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اهرم  ناکا رآمد  مالی برای  حضور  
پزشکان در مناطق محروم

وزارت بهداشت مصوبه افزایش تا 25 برابری خرید تعهد خدمت دانش آموختگان 
پزشکی را راه جبران کمبود پزشک در مناطق محروم می داند،  اما...

ادعای پزشکیان درباره بیمارستان   
های اختصاصی مجلس و دولت
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 جنجال پیشنهاد مسدودی 
حساب بدحجاب ها
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قطار سریع السیر مشهد-تهران  
اولویت وزیر جدید

خراسان رضوی

 سرگذشت مرده ای 
که از قبر بیرون آمد!
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 رزمایش یا نمایش 
باکو به دنبال چیست ؟

   ترکیه و جمهوری آذربایجان طی روزهای گذشته اقدام 
به برگزاری رزمایشی با عنوان ...

یادداشت روز

سید محمدرضا دماوندی

  صفحه 2

 2022 به روایت 
نشنال  جئوگرافیک
  زندگی سالم

شبه جزیره عرب در آغوش  
اژدها، پلیس خون سرد و 
بهار، سنت گرای نوپرداز

چالش 2800 هزار میلیاردی 4 میلیون مسکن
بذرپاش، وزیر جدید راه و شهرسازی در شرایطی رای اعتماد گرفت که اذعان وی به هزینه بسیار سنگین تامین مالی ساخت 4 میلیون مسکن 

و ناتوانی متقاضیان در تامین آورده اولیه، نشان داد که  برا ی تحقق این وعده چالش های جدی وجود دارد، فرجام این چالش چه می شود؟ اروپا و آمریکای جنوبی 
به جان هم می افتند

 یک چهارم نهایی 
در اوج جذابیت و هیجان

ریو فردیناند، طارمی را 
به جزیره می برد!

کریم باوی درگذشت
 مهاجم سابق آبادانی 

تیم ملی پس از یک دوره 
 بیماری دار فانی را 

وداع گفت 

 رقص برزیلی ها 
بی  احترامی است؟

ورزشی

ورزشی

ورزشی

ورزشی

پنج شنبه
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24 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم
 + 4صفحه روزنامه استانی+ 4صفحه ورزشی

. 8 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 13 جمادی االول 1444 . 8 دسامبر 2022 
. سال هفتاد و چهارم . شماره 21101

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

   صفحه های 
۳، ۶ و ۷

   صفحه 12

  رئیس جمهور دردانشگاه تهران : حرفم درانتخابات  درباره اینترنت را  یادم است! با از بین رفتن ناامنی شرایط متفاوت خواهد بود  
  دیدید آقایی به من در بازار شکالت تعارف کردند. با این بیچاره چه کردند؟ این طریقه برخورد است؟ چه کسی دیکتاتور است؟  

  نماینده جنبش عدالتخواه: آقای رئیسی راه اعتراض به عملکرد شما و دولت چیست؟  
  نماینده بسیج دانشجویی:متاسفانه دولت هنوز تکلیف خودش را   با سیاست های اقتصادی نئولیبرالی مشخص نکرده است  

 نشست صریح رئیسی و دانشجویان
5

عکس:سایت ریاست جمهوری



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

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010 تلفن: 37009111 051                 

باخت در مرحله یک  • از  بعد  ژاپـــن   مربی 
عذر  و  تعظیم  ملتش  بــه  باخت  بابت  هشتم 
خواهی کرد. بعد ما بعد از باخت به آمریکا به 

فوتبالیست ها مون جایزه هم دادیم!
 وزارت صمت این ماشین های خارجی را  •

که با قیمت های کذایی وارد می کند برای چه 
طبقاتی از مردم وارد می کند؟ البد برای مردم 
عادی که نیست ما باید همین تابوت های مرگ 

ساخت داخل را سوار شویم.
 مسئولیت فیلتر کــردن اینترنت با کیه که  •

این قدر با اعصاب مردم بازی می کنه؟ کاری 
می کنن که آدم ساده ترین کارهای بانکی و 
اینترنتی رو نمی تونه انجام بده، بعد توقع دارن 

نارضایتی ایجاد نشه؟!
 اگر گوش شنوایی بود با این همه اعتراض به  •

مخابرات و هزینه قبض تلفن های ثابت حتما یک 
نفر در این دولت به اصطالح انقالبی جوابگوی 

مردم واقعا انقالبی می شد!
 مهم ترین دلیلی که باعث شده نتوانیم تورمی  •

را که بیش از 30 سال است گریبان اقتصاد 
کشور را گرفته مهار کنیم این است که به رغم این 
که همه ما از دولت ها، سازمان برنامه و بودجه، 
بانک مرکزی، بانک ها، مجلس و حتی مردم 
در ظاهر و در مقام سخن از تورم موجود گله 
مندیم اما در سیاست ها و رفتارهای اقتصادی 
خود به گونه ای عمل می کنیم که به تورم دامن 

می زنیم.
 بــرای مملکت اسالمی زشته این همه بی  •

حجابی! تو رو خدا مسئوالن فکری بکنن. وضع 
روزبه روز بدتر می شه. هیچ کس هم اعتراضی 

نمی کنه!
 تو رو به خدا داد ما راننده های اسنپ رو به  •

گوش مسئوالن برسونید. همه چی گرون شده 
به جز کرایه های ما. االن ۴ ماهه که سهمیه 
ناچیز بنزین رو قطع کردن. می دونم روزنامه 
محترم خراسان شما داد ما رو می رسونین. 

ممنونم.
 به نظرم اسم این ستون حرف مردم را بذارین  •

صفحه خنده مسئوالن! چون حداقل اون ها رو 
اگه به کار برای مردم وادار نکنه الاقل به حال زار 

مردم به خنده وا می داره.
 برای بعضی از آدم ها ارزش یک روسری از  •

جان آدم بیشتر است. پس بکشید هر چه آدم 
بی حجاب را تا شب راحت بخوابید!

 آقای رئیس  جمهور لطفا بابت جبران تاخیر  •
شش ماهه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
دستور پرداخت همسان سازی حقوق مربوط به 

سال ۱۴00را صادر کنید.
ــال هــا از مسکن مهر و  •  پــس از گذشت س

پرداخت پول می خواستم بدونم سرانجام به 
کجا رسید؟ آیا کسی جوابگو هست؟

 صفحه ۱0 در قسمت رصد چند قلم خواربار،  •
قیمت روغن مایع ۱350گرمی اویال را زدید 
۱0هزار و۴50تومان! کجا این قیمت را می 

دهند؟ به ما هم آدرس بدهید؟
خراسان:مخاطب گرامی، با عرض پوزش از 
اشتباه صورت گرفته،رقم واقعی ۱00 هزار و 
۴50تومان است که متاسفانه یک صفر در روند 

تهیه مطلب جاافتاده است.
 یکی از صفات مومن زیرک و باهوش بودن  •

است. برای این که از یک سوراخ دوبار گزیده 
نشود اما مسئوالن فدراسیون فوتبال با انتخاب 
کی روش و معلوم بودن گذشته او در فوتبال 

ایران ثابت کردند به درد این کار نمی خورند.
 مسئوالن محترم آیا شایسته است ۱6سال  •

درس خوندم مهندس کــشــاورزی شــدم اون 
وقت با ماشین مسافرکشی کنم؟ خب برنامه 
شغلی ندارین گناه من و امثال من چیه که وقت 

گذاشتیم درس خوندیم؟
  لطفا در شروع ساعت کاری بانک ها تجدید  •

نظر فرمایید. صبح زود هیچ مشتری وجود 
نــدارد و عمال ترافیک شهری هم طوالنی تر 

شده است.
 تنها راه رفع مشکل نداشتن مسکن مردم  •

که 20میلیون نفرمسکن ندارند ایــن است 
که نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایران 

آپارتمان 20متری به مستأجران دهند. 
 مسئوالن سازمان تامین اجتماعی چرا بدهی  •

معوقه از سال قبل بازنشستگان را پرداخت 
نمی کنید؟

 لطفا به وزیر جهاد کشاورزی بفرمایید اول  •
جلوی قــاچــاق خــاک حاصلخیز از ایـــران به  
کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بگیره بعد 
وعده  پوچ و تو خالی کاشت یک میلیارد درخت 

رو بده!
 این نظام به برکت خون هزاران شهید امروز  •

سر پاست اما عده ای از سر دنیاطلبی از داخل به 
جان این کشور و نظام افتاده اند و چون موریانه از 

درون درخت انقالب را تهی کرده اند.
 تو رو خدا یکی به داد من برسه. 6 ماهه کارت  •

بنزین ندارم رفته که برام صادر بشه! متاسفانه 
هیچ خبری نیست تا کی باید آزاد بزنم پولی 
دیگه نمی مونه که هر دو روز بخوام کلی هزینه 

کنیم!
 مخابرات می تواند مثل تمامی کاال ها سالی  •

یک بار تعرفه مصرف را اصالح کند نه این که 
با افزایش آبونمان ثابت درآمد مفت به جیب 
بزند و کسانی را که تلفن شان به دلیل خرابی 
یا دزدیــده شدن کابل قطع است و مخابرات 
زحمت درست کردنشان را نمی کشد مجبور به 

پرداخت این وجه ظالمانه کند.
 پروردگارا به کسانی که به فوتبال و بیت المال  •

این مملکت خیانت می کنند، لحظه ای مجال 
نده. امثال تاج و کسانی که به او کمک کردند به 

مسند ریاست تکیه زند شرم شان باد!
 اگر حقوق ماهانه یک جانباز را ۷میلیون در  •

نظر بگیریم، 500 میلیون حقوق چند سال یک 
جانباز می شود. حاال شما همیشه شعار خدمت 
به جانبازان و ایثارگران می دهید؟ بیت المال یا 

بیت الحال! کدام؟
ــا تشکر از مــطــالــب و تــصــاویــر جــالــب و  •  ب

نوستالژیک خراسان ۷3 سال قبل که ما را به 
دنیای خاطره ها می برد.

ــواالت اطــالعــات عمومی  • ــ ــو قسمت س  ت
ســوال ۴ روز سه شنبه نوشتید کــدام شرکت 
خــودروســازی؟ بعد تو جواب ها اسم خودرو 

نوشتید! واقعا که!
 یک سال پشت کنکور دکترا ماندم تا در دوره  •

روزانه قبول بشوم. اگر شبانه بودم، حدود 50 
تا ۷0 میلیون هزینه کرده بودم ولی االن باید 
بیش از 200 میلیون هزینه کنم تا مدرکم را 
بگیرم؟ چطور باید به مسئوالن بگوییم که سال 
ها زحمت و تالش همراه با استرس ما را هدر 
ندهند؟ در کشورهای دیگر به دانشجویان 
دکترا حقوق می دهند و آموزش را هزینه نمی 
ــذاری می دانند ولی  دانند، بلکه سرمایه گ
بسیاری از دانشجوهای این کشور برای تحقیق 
و پایان نامه و چاپ مقاله از جیب خودشان هزینه 

می کنند و...
 یعنی طرف حاضره جنگ بشه اینترنت قطع  •

نشه! با ارتباط اینترنتی بدون امنیت به چی 
می رسی؟ بعد ارتباطات اینترنتی ربطش به 
موشک چیه؟ با همه این اوصاف آقایان لطفا هم 
امنیت رو برقرار کنید و هم فکری برای وضعیت 
اینترنت کنید که )خوب یا بد( زندگی هامون 

بهش گره خورده!
 کشور چین بارها ثابت کرده است که شریک  •

تجاری قابل اعتمادی برای ایــران نیست در 
حالی که قرارداد 25 ساله چین و ایران در حال 
انعقاد است و ایران بیشترین واردات خود را از 
کشور چین مخصوصا ماشین های بنجل این 
کشور انجام می دهد اما وقتی نوبت به خرید گاز 
می شود یادش می رود که شریک تجاری مثل 
ایران دارد و با پررویی تمام با کشور ثروتمند قطر 
به لحاظ مناسبات سیاسی و اقتصادی قرارداد 
سنگین خرید گاز بسته می شود تا قطر از مخازن 
مشترک گاز با ایران صاحب میلیاردها دالر شود 

و ایران هم همچنان نظاره گر باشد.
 آقایان مسئول لطفًا باقی مانده همسان  •

سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را 
اجرا کنید.

ــک همزن  •  پیشنهاد شــمــا بـــرای خــریــد ی
آشپزخانه خوب چیست؟ لطفا در بخش آشپزی 

راهنمایی کنید.
 کاش روزنامه خراسان مسئوالن را موظف به  •

پاسخگویی می کرد! بی اعتنایی به حرف مردم 
شایسته نیست.

 اگر مخابرات ورشکسته است و کسری بودجه  •
داره چرا باید مردم هزینه اش رو بدهند یا خیلی 
چیزهای دیگه. اشکال کار رو از جاهای دیگه 

بررسی کنید.
 به نظرم ورزش قهرمانی به شدت هزینه ساز  •

است و چندان سودی هم برای کشور ندارد. 
اگر همین بودجه را صرف ورزش عمومی کنند 

مردم بانشاط تر خواهند شد.
به نظرم باید بین حجاب و عفاف فرق قائل شد.  •

در دنیا بانوان دانشمند و مخترع بوده و هستند 
که به رغم نداشتن حجاب، پاکدامن و عفیف اند.

 رزمایش یا نمایش  
باکو به دنبال چیست ؟

 ترکیه و جمهوری آذربایجان طی روزهای 
ــزاری رزمــایــشــی با  ــرگ ــدام بــه ب گذشته اقـ
عنوان »مشت بــرادری« در کنار رود ارس 
کردند . برگزاری رزمایش مشترک میان 
آذربایجان و ترکیه اتفاق جدیدی نیست و 
طی دو سال سپری شده از جنگ ۴۴ روزه 
میان باکو و ایــروان بر سر قره باغ، رزمایش 
های متعدد کوچک و بزرگ دو جانبه یا سه 
جانبه برگزار شده است؛ از جمله رزمایش 
دوجانبه »زمستان 202۱« در بهمن ۱399 
در استان قارص ترکیه با هدف توانمندی 
ــی سخت  ــوای عملیات درشــرایــط آب و ه
زمستان ، رزمایش »برنامه اقــدام مشترک 
برای 202۱« در خرداد ۱۴00 ، رزمایش 
»ســه بــرادر 202۱« با حضور پاکستان ، 
رزمایش »بی نهایت 202۱« در مهر ۱۴00 
به همراهی گرجستان در تفلیس ، رزمایش 
ــرادری خدشه ناپذیر 202۱ « در مهر  »بـ
۱۴00 با هدف افزایش سطح هماهنگی 
میان ارتش دوکشور بر مبنای اصل دو دولت 
یــک ملت در نخجوان و رزمــایــش هوایی 
2022 « در  »شاهین ترکیه و آذربایجان 

شهریور ماه امسال.
برگزاری رزمایش توسط ارتش کشورها به 
صورت اختصاصی یا مشترک با ارتش دیگر 
کشورها، موضوعی عادی است که به عنوان 
یک برنامه ثابت در جدول فعالیت نیروهای 
مسلح هر کشوری وجــود دارد و در جهان 
پذیرفته شــده اســت، امــا تعداد رزمــایــش و 
اهداف و برنامه هایی که در رزمایش ها تمرین 
می شود نشان می دهد که آیا این رزمایش 
صرفا برای خارج کردن نیروهای نظامی از 
حالت رخوت و حفظ آمادگی آنان است یا 
قرار است پیام هایی منتقل شود . تا پیش 
از آخرین جنگ میان جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان در پاییز سال ۱399 برگزاری 
هرگونه رزمایشی از سوی باکو منطقی به 
نظر می رسید زیرا خود را در شرایط نه جنگ 
و نه صلح با ایروان می دیدند و بازپس گیری 
قره باغ را حق طبیعی خود می دانستند، اما 
بعد از پیروزی در جنگ ۴۴ روزه و مشخص 
شدن این که ارمنستان نه توان و نه تمایل 
برای رویارویی مجدد با آذربایجان را دارد، 
علت برگزاری تعداد زیاد رزمایش ها سوال 
برانگیز شده، عالوه بر این که برنامه های 
هدف گذاری شده در این رزمایش ها بر ابهام 

