط 
آزادانه تری داشته باشند، احتمال آسیب 
به زندگی مشترک هم زیادتر است. البته 
در پیامک شــما احوال پرســی معمولی 
ذکر شــده اســت که نشــان دهنــده این 
است شما هم به  علت عالقه به همسرتان 
درصدد مراقبت از حریم زندگی مشترک 
هســتید در غیر این صورت روابط خارج 
از چهارچوب بــا دیگران قطعــا می تواند 

زمینه ساز تنش یا آسیب به ازدواج باشد.
 امنیت عاطفی همسرتان

آن چه در پایان قابل توجه است، ایجاد 
امنیــت عاطفــی در همســرتان بــرای 
کاهــش نگرانــی و اضطــراب از دســت 
دادن شماســت کــه بــا ابــزار کالمی و 
انجام رفتارهای عاطفی از جانب شــما 
و اطمینــان خاطــر بــه ایشــان در قالب 
عبارات خالقانه، مشــورت و همفکری 
با ایشــان، انجــام تفریحات مشــترک و 
... می توانید به نتیجه بهتری برســید. 
در صــورت تــداوم چالش مــی توانید با 
مراجعه به یک مشاور  راهنمایی بیشتر 

و بهتری بگیرید.

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که 
 از دنیای

 روان شناسی 
فرزندان تان از شــما باهوش تر 
هستند؟ دانشمندان این موضوع را 
بررســی کرده و به ایــن نتیجه 
رســیده اند که آخر هفته در یک بازی رومیزی از یک 
کودک باختید، به خودتان سخت نگیرید! اما آیا این 

مسئله، واقعا پشتوانه علمی دارد؟

 نحوه انجام این پژوهش و نتایج آن
دانشمندان دانشگاه »براون« در آمریکا قصد داشتند 
دریابند که آیا کودکان هنگام یادگیری مطالب جدید 
از مزیــت عصبی برخــوردار هســتند یا خیــر؟ آن ها از 
مغز کــودکان 8 تا ۱۱ ســال، قبــل، در حیــن و بعد از 
یادگیری نحوه انجام یــک کار، تصویربرداری کردند. 
مشــخص شــد که کودکان در حین آموزش، افزایش 
سریع گاما آمینو بوتیریک اسید، یک میانجی عصبی 
مهم در سیستم عصبی مرکزی پســتانداران را تجربه 
می کنند. گاما آمینو بوتیریک اسید تا چند دقیقه بعد 
هم در مغز آن ها باقی می ماند؛ در حالی که ســطح آن 
در بزرگ ســاالن ثابت می ماند. دکتر »تاکئو واتانابه« 
یکی از پژوهشــگران، گفته: »اغلب فرض بر این است 
که کودکان در مقایســه بــا بزرگ ســاالن مطالب را به 
طور مؤثرتــری یاد می گیرند؛ هرچند پشــتوانه علمی 

این فرضیه در بهتریــن حالت ضعیف بوده اســت. در 
صــورت صحت ایــن فرضیه، ســاز و کارهــای   عصبی 
مسئول یادگیری مؤثرتر در کودکان نامشخص است.« 
پژوهش های قبلی نشــان داده اســت که گامــا آمینو 
بوتیریک اسید نقش مهمی در حافظه و یادگیری هم 
در کودکان و هم در بزرگ ساالن دارد. در این پژوهش 
که نتایج آن به تازگی در مجله زیست شناسی »کنونی« 
منتشر شده، دکتر »واتانابه« گفته: »مغز کودکان هنوز 
به طور کامل بالغ نشده است و بسیاری از عملکرد های 
رفتاری و شناختی آن ها به اندازه بزرگ ساالن پربازده 
نیست؛ اما به طور کلی عملکرد بزرگ ساالن در زمینه 
 توانایی های شــان بهتر از کودکان نیســت. برعکس، 
کودکان، حداقل در برخی از حوزه ها مانند یادگیری 
بصــری، از نظــر توانایی هــای خــود از بزرگ ســاالن 
برتر هســتند.« به گفتــه پژوهشــگران، انتقال دهنده 
عصبی به کودکان کمک می کند تا اطالعات جدید را 
سریع تر و مؤثرتر به خاطر بسپارند؛ بنابراین می توانند 
بعدًا به آن مراجعه کنند. پژوهشــگران امیدوارند این 
یافته ها والدین و معلمان را تشویق کند که  فرصت های 
بیشــتری را برای کودکان فراهم کنند تا مهارت های 
جدید کســب کننــد؛ زیــرا در ســنین پایین تر کســب 

مهارت های جدید برای آن ها آسان تر خواهد بود.
برای نوشتن این مطلب از »ایرنا« کمک گرفته شده است

باهوش تر بودن کودکان امروزی از والدین شان اثبات شد؟خانمم می گوید به خانم های دیگر حتی سالم نکنم

 کی روش، استاد انگیزه بخشی
 به بازیکنان

عالوه بــر ایــن دو بازیکــن، حیف 
اســت که به قدرت انگیزه بخشی 
»کی روش« به بازیکنانش اشــاره 
نکنیــم. شــاید ترکیــب او در بازی 
اول خوب نبــود اما احیــای انگیزه و 
جســارت به بازیکنانش بعد از شکست 6 
بر ۲ مقابل انگلیس از عهده هرکســی برنمی آید. 
بدون شــک یکی از نكات مهم در پیروزی تیم ملی 
كشورمان، داشــتن انگیزه زیاد بازیكنان بود و در 
واقع می تــوان انگیــزه را نیروی محرکــه ای برای 
رســیدن به هــدف دانســت. خوشــحالی خاص و 
جالب سردار آزمون، کریم انصاری فرد، رضائیان 
و ... با »کی روش« بعد از گل هــا، حاکی از ارتباط 
مناســب او با همــه بازیکنان و انگیزه ای اســت که 

همه را به تالش بیشتر مجبور می کند.
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طنز و   سرگرمی 

 زندگی سالم
    یک شنبه 
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  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.

از تاریــخ فرهنــگ در غــرب اروپــا 7-بالگرد 8- نــی میان 
تهی- داخل 9-فلزی با عالمت اختصاری Mn– بیماری 
عصبی  10- ویژه- مقابل نهی-چرم شــفاف و براق 11- 
دیگدان- گماشته- قمر برجیس 12-برنده نوبل صلح در 

سال 2001 میالدی- فیلمی از کیمیایی

 عمودی :1-  ســرده ای از آبزیــان-از عناصــر اربعه 2- 
کجاوه- قهرمان داستان خوشه های خشم 3-معبر خون–
ظالم 4- اختالل دســتگاه گوارش– تهوع 5-نویسنده اثر 
کالغ–از مراحل سلوک در عرفان هندی 6-مهربانی خدا 
نسبت به بندگان– اردوگاه–وقت 7- نابود کننده–پایتخت 
یونان- امیدواری 8- پرگوی- پول سامورایی ها 9- شعله 
آتش-معروف تریــن مــوزه اروپا 10- خشــن–تکرار حرف 

11- جلوه-  داروی تقویتی 12- ساز کدر-هم نشست

افقی:1-گرامی تر– در پزشکی برای شست و شو و ضدعفونی زخم ها استفاده می شود  2- 
شهر فراری- طعام زندانیان-لقب رافائل نادال 3- عالج-متال- ریو 4- مجموعه نمایشی 
به کارگردانی کیارش اسدی زاده- عنصر شماره 27      5- نت سوم -مخفف لیکن 6-عصری 

افقی:1-تازه کار- خرس چینی 2-نماینده-گشــوده- ماشین نویسی 3- عدد خیتی-
دیه–برگ برنده 4-پاک تر-پاسخ مثبت 5-پست الکترونیک–رمزینه 6- جامه صاف کن–
تمرکز حواس 7-  سندیکا- از مصالح ساختمانی 8-با- طارم 9-دشمنی-کتاب حضرت 

محمد )ص( 10-امر از ساییدن-دفترک-حرف درد 
11-باالنس-رایحه-پارسا 12-چشم روشنی- نوعی 

شیرینی

عمــودی :1-کتــاب زرتشــتیان–گروه نوازندگان 
2-زادگاه پیامبراســالم )ص(- گونــه ای کشــتی 
تفریحی- فالنی 3-حرف ندا–آزمون-لحظه 4- مزه 
حقیقت–آهســته- مجلــس مهمانــی 5- نهنگ-فرو 
رفتــه 6-رواج–جانــور ذره بینی 7- باتجربــه–  هرج و 
مرج 8-آخرین نازی-از خدایان بابلی 9-پدر ترکی– 
نوشــتاری- روزی 10-نیرو- ویراستار–زائوترســان 
11-مســکن- ورزش آبی– مارال 12- مقدار بســیار 
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ارتــــباط با ما

پیامک 
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شبکه های اجتماعی
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پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید

   ایران جــزو ۱۰ کشــور اول جهان در تولیــد گازهای 
گلخانه ای است

یک مســئول: حاال تو یک چیزی هم رتبه جهانی داریم، باز 

غر بزنین!

    ۷۰  درصد از خانوارها امسال به سفر نرفتند
30 درصــد دیگــر خانوارها: ما هــم رفتیم خونــه باجناق و 

جاری مون که اسمش سفر نیست!

   هشردار هتران: مســئولیت مستقیم آلودیگ هوا اب 
ما نیست

شــهروندان: خــب خیال مــون راحت شــد که مســئول این 

هم ماییم!

   چک های برگشیت کم شدند
کاســب ها: اصال خرید و فروش نداریم کــه بخواهیم چک 

بدیم!

  چهره واقعی یک مرد اون چیزی نیست که به دنیا نشون 

می ده، بلکه دقیقا همون چیزیه که داره از دنیا مخفی می کنه.
  آشــپزی خیلی جذابه، به شــرطی که بعدش ظرف ها رو 

بندازی دور، آشپزخونه رو هم آتیش بزنی بره!

  هر وقت از پیام ها و تماس های کسی خسته شدید ازش 

پول قرضی بخواید. دیگه زنگ نمی زنه، پیام هم نمی ده. 100 

درصد تضمینی!

 بیشــتر فکرهایــی کــه 10 ســال پیــش داشــتی یــادت 
نمونده، ولی کارهایی که کردی یادته. پس فکر نکن، انجام 

بده.