چرایی برگزاری رزمایش می افزاید.
   در آخرین رزمایش مشترک میان جمهوری 
آذربــایــجــان و ترکیه کــه بــا عــنــوان »مشت 
ــای اخیر برگزار شد، دو  ــرادری« در روزه ب
موضوع محل برگزاری و تاکتیک های اجرا 
شده در رزمایش جلب توجه   می کند. شاید 
انتخاب سواحل رودخانه ارس برای برگزاری 
بخش هایی از مانور را بتوان این گونه توجیه 
کرد که جمهوری آذربایجان کشور کوچکی 
اســت که به دلیل محدودیت سرزمینی و 
نداشتن عمق کافی ناگزیر از انجام رزمایش 
در کنار مرز است اما انجام تاکتیک احداث پل 
شناور و عبور از رودخانه چگونه قابل توجیه 
است ؟ جمهوری آذربایجان در کدام سو از 
مرزهایش دارای رودخانه است که در صورت 
وقوع یک جنگ می خواهد پل شناور احداث 
و از روی آن عبور کند؟  ارزیــابــی محتوای 
رزمایش های متعدد دو یا سه جانبه برگزار 
شده باکو طی دو سال گذشته نشان می دهد 
که این رزمایش ها برای آمادگی در رویارویی 
دوبــاره با ارمنستان نیست زیرا همان طور 
که اشاره شد ایروان نه توان و نه تمایل برای 
جنگ دوباره دارد که  البته این موضوع را باکو 
به خوبی می داند و نه  تاکتیک های رزمی که 
در این رزمایش ها تمرین می شود، کاربردی 

در جنگ احتمالی با ارمنستان دارد .
   برای درک درست از اهداف واقعی برگزاری 
این رزمایش باید به این نکته توجه داشت 
که علی اف  طی سال های طوالنی تا پس 
گیری قره باغ در جنگ 2020  با استناد 
به وضعیت جنگی در کشور ضمن سرکوب 
آزادی های سیاسی و مذهبی، بروز تمامی 
مشکالت را به جنگ مرتبط و به این وسیله 
ناتوانی خود را در اداره امور پنهان می کرد، 
اما اکنون که دیگر جنگی وجــود نــدارد به 
دنبال یافتن بهانه ای تازه برای ادامه اغفال 
افکار عمومی آذربایجان است. فساد لجام 
گسیخته  اقتصادی و اخالقی طبقه حاکم 
بر جمهوری آذربایجان و نگرانی از واکنش 
های مردمی به همراه رقابت بین اعضای 
مافیای حاکم برای غارت بیشتر ، علی اف را 
مجبور می کند برای سرپوش گذاری بر این 
وضعیت با طرح این موضوع که ایران کانون 
خطر است، نگاه افکار عمومی آذربایجان را 

از توجه به مشکالت و ناتوانی خود به بیرون 
منحرف کند. در این سناریو و تقسیم کار 
انجام شده هر روز یک ادعــای جدید علیه 
ایران مطرح می شود و بخش زیادی از حجم و 
وقت رسانه های باکو به لفاظی و لجن پراکنی 
اختصاص می یابد. مقامات باکو و حقوق 
بگیران در اظــهــارات خــود همچون فردی 
تنها به پیش قاضی رفته ، ایران را به مبارزه 
طلبیده ، شکست داده و مارش پیروزی هم 
می نوازند و رسانه های حکومتی هم با آب 
و تــاب آن ها را پوشش می دهند . در این 
وضعیت برگزاری یک رزمایش کمک بزرگی 
به علی اف برای واقعی جلوه دادن  داستان 

سرایی هایش است.
   امــا از آن جایی که حقیقت زیــر ابــر باقی 
نمی ماند، اظهاراتی ناخواسته واقعیت را 
افشا می کند .یــک هفته قبل از رزمایش 
روشن محمد، رئیس رادیو و تلویزیون دولتی 
تحلیلی  برنامه  در  آذربــایــجــان  جمهوری 
هفتگی شبکه دولتی »آذ.تی.وی« می گوید 
: » ما از حیثیت و استقالل و سبک زندگی 
خودمان دفاع خواهیم کرد و به هیچ بازیگر 
خارجی اجازه نمی دهیم که معیارها و اراده 
خود را به ملت مان و حکومت مان تحمیل 
کند. تو تالش کردی که با حیثیت ما بازی 
کنی ایران! استقالل و هویت ملی ، خط قرمز 
ماست. در مقابل نمایش قدرتت با رزمایش 
ــواب خواهد آمــد در هفته آینده!!  هم ، ج
چطور خواهد بود؟! بگذارید فعال نگوییم!! 
هفته آینده در این باره سخن خواهیم گفت. 
آن هم نه صرفا در حــرف، بلکه با مــدارک 
مشخص!!«  قبل از برگزاری رزمایش رئیس 
رادیو و تلویزیون آذربایجان از کجا می داند 
که در آن قرار است چه نکاتی به نمایش درآید 
که می گوید بگذارید فعال نگوییم ؟ جواب 
این سوال را در اظهارات الهام اسماعیل که 
به عنوان سخنگوی غیر رسمی امنیتی باکو 
شناخته می شــود، در گفت وگــوی زنــده با 
شبکه »آ.ار.ب.« باید جست وجو کرد . او می 
گوید : » این رزمایش به تازگی برنامه ریزی 
شده بود. در این باره مسئله حمایت معنوی 
وجود دارد، نه به این معنی که بروید چنین 
رزمایشی را برگزار کنید!! چنین دستوری 
وجود ندارد. این، تصمیمی است که دو کشور 
گرفته اند. اما، موضع آمریکا در باره برقراری 
سریع صلح در این منطقه و تهدیدهای ایران 
خیلی مهم است. به یاد داریــد که بلینکن، 
وزیــر خارجه آمریکا هم گفت که ما در این 
مسئله در کنار جمهوری آذربایجان هستیم. 
« در حقیقت به صورت تلویحی اشاره می کند 
که سفر ژنــرال کریم ولی اف، رئیس ستاد 
مشترک این کشور به منظور کسب اجازه 
از آمریکا برای برگزاری رزمایش مشترک 
نزدیکی  در  ترکیه  و  آذربایجان  جمهوری 

مرزهای ایران بوده است .
   تحرکات میدانی بازیگران منطقه ای و 
بنی  محرمانه  سفر  جمله  از  ای  فرامنطقه 
گانتز وزیر دفاع اسرائیل در دو ماه قبل به 
آذربــایــجــان، همچنین سفر هفته گذشته 
فیلیپ ریکر دستیار وزیر امور خارجه آمریکا 
امور  ــر  وزی بلینکن  آینده  سفر  و  منطقه  به 
خارجه آمریکا در کنار اظهارات نسنجیده 
و ناپخته مقامات باکو به ویژه الهام علی اف 
حکایت از طرح ریزی اقدامات بلند مدت در 
منطقه با هدف زمین گیر کردن ایران دارد . 
باید توجه داشت که آذربایجان صرفا یک نام 
است و بازیگران اصلی و گردانندگان صحنه 

کسان دیگری هستند .
 ژنــرال بختیار ارســای ، رئیس فرماندهی 
ترکیه در جمهوری  نــیــروی نظامی  ویــژه 
آذربــایــجــان کــه در رســانــه هــای جمهوری 
آذربایجان با عنوان »بختیار پاشا« معرفی 
می شود و همواره در سایه بوده و از حضور 
در رسانه ها اجتناب می کرد، به بهانه این 
رزمایش با حضور در شبکه دولتی آذ.تی. وی 
می گوید:»رزمایش اخیر به معنای یک ملت 
– دو دولت – یک ارتش است. « معنای این 
جمله آن است که ارتــش آذربایجان تحت 

فرماندهی و کنترل ترکیه قرار دارد .
ــاع تــرکــیــه همین  ــر دفـ ــار وزیـ خــلــوصــی آکـ
رزمایش  در  خــود  سخنرانی  در  را  مطلب 
با ادبیات دیگری بیان می کند: »هر نوع 
تهدید و تحریک علیه ترکیه و )جمهوری( 
آذربــایــجــان از ســوی هــر کسی و هرجایی 
ــد، به معنی تهدید علیه هردو  ــود آی به وج
کشور است ...«مجموع این اظهار نظرها 
ــد بــاکــو عـــالوه بر  و مــواضــع نــشــان مــی ده
حرکت بر مدار پوشاندن مشکالت داخلی 
خود  با این گونه قهرمان بازی ها و تحریک 
احساسات ناسیونالیستی مردم این کشور 
عمال  به عنوان سیاه لشکر یک بازی بزرگ 
تر و خطرناک تر در حال ایفای نقش است 
. ایــفــای نقشی کــه توجه جــدی مسئوالن 
کشورمان را می طلبد چرا که این رفتار اگر 
پاسخ درخور و بازدارنده ای که می تواند در 
قالب بسته ای  متنوع از اهرم های مختلف 
باشد، نگیرد قابل تسری به  دیگر حوزه های 
چالش  ما با آذربایجان مانند موضوع خزر 

نیز است. 
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توافق 5 بندی وزارت صمت و اقتصاد 
برای واگذاری خودروسازان 

تازه ترین خبرها از واگذاری خودروسازان حاکی 
از توافق نامه ای بین وزارت صمت و سازمان 
خصوصی سازی است که بر اساس آن، تا پایان 
امسال، قیمت گذاری دستوری محصوالت ایران 
خودرو و سایپا متوقف خواهد شد، همچنین سهام 
تودلی خودروسازان تا پایان سال واگذار می شود و 
در غیر این صورت، حق رای ناشی از این سهام در 
مجامع این شرکت ها سلب خواهد شد. از سوی 
دیگر رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به 
این تفاهم ، از صدور مجوز واگذاری شرکت پارس 
خودرو خبر داد.به گزارش ایرنا، پس از پیگیری های 
انجام شده با هدف واگذاری سهام ایران خودرو و 
سایپا، در نهایت هفته گذشته »حسین قربان زاده« 
ــازی در جمع  ــی س ــوص ــص ــس ســـازمـــان خ ــی رئ
خبرنگاران از اقدامات انجام شده در این زمینه 
شفاف سازی کرد. از سوی دیگر ، خبرها حاکی از 
آن است که به تازگی جلسه ای در راستای الزامات 
واگذاری برای شرکت های ایران خودرو و سایپا 
با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس 
هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایــدرو( و معاون صنایع حمل و نقل وزارت 
صمت برگزار شده تا هر چه سریع تر تصمیماتی 
در راستای تعیین تکلیف واگــذاری سهام این دو 
شرکت بزرگ خودروسازی اتخاذ شود.بر اساس 
صورت جلسه منتشر شده از این جلسه، به منظور 
تحقق هدف »ارتقای سطح کارایی، بهره وری و 
نــوآوری در صنعت خــودروی کشور« و نیز رعایت 
الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری 
صنعت خودرو، موضوعات زیر مورد توافق طرف ها 

قرار گرفته است:
۱- سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات 
صنعت خودرو )۱0 ساله( تا پایان بهمن ماه ۱۴0۱ 
با محورهای زیر از سوی وزارت صمت تهیه و به 

سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد:
-بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح 

رقابت پذیری و پیش بینی پذیری صنعت خودرو
- مداخله نکردن دولت در بنگاه ها و تنظیم قواعدی 

که شرایط تحمیلی و ناعادالنه ای برای بنگاه ایجاد 
نکند، چنان که برای همه فعاالن صنعت خودرو، 
شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاماًل 

شفاف و قابل پیش بینی باشد.
2- تا پایان سال ۱۴0۱ تمام محصوالت ایران 
خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری 
خارج خواهد شد. سازوکار اجرایی این توافق تا 
پایان آذر ۱۴0۱ توسط وزارت صمت ارائــه می 

شود.
  3- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد 
بازار که به کاهش درآمد )افزایش هزینه ها( برای 
خودروسازان منجر شود، منوط به جبران منابع آن 

قبل از اجرای تکالیف است.
۴- سهام تودلی )چرخه ای( ایران خودرو و سایپا تا 

پایان امسال واگذار خواهد شد.
ــورت واگـــذار نشدن سهام چرخه ای  5- در ص
)تودلی( در شرکت های ایران خودرو و سایپا از 
ابتدای ۱۴02 به بعد حق رای ناشی از این سهام 

در مجامع این شرکت ها سلب خواهد شد.
در این حال دیروز رئیس سازمان خصوصی سازی 
ــاره تفاهم نامه مذکور گفت: وزارت صمت  درب
ــارس خــودرو از  ــدور مجوز شرکت پ تقاضای ص
زیرمجموعه های شرکت سایپا را داشت که درباره 
این موضوع در جلسات فنی متعددی بحث و تاکید 
شد که در موضوع واگذاری ایران خودرو و سایپا، 
اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت از سوی 
دولت است که مقدمه آن نیز حذف قیمت گذاری 

دستوری محصوالت آن هاست.

 رزمایش مشترک ترکیه و جمهوری آذربایجان در مرز ایران 
با نصب پل متحرک روی رود ارس همراه بود 

گستاخی علی اف با رزمایش در رودخانه ارس ! 

باکو در حال برگزاری رزمایش نظامی مشترک 
با کشور ترکیه در خــاک آذربایجان است.به 
گفته وزارت دفاع آذربایجان، بر اساس توافق 
نامه همکاری نظامی بین دو کشور، نیروهای 
ترکیه و آذربایجان برای انجام یک رزمایش در 
نزدیکی شهر باکو و مناطقی از آستارا، جبرائیل 
ــه گفته این  ــد.ب ــده ان ــرد هــم آم و ایمیشلی گ
وزارتخانه، نیروهای زمینی و هوایی، یگان های 
ویژه، یگان های اطالعاتی و یگان های موشکی 
و توپخانه ای که در این رزمایش شرکت دارند، هر 
کدام ماموریت های مختلفی را دنبال خواهند 
کــرد.در این رزمایش روش هــای جنگی مدرن 
به کار گرفته خواهد شد و عملیاتی همچون 
مختلف،  یگان های  هماهنگ  دهی  سازمان 
تعبیه پل های شناور برای عبور از رودخانه ها 

فرضی  دشمن  مناطق  در  نیروها  استقرار  و 
انجام خواهد شد.این اقدام  علی اف با برخی از 
رفتار های خارج از عرف و تحریک آمیز وی مانند 
انتشار تصویر گربه ای که وی در حال ناز کردن 
آن است، حکایت از رویکردهای غیر دوستانه و 

تحریک آمیز  باکو دارد.

ضرب االجل مرکز ملی فضای مجازی به اینستاگرام و واتساپ
۱0 روز مهلت دارید تا در ایران نماینده معرفی کنید

مرکز ملی فضای مجازی با مدیرعامل شرکت 
متا نامه نگاری کرد. در این نامه رسمی که سایت 
مرکز ملی فضای مجازی هم آن را منتشر کرده، 
ضمن اعتراض به نقش پلتفرم های این شرکت 
در ناآرامی های اخیر و پاسخگو نبودن به نامه های 
پیشین، حداکثر ۱0 روز به متا مهلت داده شده تا 
نماینده رسمی مسئولیت پذیر مستقر در ایران 
معرفی کند. آن طور که در این نامه آمده، معرفی 
نماینده، شرط ادامه فعالیت اینستاگرام و واتساپ 
ــران اســت؛ خواسته ای که پیش از این به  در ای
صراحت در طرح صیانت پیگیری می شد. این 
مرکز در راستای رعایت نکردن قوانین مصوبه 
جمهوری اسالمی ایران، نامه رسمی خطاب به 
»مارک زاکربرگ« مدیر ارشد شرکت متا ارسال و 
به عملکرد پلتفرم های این شرکت اعتراض کرده 
است.در این نامه که از طریق دفتر حافظ منافع 
کشور جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن برای 
مدیرعامل متا ارسال شده، به این شرکت فرصت 
داده شده حداکثر ظرف ۱0 روز آینده، نماینده 
رسمی مسئولیت پذیر مستقر در ایران معرفی کند 
تا امکان فعالیت پایدار پلتفرم هایش )اینستاگرام 
ــود. آن طــور که دیجیاتو  و واتــســاپ( فراهم ش
نوشته،زارع پور چندی پیش شرط رفع فیلتر این 
دو پلتفرم را تغییر رفتار آن ها و پذیرفتن قوانین 
جمهوری اسالمی اعالم کرده بود. موضوعی 
که طرح صیانت با جدیت به دنبال آن بود و با آن 
که هیچ گاه به صورت رسمی مصوب نشد، اما به 
نظر می رسد در حال اجرایی شدن از سوی مرکز 

ملی فضای مجازی است.گفتنی است در نامه 
اعتراضی مرکز ملی فضای مجازی به مدیرعامل 
متا، موضوعاتی همچون انتشار سازمان یافته 
اخبار خالف واقع، ترویج رفتارهای تبعیض آمیز 
و نفرت پراکنی، ترغیب خشونت و ناآرامی های 
اجتماعی، نقض حاکمیت ملی و نقض حقوق 
کاربران از طریق اعمال استانداردهای دوگانه، 
زمینه سازی فعالیت تبلیغی و عملیاتی گروه های 
تروریستی روی پلتفرم های وابسته به شرکت متا، 
تعمیق شکاف های اجتماعی و تبعیض نژادی و 
قومی، تجزیه طلبی و زمینه سازی برای جرایم 
سازمان یافته از جمله نقل و انتقال و معامله سالح 
جنگی و موادمخدر مطرح شده است.همچنین 
این مرکز، ترویج رفتارهای نامتناسب جنسی 
در قبال کودکان و نوجوانان، ممانعت نکردن از 
پخش الیوهای جنسی، ارائه خدمات جنسی، 
آموزش رفتارهای ناهنجار و خالف قوانین کشور 
را از دیگر موضوعات مورد اشاره در خصوص نقض 

اصول اخالقی در این پلتفرم ها بر شمرده است.