ماجرای نظافتچی مایكروسافت 

مــرد بیــکاری بــرای اســتخدام در مایکروســافت به عنوان 
یک نظافتچی تقاضــای کار داد. رئیس بخــش گزینش با او 
مصاحبه کرد و کارش را پســندید؛ برای همین بــه او گفت: 
»شــما پذیرفته شــدین؛ لطفــًا آدرس ایمیل تــون رو بدین تا 
فرم های اســتخدام رو براتون ارســال کنم.« مرد جواب داد: 
»متاسفانه من رایانه شخصی و ایمیل ندارم«. رئیس گزینش 
گفت: »امروزه کســی که ایمیل نداره، وجود خارجی نداره؛ 
برای همین نیازی هم به شغل نداره«. مرد در کمال ناامیدی 
آن جا را ترک کرد در حالی که نمی دانست با 10 دالری که در 
جیب داشت چه کند؟ تصمیم گرفت یک جعبه گوجه فرنگی 
بخرد و با رفتن به در منازل مردم، آن ها را بفروشد. او طی چند 
ساعت سرمایه اش را دوبرابر کرد. طولی نکشید که یک گاری 
خرید. چند ماه بعد بــا کار زیاد یک کامیــون کوچک خرید و 
چندسال بعد هم شــرکت عظیم توزیع مواد غذایی خودش 
را  راه انداخت. او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. برای 
همین تصمیم گرفت بیمــه عمر بگیرد. بــه نمایندگی بیمه 
رفت و سرویسی را انتخاب کرد. نماینده بیمه آدرس ایمیل او 
را خواست تا فایل ها را برایش ارسال کند، اما مرد جواب داد 
که ایمیلی ندارم. نماینده بیمه با تعجب پرسید: »شما ایمیل 
ندارین ولــی صاحب یکی از بزرگ ترین شــرکت های توزیع 
مواد غذایی آمریکا هســتید. تصورش رو بکنیــن اگه ایمیل 
داشتین چه می شدین؟« مرد جواب داد: »اگه ایمیل داشتم 

االن نظافتچی شرکت مایکروسافت شده بودم.« 

تاپخند

تیتر خند

داستانک

کوچولوهای باهوش، شــکل های توی این 
جــدول را بایــد طــوری بچینید کــه در هر 
ردیف و ســتون، شــکل تکــراری نباشــد. 

شروع کنید!

اگر شــارژ گوشــی شــما در حال تمام شدن 
است و برای شارژ کردن وقت زیادی ندارید، 
می توانید گوشی را روی حالت »پرواز« قرار 
دهید و به شــارژ بزنیــد. در این حالت تلفن 
شما از دسترس خارج ،ولی سرعت شارژ  آن 

بیشتر می شود.

کیدوکو

با حــروف زیر جدول، متناســب بــا تعداد 
خانه های هر ردیف، کلمه بامعنی بسازید.

بازی کلمات

برای
 کودکان

ترفند

این دو عکس  
5 اختالف با 
یکدیگر دارند. 
سعی کنید آن ها 
را به تنهایی یا با 
کمک اطرافیان 
پیدا کنید. با 
این کار آلزایمر 
را هم از خود دور 
خواهید  کرد.

معمای تصویری:کیدوکو:اختالف تصاویر

بازی کلمات:
سه حرفی: شنا، آرش

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

مسیریاب 

شرح در متن

معمای تصویری

عددیاب

سه رقمی: 

 901-856-603
812-833-674

چهار رقمی:
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پنج رقمی: 

 26523-22015
10258-30126
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 632015-754409
219907-983250
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 بگرد و 
پیدا کن

این دختر کوچولو، 
ظرف چاشت 
مهدکودکش را بین این 
عروسک ها گم کرده 
است. در چند ثانیه 
می توانید آن را برایش 
پیدا کنید؟



 در انتظار تکـرار 
حـالوت هشتـم آذر!

9 نتیجه احتمالی و 1+5 شانس صعود ایران

عربستان حریف ستاره های لهستان نشد
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شبنم روحی/ در یکی از حساس ترین دیدارهای روز 
هفتم جام جهانی 2022 شــاگردان لیونل اسکالونی 
در آرژانتین با قضاوت دنیل اورساتو به مصاف مکزیک 
رفتند؛ دیداری که در ورزشــگاه ملی لوسیل برگزار 
شد و با نتیجه 2 بر صفر به سود آرژانتینی ها به پایان 
رســید. تیم ملی آرژانتین در بازی اول خود با وجود 
شروع طوفانی مقابل عربستان در نهایت در دیداری 
عجیب 2 بر یک مغلوب این شــد. آرژانتین پیش از 
دیدار با مکزیک رقیب دوست داشــتنی خود، تقریبا 
در موقعیتی مشــابه با دوره قبل در مرحله گروهی 
گرفتار شــد و صعودش به اما و اگر کشیده شد. در 
دوره قبلی آرژانتین پس از تساوی مقابل ایسلند در 
اولین بازی، در دومین رقابت مقابل کرواســی تن به 
شکســت داد اما در بازی ســوم در حالی که بازی تا 
دقایــق پایانی مقابل نیجریه با تســاوی همراه بود، 
مارکــوس روخو گل برتری و صعــود آرژانتین را زد 

تا لئو و دوستان، حذف شده زودهنگام جام نباشند. 
از آرژانتیــن با توجه به فــرم و رکورد فوق العاده اش 
پیــش از آغاز رقابت ها به عنــوان یکی از جدی ترین 
مدعیان قهرمانی نام برده می شــد و انتظارها از این 
تیم باالتر بود. از طرف دیگــر مکزیک در بازی اول 
مقابل لهستان خوب کار کرد و اوچوآ با مهار پنالتی 
لواندوفســکی اجازه نداد تیمش بازنده بازی باشد و 
یک امتیاز از روز اول گرفت. مکزیک همیشه حریف 
مورد عالقــه آرژانتین بــوده و در آخرین دیدار دو 
تیم که در ســال 2019 در چارچوب بازی دوستانه 
برگــزار شــد، آرژانتین 4 بر صفر به برتری رســید. 
شاگردان اســکالونی که رکورد 36 بازی بی شکست 
را بر جای گذاشــته بودند در بازی ســی و هفتم به 
عربســتان باختند و به رکورد ایتالیا نرسیدند. آن ها 
قبل از بازی با تیم آســیایی در چهار بازی دوستانه 
در مســیر جام جهانی به میــدان رفتند. آن ها 5 بر 

صفر اســتونی را بردند؛ با نتیجه مشــابه 3 بر صفر 
هنــدوراس و جامائیکا را از پیش رو برداشــتند. قبل 
از آغاز جام جهانی هــم آرژانتین با 5 گل امارات را 
مغلوب کرد. مکزیک در بازی های دوســتانه قبل از 
جام جهانی عملکرد پرفرازو نشیبی داشت؛ 2 بر صفر 
به سوئد باخت اما با 4 گل عراق را شکست داد. آن ها 
همچنین 3 بر 2 به کلمبیا باختند و یک بر صفر پرو 
را شکست دادند. در نیمه اول دیدار حیاتی آرژانتین 
و مکزیک شاگردان اسکالونی نتوانستند بازی خوبی 
ارائه بدهند و مکزیکی ها نیز بازی خشنی به نمایش 
گذاشتند و بارها تا مرز خانه نشین کردن پسران آلبی 
سلسته پیش رفتند. به هرترتیب نیمه اول با تساوی 
بدون گل به پایان رسید اما در نیمه دوم ورق کامال 
برگشــت. در 15 دقیقه ابتدایی این نیمه، آرژانتین 
هجومی تــر از حریف خود بود اما نتوانســت دروازه 
اوچوآ را باز کند و حتی مســی یک ضربه ایستگاهی 

را هدر داد. در دقیقه 64، پاس در عرض دی ماریا در 
پشت محوطه جریمه به مسی رسید و شوت زمینی 
او از پشــت محوطه به تور دروازه مکزیک بوسه زد 
و گل نخســت آرژانتین به ثمر رســید. بعد از گل، 
آرژانتینی ها دســت از حمله نکشــیدند تــا بتوانند 
اختالف را به عدد 2 افزایــش دهند. در دقیقه ۸۷، 
مســی کرنر را کوتاه با انزو فرناندس کار کرد و این 
بازیکن بعد از پا عوض کردن، با ضربه ای کات دار زیبا 
اختالف را 2 برابر کــرد و یکی از زیباترین گل های 
جام را به ثمر رساند. پس از گل دوم آرژانتین، در 6 
دقیقه وقت تلف شــده، هیچ اتفاق خاصی رخ نداد و 
آلبی سلســته برنده این دیدار شد. به این ترتیب در 
جدول گروه C، لهســتان با 4 امتیاز صدرنشین شد 
تا آرژانتین و عربستان با 3 امتیاز در رده های دوم و 
سوم بایستند. مکزیک نیز با یک امتیاز به قعرنشین 

رضایت داد.

از مـرگ تا بـرد

چشم ایران را روشن کردید
تعبیر زیبای رهبر انقالب از برد ملی پوشان

تیم ملی فوتبال ایــران در دومین بازی از مرحله گروهی مســابقات 
جام جهانی با نتیجه ۲-صفر مقابل ولز به برتری رسید تا با سه امتیاز در 
رده دوم جدول رده بندی گروهB قرار گیرد. پیروزی ملی پوشان فوتبال 
ایران موجب شکل گیری موجی از شادی در سطح کشور شد و واکنش 
شخصیت های برجسته نظام جمهوری اسالمی ایران را به همراه داشت. 
به گزارش سایت رهبری، حضرت آیت ... خامنه ای صبح دیروز در دیدار 
با بسیجیان در حسینیه امام خمینی)ره( تعبیر زیبایی از برد ایران برابر 
حریف نامدار اروپایی داشــتند. معظم له در این دیدار گفتند: »بچه های 
تیم ملی ما چشــم ملت ما را روشن کردند، ان شاءاهلل چشمشان روشن 

باشد. مردم را خوشحال کردند.«

پادشاه آرژانتین را در جام نگه داشت

همراه با جام 22

ایران از فیفا توضیح خواست!

عقاب های ایتالیا در صف 
خریـداران طارمی

بغض لوا در آغوش پله ترکید

گروه ورزش/ دیدار انتقامی فرانســه از یورو 2021، 
با ســوت مارسینیاک داور لهســتانی آغاز شد. جایی 
که فرانســه مدافع عنوان قهرمانی به دست دانمارک 
از یورو حذف شــد، در دومین هفته از مرحله گروهی 
جام جهانی 2022 برابر این تیــم قرار گرفت. در پنج 
دقیقه ابتدایی، بازی دست دانمارک بود اما پس از آن 
فرانسوی ها مالکیت توپ و میدان را به دست گرفتند. 
در دقیقه 21 فرانســه فرصت داشت تا در بازی پیش 
بیفتد؛ ارسال دمبله از سمت راست با ضربه سر محکم 
ربیو همراه شــد که کسپر اشمایکل به زیبایی واکنش 
نشــان داد و توپ را برگشت داد. در دقیقه 30 ارسال 
ام باپه از سمت چپ به کونده رسید و ضربه این بازیکن 
را در آستانه ورود به دروازه مدافع دانمارک برگشت داد 
و در ادامه اشــمایکل توپ را جمع کرد. در پنج دقیقه 
بعد ضدحمله بازیکنان دانمارک توپ را به کورنلیوس 
رساند که شوت محکم این بازیکن از کنار دروازه هوگو 
لوریس به بیرون رفت. در دقایق پایانی نیمه نخســت، 
نفوذ دمبله از سمت راست با پاس کات بک این بازیکن 
به ام باپه همراه شد که این بازیکن از روی نقطه پنالتی 
توپ را به بیــرون زد. پس از این اتفاق صحنه خاصی 
روی دروازه ها رخ نداد و بازی با تســاوی بدون گل در 
نیمه اول تمام شــد. نیمه دوم بازی هم خیلی طوفانی 
آغاز نشد تا اینکه در دقیقه 5۷ ام باپه روی یک حرکت 
انفرادی خود را به محوطه جریمه دانمارک رساند که 

شــوت محکم این بازیکن را اشمایکل به کرنر فرستاد. 
در دقیقــه 60 آنتوان گریزمان با فــرار در عمق دفاع 
دانمارک با کنترل سینه، مدافع حریف را جا گذاشت 
اما در حالت تک به تک با اشــمایکل توپ را به آسمان 
زد. بازی خیلی ســریع بیــن دروازه دو  تیم در جریان 
بود که یک دقیقه بعد ضدحمله فرانسه با یک و دوی 
تئو هرناندز و ام باپه همراه شــد تا ســتاره فرانسوی ها 
برای بار نخســت دروازه دانمارک را باز کند و دومین 
گل خــود در این جــام را به ثمر برســاند. اما قرمزها 