3بین الملل پنج شنبه  17 آذر 1401
13  جمادی االول  1444.شماره 21101

تحلیل روز

نظامیان سودان به پادگان ها باز می گردند!

صابر گل عنبری- »نظامیان به پادگان ها باز 
 می گردند و احــزاب به انتخابات«، با بیان این دو 
گزاره، ارتشبد عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش و 
رئیس شورای حاکمیتی سودان  از توافق با ائتالف 
»آزادی و تغییر« )نیروهای سیاسی و مدنی( برای 
واگذاری قدرت به آن ها خبر داد. این توافق، نقشه 
راهی برای دوره گذار سیاسی دو ساله جدید به 
رهبری نیروهای مدنی تا برگزاری انتخابات ترسیم 
می کند. پس از کودتای نظامی آوریــل 2019، 
ارتش، قدرت را با نیروهای مدنی تقسیم کرد اما از 
اکتبر 2021، آن ها را کنار گذاشت و خود قدرت 
را قبضه کــرد. بعد از آن، بحران های سیاسی و 
اقتصادی در این کشور آفریقایی عمیق تر شد و 
مردم معترض در این 13 ماه به صورت هفتگی در 
کف خیابان بودند و دست کم 212 نفر نیز کشته 
شدند. نظامیان سودان نتوانستند به هیچ کدام 
از وعــده هــای خــود عمل کنند؛ پر واضــح هم بود 
که نخواهند توانست، چون کاری را به اعمال زور 
عهده دار شده بودند که نه تخصص آن را داشتند 
ــودان به کشور کودتاها  و نه رضایت مــردم را. س
معروف است و از زمان استقالل در سال 1956، 
12 کودتا را به خود دیده است که 4 مورد آن ها 
موفقیت آمیز و 8 کودتای دیگر شکست خورده 
است. از این رو، وقتی عالی ترین فرمانده و حاکم 
به  »نظامیان  می گوید:  کشوری  چنین  نظامی 
پادگان باز می گردند«، یعنی همان شعار و مانیفست 
معترضان سودانی در این چند دهه، نمی توان به 
سادگی از کنار آن گذشت و مفروض آن می تواند 
رسیدن نظامیان سودان به این باور باشد که زمان 
وداع آن ها با دخالت در سیاست و قدرت و قبضه آن 
فرا رسیده است. البته با وجود این، هنوز نمی توان 
کامال خوش بین بود. در آگوست 2019 نیز توافق 
مشابهی میان نظامیان و نیروهای مدنی و سیاسی 
ســودان شکل گرفت، اما دوام نیاورد. به همین 
دلیل این بیم وجود دارد که توافق اخیر نیز پایدار 
نماند. ولی به دالیــل مختلفی می توان به آینده 
این توافق بیشتر از قبل خوش بین بود؛ هر چند 
بخشی از نیروهای سیاسی و مدنی سودانی با آن 
مخالفت کرده اند. اوال، این توافق پس از شکست 
توافق 2019 به سختی به دست آمده است. پس 
از این که ارتش، شرکای مدنی و سیاسی قدرت را 
کنار گذاشت، آن ها با هر گونه گفت وگو خودداری 
کردند تا این که بعد از مدت ها، گفت وگویی محرمانه 
شکل گرفت و بعد از پیشرفت علنی شد و محصول 
آن توافق دوشنبه بود. به همین دلیل، شکست 
توافق، کلیت مذاکرات را از حیز انتفاع می اندازد 
و بدبینی ها را چنان تعمیق می بخشد که دیگر 
انجام آن تا حدودی غیر ممکن می شود. ثانیا خود 
نظامیان سودان نیز خسته شدند و تن دادن آن ها به 
این توافق از سر ناچاری بوده است. ثالثا نظامیان و 
احزاب سیاسی و کنشگران مدنی به خوبی می دانند 
که شکست دیگر توافق به معنای ورود کشور به 
آینده ای نامعلوم خواهد بود که کسی از آن منتفع 
نخواهد شد. رابعا، این توافق که تقریبا جریان 
اسالم گرای سودان در آن حضور ندارد، با حمایت 
کمیته چهارجانبه )آمریکا، انگلیس، عربستان و 
امــارات( به دست آمده است و از این جهت، مورد 
حمایت منطقه ای و بین المللی است. این بلوک 
نگران بودند که ادامه بحران فرسایشی سودان در 
سایه ناممکن شدن تداوم سلطه نظامیان، موجب 
تضعیف ائتالف »آزادی و تغییر«می شود و همین 
راه را برای بازگشت اسالم گرایان به قدرت هموار 
می کند. به همین علت، بر ارتش و این ائتالف برای 
رسیدن به این توافق فشار آوردنــد. حال با اعالم 
نظامیان مبنی بر بازگشت به پادگان ها و تحویل 
قدرت، امیدها در سودان به پایان عصر کودتاها، 
سلطه و دخالت نظامیان در سیاست و پی ریزی 
دولت مدنی قوی افزایش یافته است و باید منتظر 

ماند و دید چه می شود.

پیشخوان بین الملل 

ــا تــــودی در  ــدی ــن ای
بــه  ای  پـــــرونـــــده 
انتخاب کشور هند 
ــوان میزبان  ــن ــه ع ب
اجـــالس گـــروه 20 
 2023 ــال  ــ س در 
ــی  ــای ــت ه ــرصـ و فـ
ــه بـــرگـــزاری ایــن  ک
اجالس به این کشور 

می دهد متمرکز شده است. این هفته نامه با به 
روی جلد بردن عکسی از نراندرا مودی نخست 
وزیر هند در کنار دیگر روسای جمهور تاثیرگذار 
آمریکا، چین، روسیه و فرانسه یعنی جو بایدن، 
امانوئل  و  پوتین  والدیمیر  پینگ،  جین  شی 
ماکرون و با انتخاب تیتر »زمــان هند« نوشته 
است که برگزاری این اجــالس در هند یعنی 
قوی ترین کشور از لحاظ اتحاد میان قومیت 
های مختلف، این فرصت را به هند می دهد که 
بتواند راه حل هایی جدی برای نگرانی های 
بین المللی ارائه کند و خود را به عنوان یک رهبر 

واقعی برای جهان نشان دهد.

نمای روز 

قاب بین الملل 

فرا خبر

یک تیر و چند نشان بن سلمان!

عوامل متعددی در شتاب عربستان به منظور تقویت مناسبات خود با 
چین در دوران حکمرانی بن سلمان نقش دارند، اوال به نظر می رسد 
که بن سلمان با نگاهی معطوف به درک جایگاه اقتصاد در میان عناصر 
شکل دهنده قدرت ملی، بر خالف اسالف خود، اقتصاد را به متن 
سیاست خارجی آورده و آن را مبنای پویایی سیاست خارجی قرار داده 
است. او با طرح های کالن اقتصادی در چارچوب چشم انداز 2030 و با 
هدف رهایی از اقتصاد نفتی به دنبال هژمونی اقتصادی در منطقه است. 
ازاین رو، طبیعی است که ریاض مناسبات خود با کانون های اقتصاد 
جهانی به ویژه چین به عنوان قدرت اقتصادی دوم جهان را گسترش 
دهد و بر این اساس، توسعه مناسبات اقتصادی اولویت نخست همه 
سفرهای بن سلمان در سال های اخیر بوده است. اما پر واضح است که در 
پس بازتعریف سیاست خارجی عربستان بر مبنای اولویت دهی به مولفه 
اقتصاد اهدافی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آینده نگرانه نهفته است که 
تا حدود زیادی معطوف به تحوالت تاریخی دو دهه اخیر در خاورمیانه و 
حرکت این تحوالت در جهت پی ریزی نظم منطقه ای دیگری است. ثانیا، 
تحقق اهداف پیشگفته در بستر اختالالت پیش آمده در نظم جهانی در 
سایه برآمدن اژدهای چینی و رقابت های ژئوپلیتیک جهانی و به تبع آن 
کاهش جایگاه خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا، برقراری نوعی 
توازن در روابط با متحدین غربی سنتی به ویژه آمریکا و شرکای جدید 
شرقی به ویژه چین، اهمیتی مضاعف در سیاست خارجی عربستان 
پیدا کرده است. در متن این نوع توازن گرایی عربستان بین شرق و 
غرب هدف موازنه سازی منطقه ای در قبال رقیب ایرانی نهفته است. 
در این موازنه سازی، عربستان تالش می کند جدا از حمایت سنتی 
متحدین غربی، حمایت چین و روسیه را نیز داشته باشد که فرضا اگر 
فردا روزی، چین جای آمریکا را در خاورمیانه گرفت، منافع عربستان را 
در اولویت قرار دهد. در این خصوص، بن سلمان زیرکانه و هوشمندانه 
با ظرفیت های کشورش بازی می کند و با کشاندن رهبران عرب به 
ریاض و برگزاری دو نشست سران با شی جین پینگ، هم می خواهد 
او را با این »مهمان نوازی تاریخی« کامال نمک گیر کند و تحت الزاماتی 
قرار دهد و هم با نمایش قدرت نرم ریاض به او گوشزد کند که عربستان 
دروازه ورود به جهان عرب است و حفظ و تقویت روابط با این جهان در 
گرو احترام به منافع ریاض است. هم اکنون، میزان مبادالت تجاری 
میان چین و مجموع کشورهای عربی 330 میلیارد دالر از جمله 
180 میلیارد دالر با شش کشور عربی حوزه خلیج فارس است؛ این 
در حالی است که مناسبات تجاری پکن با تهران به شدت افت کرده و 
به 14 میلیارد دالر رسیده است. کما این که ریاض احتماال از تقویت 
چشمگیر مناسبات خود با چین و این شکل میزبانی از شی می خواهد 
برگه فشاری در مقابل آمریکا بسازد. این سیاست بن سلمان حامل این 
هشدار به آمریکاست که حاال شما که درصدد مقابله ژئوپلیتیک با چین 
و نفوذش در جهان هستید، اگر به خواسته های امنیتی عربستان از 
کمک های نظامی گرفته تا مواجهه با ایران بی توجه باشید  یا بخواهید 
از خاورمیانه و خلیج فارس خارج شوید، این منطقه و دنیای عرب را به 
تیول چین تبدیل خواهد کرد. در کل، ژئوپلیتیک منطقه تحت تاثیر 
الزامات نزاع قدرت های جهانی، تحوالت و متغیرهای دو دهه اخیر و 
موازنه سازی های منطقه ای در وضعیت خطرناک و سرنوشت سازی در 

مسیر ساخت نظمی نوین قرار دارد.

شریفی-شی  جین پینگ، رئیس جمهور چین که به تازگی  
توانسته حضور خود در قدرت را برای سومین بار تمدید کند، 
در یک سفر رسمی دو روزه به عربستان سعودی رفت. سفر 
او که در پی دعوت اسفند سال گذشته ملک سلمان، پادشاه 
سعودی انجام می شود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده 
است. ریاض برای استقبال از شی جین پینگ، هیئتی بلند 
پایه را روانه فرودگاه بین المللی خود کرده بود. بر اساس 
برنامه اعالم شده برای سفر رئیس جمهوری چین، او در 
3 نشست مختلف در عربستان سعودی شرکت می کند. 
شی  جین پینگ عالوه بر دیدار و گفت وگو با پادشاه و ولیعهد 
عربستان سعودی، در »اجــالس ســران کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس و چین« و »اجالس سران کشورهای 
عربی و چین« شرکت می کند. هدف از سفر شی، تعمیق 
روابــط چند دهــه ای چین با منطقه خلیج فارس است که 
در ابتدا به عنوان تالشی محدود برای تامین امنیت نفت 
آغــاز شد و از آن زمــان به یک رابطه پیچیده شامل فروش 
تسلیحات، انتقال فناوری و پروژه های زیربنایی تبدیل شده 
است.   گدالیا پترمن، رئیس برنامه سیاست آسیا در مؤسسه 
دیپلماسی و روابط بین الملل گفت: »وقتی کشورهای خلیج 
به آینده خود فکر می کنند، چین را شریک خود می دانند«. 
به گفته پترمن، »این دو دولت به عنوان دولت های مستبدی 
که مایل به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر یکدیگر هستند، 
دالیل مشترکی یافته اند. هر دو از این ایده که بیگانگان در 
امور داخلی آن ها دخالت می کنند، خشمگین هستند.« 
همچنین، منافع اقتصادی مشترک دو طرف روشن است: 
چین بزرگ ترین شریک تجاری عربستان سعودی است، 
در حالی که عربستان سعودی یکی از بزرگ ترین تامین 
عمیقًا  چینی  شرکت های  ــت.  اس چین  نفت  کنندگان 
درگیر این پادشاهی هستند، پروژه های بزرگ می سازند، 

زیرساخت های 5G را راه اندازی می کنند و پهپادهای نظامی 
را توسعه می دهند.

چرخش ریاض به سمت شرق؟	 
 سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی در حالی انجام 
می شود که روابط ریاض و واشنگتن بر سر موضوعاتی مانند 
امنیت انرژی، امنیت منطقه ای و حقوق بشر متشنج است. 
آخرین ضربه به روابط آمریکا و عربستان زمانی بود که وزیران 
اوپک پالس شامل اعضای اوپک و متحدان این سازمان مانند 
روسیه، در جلسه روز یک شنبه خود موافقت کردند که برنامه 
تصویب شده در ماه اکتبر مبنی بر کاهش تولید به میزان 2 
میلیون بشکه در روز را ادامه دهند. این تصمیم اوپک پالس 
با ابراز نارضایتی واشنگتن مواجه شد، به گونه ای که از آن به 
عنوان »همسویی« با روسیه در جنگ اوکراین یاد کرد. یوری 
تاوروفسکی کارشناس و تحلیل گر روس درباره این سفر در 
راشاتودی نوشت: رئیس جمهور چین به عربستان سعودی، 
دو ضربه همزمان به ایــاالت متحده آمریکا وارد می کند، 
نخست این که تالش واشنگتن بر تحمیل مطالباتش بر بازار 
جهانی نفت را به شکست می کشاند و دوم این که قدرت 
آمریکا را به عنوان یک هژمونی منطقه ای بیش از پیش 
کاهش می دهد. وی افزود: از دیدگاه من، سفر شی جین 
پینگ به عربستان سعودی یک حادثه تاریخی محسوب 
در  نفت  قیمت  موضوع  از  آن  اهمیت  حتی  که  می شود 
بازارهای جهانی نیز فراتر است. پینگ در این سفر نه تنها با 
سران عربستان سعودی، بلکه با مقامات کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس نیز دیدار و گفت وگو می کند. در این 
جا صحبت از دور جدیدی از روابط چین با جهان عرب یعنی 
سرزمین نفت و گاز است. همچنین در این نشست ها موضوع 

مبادالت تجاری بر اساس یوان نیز بررسی خواهد شد.