خیلی زود واکنش نشــان دادنــد. در دقیقه 6۸ کرنر 
ارســالی اریکسن روی دروازه با اثر بازیکن دانمارک به 
کریستینسن رســید تا مدافع دانمارکی ها گل تساوی 
بــازی را وارد دروازه حریف کنــد. در دقیقه ۷۸ کرنر 
ارســالی گریزمان به روی دروازه با ضربه سر شوامنی 
همراه شد که توپ در آستانه ورود به دروازه با برخورد 
به مله بیرون رفت. یک دقیقه بعد ارسال ام باپه با ضربه 
برگردان ربیو همراه شــد که این توپ هم به شــکلی 
خطرنــاک از روی دروازه به بیرون رفت. در دقیقه ۸1 

دانمارک می توانســت از قهرمان جهان پیش بیفتد اما 
ضربه خطرناک مارتین برتویت از کنار دروازه خروس ها 
به اوت رفت. در دقیقه ۸6 ارسال گریزمان به محوطه 
جریمه با تاثیرگذاری ام باپه همراه شــد تا او گل دوم 
خود و تیمش را وارد دروازه دانمارک کند. در شــش 
دقیقه وقت تلف شــده اتفاق خاصی روی دروازه ها رخ 
نداد و فرانســه با شــش امتیاز صدرنشین گروه چهارم 
شــد و به عنوان اولین تیم جام جهانی 2022 صعودش 
را به مرحله حذفی قطعی کرد. به این ترتیب، فرانســه 
موفق شد طلسمی را که به طلسم مدافع عنوان قهرمانی 
معروف شــده بود بشــکند و بعد از سه دوره، به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانــی از مرحله گروهی صعود کند و 
یک طلســم مهم را هم بشــکند. پیش از این ایتالیا به 
عنوان قهرمان جام 2006، اسپانیا به عنوان قهرمان جام 
2010 و آلمان به عنــوان قهرمان جام 2014 در دوره 
بعدی جام جهانی در همان مرحله گروهی حذف شدند. 
البته خود فرانسه به عنوان قهرمان جام 9۸ نیز در سال 
2002 بــدون گل زده در مرحله گروهی حذف شــد و 
در پنــج دوره اخیر تنها برزیل بــه عنوان قهرمان جام 
2002 توانســت در سال 2006 از گروهش صعود کند 
 D و تــا مراحل نهایی پیش برود. بدین ترتیب در گروه
جام جهانی قطر پس از فرانســه که حداکثر امتیازات را 
کسب کرده، استرالیا با 3 امتیاز دوم است و دانمارک و 
تونس با یک امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار دارند.

خر وس طلسم شکن
فرانسه اولین صعودکننده جام جهانی ۲۰۲۲

کیفر مور و کریس مفام، دو بازیکن تنومند 
ولز در مسابقه مقابل ایران بارها و بارها دچار 
برخوردهای فیزیکی با بازیکنان تیم ملی 
شدند و همین موضوع باعث شد تا یکی از 
کارشناسان باسابقه فوتبال دنیا درباره سبک 
بازی ایران صحبت کند. یورگن کلینزمان، 
ســرمربی پیشــین تیم های ملی آلمان و 
آمریکا که به عنوان کارشــناس بازی های 
جام جهانی 2022 با بی بی ســی همکاری 
می کند، در پاسخ به سوال رویکرد خشن 
بازیکنان ایران و رفتن روی اعصاب بازیکنان 
حریف گفت: »فرهنگ فوتبالی ایران همین 
است و شیوه انجام دادنش دقیقا همان گونه 
بــود که دیدیم. به همین علت اســت که 
کارلوس کی روش دقیقا مناسب تیم ایران 
اســت. این مســئله اتفاقی نیست چون 
کی روش در کلمبیا و مصر به مشکل خورد؛ 
بنابراین به ایران برگشــت؛ جایی که برای 
مدتی طوالنــی در آن کار کرده بود. تمام 
حرکات آن ها هدفمند و جزئی از فرهنگ 
فوتبالی شان است. سبک بازی ایران همین 
است.« کلینزمان معتقد است به هم زدن 
تمرکز تیــم حریف، یکــی از اصلی ترین 
برنامه های فرهنگ فوتبالی ایران اســت: 
»ایران مدام با تیــم داوری بحث می کند. 
شــما نیمکت ایران را ببینید؛ همه آن ها 
اطراف کمک داور و داور چهارم در حال باال 
و پایین پریدن هستند و چیزهایی به داوران 
می گویند. فرهنگ بازی ایران همین است؛ 
آن ها کاری می کنند تمرکز حریف خراب 

شــود و وقتی تمرکزتان را از دست دهید، 
به شما ضربه می زنند.« کارلوس کی روش، 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اما در جواب 
بی احترامــی یورگن کلینزمن به بازیکنان 
و تیم ملی ایران در صفحه شــخصی اش 
نوشت: »یورگن عزیز! حتی با وجود این که 
تو من را نمی شناسی، شخصیت مرا با یک 
پیش داوری زیر ســوال بردی. مهم نیست 
چقدر به تو بابت آنچه درزمین فوتبال انجام 
داده ای احترام می گذارم ولی آن صحبت ها 
درباره فرهنگ ایران، تیم ملی فوتبال ایران 
و بازیکنانم، مایه شرمساری در فوتبال است. 
هیچک س نمی تواند اتحاد ما را خدشه دار 
کنــد چرا که این مســائل در ســطح ما 
نیســت، حتی اگر هم باشد دوست داریم 
تو را به عنوان مهمان به کمپ تیم های ملی 
دعوت کنیم؛ با بازیکنان ایران آشنا شوی و 
از آن ها درباره ایران، مردم ایران،  شــاعران 
و هنرمندان، جبر)ریاضی( و تمام فرهنگ 
هزاران ساله ایران یاد بگیری و از بازیکنان 
ما بشنوی که چقدر آن ها به فوتبال عشق 
می ورزند. به عنوان یک آمریکایی-آلمانی ما 
می فهمیمی که تو از ما حمایت نمی کنی 
و مشــکلی هم نداریم و با وجود اظهارات 
توهین آمیــز تو در بی.بی.ســی که تالش 
کردی زحمت، فداکاری و توانمندی ما را 
زیر سوال ببری، ما به تو قول می دهیم که 
هیچ قضاوتی درباره فرهنگ،  ریشه و سابقه 
تو نداشته باشــیم و همیشه از تو در بین 

خودمان استقبال می کنیم.«

کی روش: حرف هایت مایه 
شرمساری است!

پاسخ مرد پرتغالی به توهین  اخیر کلینزمان

1
۲
3
4

تیم
لهستان
آرژانتین
عربستان
مکزیک

بازي
۲
۲
۲
۲

برد
1
1
1
۰

تساوي
1
۰
۰
1

باخت
۰
1
1
1

زده
۲
3
۲
۰

خورده
۰
۲
3
۲

امتیاز
4
3
3
1

C جدول رده بندي گروه

1
۲
3
4

تیم
فرانسه
استرالیا
دانمارک
تونس

بازي
۲
۲
۲
۲

برد
۲
1
۰
۰

تساوي
۰
۰
1
1

باخت
۰
1
1
1

زده
6
۲
1
۰

خورده
۲
4
۲
1

امتیاز
6
3
1
1

D جدول رده بندي گروه

تابلو نتایج

استرالیاتونس صفر - یک

مکزیکآرژانتین 2 - صفر

عربستانلهستان 2 - صفر

دانمارکفرانسه 1 - 2

شیطنت به سبک انگلیسی ها

برهالتر: در بازی با ایران 
سیاست وارد نخواهد شد استرسی که به درخشش منتهی شد
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هشتگ

برهالتر: در بازی با ایران سیاست وارد نخواهد شد
ســرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا می گوید که اجازه ورود سیاســت به دیدار این تیم برابر 
ایران را نخواهد داد؛ دیداری که به گفته وی آمریکایی ها در آن محکوم به پیروزی هستند. 
گرگ برهالتر، ســرمربی آمریکا در آســتانه بازی تیم ملی ایران و آمریکا در هشتم آذرماه 
گفت: »در ســه کشــور مختلف بازی کرده ام و در سوئد هم مربی بودم و موضوع مشخص 
درباره فوتبال این اســت که در این ورزش شــما افراد زیادی را از سراســر دنیا مالقات 
می کنید و با عشــق مشترک به این ورزش با یکدیگر متحد می شوید. تصور می کنم بازی 
به شــدت پرحرارتی در انتظار ماست و دلیل آن هم این است که هر دو تیم دوست دارند 
به مرحله بعد صعود کنند و هیچ ربطی به سیاست یا روابط دو کشور ندارد. ما فوتبالیست 
هســتیم و قصد داریم بجنگیم و آنها هم چنین هدفی دارند و همه ماجرا همین اســت.« 
با این حال برهالتر اذعان کرد که ریســک های این بازی بیشــتر از این نمی تواند باشد و 
به توصیف او این نخســتین بازی حذفی آمریکا در جام جهانی اســت: »یا باید ببریم یا از 
جام خداحافظی کنیم و این موضوع کانون تمرکز آماده ســازی ما برای این بازی است. اما 
بیش از هر چیز باید درک کنیم که ایران فشــار زیادی روی ما وارد خواهد کرد و ما هم 
اگر به دنبال یک فرصت برای صعود هســتیم، باید خودمان را برای این فشار آماده کنیم. 
اینکه در جام جهانی با علم به اینکه در بازی آخر سرنوشت شما در دستان خودتان است، 
اتفاق خیلی خوبی است.« بازی جمعه شب تیم ملی آمریکا برابر انگلیس، فوتبالیست های 
آمریکایی را یک قدم دیگر به یکی دیگر از اهدافشــان نزدیــک کرد. آنها با این بازی نگاه 
مردم آمریکا به فوتبال را تا اندازه زیادی تغییر دادند؛ کشوری که در آن فوتبال آمریکایی 
موسوم به راگبی، بسکتبال و بیسبال همچنان ورزش های غالب محسوب می شوند. برهالتر 
دربــاره این موضوع نیز گفت: »ما به تدریج در حال رهایی این تفکر هســتیم و برای آنکه 
نگاه مردم را به این ورزش عوض کنیم، به بازی هایی مثل بازی جمعه نیاز داریم اما هنوز 

کارمان تمام نشده و باید ادامه دهیم.«

سانچس زیر تیغ تند انتقادات قطری ها
روزنامه های قطر پس از تجربه دومین شکســت در جام جهانی که با نتیجه 3-یک برابر سنگال 
حاصل شد، به فیلیک سانچس سرمربی اسپانیایی تیم ملی قطر که توانست آنها را برای اولین 
بار به عنوان قهرمانی آسیا برساند، حمله کرده و او را مقصر این خداحافظی زودهنگام می دانند. 
پس از جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، قطر به دومین میزبانی تبدیل شد که نتوانسته است از 
مرحله گروهی صعود کند و خیلی زود با این پیکارها خداحافظی می کند. تیتر ناامیدی روی جلد 
روزنامه الوطن منتشر شد. فهد العمادی، مدیر اجرایی این روزنامه نوشت: »برنامه آماده سازی تیم 
ملی مناسب نبود و عدم حضور بازیکنان در تیم های باشگاهی نیز موفقیت آمیز نبود.« سانچس 
به موازات تعلیق مســابقات لیگ داخلی، حدود پنج ماه در اروپا مشغول برپایی اردو بود. حتی 
اگر او کســی بود که تیم ملی را به دســتاورد تاریخی فوتبال قطر و قهرمانی در آسیا رساند اما 
این مسئله به این معنا نیست که سهم او در این عملکرد غیرمنتظره کمتر از بازیکنان است. اگر 
می خواهیم پیشرفت کنیم، فدراسیون باید او را اخراج کند.« روزنامه الرایه تیتر خداحافظی تلخ 
جلوی خالقیت را نخواهد گرفت، را برای یادداشت خود انتخاب کرده است. علی عیسی، نویسنده 
این متن حذف قطر را ضایعه تلخ توصیف کرد و از فدراســیون فوتبال خواســت تا بررسی ها و 
مطالعاتی در این زمینه انجام دهد. روزنامه الشــرق نیز با ســوال از بازیکنان سابق فوتبال قطر، 
نظرسنجی انجام داد که به اتفاق آرا، سرمربی اسپانیایی را مسئول این نتایج دانسته و خواستار 
اخراج او شدند. راعد یعقوب، بازیکن سابق قطر یکی از کسانی است که خواستار اخراج سانچس 
و تزریق خون جدید به تیم ملی این کشور شده در حالی که سلمان حسن، ملی پوش و سرمربی 
سابق قطری ها گفت: »اینکه تیم ملی شش ماه قبل از آغاز جام جهانی، اردوهای تدارکاتی بسته را 
برگزار کند، غیرمنطقی است. تیم هایی هستند که تا 10 روز پیش لیست خود را اعالم نمی کردند 
اما بازیکنان ما از شش ماه پیش حضور خود در فهرست نهایی تیم ملی را قطعی می دانستند و 
این غیرمنطقی است.« حسن العتیبی، تحلیلگر فوتبال نیز به نوبه خود درخواست کرد تا برای 

حضور موفق قطر در جام جهانی 2026 فکری اندیشیده شود.

همه آلمانی ها پشت تیمشان نیستندهازارد از داوران انتظار حمایت دارد
تیم ملــی بلژیک امروز در دومین بازی خــود در رقابت های جام جهانی 
2022 باید برابر مراکش قرار بگیرد و در صورت پیروزی راهی یک هشتم 
نهایی جام جهانی خواهد شد. بلژیک در بازی نخست خود توانست کانادا را 

با یک گل شکست دهد. ادن هازارد، کاپیتان بلژیک در نشست خبری 
بازی با مراکش گفــت: »در بازی اول خیلی خوب کار نکردیم و 
نمی توانم بگویم شروع خوبی بود. چهار سال قبل در روسیه و در 
اولین بازی برابر پاناما بســیار بهتر شروع کردیم. همیشه اولین 
بازی در جام جهانی سخت است ولی نگران نیستم و به این تیم 

ایمان دارم. بهترین های دنیا را در اختیار داریم؛ بازیکنانی 
کــه در کار با توپ تبحر دارند. نســبت به دور قبل 

شانس بیشتری برای قهرمانی داریم. تیبو کورتوا 
بهترین گلر دنیاست. کوین دی بروینه بهترین 
هافبک دنیاست و مهاجمان بسیار خوبی هم 
داریم. ما یک تیم کامل هستیم و در این تیم 
ذهنیت برنده وجود دارد. اگر به خودمان باور 

داشــته باشیم، پیروز می شــویم و می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. 
مــن این باور و اعتقاد به خود را در بازیکنــان می بینم. البته که می دانم 
اگــر خوب بازی کنم، بلژیــک راحت تر پیروز می شــود. باید گل بزنم و 
سرنوشت ســاز کار کنم. این کاری اســت که باید انجام دهم.«  هازارد 
درخصوص انتقاداتی که از او بابت اضافه وزنش می شــود نیز گفت: 
»من همیشــه همین اندازه وزن داشتم و کامال روی فرم هستم. به 
خوبی تمرین کرده ام و نه مصدوم هســتم و نه مشکل اضافه وزن 
دارم. البته انتقادات همیشــه هســت و این هم بخشی از فوتبال 
اســت.« پس از نیمار با 9 خطا، بیشــترین خطــا روی ادن هازارد 
بــا 4 خطا بــود. او در این باره گفــت: »روی من، نیمار، 
وینیسیوس و بازیکنان تکنیکی همیشه بیشترین خطا 
صــورت می گیرد و انتظارمان این اســت که داورها 
بیشتر از کارت زرد اســتفاده کنند. اینکه روی ما 
زیاد خطا کنند طبیعی است ولی انتظار حمایت 

از داوران را داریم.«

آلمانی ها ضمن حواشــی که بابت اعتراض شــان به ممنوع شدن داشتن 
دستبند با مضمون حمایت از دگرباشان جنسی در بازی های جام جهانی 
2022 ایجاد کردند، در اولین بازی خود در جام مقابل تیم ژاپن با نتیجه 

2-یک شکست خوردند. برخی ناظران تیم هانس فلیک را متهم به 
نداشتن تمرکز بر فوتبال کرده اند در حالی که باید تمرکزشان روی 
تکرار نشدن خاطره تلخ حذف از جام جهانی 201۸ در جام جهانی 
فعلی باشــد. کای هاورتز،  هافبک تهاجمی تیم ملی فوتبال آلمان 
و باشگاه چلســی گفت، هم تیمی هایش به باورهای شان پایبندند 

امــا بر چالش پیش روی خود مقابل اســپانیای مدعی که در بازی 
نخســتش در جام، کاســتاریکا را با نتیجــه 7-صفر درهم 

کوبید واقفند: »همه نقطــه نظرات ما و نحوه تفکر ما 
را می داننــد. واقعا تمرکز مــا صددرصد روی فوتبال 
است نه هیچ چیز دیگر. ما افکار و نقطه نظراتمان را 
گفتیم و همه آنها را می دانند و حاال مســئله مربوط 
به فوتبال بازی کردن اســت.« شکست مقابل ژاپن 

برخی تبعات را برای آلمانی ها در پی داشــت. شــرکت REWE مالک 
ســوپرمارکت های زنجیره ای اعالم کرد از اسپانســر بودن برای آلمانی ها 
کنار می کشــد و بازی مقابل ژاپن رکورد جدیدی را در کسب نمرات 
پاییــن در شــبکه های تلویزیونی آلمان در بیش از 30 ســال 
اخیر ثبت کــرد.  هاورتز تاکید کرد، چالش های آلمانی ها تنها 
روی زمین بازی نیســت: »من می دانم همه پشت ما نیستند. 
اما ما می توانیم در بازی با اســپانیا ورق را به ســود خودمان 
برگردانیم.«  هاورتز در صحبت هایش فاش کرد که اعضای تیم 
ملی آلمان و فلیک یک نشست مهم را در روز پنجشنبه داشتند 
و قبول کردند، زمان آن رسیده که به خودمان حقیقت 
را بگوییم. یولیان برانت،  هافبک دیگر آلمانی ها نیز 
در حالی که کنار  هاورتز نشســته بود تایید کرد: 
»ما تعامل خوبی داشــتیم. همه ما این جلسه را 
در حالی ترک کردیم که تمرکزمان را برای برد 

روز یک شنبه گذاشته ایم.«

روز سوژه  روز روزچهره  ویژه 

لــوکاس هرناندز در اولین بازی فرانســه در جام جهانی 2022 
قطر مقابل اســترالیا دچار مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی شد 
و از همین حاال تا پایان فصل خانه نشــین می شود. این دومین 
مصدومیت ســنگین لوکاس هرناندز است، مصدومیت قبلی، او 
را شــش ماه خانه نشــین کرد و این یکی از آن هم بدتر است. 
هرناندز به دلیل این مصدومیت تحت عمل جراحی قرار گرفت 
و حدود هشــت ماه دور از میادین خواهد بود. مدافع 26 ساله 
بایرن مونیخ از لحاظ روحی وضعیت بســیار بدی را می گذراند و 
به همین دلیل بــه فکر این افتاده که به فوتبال خودش خاتمه 
دهد. با این حال موضع بایرن مونیخ در خصوص تمدید قرارداد 
هرناندز هنوز تغییر نکرده اســت. بایرن و لوکاس هرناندز قبل از 

جام جهانی در آستانه رسیدن به توافق بر سر قرارداد جدید بودند و قرار بود آخرین جزییات بعد از 
جام جهانی مورد بحث قرار گیرد.

لیونل مســی و کریســتیانو رونالــدو در حالی پا بــه پنجمین 
جام جهانی دوران حرفه ای شــان گذاشــته اند که هــر دو، جزو 
بازیکنانی با بیشترین خطای متحمل شده در تاریخ این تورنمنت 
هســتند. به گزارش جانلــوکا دی مارتزیو، پنــج بازیکنی که در 
لیســت این رکورد عجیــب حضور دارند به ترتیــب عبارتند از: 
دیگــو مارادونا)آرژانتین(: 21 بازی، 152 خطا، جرزینیو)برزیل(: 
64 خطا، آریل اورتگا)آرژانتین(: 11 بازی، 57 خطا، کریســتیانو 
رونالدو)پرتغال(: 17 بازی، 54 خطا، لیونل مسی)آرژانتین(: 19 
بازی، 53 خطــا. نکته جالب توجه این لیســت، حضور پرتعداد 
آرژانتینی هــا و اختــالف فاحش دیگــو مارادونا بــا نزدیکترین 
تعقیب کننده اش اســت. مارادونا ۸۸ بار بیشــتر از جرزینیو در 

تاریخ جام جهانی با خطا متوقف شده است! بازیکن افسانه ای تاریخ فوتبال که یک بار در سال 19۸6 
قهرمانی در این رقابت ها را تجربه کرده بود و دو روز قبل سالمرگ فوتش بود.