ــت ا... ــدار نماینده عالی سازمان ملل با آی دی
ــت ا... العظمی  العظمی سیستانی/تاکید آی
سیستانی بر حقوق و احترام متقابل بین پیروان 

ادیان و گرایش های مختلف فکری/شفقنا

 

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از 
شرق منطقه دونباس که روسیه طی یک همه 
پرسی آن را به خاک خود الحاق کرده بود، بازدید 
کرد.این حرکت زلنسکی درحالی است که دو روز 
پیش والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از پل 
کرچ در شبه جزیره کریمه که در ماه اکتبر انفجاری 

در آن رخ داده بود، دیدن کرد./رویترز

بازیکنان تیم فوتبال مراکش پس از پیروزی 
مقابل اسپانیا و راه یابی به مرحله یک چهارم 
نهایی جام جهانی، پرچم فلسطین را به دست 
چهارمین  نوشت:مراکش  گرفتند.کاربری 
کشور عربی بــود که بعد از امارات،بحرین و 
ســـودان در ازای بــه رسمیت شناخته شدن 
حاکمیت اش بر صحرای غربی به توافق سازش 
پیوست.هرچند حکومت مراکش روی فلسطین 
معامله کــرد امــا مردمش فلسطینی ها را در 

زیباترین لحظه زندگی شان سهیم کردند.

 

بقایای  اوکــرایــنــی در مقابل  پلیس  افسر  دو 
موشک هایی که به خارکیف، دومین شهر بزرگ 

این کشور اصابت کرده اند.

چهره روز 

رافائل وارناك در انتخابات میان 
دوره ای سنا در جورجیا بر واكر- 
خواه-غلبه  جمهوری  رقیب 
كرد.به این ترتیب دموكرات ها 
صاحب ٥1 كرسی در سنا شدند و اكثریتشان 
تثبیت شد.در صورتی كه اگر واکر نامزد جمهوری 
خواه پیروز می شد، دموکرات ها مجبور بودند  برای 
شكستن تساوی در مجلس سنای ایاالت متحده از 

رای معاون رئیس جمهور استفاده کنند. 

در میان دوئل شرط و شروط ها 
 اردوغان به تازگی تمایل برای دیدار با اسد را بار دیگر تکرار کرد.

  آیا این دیدار محتمل است و چرا بسیاری این دیدار را یک نیاز

 برای رئیس جمهور ترکیه بیان می کنند؟

گــروه بین الملل-شیوه حکمرانی 
اردوغان در بیش از دو دهه گذشته ثابت 
کرده است که او می تواند به یک باره 
دست مهم ترین دشمنانش را به گرمی 
بفشارد و بی هیچ شرم و خجالتی، آن 
ها را دوستان نزدیکش خطاب کند، 
حتی اگر آن شخص قاتل خاشقچی یا 
محمد بن زاید دشمن خونی اخوانی ها 
و آن گونه که خود ترک ها ادعا می کنند 
از حامیان اصلی کــودتــای نافرجام 
2016  یا ژنرال نظامی برانداز حکومت 
اخوانی ها در مصر یا حتی بنیامین 
نتانیاهو قصاب فلسطینیان باشد که 
روزگـــاری نه چندان دور اردوغـــان او 
را »قاتل کودکان« و »نماد تروریسم 
دولتی« نامیده بود. اما داستان دیدار 
اردوغان و اسد فرق می کند یا حداقل 
بیشتر  مراتب  به  آن  پیچیدگی های 
از دیدارهای گذشته اردوغــان با مهم 
ترین دشمنانش اســت.اردوغــان به 
تازگی تمایل برای دیدار با اسد را تکرار 
کرد و گفت: هیچ اختالف ابدی وجود 
ــدار من با اسد امکان پذیر  ــدارد. دی ن
است زیــرا رقابت دایمی در سیاست 
وجود ندارد و ما گام های خود را در این 
زمینه برمی داریم.در این میان روس ها 
ــد تمامی شرایط  نیز اعــالم کــرده ان

برای میزبانی دیدار این دو نفر را مهیا 
کرده اند و به گفته عبدالقادر سلوی، 
ستون نویس ترکیه ای روزنامه حریت ، 
اکنون فقط »مسئله زمان« باقی مانده 
است. اما آیا واقعا این گونه است؟در 
ظاهر ماجرا که خیر. شروطی که دو 
طرف برای پیش پای یکدیگر گذاشته 
اند سنگی است که برداشتن اش هم 
اکنون خــارج از تــوان هر کــدام است. 
سوریه شرط پایان اشغالگری کامل 
نیروهای ترک در خاک این کشور و 
قطع فوری تمامی ارتباطات و کمک ها 
و پشتیبانی های آنکارا از تروریست ها 
را مطرح کرده و ترکیه نیز برای خالی 
نماندن عریضه، شرط توخالی و تکراری 
و اکنون بی معنا شدۀ پایبندی دمشق به 
فرایند سیاسی را پیش کشیده است. 
در این بین البته کسانی نیز هستند 
که خوش بینانه معتقدند سنگ بزرگ 
نشانه نزدن است و دو طرف برای تقویت 
دستشان پیش از نشستن بر سر میز 

مذاکره این صحبت ها را می کنند.

چرا دیدار احتمالی برای اردوغان 	 
مهم تر است؟

شرایط موجود نشان می دهد پافشاری 
و اشتیاق اردوغان برای صورت گرفتن 

این دیدار بیش از دولت سوریه است به 
شکلی که حتی می توان آن را اکنون 
یک نیاز برای آنکارا بیان کرد.اظهار 
ــدار  دی بــرای  ترکیه  مقامات  تمایل 
روســای جمهور دو کشور، به صورت 
تناقض آمیزی در گرماگرم آمادگی 
برای شروع دور جدیدی از تجاوز به 
خاک سوریه روی می دهد. آنکارا پس 
از مقصر دانستن شبه نظامیان کرد 
ــذاری مــاه گذشته  ســوری در بمب گ
ــاده سازی  در استانبول، در حال آم
عملیات احتمالی دیگری در مناطق 
شمالی ســوریــه اســـت.اردوغـــان در 
نظر دارد تا تنور جنگ اوکراین داغ 
است و روس ها و غربی ها کاماًل درگیر 
مناقشات داخلی هستند فرصت را 
مغتنم شمارد و آرزوی چندین ساله 
ایــجــاد منطقه حائل یــا بــه اصطالح 
»امن« را در خط مرزی با سوریه اجرایی 
کند. طرحی که اگرچه با ظاهر تشویق 
3.7 میلیون آواره سوری به بازگشت 
به کشورشان بیان شده است اما چه 
بسا که اردوغان خیال های دیگری نیز 
به ویژه درباره توسعه ارضی ترکیه در 
آینده پرورانده باشد.مع الوصف اکنون 
مشکل اصلی اردوغــان این است که 
می بیند سیاست فعلی دولت درباره 

پناهجویان ســوری به قیمت کاهش 
تابستان  از  مــی شــود.  تمام  او  رای 
گذشته که درگیری هــای خشونت 
آمیزی بین ترک ها و جامعه آوارگان 
سوری به وقوع پیوسته است، اردوغان 
تــالش کــرده اســت تا یک چرخش را 
در سیاست هایش به نمایش بگذارد.
ــان از طرحی برای  به تازگی اردوغـ
پناهجوی  میلیون  یک  بازگرداندن 
ســوری به کشورشان رونمایی کرد، 
برخی از سیاسیون نیز به این نگرانی ها 
دامن می زنند برای مثال این تحلیل 
ــه ایــن کــه 78 درصــد  ــا تــوجــه ب کــه ب
سوری های ترکیه نمی خواهند به خانه 
بروند و نرخ باروری زنان سوری 5.3 
است – به زودی ترکیه 15 میلیون 
ترک ســوری االصــل خواهد داشت.
بنابراین اردوغــان مجبور شده است 
راهی برای بازگشت این پناهندگان 
بیابد اما موانع عملیات جدید در خاک 
سوریه نیز قابل چشم پوشی نیست و 
بی گدار به آب زدن می تواند به جای 
نجات موجب غرق شدنش شود. اواًل 
عملیات جدید و ایجاد زیرساخت های 

دالر  میلیاردها  آوارگـــان  بازگشت 
هزینه دارد که ترکیه درگیر بحران 
اقتصادی از پس آن بر نخواهد آمد. از 
طرف دیگر تخمین زده می شود که 
شبه نظامیان کرد ســوری )به غیر از 
نیروهای پ. ک. ک( ارتشی متشکل 
از 100هزارنفر را شامل می شود و 
یک اداره مدنی با انــدازه ای مشابه را 
نیز اداره می کند. این نیروها هشدار 
داده اند که بــرای مقابله با هرگونه 
هماهنگ  دمــشــق  بــا  ترکیه  حمله 
خواهند شد. نیروهای ارتش سوریه 
اطــراف  در  هم اکنون  متحدانش  و 
و  هستند  مستقر  رفعت  تل  و  منبج 
آماده دستور دفاع از سوی بشار اسد 
با ترک ها و تروریست های تحت  تا 
امرشان درگیر شوند. بنابراین زمین 
بازی به هیچ وجه برای اردوغان امن 
نیست و می تواند در صورت شکست 
و تلفات زیاد سقوطش را تسریع کند. 
در این شرایط کم هزینه ترین گزینه 
جلب همکاری دمشق است و پوستی 
کــه بــاالخــره گــذرش بــه دباغ خانه 

افتاده است.

 رئیس جمهور  چین برای گفت وگو با سران سعودی و کشورهای عربی
 خلیج فارس به ریاض سفر کرد 

شبه جزیره عرب در آغوش اژدها
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ادعای پزشکیان درباره بیمارستان های اختصاصی مجلس و دولت
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ادعای بیمارستان اختصاصی برای نمایندگان 
مجلس و دولت!

اظهارات و ادعای نماینده تبریز واکنش های زیادی 
داشته است. پزشکیان گفته است: »اگر نماینده 
مجلس مریض شــود، او را به بهترین بیمارستان 
می برند.  نمایندگان مجلس بیمه های تکمیلی جداگانه 
دارند و پول های کالنی برای سالمت خودشان خرج 
می کنند. نمایندگان مجلس فقط به بیمارستان های 
خصوصی مراجعه می کنند و برای یک جراحی ساده 
۶۰ میلیون تومان می پردازند! دولت هم این کار را 
کرده. این که می گویند ما انقالبی هستیم، من که نمی 
فهمم این انقالبی یعنی چه؟« کاربری نوشته است: 
»این ادعاها رو باید بررسی کنند و اگر درسته باید 
فکری برای این اختالف در شرایط زندگی مردم و 

مسئوالن بشه.«
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سلطان گواهی نامه ایران!

روایت مرد ۳۸ ساله ای که در طول زندگی اش همه 
کار کرده، از صنعتگری و اختراع تا خلبانی و سکانداری 
کشتی و بیشترین تعداد گواهی نامه را در ایران 
دریافت کرده، به تازگی خبرساز شده است. »امید 
ذاتعلی« ۳۸ساله که دستی در صنعت، اختراع، 
ورزش و هنر دارد، به سبب دریافت بیشترین تعداد 
گواهی نامه، به سلطان گواهی نامه ایــران شهرت 
یافته است. او در مصاحبه ای می گوید : »من با توجه 
به عالقه مندی هایم یعنی علوم رایانه و نرم افزار 
وارد دانشگاه شدم. مدرک کارشناسی را که گرفتم، 
سرمایه ای مختصر فراهم کردم و خط تولید ایزوگام را 
در کارخانه ای جمع و جور راه انداختم. البته نکته ای را 
تا فراموش نکردم، اضافه کنم که گواهی نامه پایه یک 
را در ۲۰سالگی  گرفتم و آن زمان چند باری هم پشت 
فرمان جرثقیل های بزرگ نشسته بودم و از رانندگی 

با خودروهای موتوری سنگین لذت می بردم.«
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چترهای 20 میلیونی!

همشهری آنالین در گزارشی از قیمت های نجومی 
و عجیب بعضی چترها با برندهای معروف نوشته که 
خبرساز شده است. در این گزارش آمده است: خرید 
اینترنتی چند سال است که در کشور ما باب شده و از 
شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می شود اینترنتی سفارش 
داد. درباره چتر هم سایت های مختلفی این کاال را عرضه 
می کنند. نکته جالب در این جا، قیمت های مختلف چتر 
در اینترنت است. محدوده قیمت چتر در سایت های 
اینترنتی بین ۶۰ هزار تا ۲۰ میلیون تومان در نوسان 
است. هم اکنون ارزان ترین چتر موجود در سایت های 
خرید اینترنتی، مدل بچگانه آن است که بین۶۰ تا 
۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد. البته چتر بچگانه گران 
هم داریم. برای مثال، چتر بچگانه طرح دراگون ۴۹۵ 
هزار تومان قیمت خورده است. چترهای برند شانزلیزه 
باالترین قیمت را در اینترنت دارند. ارزان ترین مدل 
این برند ۱۱ میلیون و ۲۱۸ هزار تومان و گران ترین 

آن ۱۹ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان است.
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سوال جالب مجری درباره سلف های مختلط

تالش تعدادی از دانشجویان طی هفته های گذشته 
برای سلف های مختلط با واکنش هایی همراه بوده 
است. در فیلمی که از حضور معاون فرهنگی اجتماعی 
وزیر علوم در برنامه زنده تلویزیون   منتشر شده، 
مجری از او می پرسد ما اگر فوتبال یا سخنرانی رئیس 
جمهور را داشته باشیم، آقایان و خانم های دانشجو 
در یک سالن کنار هم می نشینند. آیا نمی توان مشکل 
سلف ها را هم حل کرد؟ معاون فرهنگی اجتماعی وزیر 
علوم در پاسخ می گوید: »قبال هم فکرهایی برای سلف 
مختلط شده است. اگر مخالفتی درباره اختالط در سلف 
دانشجویی هست، بیشتر به دلیل ازدحام جمعیت 
و مسائل صنفی است نه مسائل دیگر. خودمان هم 
دانشجو بوده و دیده ایم که سلف ها در زمان توزیع 
غذا چقدر شلوغ می شوند و... این مختلط نبودن سلف 

ها برای نظم داخل سالن هاست.«
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ادعای مهاجرت کفاش ها و لحاف دوزها!

»از فرار مغزها به مهاجرت کّفاش ها و لحاف دوزها 
رسیدیم!« اظهارات منصور حقیقت پور نماینده سابق 
مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور، واکنش هایی 
به دنبال داشته است. او گفته است: »بانک مرکزی 
اگر واقعا سیاست گذار حوزه ارزی کشور است، جواب 
دهد چطور دالر را به قیمت ۲۳ هزار تومان از دولت 
آقای روحانی تحویل گرفت اما امروز قیمت دالر حدود 
۳۷ هزار تومان است؟ در واقع طی ۱۶ ماه بیش از 
۵۰ درصد سرمایه های ایرانیان پوچ شد.  متأسفانه 
این روزها شاهد مهاجرت کفاش ها هستیم، در واقع 

کفاش های ایرانی برای کار به ترکیه می روند.«
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برنج فضایی محصول جدید چینی ها

فضانوردان چینی در فضاپیمای شنژو-۱۴ با اولین 
دانه برنج تولیدشده در مدار، به زمین بازگشتند؛ 
شاهکاری که به دانشمندان اجــازه می دهد آثار 
ریزگرانش را بر رشد برنج بررسی کنند و منبع غذایی 
پایداری برای اکتشافات طوالنی مدت فضایی بیابند. 
یکی از این آزمایش ها شامل بازتولید کل چرخه 
زندگی برنج برای اولین بار در فضا بود که با کاشت 
بذر آغاز می شود و با تولید دانه های جدید توسط 
گیاه بالغ خاتمه می یابد. این آزمایش در ۲۹ ژوئیه 
آغاز شد و پس از ۱۲۰ روز در مدار، آن ها با موفقیت 
دانه های کیهانی جدیدی تولید کردند. بذرهای جدید 
به همراه نمونه های دیگر زیستی به مرکز فناوری و 
مهندسی برای استفاده از فضا در آکادمی علوم چین 
در پکن تحویل داده شده است. آن ها همچنین برای 
تحقیقات بیشتر به آزمایشگاه های شانگهای منتقل 
خواهند شد. در حالی که پژوهش های بیشتری در 
حال انجام است، دانشمندان متوجه چندین تفاوت 
جالب بین برنج کاشته شده در زمین و برنج رشد یافته 

در فضا شده اند.

واکنش صریح رئیس کل بانک مرکزی درباره محروم     
شدن افراد بی حجاب از خدمات بانکی

ــاره   یــک  روز پس از آن که اظــهــارات نماینده رفسنجان درب
مسدودشدن حساب بانکی افراد بدون حجاب با عناوین »تا دو 
هفته دیگر روسری ها به سر زنان بر می گردد« یا »حساب بانکی 
افراد بی حجاب مسدود می شود« خبرساز شد، علی صالح آبادی 
رئیس کل بانک مرکزی به صراحت، اجرای آن را تکذیب کرد و 
در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه حمایت از هزار شرکت دانش 
بنیان و فناور در جمع خبرنگاران، به این سوال مبنی بر این که 
ارائه نشدن خدمات بانکی به افراد بی حجاب صحت دارد یا خیر؟ 
پاسخ داد: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و شبکه بانکی 

طبق گذشته خدمات خود را به همه هموطنان ارائه می کند.

دومین مصاحبه جاللی: مطالب گفته شده درباره مسئله     
حجاب، مثال بود!

اظهارنظر نماینده رفسنجان که با واکنش های زیادی از طرف 
بخشی از مردم و کارشناسان بانکی همراه بود، موجب شد تا 
عضو کمیسیون فرهنگی در مصاحبه دیگری درباره صحبت 
های خبرسازش توضیح بدهد. او شب گذشته به نسیم آنالین 
گفت: »قانون حیا و عفاف و حجاب همچنان بر قوت خودش 
باقی است. این ها قانون نمی خواهد. گفتیم هر کسی بخواهد 
قانون شکنی کند باید هزینه  اش را بدهد اما این که قانون به چه 
روش اجرا شود، دست مجری قانون است و نیاز به قانون ندارد و 

مطالب ذکرشده درباره حجاب یک مثال بود.«

ندادن پول مردم، خیانت در امانت است    
ــاره قطع  پس از اظهارات این عضو کمیسیون فرهنگی درب
خدمات بانکی به افراد بی حجاب، سید رضا طباطبایی که خود 
را هم حجره ای سابق آقای جاللی  در حوزه خوانده  در مطلبی، 
با ذکر  حدیثی از پیامبر اکرم )ص( گفت: » سه چیز است که ترک 
آن برای هیچ کس جایز نیست: نیکی به پدر و مادر؛ مسلمان 
باشند یا کافر، وفای به عهد؛ با مسلمان یا کافر و ادای امانت؛ 
به مسلمان یا کافر. اگر با یک حقوق دان مورد اطمینان خود 
مشورت می کردید، این سخنان را نمی گفتید. ندادن پول مردم 
و توقیف حساب مصداق خیانت در امانت و جرم است.این سخن 

مصداق تشویش اذهان عمومی است.«

عضو کمیسیون فرهنگی: هنوز هیچ طرحی در کمیسیون     
فرهنگی برای حجاب نداریم

برای پیگیری بیشتر این حواشی  سراغ یک عضو کمیسیون 
فرهنگی رفتیم. غالمرضا منتظری به خراسان گفت: » تاکنون 

طرحی درباره حجاب در کمیسیون فرهنگی نداشته ایم یا الاقل 
من درباره آن نشنیده ام. البته شاید هم این موضوع در کمیته 
تخصصی بررسی شود. ما چند کمیته تخصصی مثل اجتماعی، 
صنایع دستی، فرهنگ و رسانه، گردشگری و... داریم و ممکن 
است چنین موضوعاتی در کمیته های تخصصی بررسی شود و 
به کمیسیون نیامده باشد. مردم هم با ما تماس می گیرند و می 
گویند با وضعیت بدحجابی می خواهید چه کار کنید. کمیسیون 
فرهنگی هم تاکنون جلسات مختلفی با دستگاه های گوناگون 
مانند وزارت ارشــاد، وزارت کشور، صداوسیما، ستاد امر به 
معروف و... داشته تا وظیفه نظارتی اش را داشته باشد و عملی 
شدن مصوبات قبلی بررسی شود اما در کمیسیون و صحن علنی 
هنوز چیزی مطرح نشده است.« او درخصوص اظهارات جاللی 
هم می گوید: »تا حاال چندنفر از من پرسیده اند و من نمی دانم 

ماجرا چیست چون هنوز بحثی در کمیسیون نداشته ایم.«

کارشناس بانکی: چنین تصمیمات و اظهاراتی اعتماد پولی     
و بانکی را از بین می برد

در ادامه این گزارش هم بهاءالدین  هاشمی کارشناس بانکی 
به خراسان می گوید: »این اظهارنظر کارشناسی نبوده و یک 
نفر چنین حرفی زده اســت. اگر بخواهند حساب کسی را 
مسدود کنند باید قانون وجود داشته باشد و هنوز چنین چیزی 
نداریم. این قانون باید تصویب شود و شورای نگهبان هم آن را 
تایید کند. کاری به مقابله با بی حجابی و این موارد ندارم اما 
چنین تصمیماتی عوارض اجتماعی و اقتصادی دارد و امنیت 
و اعتماد پولی و بانکی را از بین می برد. هر قانونی که وضع شود 
باید از طرف بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شود اما من فکر می 
کنم این حرف از روی عصبانیت و غیرحرفه ای بوده است. این 
حتی اگر یک طرح جدی باشد باید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام آن را تایید کند که قطعا مخالفت هایی برای آن وجود دارد 
چون با وضع چنین قوانینی یک نگرانی اجتماعی برای همه 
به وجود می آید.« شبنم کیوانیان دانشجوی دکترای اقتصاد  
هم در پستی اینستاگرامی در این باره  نوشت: »کل دنیا با انواع 
تحریم تالش کردند اقتصاد ما را نابود کنند اما نتوانستند. آخرش 
ایده »مسدودسازی حساب بی حجابان« این کار را می کند!«  
منتقدان این تصمیم معتقدند  این اقدام ممکن است افراد را به 
سمت استفاده از پول نقد و خارج کردن پول هایشان از بانک 
ها ببرد که وی نیز دراین باره می گوید:»  استفاده از پول نقد و 
کریپتو کارنسی ها در تراکنش های خرد باعث کاهش تقاضای 
ریال، جانشینی کریپتو، کاهش کنترل و نظارت بانک مرکزی و 
از دست دادن اهرم سیاست های پولی برای کنترل پارامترهایی 

مثل تورم می شه. موضوع رساله دکترای من همین است!«

در حالی که اظهارات جاللی، نماینده مجلس درباره پیشنهادش برای مسدود شدن حساب بی حجاب ها 
واکنش های زیادی داشته است، او در اظهاراتی جدید گفت  چنین طرحی در دست نیست و این یک مثال 
بود؛ ما در گفت  وگو با یک عضو کمیسیون فرهنگی  و یک کارشناس مالی دراین باره و عوارضش پرسیده ایم

 جنجال پیشهناد 
مسدودی حساب بدحجاب ها

مصطفوی-    اظهارات چند روز قبل یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مسدودشدن حساب بانکی افراد بدون 
حجاب با واکنش هایی همراه شده است. همزمان با انتشار زمزمه هایی درباره تعیین تکلیف مسئله حجاب تا چندروز 
آینده، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از طرحی خبر داد که با اجرای آن برخورد با افراد بدون حجاب 
شامل چند مرحله می شود که آخرین مرحله آن به محرومیت افراد بدون حجاب از خدمات بانکی ختم می شود. اظهارنظری 
که از چندروز پیش خبرساز شده و واکنش های زیادی داشته است. دو روز پیش حسین جاللی، نماینده رفسنجان و عضو 
کمیسیون فرهنگی در پاسخ به این که دادستان کل اعالم کرد گشت ارشاد تعطیل شده است، گفته بود: »حتمًا نباید 
گشت ارشاد باشد؛ 20 سال است که گشت ارشاد نداریم بلکه پلیس امنیت اخالقی داشتیم. در مجموع حجاب وجود 
دارد اما روش و شیوه دعوت به آن تغییر کرده است. منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق 
پیامک به افراد بی حجاب اعالم شود که شما حجاب را رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، 
وارد مرحله اخطار می شویم و بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی حجاب مسدود شود.« این 
اظهارات در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته  وجود چنین برنامه ای از سوی بانک مرکزی  را تکذیب کرده 

و برخی از کارشناسان از آثار اقتصادی چنین طرحی برای سیستم بانکی کشورمان گفته اند.

پس لرزه های پیامک 

هشدار زلزله
ماجرای پیامک هشدار زلزله در تهران که تناقض 
مسئوالن و منابع رسمی در بیان علت آن، بحران 
جدی در مدیریت بحران را نشان می دهد

نمایش هشدار زلزله روی موبایل برخی ایرانی ها که 
موجی از نگرانی را به دنبال داشت، نشان داد چقدر 
برای بحران های احتمالی آماده نیستیم! روز گذشته 
هشداری مبنی بر وقوع زلزله روی گوشی های تلفن 
همراه برخی از ایرانی ها به نمایش درآمد. در این هشدار 
اضطراری آمده بود که »آرام باشید و پناهگاهی در این 
اطراف پیدا کنید«، اما بررسی ها نشان می داد هیچ 
زمین لرزه قابل توجهی در کشور به وقوع نپیوسته است. 
این در حالی است که تلویزیون از لحظات اولیه، اقدام 
به اطالع رسانی کرد که مردم نگران نباشند. آن هم در 
حالی که مجریان شبکه خبر سعی داشتند انتشار این 
پیام را ناشی از نصب بدافزار و فیلترشکن های رایگان 
روی گوشی بدانند، اما »محمدامین آقامیری« رئیس 
رگوالتوری این موضوع را رد کرد و گفت:»سازمان 
تنظیم مقررات به صورت 24 ساعته روی اپراتورهای 
همراه و ثابت نظارت دارد. به محض انتشار این پیام، 
شبکه بررسی شد و اعالم می کنیم هیچ گونه هک یا 
درز اطالعاتی صورت نگرفته است و ارسال این پیام 
ارتباطی به بدافزارها ندارد.« به گفته او، این ماجرا یک 
موضوع فنی درون اپــراتــوری بوده که موجب ارسال 
پیام هشدار برای مشترکین همراه اول شده است. این 
اظهارات در حالی است که »مجید میراحمدی« معاون 
وزیر کشور در گفت و گو با شبکه خبر اعالم کرد ارسال 
این پیام هشدار ناشی از خطای انسانی در تیم واحد 
تحقیق و توسعه همراه اول بوده است. به گفته وی، این 
تیم در حال کار روی پروژه انتشار پیام هشدار  هنگام 
وقوع حــوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بوده اند 
که یک اشتباه موجب شده است این پیام برای تعداد 
زیادی از مشترکان همراه اول ارسال شود. مدیرکل 
ارتباطات همراه اول هم ضمن عذرخواهی از مشترکانی 
که این پیام را دریافت کرده اند، تأیید کرد هک و نفوذی 
رخ نداده و خطای تیم تحقیقاتی بوده است. او در پاسخ 
به سؤال مجری مبنی بر این که بسته اینترنت هدیه ای 
برای جبران به مشترکان داده می شود، اعالم کرد: »این 
موضوع را بررسی می کنیم.« این اپراتور پس از ساعتی 
از این حواشی با ارسال پیامکی برای مشترکان خود 
اعالم کرد هشدار وقوع زلزله، صحت ندارد. در همین 
حال وزیر ارتباطات دستور برخورد جدی با قصور و 

کوتاهی عوامل بروز این اتفاق را صادر کرد.

بحران در مدیریت بحران!    
از دیــروز تصویری در فضای مجازی خبرساز شده که 
نشان می دهد هرکدام از خبرگزاری ها و منابع رسمی 
درباره علت این پیامک ها روایت متناقضی داشتند. 
مثال ایرنا در لحظات اولیه از هک همراه اول خبرداد. 
باشگاه خبرنگاران در ادامه نوشت که علت این ماجرا 
هک نبود و اختالل بود! صداوسیما هم بعد از دقایقی 
نوشت که علت آن نه هک بود نه اختالل، اشتباه تیم فنی 
بود! همراه اول هم پس از دقایقی اعالم کرد که عذر  می 
خواهیم. اشتباه شده بود و...! کاربری نوشته: »بحراِن 

مدیریت بحران در همه جنبه ها بیداد می کنه...«
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انتظارات فاطمه)س( از »خواص« امت اسالمی
 نگاهی به محتوای اعتقادی و سیاسی برخی از فرازهای خطبه حضرت صدیقه طاهره)س( 
در گفت وگو با آیت ا... سیداحمد حسینی خراسانی، عضو فقهای شورای نگهبان

در باب جایگاه و فضایل »خطبه فدکیه«       
حضرت  پرعظمت  یــادگــار هــای  از  یکی  فدکیه«  »خطبه 
زهــرا)س( است که ظاهرًا به فاصله 10 روز بعد از رحلت 
حضرت ختمی مرتبت)ص(، در اجتماع بزرگ مهاجر و انصار و 
چهره های سرشناس امت اسالمی در مسجدالنبی ایراد شد. 
این خطبه را باید گنجینه ای بسیار ارزشمند در عرصه های 
گوناگون معرفتی بدانیم که نه فقط در دسترس شیعیان و 
دوستداران مکتب اهل بیت)ع( بلکه در اختیار امت بزرگ 
اسالمی است. »خطبه فدکیه« در طول تاریخ، همواره مورد 
توجه بزرگان و فضال بوده؛ به خصوص منتسبان به خاندان 
رسالت و فرزندان حضرت زهرای اطهر)س( به آن توجه ویژه 
داشته اند. در برخی از آثار شخصیت های برجسته علمی و 
تاریخی ما، مانند جناب میرداماد در »شرح تقدمة تقویم االیمان 
فی فضائل امیرالمومنین)ع(« و مرحوم سید شرف الدین در 
کتاب »النص و االجتهاد« به این موضوع اشاره شده است که در 
میان پیشینیان، به خصوص در میان افرادی که اتصال نسبی به 
خاندان رسالت داشتند، خطبه حضرت فاطمه)س(، نسل در 
نسل، به فرزندان عرضه می شد و حتی نقل کرده اند که برخی 
مشایخ آل ابی طالب، بر حفظ این خطبه مراقبت می کردند 
و چنان که قرآن کریم را به کودکانشان آمــوزش می دادند، 
این خطبه را در متن فعالیت ها و برنامه های آموزشی خود 
می گنجاندند.   چنین بود که این خطبه باعظمت، به دست ما 
رسید. بنابراین شایسته است که اهل فضل، عالقه مندان به 
مسائل اعتقادی و تاریخی، به ویژه دانشگاهیان و حوزویان 
گرامی، با دقت این خطبه را بخوانند و با مفاد آن، مأنوس باشند. 
در متن این خطبه نورانی، درس ها و حکمت های متعددی 
وجود دارد که بنده، به فراخور نیاز امروز و محدودیت فضای 
ارائه در روزنامه، به برخی از درس های خطبه فدکیه اشاره 

خواهم کرد.  