در جریان دیدار تیم ملی فوتبال انگلیس مقابل تیم ملی ایران در شــهر 
دوحه، تعدادی از هواداران تیم ملی انگلیس پوششی به سبک جنگجویان 
صلیبی نظیر زره، کاله خود پالستیکی و سالح های اسباب بازی داشتند 
کــه باعث اعتراضاتی در شــبکه های اجتماعی و طــرح مطالبه ممنوع 
کردن داشــتن چنین البسه ای شد. گویا پوشیدن لباس های جنگجویان 
صلیبی در کشــورهای اسالمی به دلیل اشاره به جنگ های تاریخی بین 
مســلمانان و مســیحیان در قرن های 11 تا 13 ممنوع است. بر اساس 
گزارش خبرگزاری رویترز، فیفا به هواداران تیم انگلیس اخطار داد، اگر 
در مابقی مســابقات این تیم در جام جهانی به سبک جنگجویان صلیبی 
لباس پوشیده باشــند ورودشان به ورزشگاه به دلیل حساسیت های که 
درباره این کار در کشــورهای مسلمان هســت ممنوع خواهد شد. یک 

سخنگوی فیفا در این باره گفت : »در جوامع عربی یا خاورمیانه ای این لباس ها توهین آمیز تلقی می شوند بنابراین 
به همین دلیل پوشیدن آن ها در استادیوم ها مجاز نیست.«

ممنوعیت لباس جنگجویان صلیبی مارادونا همچنان رکورددار استلوکاس خداحافظی می کند؟

گــروه ورزش/ اولین تقابــل بین دو تیم بــزرگ و مدعی در جام 
بیســت ودوم را تماشــا خواهیم کرد و با وجود اینکه جدال آنها در 
دور گروهــی به انجام می رســد اما حکم یک دیــدار حذفی را هم 
خواهد داشــت. اســپانیا با ثبت مقتدرانه ترین پیروزی هفته نخست 
برابر کاســتاریکا و همچنین کسب بهترین بردش در تاریخ جام های 
جهانی به اســتقبال دیدار با آلمانی می رود کــه برای دومین دوره 
متوالی در بازی اول شکســت خــورده و در یک قدمی حذف از دور 
گروهی قرار دارد. شاگردان هانسی فلیک با نتیجه دور از ذهن 2-یک 
مغلوب ژاپن شــدند و یک باخت تا حــذف فاصله دارند. این دو تیم 
قرار اســت برای پنجمین بار در تاریخ جام جهانی با یکدیگر روبه رو 
شوند. در جام جهانی 1966 ژرمن ها با نتیجه 2-یک به برتری دست 
یافتند. آنها در ســال 19۸2، اســپانیا را جلوی چشم هوادارانش با 
حساب 2-یک از پیش رو برداشتند اما دقیقا بعد از همین بازی دیگر 
نتوانســتند الروخا را در این تورنمنت بزرگ شکست دهند. تساوی 
در جام جهانی 94 و ســپس باخت یک-صفــر در مرحله نیمه نهایی 
جام جهانی 2010 ماحصــل کار قهرمان چهار دوره جام جهانی بود. 
حاال فلیک راهی جز شکســتن طلسمی 40 ساله ندارد. عیار واقعی 
جوان های لوئیز انریکه در دیدار برابر آلمان مشخص می شود. دیداری 

جذاب و هیجان انگیز بین فاتحان پنج جام از 22 دوره جام جهانی.

فرار از تراژدی روسیه در گروی شکستن طلسم 40 ساله

گروه ورزش/ شــیاطین ســرخ و شــیرهای اطلس در دومین بازی 
خود در جام بیســت ودوم باید به مصاف یکدیگر بروند. بلژیک در گام 
نخست نمایش دلچسبی برابر کانادا نداشت و به سختی با گل میچی 
باتشــوایی به برتری رســید. تیبو کورتوآ در جریان این مسابقه یک 
پنالتــی مهار کرد. مراکش اما با یک تســاوی پا به این دیدار خواهد 
گذاشــت. تیم ولید الرکراکــی در دیدار اول عملکــرد قابل توجهی 
داشــت و نایب قهرمان جام 201۸ یعنی کرواسی را با نتیجه مساوی 
بــدون گل متوقف کرد. آنها حاال مقابل تیم ســوم جام قبلی مصاف 
خواهند داشت. این دوئ تیم در جام جهانی 1994 در دور گروهی با 
یکدیگر رقابت داشــتند که نماینده اروپا موفق شد حریفش را با یک 
گل شکســت دهد. بلژیک هیچ وقت مقابل آفریقایی ها در جام جهانی 
شکســت نخورده و آمار سه پیروزی و یک تساوی را به جای گذاشته 
است. آنها در دو جام قبلی نیز از سد الجزایر و تونس گذشتند. پرتغال 
در جام جهانی 19۸6 و اســکاتلند در جام 199۸، دو قربانی اروپایی 
مراکش در 12 تقابل شیرها برابر تیم های اروپایی بوده اند. مراکشی ها 
با تساوی هم می توانند به آینده خود در این گروه امید داشته باشند 
اما شکست دادن مدعی اصلی گروه یعنی بلژیک برای آنها حکم یک 
پیروزی تاریخی را خواهد داشت. بردی که می تواند آن ها را پس از 24 

سال به سومین پیروزی برای تیم های اروپایی برساند.

تسخیر روح شیرهای اطلس، ماموریت دوم شیاطین سرخ

ژاپن و کاســتاریکا در دو دنیای متفاوت بســر می برند. سامورایی ها 
ســرخوش از برد تاریخی 2-یک مقابل آلمان هستند و سه رنگ ها در 
شوک متحمل شدن ســنگین ترین شکست تاریخ شان در جام جهانی 
مقابل اســپانیا با نتیجه 7-صفر بسر می برند. ژاپن با یک برد می تواند 
تقریبا صعودش به دور یک هشتم را برای چهارمین بار نهایی و قطعی 
کند و فقط تحت شــرایطی خاص که سه تیم شش امتیازی شوند از 
راهیابی به دور دوم بازخواهد ماند. در سوی مقابل کاستاریکا نیازمند 
یک معجزه تمام عیار اســت. آنها بدون شک باید دو بازی بعدی خود 
را با پیروزی پشــت ســر بگذارند تا از بخت قابل توجهی برای صعود 
برخوردار باشند. این دومین تقابل نماینده آسیا برابر تیم های منطقه 
کونکاکاف در جام های جهانی اســت. 24 سال قبل و در جریان اولین 
حضور ژاپن در این رویداد بزرگ، آنها مقابل جامائیکا صف آرایی کردند 
و با نتیجه 2-یک مغلوب شدند. حاال اما اوضاع به کلی متفاوت است. 
از آن تیــم گمنام و بی ادعا که از بازیکنــان داخلی و بعضا دورگه پر 
شــده بود خبری نیست و ژاپن با انبوهی از لژیونر در لیگ های معتبر 
در جام جهانی حاضر شــده و ســودای صعود را در سر می پروراند. در 
طرف دیگر داستان سه رنگ ها نیز باید دومین پیکار مقابل نمایندگان 
قاره کهن را تجربه کنند. آنها در ســال 2002 با چین همگروه شدند 
و توانستند با دو گل از ســد تیم بورا میلوتینوویچ بگذرند ولی خوب 
می دانند که سناریوی کنونی تفاوت های زیادی با آن سال دارد و چین 
در مقایسه  با ژاپن تیمی به مراتب ضعیف تر بود. ژاپن و کاستاریکا بیش 
از این چهار بار به مصاف یکدیگر رفتند که ماحصل آن ســه پیروزی 
و یک تســاوی برای تیم آبی پوش بوده و شاگردان لوئیز فراندوسوارز 
باید ماموریتی را انجام دهند که پیش از این رخ نداده اســت. آنها به 
هیچ وجه دوست ندارند ماجرای حذف زودهنگام از جام جهانی که سال 
2006 برای شــان رخ داده بود بار دیگر تکرار شود. آیا کیلور ناواس و 
هم تیمی هایش می توانند پس از آن نمایش ناامیدکننده از ســد تیم 
دوست داشتنی موریاسو و بازیکنان خوش استعدادش بگذرند و وضعیت 

گروه پنجم را پیچیده تر کنند؟

کرواسی به مراکش نباخت اما عملکرد خوبی از تیمی که نایب قهرمان 
دوره قبلی جام جهانی بود و یکی از حاضران در نیمه نهایی لیگ ملت های 
اروپا به حساب می آید مشاهده نکردیم. آنها بعد از این شروع نه چندان 
جالب توجه به استقبال دیدار برابر کانادا می روند؛ بازی ای که می تواند 
دشوارتر و پیچیده تر از رقابت نخست باشد. کانادا به بلژیک باخت ولی 
نمایش سزاوارانه ای از خود به نمایش گذاشت و اصال در قامت یک تیم 
بازنده نبود. آلفونسو دیویس، می توانست زننده اولین گل تاریخ تیم ملی 
کانادا در جام جهانی باشــد اما پنالتی او توسط تیبو کورتوآ مهار شد تا 
این بازیکن جوان و سرعتی به سرنوشت روبرت لواندوفسکی، هم تیمی  
سابقش در بایرن مونیخ دچار شود. بلیزرها پس از کسب عنوان سومی 
در جام جهانی 9۸، با افتی شدید در این تورنمنت روبه رو شدند و در سه  
دوره بعدی حضورشــان موفق به صعود از دور گروهی نشدند. تساوی 
برابر مراکش هراس را در دل هواداران کرواسی به وجود آورده که نکند 
سناریوی ترسناک مذکور برای تیم نایب قهرمان جام جهانی 201۸ تکرار 
شود و آنها با وداعی زودهنگام قطر را ترک کنند. کرواسی در شرایطی 
اولین مصاف با کانادا را تجربه می کند که سه رویارویی با تیم های منطقه 
کونکاکاف در حضورهای قبلی داشته که ماحصل آن یک پیروزی مقابل 
جامائیکا در جام جهانی 199۸ و دو باخت برابر مکزیک در ســال های 
2002 و 2014 بوده است. مودریچ و دوستان با نیت شکستن طلسمی 
24 ساله به مصاف برگ های افرا می روند. از تیم جان هردمن چه خبر؟ 
آنها هم انگیزه های فوق العاده زیادی برای این مسابقه دارند. کانادا پس 
از سه باخت در جام جهانی 19۸6 مقابل تیم های فرانسه، مجارستان و 
شوروی دومین حضور خود را هم با شکست استارت زد تا فعال آمارش 
صددرصد باخت باشد. شش گل خورده و صفر گل زده را هم به این آمار 
اضافه کنید تا متوجه شوید گلزنی و یا امتیاز گرفتن نماینده کونکاکاف 
مقابل کرواسی می تواند چه اتفاق جذاب و بزرگی باشد. قرمزپوشان مانند 
چهار بازی قبلی باز هم باید به مصاف یک تیم اروپایی بروند و برای باقی 
ماندن در مسابقات و فرار از حذفی زودهنگام چاره ای جز شکستن این 

رکوردهای منفی ندارند.