امامت؛ »درةالتاج« خطبه فاطمه زهرا)س(       
قّله و اوج خطبه فدکیه و روح و »درةالتاج« آن، مسئله امامت 
اســت. حضرت زهـــرا)س( در یکی از فــرازهــای بسیار مهم 
خطبه که مربوط به بیان حکمت و فلسفه احکام الهی است، 
ِة، َو ِاماَمَتنا َامانًا ِلْلُفْرَقِة«؛  می فرمایند: »طاَعَتنا ِنظامًا ِلْلِمَلّ
خداوند پیروی از ما اهل بیت)ع( را سبب سامان یافتن دین و 
دنیای مردم قرار داده است. در حقیقت، آن بانوی گرامی به 
این نکته بسیار مهم اشاره می کند که آن چه به جامعه اسالمی 
و امور گوناگون آن، نظام می بخشد، پیروی و فرمانبرداری از 
خاندان رسالت است و این مسئله، طبق آن چه در ادامه فراز 
می خوانیم، ضامن آرامش و امنیت جامعه و عنصر بازدارنده 
از تفرقه و تشّتت و درگیری است. توجه داشته باشید که اتحاد 
و همبستگی، همیشه و در تمام جوامع، به عنوان یک اصل و 
آرمان جمعی، مورد توجه بوده است و هیچ کس، در این معنا، با 
آن چه عرض شد، مخالفتی ندارد، اما در پاسخ به این سوال که 
چنین اتحادی، در جامعه اسالمی چگونه رقم خواهد خورد؟ 
حضرت زهرا)س( پیروی از امامت را اسباب رقم خوردن این 
آرمان و آرزو می داند. مسئله ای که در این فراز به آن اشاره 
می شود، جزو مسائل اجتماعی و سیاسی مهم روزگار ما نیز 
هست و بدون آن، بسیاری از مقاصد و مصالح عالیه جامعه، از 
قبیل گسترش ایمان، امنیت و عدالت، در دسترس نخواهد 
بود. تحقق همه این ها در گرو وجود رهبری الیق و شایسته 
است که به حکم خدا و بر اساس ضرورت عقلی برخاسته از 
تاریخ، همان امامت برخاسته از خاندان رسالت است؛ در 
عصر حضور، امامِت خــوِد رســول خــدا)ص(، امیرمؤمنان و 
اوالد طاهرین آن حضرت)ع( و در عصر غیبت کبرای حضرت 
ولی عصر)عج(، بر اساس رهنمودهای اهل بیت)ع(، فقیه 
جامع الشرایطی است که در حقیقت رهبری وی بر جامعه، 
از امامت ائمه)ع( سرچشمه گرفته . مطابق روایــات، چنین 

امامتی است که ضامن تحقق مقاصد مهم شریعت خواهد بود؛ 
مقاصدی مانند تحقق و گسترش امنیت، عدالت و... که به آن ها 
اشاره کردیم. خوب است در این جا و به مناسبت طرح این فراز از 
خطبه حضرت زهرا)س(، حدیثی ارجمند از ثامن االئمه، امام 
یِن  رضا)ع( را هم نقل کنیم که فرموده است: »إنَّ اإلماَمَة ِزماُم الدِّ
ْنیا َوِعزُّ اْلُمؤِمنیَن، اِنَّ اإلماَمَة ُأسُّ  َوِنظاُم اْلُمْسِلمیَن َوَصالُح الدُّ
ااْلءْسالِم الّناِمی َو َفْرُعُه الّسامی« )کافی، ج1، ص200( این 
امامت است که می تواند استقالل کشور، شرافت مّلت و عّزت 

اّمت را تأمین و آن را از تعدی و تهاجم دشمن حفظ کند. 

ضعف خواص؛ گالیه صدیقه کبری)س(       
فراز دیگری از خطبه که گویی بخشی از وضعیت جامعه امروز 
ما را هم تصویر می کند، منظورم اوضاع ناشی از اتفاقات اخیر 
و اغتشاشاتی است که اسباب حوادث تلخ و ناگوار شد، مربوط 
به درد دل حضرت زهرا)س( با خواص امت است. آن حضرت 
می فرماید که در پرتو امامت و رهبری پیامبرخدا)ص( و 
فداکاری انسانی مبارز، شجاع و بصیر، یعنی امیرمؤمنان)ع( 
و البته یاری جمعی از مسلمانان مؤمن، امت اسالمی به عزتی 
دست یافت که حیرت و شگفتی جهانیان را برانگیخت، اما پس 
از رحلت پیامبرخدا)ص(، مسائلی پیش آمد که اسباب کاهش 
آن شکوه و عظمت را فراهم کرد. حضرت زهرا)س(، به تحلیل 
علل این مسئله می پردازد و در درجه نخست، قصور افراد 
تعیین کننده و تأثیرگذار در جامعه را به عنوان علت، مطرح 

می کند. این که این افراد از مسیر صحیح و امامت راستین 
فاصله گرفتند. می دیدند در جامعه، گروهی به دنبال تخریب 
چهره امام راستین هستند، علیه او بدگویی می کنند، جوانان 
را علیه وی بر می انگیزند، شبهه افکنی می کنند؛ ابتالی امت 
اسالمی را به این مسائل دیدند، اما حرفی نزدند و چشم شان 
را بر این قضیه بستند. خواصی که روزگاری در خط مقدم نبرد 
با دشمنان اسالم بودند و دین، با مجاهدت و فداکاری های 
بی دریغ آنــان مستقر شــد، آن روحیه اخــالص و آن ایمان 
درخشان را کنار گذاشتند و به دنیا رو آوردند. این دنیاگرایی، 
راحت طلبی و آلوده شدن به زندگی اشرافی، باعث شد روحیه 
آن ها تغییر کند و از جایگاهی که نخست داشتند، فاصله 
ــرا)س( در این خطبه نورانی، همین  گرفتند. حضرت زه
پیشگامان و مجاهدان صدر اسالم و مشخصًا گروه انصار را 
مخاطب قرار می دهد و می فرماید: »َیا َمْعشَر اْلِفْتَیَة َو َاْعضاَد 
ی؟« ای گروه  اْلِمّلَة و اْنصاَر ااِلْسالم! َما َهَذِه الَغمیَزُة ِفی َحِقّ
بانفوذ و پیشتاز، ای جوانمردان، ای یاران اسالم، ای کسانی 
که در جبهه های جهاد فداکاری ها می کردید و به جنگ 
دشمنان اسالم می رفتید، چرا این چنین چشم خودتان را بر 
حق و حقیقت بسته اید؟ چرا در حالی که به ارزش ها اهانت 
می شود و احکام الهی را نادیده می گیرند، هیچ عکس العملی 
نشان نمی دهید؟ چرا در برابر بدگویی و شبهه افکنی درباره 
امام و رهبر راستین جامعه اسالمی، سکوت اختیار کرده اید؟ 
چرا چنین دچار ُچرت زدگی و ُبهت زدگی شده اید؟ بدانید 
که اگر بخواهید بر این منوال باشید، گرفتار افراد کج کردار 
خواهید شد و دیدیم که این سخن گهربار صدیقه طاهره)س(، 
با حکومت حجاج بن یوسف ها بر جامعه اسالمی، عینیت پیدا 
کرد و شد آن چه نباید اتفاق می افتاد. این فراز، درس بزرگی 
ــار ماست؛ خــواص ما، آن هــا که حقیقت انقالب  بــرای روزگ
اسالمی، حقیقت اعتقاداتی را که مبنای شکل گیری این 
نهضت و به وجود آمدن ایران مقتدر شد، می شناسند، نباید 
در هجوم فتنه ها و فراگیر شدن شبهه ها، سکوت اختیار کنند 
و در برابر هّتاکی ها و رفتارهای ناشایست، آرام بنشینند. قطعًا 
باید به اعتراضات بر حق، توجه و مشکالت موجود را با درایت و 
در کمترین زمان ممکن رفع کرد تا زندگی مردم، دچار آسیب 
نشود، اما این اعتراضات، نمی تواند دلیل و مجوز اغتشاشگری 
برخی افراد باشد که اتفاقًا در محدوده موضوع این اعتراضات 
هم قرار نمی گیرند. این که گروهی بیایند و با سوء استفاده از 
دل های پاک جوانان ما و وسایل ارتباط جمعی، اعم از فضای 
مجازی و شبکه های معلوم الحال ماهواره ای، اغتشاش ایجاد 
کنند، نظم زندگی مردم را بر هم بزنند و به شبهه افکنی و 
دروغ گویی و اتهام زنی به ارکان نظام بپردازند و شما، خواص 
این جامعه، در برابر این همه دشمنی و اجحاف و سوءاستفاده، 
ساکت بمانید و به دفاع از کیان اسالم و جریان الهی امامت 

نپردازید، پسندیده نیست.

 روایت دکتر شریعتی 
از شب شهادت حضرت زهرا)س( 

مرثیه  ای برای »یاِس کبود« علی)ع(

فاطمه ... احساس کرد که مدینه پیغمبر، گوشش 
در برابر فریاد وی َکر است و دلش در برابر سکوت 
علی سنگ! سکوتی که بر هر دلی که احساس 
کند و علی را بفهمد و زمانه را بشناسد، همچون 
صاعقه مــی زنــد و مــی ســوزانــد. خودخواهی 
چه سخت و بی رحم اســت. به خصوص اگر به 
مصلحت، مسلح باشد و خود را با عقیده، بتواند 
توجیه کند. آن گــاه صحابی فداکار و معتقد را 
نیز به حق کشی وا مـــی دارد، حتی به کشتن 
حق علی. و فاطمه، خسته از یک عمر تحمل بار 
رسالت پدر و سختی مبارزه در جاهلیِت قوم 
و زندگی  سراسر شکنجه و خطر و فقر و کار و 
تالش به دلیل آرمانی که از جبر زمان دور است، 
ــزادار از مصیبت جانکاه مرگ پــدری که با  و ع
حیات او عجین شده بود و غمگین از سرنوشت 
تحمل ناپذیر علی که پس از یک عمر جهاد با 
دشمن، به دست دوست، خانه نشین و قربانی 
قدرتی شده است که به نیروی ایمان و شمشیر 
و فداکاری و اخالص او به دست آمده و اکنون، 
شکست خــورده و نومید از آخرین تالش های 
بی ثمری که کرد تا »حق ابوالحسن« را به وی باز 
آورد و آن چه را که فرو می ریخت، از سقوط مانع 

شود و نشد ... به زانو درآمد.

وعده پدر       
ــودن، بــرایــش دردآور و  ــ ــده ب ــ ... اکــنــون زن
طاقت فرساست. مــانــدن، بــار سنگینی است 
ــای خسته و ناتوان فاطمه را یارای  که دوش ه
کشیدن آن نیست. زمــان، سنگین و آهسته بر 
ــی دارد و می گذرد:  ــرم قلب مجروحش گــام ب
هر لحظه ای، هر دقیقه ای، گامی. اکنون تنها 
مایه های تسلیتی که در این دنیا می یابد، یکی 
ــژده امید  تربت مهربان پــدر اســت و دیگری م
بخش او: »فاطمه، از میان خاندانم، تو نخستین 
کسی خواهی بود که به من خواهی پیوست.« اما 
ِکی؟ چه انتظار بی تابی. روِح آزرده او – همچون 
پرنده ای مجروح که بال هایش را شکسته باشند- 
در سه گوشه غم زندانی و بی تاب است: چهره 
خاموش و دردمند همسرش، سیمای غم زده 

فرزندانش و خاک سرد و ساکت پدر ... .

بی قرار برای رفتن       
همه رنج هایش را بر مــرگ پــدر می گریست؛ 
هــر روز گویی نخستین روز مــرگ وی اســت. 
بی تابی های او هر روز بیشتر می شد و ناله هایش 
دردمندتر؛ زنان انصار بر او جمع می شدند و با او 
می گریستند و او، در شدت درد و اوج ضجه هایی 
که دل ها را به درد می آورد و چشم ها را به خون 
می نشاند، از ستمی که کردند ِشْکِوه می کرد و 
حّقی را که پایمال کردند، به یاد می آورد. غم او 
دشوارتر از آن بود که کسی بتواند تسلی اش دهد 
و او را به شکیبایی بخواند. روزها و شب ها این 
چنین می گذشت و اصحاب، گرِم قدرت و غنیمت 
و فتح و علی، در ُعزلت سردْش ساکت و فاطمه، 
در اندیشه مرگ، انتظار بی تاِب رسیدِن مژده 
نجاتی که پدر داده بــود. هر روز که می گذشت، 
برای مرگ بی قرارتر می شد، تنها روزنــه ای که 
می تواند از زندگی بگریزد. امیدوار است که با 
جانی لبریز از شکایت و درد، به پدر پناه برد و 
در کنار او بیاساید. چه نیازی داشت به چنین 

پناهی، چنین آرامشی. اما زمان دیر می گذرد. 

سخت ترین لحظه؛ وداع با علی)ع(       
]اما چرا، زمان رفتن فرا می رسد.[ کودکانش 
حسین  ساله،  هفت  حسن  بوسید:  یکایک  را 
شش ساله، زینب پنج ساله و ام کلثوم سه ساله. 
و اینک، لحظه وداع با علی، چه دشــوار است. 
اکنون علی باید در دنیا بماند. سی سال دیگر! 
فرستاد »ُامّ رافع« بیاید، وی خدمتکار پیغمبر بود. 
از او خواست: »ای کنیز خدا، بر من آب بریز تا خود 
را شست وشو دهم.« با دقت و آرامش شگفتی 
غسل کرد و سپس جامه های نویی را پوشید که 
پس از مرگ پدر کنار افکنده  و سیاه پوشیده بود، 
گویی از عزای پدر بیرون آمده است و اکنون به 
دیدار او می رود. به ُام رافع گفت: »بستر مرا در 
وسط اتاق بگستران.« آرام و سبک بار بر بستر 
خفت، رو به قبله کرد، در انتظار ماند. لحظه ای 
از خانه شیون  ناگهان   ... و لحظاتی  گذشت 
برخاست. پلک هایش را فرو بست و چشم هایش 
را به روی محبوبش که در انتظار او بود، گشود. 
شمعی از آتش و رنج، در خانه علی خاموش شد. 
فرازهایی از کتاب »فاطمه، فاطمه است« 

اثر زنده یاد دکتر علی شریعتی

فاطمه)س( مظهر الطاف الهی است که رفت
اب هشادت به رسای ابد  و  نزد  پدر

گروه اندیشه- »همه  ما از خداییم و به خدا بازمی گردیم. 
ای پیامبرخدا! امانتی را که به من سپرده بودی، برگردانده 
شد و به صاحبش رسید. از این پس اندوه من جاودانه و 
شب هایم توام با شب زنده داری است؛ تا آن روز که خدا 
خانه زندگی تو را برای من نیز، برگزیند.« این ها آخرین 

ــت، هنگام وداع با فاطمه)س(.  جمالت عــلــی)ع( اس
علی)ع( باید رنج سال های بدوِن فاطمه)س( را تحمل 
کند؛ صبری که شکیبایی اّیوب نبی)ع( در برابرش هیچ 
است. امشب کدام یک را باید فریاد کرد؛ بغض فروخورده 
علی)ع( یا هجرت نابهنگام فاطمه)س( را؟ آن چــه از 

این پس جریان دارد، تنهایی علی)ع( است در غربتی 
گذشت  چه  تو  بر  عالم،  دو  بانوی  ای  بی فاطمه)س(. 
که چنین زود به ملکوت پرکشیدی و همراهت را تنها 
گذاشتی؟ کدام درد جانکاه، وجود مطهرت را فرا گرفت 
که گریه های شب و روزت نیز باعث التیامش نشد؟ راستی، 
نشانی تو کجاست؟ کــدام گوشه این کره خاکی، پیکر 
مطهر تو را در خود مخفی کرده است؟ بانو! بی قراری ات، 
بی قرارمان می کند و فریاد پرخروشت بر بیداد، وجودمان 
را از خشمی مقدس آکنده می سازد تا در پی همان حقیقتی 
باشیم که تو بــودی و در مسیری گام برداریم که تو گام 

برداشتی. یا وجیهة عندا...، اشفعی لنا عندا... .

ــات، 75 روز پــس از رحلت حضرت  ــ ــری - حضرت فــاطــمــه)س(، طبق برخی از روای ــواد نوائیان رودسـ ج
ختمی مرتبت)ص(، بر اثر عوارض ناشی از وقایِع پس از آن واقعه جانگداز، به شهادت رسید. اما آن بانوی یگانه، در 
همین مدت کوتاه، مدافع حریم امامت و روشنگر افکار اّمت بود. بیانات و خطبه های حضرت زهرا)س(، با وجود محتوای 
غم انگیزی که دارد، خود به تنهایی یک دانشگاه کامل و مجموعه ای از معارف ناب الهی است که بر زبان دختر گرامی 
رسول خدا)ص( جاری شد و چون میراثی ذی قیمت، به دست ما رسید. »خطبه فدکیه« که چیزی حدود 10 روز بعد 
از رحلت پیامبرخدا)ص(، در مسجدالنبی و در حضور بزرگان مهاجر و انصار و قاطبه مسلمانان ایراد شده است، یکی 
از یادگاری های ارزشمند آن وجود مقدس محسوب می شود که امروز، متن آن در اختیار و دسترس ماست. در سالروز 
شهادت جانگداز حضرت صدیقه طاهره)س( و در گفت وگو با آیت ا... سیداحمد حسینی خراسانی، عضو فقهای شورای 
نگهبان، به بررسی برخی از فرازهای این خطبه مهم و راهبردی پرداختیم؛ فرازهایی که آموزه های مندرج در آن ها، 
می تواند برای روزگار ما و به ویژه شرایط اخیر کشورمان، درس آموز و قابل توجه باشد. برای پیوستگی مطلب، سواالت را 
حذف کردیم و متن سخنان آیت ا... حسینی خراسانی را به صورت یکپارچه در اختیار شما خوانندگان عزیز می گذاریم.