 دوئل شگفتی ساز و 
ضعیف ترین تیم  جام بیست ودوم

بلیزرها به دنبال فرار از دژاوو به کمک 
برگ های افرا

عربستان حریف ستاره های لهستان نشدپرش کانگورو از فراز عقاب

بغض لوا در آغوش پله ترکیدآشتی استرالیا با برد با وساطت آرنولد
گروه ورزش/ بعد از عربستان، ژاپن و ایران این بار نوبت به استرالیا رسید تا به 
عنوان نماینده آسیا در جام بیست ودوم به پیروزی دست پیدا کند. حاال پیش 
از پایان هفته دوم دور گروهی رقابت های جام جهانی و برگزاری بازی های ژاپن 
و کره جنوبی تعداد بردهــای نمایندگان قاره کهن به اندازه تمام پیروزی های 
دوره قبل شده اســت. شــاگردان گراهام آرنولد در اولین بازی مقابل فرانسه 
شــروع خوبی داشــتند و به گل هم رسیدند اما در ادامه قافیه را به خروس ها 
باختند و چهار گل دریافت کردند تا شــروعی تلخ برای شان به ثبت برسد. در 
طرف دیگــر ماجرا تونس عملکردی قابل توجه مقابل دانمارک داشــت و به 
یک امتیاز ارزشمند رسید. آنها حتی می توانستند برنده این دیدار هم باشند. 
با این پیش زمینه به نظر می رســید عقاب های کارتاژ شــانس بیشتری برای 
پیروزی داشته باشند اما درنهایت معادالت به گونه دیگری رقم خورد تا باز هم 
فوتبال دوستان در جام بیست ودوم سورپرایز شوند. استرالیا مجددا زننده گل 
اول بازی بود. میچل دوک در دقیقه 32 توپ ارســالی از سوی کریگ گودوین، 
گلزن بازی اول را با ضربه ســری هنرمندانه به گل تبدیل کرد و نیمه اول با 
همین نتیجه به اتمام رســید. در 54 دقیقه دوم تونس با آوردن تمام عناصر 
هجومی اش حمالت متعددی را روی دروازه استرالیا پایه ریزی کرد اما بی دقتی 
بازیکنان این تیم و درخشــش متیو رایان و مدافعان کانگوروها باعث شــد تا 
نخســتین برد استرالیا در این جام به بار بنشیند و آنها با سه امتیاز به جدول 
مسابقات برگردند. تیم تحت هدایت جالل قادری اما با قبول این شکست یک 
امتیازی ماند و در آستانه حذفی دیگر قرار گرفت. برد شاگردان گراهام آرنولد 
یک پیروزی فوق العاده مهم بود و به همین دلیل بعد از پایان مســابقه شادی 
فراوانی از سوی بازیکنان و اعضای کادرفنی این تیم دیدیم. استرالیا بعد از 21 

سال موفق شد در جام جهانی به برد برسد. آنها پس از پیروزی مقابل صربستان 
در جام جهانــی 0102 دیگر رنگ برد را در جام های 4102 و ۸102 ندیدند و 
این دوره را هم با باخت استارت زدند تا با رکورد شش باخت و یک تساوی به 
مصاف تونس بروند ولی سرانجام این روند ناامیدکننده پس از هفت بازی قطع 
شد و کانگوروها به سومین پیروزی خود در تاریخ جام جهانی نائل شدند. دیگر 
برد آنها در ســال 6002 مقابل ژاپن و با درخشش تیم کیهیل به دست آمده 
بود. اســترالیا همچنین موفق شد بعد از ۸4 سال در یک بازی در جام جهانی 
کلین شیت کند و دروازه خود را بسته نگه دارد. آنها در جام جهانی 4791 برابر 
شــیلی به تســاوی بدون گل رضایت دادند و حاال این اتفاق دوباره برای شان 
تکرار شــد. کلین شــیتی که همراه با یک برد بود و حالوتش دوچندان شد. 
اما تونس. ســفید و قرمزها بار دیگر برابر آسیایی ها ناکام ماندند. پس از باخت 
به ژاپن در جام جهانی 2002 و تســاوی برابر عربستان در جام جهانی 6002، 
شکست مقابل اســترالیا کارنامه ضعیف عقاب ها در جدال با نمایندگان قاره 
کهن را ضعیف تر کرد. آنها همچنان در آرزوی پیروزی مقابل تیم های آسیایی 
قرار دارند. جالل قادری و مردانش کار بســیار سختی برای صعود دارند. آنها 
که رویای ثبت اولین صعود تونس در ششــمین حضور را در سر می پروراندند 
حاال به حفظ رکورد منفی صددرصد حذف از دور گروهی نزدیک و نزدیک تر 
می شوند و تحت شــرایطی خاص به مرحله بعد راه پیدا می کنند. چیزی که 
مسلم است آنها برای حفظ شانس خود باید در روز آخر فرانسه را از پیش رو 
بردارند. استرالیا ولی شرایط مساعدتری دارد. آنها با تفاضل گل 2- به استقبال 
دیدار با دانمارک می روند. دیداری دشــوار که باید دید کانگوروها مانند سال 

۸102 می توانند با امتیاز از آن خارج شوند یا خیر. 

گــروه ورزش/ یکی از جذابیت های فوتبال در این اســت کــه نتایج لزوما 
روایت کننده درســتی از اتفاقات یک بازی نیست. لهســتان با دو گل از سد 
عربستان سعودی گذشت و نخســتین برد خود در این دوره از مسابقات را به 
ثبت رساند ولی شاگردان هروه رنار با وجود متحمل شدن اولین شکست خود 
در جام بیست ودوم، نمایشی ســزاوارانه داشتند و حریف اروپایی خود را آزار 
دادند و حســابی به زحمت انداختند. در دقایق ابتدایی این عربستان بود که 
لهستان را تحت فشار قرار داد و باعث شد تا سفید و قرمزهای عصبانی تا قبل 
از دقیقه 20 سه کارت زرد دریافت کنند. رفته رفته بازی به تعادل کشیده شد 
و سرانجام در دقیقه 39 شاهد روشن شدن چراغ اول بودیم. فرار لواندوفسکی 
و پاس کات بک او به پیوتر زیلینســکی رسید و  هافبک ناپولی توپ را به طاق 
دروازه کوبید تا اولین گل عقاب ها در این دوره از مسابقات زده شود. بازی در 
شرف اتمام بود که شاهین های سبزپوش به کمک کمک داور ویدیویی صاحب 
یک ضربه پنالتی شــدند. سالم الدوسری پشت توپ قرار گرفت ولی در دوئل 
با ووچخ شــزنی مغلوب شد و توپ برگشتی نیز با ســیو درخشان دروازه بان 
باتجربه یوونتوس همراه شد تا لهستان به اولین تیم پس از مکزیک و آرژانتین 
جام جهانی 1930 تبدیل شود که در دور گروهی هم پنالتی از دست می دهد 
و هم حریفش پنالتی هدر می دهد. عربســتان مانند بازی با آرژانتین این بار 
هم نیمــه اول را با باخت یک-صفر تمام کرد و به رختکن رفت. صحبت های 
ســرمربی فرانسوی نماینده آســیا یک بار دیگر مثمرثمر واقع شد. آنها برای 
جبران گل خورده فشار زیادی روی دروازه لهستان آوردند و چند بار تا آستانه 
گلزنی پیش رفتند اما بی تجربگی مهاجمان و بدشانســی آنها باعث شــد تا 
حساب کار همچنان یک-صفر بماند. در این بین سفیدپوشان روی ضدحمله 

دو بار توســط آرکادیوش میلیک و روبرت لواندوفسکی تیر دروازه عربستان را 
به لرزه درآورند. حمالت عربستان شکل و شمایل انتحاری به خود گرفته بود 
اما این حربه نتیجه معکوس داد. توپ روی قوس محوطه جریمه سعودی ها از 
زیر پای عبدا... المالکی گذشت و به لواندوفسکی رسید. ستاره باشگاه بارسلونا 
هم مانند همیشه قدر فرصت به دست آمده را دانست و توپ را در دقیقه ۸2 
برای دومین بار به تور محمدالعویس چسباند تا این بار خبری از بازگشت تیم 
رنار نباشد و همه چیز برای آنها تمام شود. لوا با این گل توانست برای اولین بار 
در جام جهانی گلزنی کند و آرزوی دیرینه اش برآورده شود. اشک های او بعد از 
این گل گواه فشار زیادی بود که روی او قرار داشت. لوا پیش از این، چهار بازی 
انجام داده و 14 شــوت زده بود اما هیچ کدام راهی به دروازه پیدا نکرده بود تا 
اینکه سرانجام این طلسم شکست. این مهاجم تمام نشدنی هفتادوهفتمین گل 
خود با لباس تیم ملی لهستان را زد و به رکورد پله رسید. لهستان در چهارمین 
مصاف با عربستان به چهارمین پیروزی دست یافت. آنها همچنین مانند چهار 
سال قبل که ژاپن را شکست دادند مقابل یک تیم آسیایی برنده شدند و گلی 
دریافــت نکردند. حاال تعداد بردهای آنهــا برابر نمایندگان قاره کهن از تعداد 
باخت ها پیشی گرفت. در طرف دیگر قصه، شاهین های سبزپوش در یازدهمین 
مصاف برابر تیم های اروپایی در جام جهانی، دهمین شکست را متحمل شدند. 
عربستان در دوره قبل با پنج گل به روسیه باخته بود. لهستان با این پیروزی 
چهار امتیازی شــد تا با 2 گل زده و صفر گل خورده در آستانه صعود از گروه 
ســوم قرار بگیرد. آنها در روز پایانی باید به مصــاف آرژانتین قدرتمند بروند. 
عربستان اما با قبول این شکست امتیازش در عدد سه باقی ماند. آنها همچنان 
تکلیف شان در دست خودشان است و در روز آخر به مصاف مکزیک می روند.

گروه ششم: بلژیک- مراکش/ کرواسی- کاناداگروه پنجم: اسپانیا- آلمان/ ژاپن- کاستاریکا
گزارش تصویری

درگذشت هوادار ولزی در قطر
برخی از رسانه ها از درگذشت یک هوادار ولزی در جریان 
دیدار ایران و ولز خبر دادند. گفته  می شود کوین دیویس 
62 ســاله که همراه با فرزندش برای دیدن دیدار ولز و 
ایران به قطر سفر کرده بود، به مرگ طبیعی از دنیا رفته 
است. دیدار ایران و ولز با نتیجه 2-صفر به سود تیم ملی 

فوتبال ایران به پایان رسید.

اعتراف تلخ نیمار
در بازی برزیل مقابل صربستان در دور اول جام جهانی 
2022 نیمــار از ناحیه مچ پا آســیب دید و مجبور به 
تعویض شد. حاال تیم ملی برزیل در دو بازی باقی مانده 
گروهــی جام جهانی قطر باید بدون نیمــار بازی کند. 
این فوق ســتاره برزیلی اعتراف کرد که بدترین روزهای 
فوتبالی خود را تجربه می کند. نیمار در پست جدیدی 
که در فضای مجازی منتشر کرد، نوشت: »سخت ترین 
روزهای زندگی خود را تجربه می کنم. باز هم جام جهانی 
فرا رســید و دوبــاره من باید با آســیب دیدگی مواجه 
شــوم. بله من از مصدومیت درد می کشم و این بسیار 
آزاردهنده و دردناک است با این حال اطمینان دارم که 

دوباره فرصت بازی کردن در این جام را پیدا می کنم.«

مسئوالن قطری و آرزوی حذف آلمان ها!
بازیکنان تیم ملی آلمان هفته گذشته پیش از آغاز اولین 
دیدار خــود در مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر، 
در اعتراض به برخی قوانین کشــور میزبان و رفتارهای 
فیفا و کمیته برگزاری جام جهانی در لحظه ثبت عکس 
تیمی، دست های خود را روی دهان شان قرار دادند. این 
حرکت اعتراضی بازیکنان آلمان عصبانیت مســئوالن 
قطر را در پی داشــت و آن ها معتقد بودند این تیم باید 
به قوانین کشور میزبان احترام می گذاشت. شیخ احمد 
الفهد آل احمدالصباح، رئیس شــورای المپیک آسیا در 
اظهار نظری عجیب با اشــاره به شکست آلمان مقابل 
ژاپن در خصوص این تیم گفت: »به امید خدا آلمان از 
جام جهانی حذف خواهد شد. آن ها قصد دارند میزبانی 
ما را خراب کنند.« تیم ملی آلمان در گروه E رقابت های 
جام جهانی قطر با تیم های اســپانیا، ژاپن و کاستاریکا 
همگروه است و با توجه به نتایجی که در دور اول مرحله 
گروهی رقم خورد، شــرایط سختی برای صعود به دور 

دوم رقابت ها دارد.

بازی های امروز برنامه 

خبر

 برنامه بازی های فردا
 ژاپن - کاستاریکا؛ ساعت 13:30؛ ورزشگاه احمد بن علی
 بلژیک - مراکش؛ ساعت 16:30؛ ورزشگاه الثمامه
 کرواسی - کانادا؛ ساعت 19:30؛ ورزشگاه خلیفه

 اسپانیا - آلمان؛ ساعت 22:30؛ورزشگاه البیت

رونالدو: ثابت کردم هیچ چیز غیرممکن نیست
کریســتیانو رونالدو با گلزنی در دیدار پرتغال و غنا در 
جام جهانی یک رکورد جدید دیگر را به نام خود به ثبت 
رساند. او به نخستین بازیکن در تاریخ جام های جهانی 
تبدیل شد که در 5 دوره این رقابت ها موفق به گلزنی 
شــده اســت. رونالدو این رکورد خود را یک دستاورد 
بزرگ دانســت که هیچ وقت حتی جرات فکر کردن به 
آن را هم نداشــته است. او در پستی نوشت: »گلزنی در 
5 دوره جام جهانی دستاورد بزرگی است که من حتی 
جرات اندیشیدن به آن را هم نداشتم با این حال ثابت 
کردم که هیچ چیز در زندگی غیر ممکن نیست. من هر 
بار که پیراهن پرتغال را برتن می کنم احســاس افتخار 
می کنم. شور و اشتیاقی که از پوشیدن این پیراهن دارم 
مانند لحظاتی است که موفق به گلزنی می شوم. این تازه 
آغاز ما است و با هم پیش می رویم.« رونالدو در جام های 
جهانــی 2006 ، 2010 و 2014 موفق به زدن یک گل 
شد این درحالی است که در جام جهانی 201۸ روسیه 
4 گل زد و در جــام جهانی کنونی هم فعال یک گل به 

ثمر رسانده است.

حمله شدید بازیکن بارسلونا به منتقدان نیمار
نیمار در دقایق پایانی بازی برزیل مقابل صربستان مصدوم 
شــد و وقتی که از میدان خارج شد با اعتراض هواداران 
برزیل مواجه شــد. رافینیا در پســتی که منتشر کرد به 
انتقاد از این رفتار هواداران پرداخت و نوشت: »هواداران 
برزیل به محض این که نیمار از میدان به خاطر درد زیاد 
خارج شد به او حمله کردند. این واقعا خجالت آور است. 
بزرگ ترین اشــتباه نیمار این است که در برزیل به دنیا 
آمده است. به نظرم برزیل شایستگی بازیکنی مثل نیمار 
را ندارد. در آرژانتین با مســی همچون یک خدا برخورد 
می کنند، در پرتغال رونالدو را مثل یک پادشاه می دانند 

اما در برزیل اینگ ونه با نیمار برخورد می شود.«
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در انتظار تکرار حالوت هشتم آذر!
9 نتیجه احتمالی و 1+5 شانس صعود ایران به مرحله حذفی

گروه�ورزش/ یوزهای ایرانی در دومین دیدارشان در جام جهانی 
قطر گل کاشتند و در دقایق پایانی دیدار با ولز، نفس اژدها را 
گرفتند تا حاال و در آســتانه بازی با آمریکا شانس باالیی برای 
صعود به عنوان تیم اول گروه B داشته باشند. در واقع تیم ملی 
در یک موقعیت تاریخی قرار گرفته و در صورت پیروزی مقابل 
آمریکا و توقف انگلیس می تواند به عنوان سرگروه از گروهش 
صعود کند و حسابی تاریخساز شود. تیم ملی ایران که تاکنون 
شــش دوره در جام جهانی حضور داشــته در پنج دوره قبلی 
نتوانسته از گروهش صعود کند و در جام جهانی روسیه هم با 
وجود کسب چهار امتیاز که بیشترین امتیاز کسب شده توسط 
تیم ملی در ادوار جام جهانی بوده در عین شایستگی از صعود 
باز ماند. حاال کارلوس کی روش و شاگردانش در یک ماموریت 
بزرگ می توانند نام خود را در تاریخ ورزش ایران جاودانه کنند. 
هشــتم آذر که برای فوتبال ایران و فوتبال دوستان ایرانی به 
واسطه صعود تاریخی تیم ملی ایران به جام جهانی 98 فرانسه 
با عبور از اســترالیا، یادآور یک رویداد بزرگ و شــیرین است 
می تواند دوباره تکرار شود و حالوت و شیرینی مضاعفی به کام 
ایرانی ها بریزد. حاال تاریخ در حال تکرار است و از قضا ایران و 
آمریکا باید روز هشتم آذر و به فاصله 25 سال از صعود تاریخی 
ملی پوشان ایرانی به جام جهانی فرانسه، در ورزشگاه البیت قطر 
به مصاف هم بروند و جدال سختی برای صعود خواهند داشت. 
سوای مسائل سیاسی بین دو کشور و حساسیت غیرفوتبالی 
آن، حاال از بعد فنی و صعود هم این بازی حســابی حساس و 

سرنوشت ساز است.

Bحالت�های�صعود�در�گروه�� 
در جدول رده بندی گروهB، انگلیس با چهار امتیاز اول است و 
ایران با سه امتیاز در رده دوم قرار دارد. آمریکا با دو امتیاز سوم 
و ولز با یک امتیاز در رده چهارم جای گرفته اند. پس از انجام 
بازی های ایران-آمریکا و ولز-انگلیس در ساعت 22:30 هشتم 
آذر، از 9 حالت ممکن در پنج حالت ایران به دور حذفی صعود 
می کند و در یک حالت هم این شانس را دارد که با توجه به 
تعداد گل های رد و بدل شــده در این دو بازی راهی مرحله 

حذفی شــود. تیم ملی در ســه حالت به طور قطع نمی تواند 
راهی مرحله بعد شود و از جام جهانی خداحافظی خواهد کرد.

1. برد ایران و برد انگلیس؛ صعود انگلیس به عنوان تیم اول و 
ایران به عنوان تیم دوم

2. برد انگلیس و تســاوی ایران؛ صعود انگلیس به عنوان تیم 
اول و ایران به عنوان تیم دوم

3. برد انگلیس و شکست ایران؛ صعود انگلیس به عنوان تیم 
اول و آمریکا به عنوان تیم دوم

4. تساوی انگلیس و برد ایران؛ صعود ایران به عنوان تیم اول 
و انگلیس به عنوان تیم دوم

5. تســاوی انگلیس و تساوی ایران؛ صعود انگلیس به عنوان 
تیم اول و ایران به عنوان تیم دوم

6. تساوی انگلیس و شکست ایران؛ صعود انگلیس به عنوان 
تیم اول و آمریکا به عنوان تیم دوم

7. شکست انگلیس و برد ایران؛ صعود ایران به عنوان تیم اول 
و )ولز/ انگلیس( به عنوان تیم دوم

8. شکست انگلیس و تساوی ایران؛ صعود )انگلیس/ ولز/ ایران( 
به عنوان تیم اول و )انگلیس/ ولز/ ایران( به عنوان تیم دوم

9. شکست انگلیس و شکست ایران؛ صعود آمریکا به عنوان 
تیم اول و )ولز/ انگلیس( به عنوان تیم دوم

با توجه به روحیه و انگیزه باالی ملی پوشان پس از پیروزی 
مقابل ولز و ســابقه برد ایران مقابل آمریکا در جام جهانی 
فرانسه، به زعم بســیاری از کارشناسان و رسانه ها شانس 
ایران برای پیروزی مقابل یانکی ها بیشــتر از حریف است. 
اما این نکته را هم باید در نظر داشــت که میانگین سنی 
آمریکا چند ســال پایین تر از ایران اســت که با میانگین 
ســنی 28 مسن ترین تیم جام بیســت ودوم است و شاید 
همین مســئله توازن قدرت را تحت تاثیر قرار دهند. از این 
رو بســیاری به کی روش توصیه می کننــد که از نیروهای 
جوان تر در بازی با آمریکا اســتفاده کند تا در جنگ های 
فیزیکی و دوندگی تیمش کم نیاورد تا شــانس برد ایران 

بیشتر و بیشتر شود.

گزارش
شیطنت�به�سبک�انگلیسی�ها

ایران از فیفا توضیح خواست!
تیم ملی فوتبال ایران در 
در  دیدارش  نخســتین 
چارچوب دور اول مرحله 
جام جهانــی  گروهــی 
مصاف  بــه  قطر   2022
انگلیــس رفــت که این 
دیدار با شکست ناباورانه 
ایران همراه شــد.   2-6
تیم ملی  گــذر  وجود  با 
از این دیــدار و پیروزی 

حیاتی مقابل ولز، همچنان بازی با انگلیس حواشی ای 
دارد کــه به پایان نرســیده اســت. در جام جهانی و 
رقابت های مختلف مرسوم است که نام حریفان تیم ها 
زیر و لوگو روی پیراهن درج شــود امــا در دیدار با 
انگلیس، درج نام ایران با شــیطنتی از سوی حریف 
همراه بوده و iRAN به جای IRAN روی پیراهن 
انگلیس حک شــده بود. محســن قنبرزاده، دانشیار 
بازنشســته دانشــگاه شــهیدچمران اهواز در رشته 
فیزیولوژی ورزشــی که هم اکنون در استرالیا ساکن 
اســت، این اقدام انگلیسی ها را در جهت تحقیر ایران 
قلمداد کرده است. قنبرزاده معتقد است که استفاده 
از حرف »i« در ابتــدای نام iRAN به مفهوم »من 
عبور می کنم و ایران را شکســت خواهم داد« است. 
او در این زمینه شــکوایه ای با این مضمون به کمیته 
اخالق و حقوقی فیفا ارسال کرده: »با آرزوی موفقیت 
در برگزاری مســابقات جام جهانــی 2022 قطر، در 
تاریخ 21 نوامبر 2022 از گروه B شــاهد دیدار تیم 
ملی انگلیس مقابل تیم ملی جمهوری اسالمی ایران 
بودیم. هنگام تماشــای بازی ایران و انگلیس متوجه 
شدم که روی پیراهن تیم ملی انگلیس حرف اول نام 
ایران با حروف کوچک نوشته شده است. این موضوع 
من را شوکه و غمگین کرد. همان طور که مستحضرید 
در مجامع رسمی مانند جام جهانی فوتبال باید به نام 
کشورها احترام گذاشت. ضمن اینکه به نظر من این 
اقدام تیم ملــی انگلیس کامال از روی احترام متقابل 
نبوده و در تضاد با شــعار بازی جوانمردانه فیفاست. 
تیم های ملی شرکت کننده در جام جهانی نمایندگان 
کشــورهای خود هســتند. دلیل ننوشتن نام صحیح 
ایران روی پیراهن تیم ملی انگلیس چه بوده اســت؟ 
بنابراین از نظر من به عنوان یک استاد دانشگاهی در 
حوزه فیزیولوژی ورزشــی نوشتن حرف اول نام ایران 
با حروف کوچک )iRAN( بی احترامی به ملتی است 
که دارای سابقه تمدنی پنج هزار ساله در قلب تاریخ را 
دارد. خواهشــمند است این موضوع را پیگیری و یک 