ترجمه: نوائیان - عالقه به شخصیت حضرت 
فاطمه)س( در سرزمین مصر و در میان عموم 
مسلمانان اهل سنت آن کشور، بسیار ریشه دار 
ــت. در ایــن کشور زیارتگاه های  و تاریخی اس
متعددی وجــود دارد که منتسب به وابستگان 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است. از جمله 
ــن زیــارتــگــاه هــا، مــی تــوان بــه »مــقــام السیدة  ای
زینب)س(« منسوب به زینب کبری)س( و »مقام 
السیدة نفیسه«، منسوب به نفیسه خاتون، از 
بانوان واالمقام آل ابی طالب، نواده امام حسن 
مجتبی)ع( و عروس امام جعفر صادق)ع( )همسر 
اسحاق بن جعفر، برادر امام کاظم)ع((، هر دو 
در قاهره، اشاره کرد. در میان آثار و نوشته هایی 
که توسط نویسندگان، پژوهشگران و علمای 
اهل سنت در مصر نوشته شده است هم می توان رّد 

و نشان این ارادت دیرینه را یافت؛ شاید برای شما 
خوانندگان عزیز، نام دکتر عایشه بنت الشاطی، 
بانوی دانشمند مصری و نویسنده کتاب ارزشمند 
»زینب)س( دختر علی)ع(« آشنا باشد که دلیلی 
بر مدعای ماست. در سالروز شهادت مظلومانه 
حضرت صدیقه طاهره)س( و در مطلب پیِش رو، 
ترجمه فرازی از نوشته مرحوم دکتر الشیخ سعید 
عبدالعظیم، سخنران مشهور مصری را که کتاب 
»خطب الشیخ« )نشر داراالیمان در اسکندریه( 
وی بــرای عالقه مندان به ادبیات و زبــان عربی 
شناخته شــده اســت، می خوانید که در آن، به 
جایگاه بی بدیل حضرت زهرا)س( و برخی فضایل 
آن حضرت اشاره کرده است. اصل این مقاله در 
سال 1377ش، در مجله »منبراالسالم« )سال 

57، شماره 7، رجب 1419( منتشر شد.

بانوی بی مانند       
در میان عالقه مندان به مطالعه و پژوهشگران تاریخ 
اسالم، کسی را پیدا نمی کنم که فاطمه)س( دختر 
رسول خدا)ص( و همسر علی بن ابی طالب)ع( را 
نشناسد؛ بانویی که هیچ یک از خواهران و مادران 
ما، نمی توانند همچون او باشند. فاطمه)س(، بانوی 
مطیع امر خدا، راضی به داده و نداده او و قانع بود 
به آن چه که باری تعالی به وی ارزانی داشته است. 
ــب)ع( دربـــاره وی  ــال ــی ط همسرش، علی بــن اب
می گوید: »هنگامی که با فاطمه ازدواج کردم، از 
مال دنیا جز پوست گوسفندی نداشتم که شب ها بر 
آن می خوابیدیم و روزها در آن برای حیوانات علوفه 
می ریختیم و چیز دیگری نداشتیم.« فاطمه)س(، به 
تمام معنا، آرامش خانه اش بود؛ با دستان مبارکش 
دستاس )آسیای دستی( را می چرخاند ]و گندم و جو 
آرد می کرد[ و بر پشتش مشک می گذاشت و آب به 
خانه می آورد ]و آن قدر این کارها را انجام داده بود که[ 
آثار این رنج و زحمت ها را می شد بر دستان و شانه اش 
مشاهده کرد ... فاطمه)س(، خانه را ]شخصًا[ 
نظافت می فرمود، آتش زیر دیگ می افروخت و 

با دستانش، لباس های کثیف را می شست، در 
حالی که او، دختر بهترین خلق، پیام آور خداوند، 
حضرت محمد)ص( بود. در ایام بارداری، مقابل تنور 
می ایستاد و نان می پخت و بر اثر این کار، انگشتانش 
می سوخت. به همین دلیل، نزد رسول خدا)ص( 
رفت و از آن حضرت تقاضای خدمتکاری کرد ]تا در 
آن ایام دشوار، به وی کمک کند.[ پیامبراکرم)ص( 
فرمود: دخترم! نمی توانم خدمتکاری در اختیار تو 
بگذارم، در حالی که اهل ُصّفه)1( از گرسنگی رنج 
می برند؛ اما بگذار به تو کمک دیگری بکنم؛ هر گاه 
خواستی به بستر بروی ]و استراحت کنی[، 33 بار 
سبحان ا...، 33 بار الحمدهلل و 34 بار ا... اکبر بگو  
]و چنین بود که[ زهرای بتول)س( حیاتی توام با 

پاکدامنی، وقار و ایمان داشت. 

پی نوشت:
ــه بــه معنای َســّکــو؛ اصــحــاب صفه، گروهی  ــِفّ )1(ُص
از مــهــاجــران فقیر و اصــحــاب بــســیــار تهیدست 
پیامبرخدا)ص( بودند که در کنار مسجد و روی سّکوی 
ــار می گذراندند. ایــن افـــراد عمومًا از  بزرگی روزگـ

مسلمانان بسیار راسخ و باتقوا بودند.

روایت عالم اهل سنت از شگفتی های سیره مبارک دختر رسول خدا)ص( 

درس هایی از زندگی  زهرای اطهر)س(



غربت سینما در سیما
برنامه های سینمایی رسانه ملی 

مدت هاست در اغما به سر می برند

سینمای ایران روزهای بحرانی را می گذراند و 
اهالی سینما در حال آزمایش راه های مختلفی 
برای برون رفت از این بحران  هستند، اما هنوز به 
راه حلی کامل و جامع نرسیده اند. در این شرایط 
و در حالی که چندین فیلم روی پرده سینماست و 
سازمان سینمایی بنا دارد تا با نمایش کمدی های 
سینما  سالن های  به  را  مخاطبان  عامه پسند، 
برگرداند، اما تلویزیون به عنوان یکی از دو ابزار 
مهم تبلیغاتی سینما، توجه چندانی به مقوله 

اکران ندارد.
 این در حالی است که بسیاری معتقدند مدیران 
رسانه ملی همان طور که در زمینه های مختلف 
صنعتی، حمایت از تولید ملی را رسالت رسانه 
می دانند، باید در زمینه های فرهنگی نیز همین 

رویکرد را داشته باشند.

فقط 4 از 42!	 
ــا از میان خیل فیلم های روی پرده  ایــن روزه
سینما، تیزرهایی برای »پسر دلفینی« و »لوپتو« 
البه الی برنامه های مختلف سیما به ویژه در شبکه 
ــی رود. نگاهی به وضعیت  کــودک روی آنتن م
پخش تیزر فیلم های سینمایی از تلویزیون، گویای 
واقعیت عجیبی اســت. از مجموع 42 فیلمی 
که از ابتدای سال روی پرده سینما رفته است، 
تنها 4 فیلم »موقعیت مهدی«، »هناس«، »پسر 
دلفینی« و »لوپتو« از پشتیبانی تبلیغاتی چشمگیر 
سازمان صداوسیما بهره مند بوده اند و چند فیلم 
دیگر از جمله »مرد بازنده« و »روز صفر« تیزرهای 

معدودی داشته اند. 
ــی نیز طبق تــوافــقــی مــیــان ســازمــان  ــازگ ــه ت ب
صداوسیما و سازمان سینمایی، قرار بر پخش 
تیزر 5 فیلم شد. از آن آثار، به جز »لوپتو« که از قبل 
هم تیزرهای زیادی داشت، تیزرهای بقیه فیلم ها، 
آن قدر روی آنتن تکرار نشد تا تأثیری روی اکران 
داشته باشد. بنابراین می توان از حمایت رسانه 
ملی از حدود یک ششم تا یک هفتم فیلم های 
سینما سخن گفت؛ رقمی که در برابر شرایط 
خطیر و بحران جدی مخاطب در سینما عجیب 
به نظر می رسد. این در حالی است که از رسانه 
ملی انتظار مــی رود در شرایط عــادی و بیش از 
آن در شرایط بحرانی اکنون، به سینمای کشور 

کمک کند.

فقدان برنامه های سینمایی	 
راه های بالقوه یاری تلویزیون به سینمای کشور، 
محدود به پخش تیزرهای تلویزیونی نیست، اما 
برنامه های سینمایی به عنوان یکی دیگر از این 
راه ها که از قضا برای مخاطب نیز اهمیت دارد و 
به شناخت فیلم خوب کمک می کند، مدت هاست 
با تعطیلی مواجه است. »هفت« مهم ترین برند 
سینمایی تلویزیون که در سال های اخیر رو به 
افول بود، مدت هاست که روی آنتن نمی رود و 
از »نقد سینما«، »سینما دو«، »شب سینما« و... 
هم خبری نیست. اوایل امسال خبر رسید حتی 
برنامه »شهر فرنگ« شبکه خبر نیز که کمتر از 
دیگر برنامه های یاد شــده، سرگرم کننده بود 
تعطیل شــده و دیگر روی آنتن نخواهد رفت. 
بنابراین عماًل می توان گفت تلویزیون در فاصله 
کمتر از 2 ماه مانده به برگزاری جشنواره فیلم 
ــدارد و در این  فجر، برنامه سینمایی خاصی ن
زمینه، دستش تقریبًا خالی است. این در حالی 
است که مدتی پیش درباره حواشی ایجاد شده 
یک  مــقــدس«،  »عنکبوت  موهن  فیلم  توسط 
ویژه برنامه تلویزیونی روی آنتن رفت، اما دیگر 
ادامــه نیافت تا جایی که عــده ای از مخاطبان، 
و  تلویزیون  در  سینمایی  برنامه های  فــقــدان 
پرداختن به این فیلم موهن در یک ویژه برنامه را 

با نقد جدی و اثر گذار آن کافی ندانستند.

سینما و تلویزیون پنج شنبه  17 آذر 61401
13  جمادی االول  1444.شماره 21101

مــجــیــد واشــقــانــی بـــه زودی 
ــا مسابقه »پــدرخــوانــده« به  ب
کارگردانی سعید ابوطالب که 
ــازی مافیا ساخته  ــاس ب بر اس
شده، در پلتفرم فیلم نت دیده 

خواهد شد. واشقانی پیش از این در مسابقه 
»شب های مافیا« حضور موفقی داشــت و جزو 

شرکت کنندگان محبوب بازی بود.

مـــرجـــانـــه گــلــچــیــن ســریــال 
سعید  ســاخــتــه  رو«  در  »راه 
آقــاخــانــی را در نــوبــت پخش 
دارد. ایــن مجموعه کمدی از 
چهارشنبه هفته آینده ساعت 

19 روی آنتن آی فیلم می رود و بازیگرانی مانند 
مهران غفوریان، یوسف تیموری، سعید آقاخانی 

و محسن کیایی نیز در آن حضور دارند.

علیرام نورایی سریال »تمام رخ« 
به کارگردانی محمود معظمی 
و فصل جدید مسابقه »مافیا« 
را آمـــاده پخش دارد. سریال 
 3 معظمی به زودی از شبکه 
روی آنتن می رود و »مافیا« که نورایی اجرای آن 
را برعهده دارد، قرار است دی ماه از شبکه نسیم 

پخش شود.

شهریار ربانی اجرای ویژه برنامه 
»سینماحقیقت« را در شبکه 4 
بر عهده گرفته است. این برنامه 
در ایام برگزاری شانزدهمین 
سینماحقیقت،  ــواره  ــن ــش ج
هرشب ساعت 22:30 روی آنتن می رود. این 
ــداد ویــژه نمایش آثــار مستند، از 20 تا 25  روی

آذرماه برگزار خواهد شد.

چهره ها و خبر ها

محمد فیلی برای بازی در فیلم 
تلویزیونی »بـــازی اجــبــاری« 
ساخته امید علیمردانی جلوی 
دوربین رفــت. ســارا باقری که 
ــداداد«  ــرا« و »خـ بــا ســریــال »افـ
شناخته می شود، وحید رحیمیان شرکت  کننده 
»خنداننده  شو 2« و افشین سنگ چاپ از دیگر 

بازیگران این تله فیلم هستند.

فــرهــاد بــشــارتــی ســریــال »ابــر 
می بارد« کاری از رضا معینی را 
آماده پخش دارد. این مجموعه 
ــودرزی،  ــ ــازی فــاطــمــه گـ ــ بـــا ب
ــواد هــاشــمــی، سیما  ــدج ــی س

خضرآبادی و سامرند معروفی، به تالش کادر 
درمــان برای مبارزه با ویــروس کرونا پرداخته و 

تصویربرداری آن در گیالن انجام شده است.

خبر

گزارش

سریال »خــون ســرد« به کارگردانی 
امیرحسین ترابی از اواخر مردادماه 
در فیلم نت منتشر شد. قصه پرکشش 
ســریــال و ســوژه متفاوت آن مانند 
یــک قاتل سریالی، باعث شــد این 
مجموعه مورد توجه مخاطبان قرار 
بگیرد و »خــون ســرد« شــروع خوب و 
پرقدرتی داشته باشد. اکنون که پس 
از گذشت تقریبا چهار ماه، آرام آرام 
به پایان سریال نزدیک می شویم، با 
امیرحسین ترابی که فیلم »هزارتو« 
را در کارنامه دارد و با »خون سرد« 
اولین تجربه سریال سازی را از سر 
گذرانده است، درباره تجربه ساخت 
ایــن مجموعه، نقاط قــوت سریال و 
همچنین انتقادهایی که مخاطبان به 
آن مطرح کرده اند، گفت وگو کردیم 

که در ادامه می خوانید.

ــیــن سریال 	  چــه شــد کــه در اول
نمایش خانگی تان ســراغ ساخت 
مجموعه ای جنایی و پلیسی رفتید؟
ــر مــورد عالقه من جنایی  اصــوال ژان
است، به همین دلیل از ابتدا که قرار 
ــرای نمایش خانگی  شد سریالی ب
ساخته شود، اساس و تصمیم ما همین 
بود. بر این مبنا طرحی نگارش و به 
پلتفرم ارائه شد و بعد از تایید سراغ 

ساخت آن رفتیم.

بـــه دلـــیـــل مـــحـــدودیـــت هـــای 	 
تلویزیون »خون سرد« را در نمایش 

خانگی تولید کردید؟
بدون شک در تلویزیون امکان ساخت 
در  حتی  و  نیست  فرمولی  چنین 
نمایش خانگی هم کمی سخت است، 
چون بــرای اولین  بار بود که چنین 
تجربه ای در چنین سبک و سیاق و 
فضایی داشت انجام می شد. به نظرم 
پلتفرم فیلم نت ریسک بسیار بزرگی 
کرد که پذیرفت این فضا و ســوژه  را 

اجرا کنیم.

ــورد ممیزی هم قرار 	  سریال م
گرفت؟

پالن های  و  سکانس ها  لحظات، 
زیادی وجود دارد که دچار ممیزی، 
حذف و سانسور شده است. بخشی از 
این ممیزی توسط نهادهای نظارتی 
ــار را می دهند،  کــه مجوز پخش ک
انجام می شود و چون پــروژه ما قصه 
و موضوع حساسی داشــت، از چند 
جا روی آن نظارت داشتند. بی شک 
سانسور وجود داشته، اما با توجه به 
اشــرافــی که به ایــن مسئله داشتم، 
زمان تصویربرداری کار بسیاری از 
ــورت دو نسخه  سکانس ها را به ص
می گرفتم که اگر قرار باشد سانسوری 
شامل حالش شود، قصه الکن نباشد و 

جایگزینی برایش داشته باشم.