پاسخ منطقی ارسال فرمایید.«

عقاب های ایتالیا در صف خریداران طارمی
مهدی طارمی مهاجــم تیم ملی ایران بعد از گلزنی 
بــه انگلیس در بــازی نخســت جام جهانی 2022 
قطر، به یکــی از بازیکنانی تبدیل شــد که خبرها 
و گمانه زنی هــای نقل وانتقاالتــی در فوتبال اروپا را 
به خود جلب کــرد. طارمی 30 ســاله که تا پایان 
فصــل آینده بــا باشــگاه پورتوی پرتغــال قرارداد 
دارد، با درخشــش در جام جهانی مســیر انتقال به 
یک تیم و کشــور دیگر را تســهیل کرده است. بعد 
از بــازی با انگلیس بود که بعضی از کارشناســان و 
انگلیســی اعالم کردند طارمی گزینه  رســانه های 
مناسبی برای باشگاه منچســتریونایتد و جانشینی 
کریستیانو رونالدوست. پیش از این هم نام طارمی با 
باشگاه هایی چون آرسنال و چلسی مطرح شده بود. 
حاال و در شــرایطی که باشگاه پورتو رسما واکنشی 
بــه اخبار مطرح شــده پیرامون مهاجــم ایرانی اش 
نداشــته، اکرم کنور، خبرنگار ترکیه ای مدعی شــد 
باشگاه التزیو شرایط طارمی را زیر نظر گرفته است. 
سرجیو کونسیسائو ســرمربی تیمش در واکنش به 
احتمال تصاحب طارمی به خاطر عملکرد خوب در 
جام جهانی توســط کوســه ها )تیم های بزرگ دیگر 
اروپا( گفــت: »پورتو هم یکی از کوســه های تاریخ 
فوتبال اســت.« طارمی در شــرایطی مــورد توجه 
تیم التزیو قرار گرفته اســت که سابقه رویارویی با 
این تیم را دارد. طارمی در تابســتان 2020 با مبلغ 
4.73میلیون یورو از ریوآوه خریداری شــد اما حاال 
ارزش او در بازار نقل وانتقاالت چهار برابر شــده و به 

حداقل 20میلیون یورو رسیده است.

تاج و امیدواری برای دومین ۸ آذر 
تاریخی فوتبال ایران 

بعــد از پیروزی تیــم ملی فوتبــال ایران 
مقابل ولز در دومین دیــدار خود در گروه

B جام جهانی، مهدی تــاج ابراز امیدواری 
کرد روند مثبت تیــم ملی ادامه پیدا کند. 
رییس فدراســیون فوتبال در پیامی ضمن 
خداقوت به کادر فنی و ملی پوشان، به روند 
مثبــت فنی تیم ملی در جام جهانی 2022 
اشــاره کرد و با آرزوی تداوم داشــتن این 
روند گفت: »تالش و زحمات بی شائبه گروه 
فنی و بازیکنان تیم ملی برای دیدار مقابل 
ولز باعــث خلق یک روز بــزرگ در تاریخ 
ایران زمین شــد. جــو غرورآفرین  فوتبال 
موجود در ورزشــگاه در سرتاســر بازی در 
کنار تصاویری که از ایران در ساعات اخیر 
به اردوی تیم ملی مخابره شد باعث تقویت 
انگیزه ملی پوشان شده است.« او با اشاره به 
صحبت های کارلوس کی روش سرمربی تیم 
ملی ایران افزود: »همان طور که ســرمربی 
تیم ملی عنوان کرد، پیروزی مقابل ولز تازه 
آغــاز ماجرا و قصه تیم ملی اســت. اکنون 
ملی پوشــان یک میدان مهــم دیگر و یک 
هشت آذر سرنوشت ســاز دیگر را در پیش 
دارند که امید داریم به دومین هشــت آذر 
تاریخــی فوتبال ایران)مســاوی تاریخی با 
اســترالیا که به صعود ایران به جام جهانی 

1998 منجر شد( بدل شود.«

یک رســانه کروات از دعوت روزبه چشــمی به 
تیم ملــی ایران و گلزنی ایــن بازیکن مقابل ولز 
در جام جهانــی اظهــار تعجب کرد. وب ســایت 
vecernji کرواسی در گزارشی به پیروزی ایران 
برابر ولز با گل های روزبه چشمی و رامین رضاییان 
در وقت هــای اضافه پرداخت. در بخشــی از این 
گزارش با اظهار تعجب از گلزنی چشــمی در این 
مسابقه تاکید شده است که این بازیکن از سوی 
دو ســرمربی سابق ایران حتی به تیم ملی دعوت 
نمی شد: »در دقیقه 98 جو آلن به سختی توپ را 

دفع کرد و روزبه چشمی از فاصله حدود 20 متری توپ را به گوشه پایینی شلیک کرد 
و اولین گل را از بیرون محوطه جریمه در این جام جهانی به ثمر رساند. نکته جالب در 
مورد چشمی این است که مارک ویلموتس و دراگان اسکوچیچ دو سرمربی سابق ایران 
اصال او را به تیم ملی دعوت نکردند. حاال در کمال تعجب همگان، کی روش او را برای 

جام جهانی دعوت کرده و مشخصا ضربه او به گل تبدیل شد.«

تعجب رسانه کروات از گلزنی چشمی 
داور ایرانی قضــاوت دیدار پرتغال و اروگوئه 
را بــه عهده خواهد داشــت. دو تیم پرتغال 
و اروگوئــه از گروه H فردا ســاعت 22:30 
دقیقه مقابل هم قرار خواهند گرفت. با اعالم 
فیفــا علیرضا فغانی، داور ایرانی این بازی را 
قضاوت خواهد کــرد. محمدرضا ابوالفضلی 
و محمدرضا منصوری کمــک داوران ایرانی 
ایــن دیدار خواهند بود. پیــش از این و در 
روز پنجــم جام جهانی نیــز علیرضا فغانی 
داور بین المللی فوتبال کشــورمان به همراه 

ابوالفضلی و منصوری، دیدار تیم های برزیل و صربستان از گروه G را قضاوت 
کرده بود. این در حالی است که گفته می شود فغانی گزینه دیدار فینال هم 
هست. رولدان داور سرشناس کلمبیایی که در دو دوره جام جهانی 2014 و 
2018 قضاوت کرده پیش تر گفته بود، علیرضا فغانی، داور ایرانی گزینه اول 

قضاوت در فینال جام جهانی 2022 است.

فغانی داور بازی پرتغال و اروگوئه شد
فرهــاد مجیدی پس از اعتراضاتــی که به داور 
مسابقه داشت، از کنار زمین اخراج شد. در بازی 
برگشت از جام بانک اســالمی ابوظبی امارات، 
اتحادکلباء میزبان الوحده بود. در شــرایطی که 
نیمــه اول رو به پایان بود، یک ارســال به روی 
دروازه با ســرنگونی بازیکن الوحده در محوطه 
جریمه همــراه بود. داور مســابقه با تصمیمی 
سختگیرانه خطای پنالتی به سود الوحده اعالم 
کرد. فرهاد مجیدی که کنار زمین نســبت به 
تصمیم داور معترض بود، رو به نیمکت تیمش 

کرد و دســت هایش را به نشانه تعجب و سردرگمی از اعالم این خطای پنالتی باز 
کرد. او در کنار زمین به داور چهارم معترض بود و اعتقاد داشت خطایی در محوطه 
جریمه رخ نداده است. پس از این موضوع، داور چهارم با استفاده از ارتباط رادیویی 
از داور بازی خواست تا به کنار زمین بیاید. او نیز بالفاصله دست به جیب شد و با 

یک کارت قرمز مستقیم، فرهاد مجیدی را اخراج کرد.

جنجال مجیدی در امارات؛ فرهاد اخراج شد!

سوژه ویژه

گروه�ورزش/�کمــپ تمرینی الریان قطر 
صبح دیروز حال و هوای خاصی داشــت. 
تیم ملی ایران پس از برد شــیرین مقابل 
ولز در دومین بازی اش در جام جهانی قطر 
ساعت 11 به وقت دوحه اولین تمرینش را 
انجام داد. ملی پوشانی که مقابل ولز فیکس 
بودنــد در هتل محل اقامت ملی پوشــان 
ریــکاوری کرده و در این جلســه تمرینی 
حضور نداشــتند و بازیکنــان تعویضی و 
ذخیــره حاضــر در تمرین صبــح دیروز 
بودنــد که همراه کادر فنــی با چهره های 
بشاش و پرانرژی وارد زمین تمرین شدند 
و مشــخص بود که برد بــا گل های دقایق 
پایانی چقدر روحیه یوزها را تقویت کرده و 
انگیزه آنها را برای بازی با آمریکا باال برده 
اســت. مهدی ترابی، علیرضا بیرانوند، پیام 
نیازمند، وحید امیری، امیر عابدزاده، شجاع 
خلیل زاده، محمدحســین کنعانی زادگان، 
ابوالفضــل جاللی، صــادق محرمی، کریم 
انصاری فرد، علی کریمی، ســامان قدوس 
و روزبــه چشــمی، 13 بازیکنی بودند که 
دیروز تمریــن تاکتیکی انجام دادند. البته 
در این تمرین علیرضا جهانبخش با اینکه 
بازیکن تعویضی بود غیبت داشــت چراکه 
با دریافــت کارت زرد بازی بــا آمریکا را 
از دســت داده و بنابراین کــی روش به او 

استراحت  فیکس  ملی پوشــان  دیگر  مثل 
داده بود. بازگشــت بیرو دروازه بان مصدوم 
بــه تمرینــات گروهی خبر خوبــی برای 
فوتبال دوســتان و رســانه ها بود. کارلوس 
کی روش که در لحظات پایانی بازی با ولز 
فشــار و استرس باالیی را تحمل کرده بود 
و قبل از آن هم به خاطر باخت سنگین به 
انگلیس تحت فشــار و انتقاد شدیدی بود 
روز گذشته به وضوح سرحال تر و شاداب تر 
از همیشــه بود و حتی اخطــار اپل واچ او 

درباره احتمال بروز حمله و ســکته قلبی 
پس از گلزنــی به ولز و برد شــیرین هم 
نتوانســته بود خوشــحالی و آرامش او را 
تحت تاثیر قرار دهد و در واقع سرمربی تیم 
ملی سرحال و قبراق نشان داد که اپل واچ 
نبایــد نگران ســالمتی او باشــد! پیرمرد 
پرتغالی که متخصص ایجاد انگیزه اســت 
پیش از آغاز تمرین شــاگردانش را جمع 
کرد و بازیکنان حلقه اتحاد تشــکیل داده 
و پــس از صحبت های کی روش ســه بار 

بــا صدای بلند فریاد زدنــد برای ایران. به 
جز ســه دروازه بان حاضر در محل تمرین، 
10ملی پــوش دیگر پــس از صحبت های 
کی روش به دو گروه تقســیم شده و بازی 
آقاوســط با توپ و بدون توپ انجام دادند. 
حفظ مالکیت تــوپ آخرین بخش تمرین 
بــود که برگزار شــد و امــروز هم تمرین 
تاکتیکی با حضور همه ملی پوشــان برای 
بــازی با آمریکا در همیــن کمپ تمرینی 

برگزار می شود.

روحیه�عالی�ملی�پوشان�در�اولین�تمرین�پس�از�برد�شیرین�مقابل�ولز

کی�روش�نگرانی�اپل�واچ�را�برطرف�کرد!

گزارش�تصویری
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1
2
3
4

تیم
انگلیس
ایران
آمریکا
ولز

بازي
2
2
2
2

برد
1
1
0
0

تساوي
1
0
2
1

باخت
0
1
0
1

زده
6
4
1
1

خورده
2
6
1
3

امتیاز
4
3
2
1

Bجدول�رده�بندي�گروه�
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