ــرای انتخاب نقش های اصلی 	  ب
»خون سرد«، چطور به امیر آقایی و 
شهرام حقیقت دوست رسیدید؟ 
ــرای انتخاب  چه معیار و مالکی ب
بــازیــگــران »کــســری« و »امیرعلی 

طلوعی« داشتید؟

امیر آقایی از همان ابتدا نامزد مدنظر 
من بــرای نقش »کسری« بــود، برای 
چند  هــم  طلوعی  امیرعلی  نقش 
گزینه داشتیم و در نهایت به شهرام 
فکر  کــه  رســیــدیــم  حقیقت دوست 
می کنم بهترین انتخاب برای این نقش 
بود. نقش »کسری« یک بازیگر توانمند 
که بتواند هر دو وجه شخصیتی او را 
ارائــه بدهد الزم داشــت، امیر آقایی 
به نظر من درســت بــود. بــرای نقش 
»امیرعلی« هم می خواستم یک پلیس 
متفاوت برخالف تمام پلیس هایی 
ــا دیـــده بــودیــم،  ــال ه ــه در ایـــن س ک
داشته باشم. شهرام حقیقت دوست 
نقش های منفی و نقش های شر و 
شیطان بــازی کــرده، این کنتراست 
را دوست داشتم و دلم می خواست 

شهرام را از زاویه دیگری ببینم.

شخصیت پلیس خوب و جذاب 	 
است، چقدر روی کلیشه ای نبودن 
و باورپذیری این کاراکتر حساسیت 

داشتید؟
ــت دارنـــد  ــازان دوسـ ــ همه فیلم س
شخصیتی که می سازند کلیشه ای 
نباشد، به ویژه وقتی داری یک پلیس را 
تعریف می کنی، اما متاسفانه این قدر 
دست تو در فضای پلیسی بسته است 
و نظارت های عجیب و غریب برای 
این نقش وجود دارد که تو را محدود 
می کنند. پلیس هم آدم است، مثل 
همه آدم های دیگر لحظات بد و خوب 
دارد، غمگین یا شاد اســت، عاشق 
می شود، زندگی دارد، اما همیشه 
پلیس هایی که در فیلم ها و سریال ها 
دیدیم این قدر تخت و تک ُبعدی پیش 
می روند که آن ها را باور نمی کنیم، من 
تالش کردم در »خون سرد« این طور 
نباشد. خیلی مبارزه و مقاومت کردم، 
دوستان ناجی هنر یک بخش هایی 
با ما همراه بودند و همکاری کردند، 
یک جاهایی هم تــالش کردیم که 
پایش بایستیم و شخصیت را به سمتی 
ببریم که از پلیس تک ُبعدی خارج 
شود و عمق و ابعاد گسترده تری به 
پلیس مان بدهیم. تــالش خــودم را 
کــردم که این شخصیت را متفاوت 
ــود چــون  بــبــیــنــم، خــیــلــی ســخــت بـ
مابه ازایی هم برای آن نــداری. فکر 
می کنم بهترین پلیسی که قبال در فیلم 
و سریال های ایرانی دیدم، »صمد« 
فیلم »متری شیش و نیم« است. حال 
و هوا، استایل و انــرژی اش باورپذیر 
است، او را می فهمی و قبولش 
داری. من هم تالش کردم 
»امیرعلی طلوعی« پلیسی 
باشد که مــردم بتوانند با او 

همذات پنداری کنند. شاید در تاریخ 
سینما و تلویزیون ایران جزو معدود 
کاراکترهای پلیسی باشد که بیننده 
او را دوســت دارد. وقتی نظرات را 
می خوانم، می بینم که مردم درباره 
خوبی  بسیار  احساس  »امیرعلی« 

دارند.

ــاره شباهت 	  صحبت هایی دربـ
»خون سرد« به سریال »دکستر« و 
»هانیبال« مطرح شده و مخاطبان 
جزئی  شباهت های  و  اتفاقات  به 
اشاره می کنند. یعنی از دیدگاه شما 
»خــون ســرد« نسخه ایرانیزه شده 

»دکستر« نیست؟
ــایـــی که  حـــدود 80 درصـــد آدم هـ
»دکستر«  شبیه  سریال  می گویند 
است، اصال این مجموعه را ندیدند! 
فقط چیزی شنیده اند و دارند درباره 
آن حرف می زنند. وقتی از فرمول 
ژانر تبعیت می کنی، ناخودآگاه یک 
چیزهایی شبیه یکدیگر می شود و این 
انکارناپذیر است. اگر کسی »دکستر« 
را دیده باشد، می گوید »هانیبال« را از 
روی این سریال ساختند، اما اگر اول 
»هانیبال« را دیده باشد و بعد »دکستر« 
را ببیند می گوید ایــن را از روی آن 
ساختند. هر جفت آن ها دارند از ژانر 
تبعیت می کنند و ما هم بی نصیب از 
این تبعیت از ژانر نبودیم، ناخواسته و 
ناخودآگاه یک چیزهایی شبیه یکدیگر 
می شوند، به خصوص وقتی که سوژه 
اصلی ژانــری که مسیرش را پیش 
می بری قاتل سریالی است. قاتل های 
سریالی در تمام دنیا اشتراکات بسیار 
زیادی با هم دارند، قصه ما هم درباره 
یک قاتل سریالی است که او هم دارد 
از همان اشتراکات تبعیت می کند و در 
نهایت می تواند نزدیک باشد. ما تالش 
کردیم قصه هایمان ایرانی باشد، اما 
نمی توانم این را انکار و کتمان کنم 
که اصوال عالقه مند هستم ساختار 
بصری  کاری که می سازم، خارجی 
ــا زیــاد  ــن روزهـ بــاشــد. چــیــزی کــه ای
می شنوم نیز همین است، مخاطبان 
می گویند از لحاظ بصری نسبت به 
دیگر سریال های ایرانی که دیدیم، 

متفاوت است.

اگر سریال را با »دکستر« مقایسه 	 
کنیم، موضوعات خوبی در قصه 
وجود دارد که برای مخاطب ایرانی 
قابل درک باشد، چقدر به ایرانیزه 

شدن داستان فکر کردید؟
وقتی داری در ایران و برای مخاطب 
ایرانی کاری را می سازی، قطعا باید 
قصه ات ایرانی باشد. ما حتی سراغ 

پرونده هایی رفتیم که بسیار به روز 
بودند و مخاطب امروزی با آن ها آشنا 
بود، در فضای مجازی خیلی پررنگ 
شده بودند و واکنش های متفاوتی 
ــود داشـــت، هدف  ــا وج ــاره آن ه دربـ
از همان اول این بود که دنبال فضا 
و قصه هایی برویم که بــرای بیننده 

ملموس باشد.

ــد 	  ــن ــم ُک ــتـ مـــخـــاطـــبـــان از ریـ
»خون سرد« در نیمه سریال انتقاد 
کــردنــد، نظر شما دربـــاره ریتم و 

سرعت »خون سرد« چیست؟
ما از همان ابتدا با یک ریتم مشخصی 
شروع کردیم و با همان فرمان و ریتم 
جلو آمدیم، اما به میانه های سریال که 
می رسیم، ناخودآگاه تو مجبوری که 
به بخش دراماتیک قصه هم بپردازی. 
می شوی،  درام  بخش  وارد  وقتی 
مجبوری کمی ریتم را بیندازی تا از 
معماهایی که تا این جا به وجود آوردی، 
آرام آرام شروع به رمزگشایی بکنی. 
این جزو ماهیت سریال سازی است، 
باید از یک جایی به بعد آن را آرام و نرم 
کنی، بیننده معماهایی را که برایش 
به وجود آمده ، کشف کند، جوابش 
را بگیرد، دوباره به یک نقطه اوج و در 

نهایت فرود و پایان قصه برسی.

یعنی چنین ریتمی الزمه قصه 	 
بود؟

بله. وقتی درباره ژانر و سریال هایی 
مانند »دکستر«، »هانیبال«، »سقوط« 
و »لیست سیاه« صحبت می کنیم، 
هرکدام از این سریال ها را که ببینید، 
ــا هم دقیقا همین طــور است.  آن ه
در 5-6 قسمت اول با ریتم عجیب 
بیننده  و  هستیم  مــواجــه  غریبی  و 
دارد از فضا و ریتم لذت می برد، بعد 
ریتم می افتد تا آرام آرام کاراکتر را 
قــرار  کیست،  بــدانــیــم  بشناسیم، 
اســت چه بکند، قصه اش چیست و 

سرنوشتش چه خواهد شد.

یکی دیگر از انتقادات دربــاره 	 
سریال، این بود که »کسری« گاهی 
بسیار ساده تغییر چهره می دهد 
ــود، پــاســخ شما  ــی ش و شناخته م

چیست؟
»کسری« یک گریمور حرفه ای نیست 
که گریم عجیب و غریبی انجام بدهد 
تا کسی او را نشناسد! آدمــی است 
که با ابزارآالتی مانند یک کاله گیس 
و چند رنــگ و لعاب، قیافه خودش 
را تغییر می دهد. گریمور حرفه ای 
سینما نیست که کاری بکند هیچ کس 
او را نشناسد، با توجه به توانایی ها و 

ابزاری که دارد تغییر چهره می دهد. 
در ضمن چون این کاراکتر مو ندارد، 
خود همان کاله گیس )پوستیژ( که 
روی سرش می گذارد، عمال یک تغییر 

چهره محسوب می شود.

»خــون ســرد« از نیمه، با سریال 	 
پلیسی »پوست شیر« همزمان شد، 
به مقایسه این دو مجموعه توسط 

مخاطبان فکر کردید؟
از ابتدا که قرار نبود این همزمانی 
شکل بگیرد و در ادامه مسیر اتفاق 
افتاد، اما من احساس می کنم این 
ــاری ما و فضای  قــدر بین فضای ک
ــرادران  کــاری دوستان عزیزمان ب
محمودی تــفــاوت وجـــود دارد که 
بیننده خودش تمیز می دهد. طبق 
بازخوردهایی که از پلتفرم دارم، با 
توجه به اتفاقات اخیر، فضای موجود 
در جامعه، حال بد آدم هــا و کندی 
اینترنت، بیننده »خــون ســرد« هر 
قسمت دارد بیشتر و بیشتر می شود 
و نه تنها افت بیننده نداشتیم، بلکه 

افزایش هم داشتیم.

شما ســریــال »پــوســت شیر« را 	 
ــاره آن  تماشا کردید؟ نظرتان درب

چیست؟
ــال  ــلــه هـــمـــه اش را دیـــــدم، ســری ب
ــت. به  خــوش ســاخــت و خــوبــی ا سـ
اعتقاد من نقطه قوت آن، نقش آفرینی 
بازیگران تــوانــای سریال اســت که 
بسیار خوب بازی می کنند. بازیگران 
نقش های کوچک هم بسیار درست 
و درخشان هدایت شده اند و بازی 
می کنند. به نظرم »پوست شیر« هم 
یکی از اتفاقات خوب و مهم نمایش 

خانگی است.

»خون سرد« چند قسمت است؟	 
اگر اتفاق عجیب و غریبی نیفتد، بین 

18 تا 19 قسمت.

سریال پایان کاملی دارد و قرار 	 
نیست فصل دوم آن ساخته شود؟

پایانی که من برای این سریال ساخته 
بــودم، به اعتقاد خــودم پایان بسیار 
درخشانی بــود، اما متاسفانه دچار 
ممیزی هایی شده که مجبورم آن را 
تغییر بدهم، اما باز هم تالش کردم 
این پایان تغییریافته هم پایانی باشد 
که مخاطب آن را دوست داشته باشد.

کار بعدی شما فیلم سینمایی 	 
است یا سریال؟

دست  در  سینمایی  نامه  فیلم  یک 
داشتم که می خواستم بالفاصله آن 
را شــروع کنم، اما شرایط سینما به 
سمت  و سویی رفته که اصال نمی دانی 
تکلیف سینما قرار است چه بشود و چه 
اتفاقی بیفتد. اصوال چون قرار است 
در فضای سینما، بخش خصوصی 
ــرف آیــنــده ای  وارد شـــود، وقــتــی ط
برایش متصور نباشد، ورود به آن برای 
سرمایه گذار سخت اســت. در حال 
نگارش فیلم نامه یک سریال جدید 
هستیم که اگر همه چیز خوب پیش 
برود مثال اواخر امسال، تولید آن را 

آغاز می کنیم.

سریال نمایش خانگی است؟ ژانر 	 
آن چیست؟

بله. ژانــر این مجموعه هم به نوعی 
معمایی و جنایی است، اما در فضای 

بسیار وسیع تر.

مائده کاشیان

   مصطفی قاسمیان 

 روایت وزیر ارشاد 
از عفو برخی هنرمندان در سال 98

ــش و پاسخ  ــرس ــه گــــزارش ایـــرنـــا، نشست پ ب
دانشجویی همزمان با روز دانشجو با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در دانشگاه الزهرا)س( 

برگزار شد.
محمدمهدی اسماعیلی با بیان این  که عده ای 
معیشت هنرمندان را به بازی های سیاسی گره 
می زنند، گفت: »در 4 ماه نخست امسال یعنی 
قبل از محرم و صفر بیشترین حجم برنامه های 
هنر را داشتیم، اما همزمان با اغتشاشات بسیاری 
از برنامه ها تعطیل شد. برخی هنرمندان را تهدید 
می کنند و با فحاشی جلوی کارش را می گیرند. 
به همین دلیل بخش مهمی از اصحاب فرهنگ و 

هنر ما دچار مشکل معیشتی شده  اند.« 
وی افــزود: »بهترین دوره ای که می شود همه 
مشکالت حــوزه هنر را حل کــرد همین دولت 
ــون دولـــت متعهد بــه آزادی بــیــان و  اســـت. چ
ــت. ســال 98  اهــل گفت وگــو با هنرمندان اس
دانشجویان و هنرمندان احکام قطعی در حال 
اجــرا داشتند. آیــت ا... رئیسی که رئیس قوه 
قضاییه بــودنــد نــامــه ای نوشتند و بــرای همه 
درخواست عفو کردند. هنرمندانی که امروز 
علیه نظام صحبت می کنند، بعضا عفوشدگان 
سال 98 هستند. آن ها احکام زندان های 4 ساله 

و 7 ساله داشتند.«



7 ادب و هنر پنج شنبه  17 آذر 1401
13  جمادی االول  1444.شماره 21101

اخبار فرهنگی هنری 

 احیای قانون مرجعیت وزارت ارشاد
 برای صدور مجوز تاسیس کتاب  فروشی 

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  
از اعالم فراخوان صدور مجوز برای کتاب فروشی ها 
در سامانه جامع ناشران و کتاب فروشان با  هدف 
بهره مندی کتاب فروشان از تعرفه های فرهنگی و 
معافیت مالیاتی پیش  بینی شده در قانون خبرداد.

به گزارش ایبنا ، یاسر احمدوند با اشاره به بند22 
ــداف و وظایف وزارت فرهنگ  مــاده 2 قانون اه
و ارشــاد اسالمی، گفت: طبق این قانون صدور 
مجوز تأسیس یا انحالل مراکز، مؤسسات و مجامع 
فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، ناشران و کتاب 
فروشان ،مجامع هنری، سینمایی، سمعی و بصری 
و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت 
برفعالیت های آن ها در چارچوب ضوابط و مقررات 
مربوط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
انجام می شود. وی ادامه داد: قانون صدور مجوز  
تأسیس و انحالل کتاب فروشی از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، در سال های مختلف مورد 
توجه نبوده است. با توجه به این قانون و آیین نامه 
اجرایی تبصره بند»ج« مــاده 92 قانون برنامه 
ششم توسعه، بهره مندی از تعرفه های فرهنگی و 
دیگر تسهیالت، منوط به دریافت مجوز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است. پروانه فعالیت برای 
متقاضیان تأسیس کتاب فروشی از وزارتخانه و 
پروانه کسب از اتحادیه صادر می شود.وی ادامه 
داد: طبق بند »ل« ماده 139 قانون مالیات های 
مستقیم، پروانه تأسیس، بهره برداری، فعالیت یا 
مجوز فعالیت یا عناوین مشابه که از سوی وزارت 
ــاد اسالمیـ  یا یکی از واحدهای  فرهنگ و ارش
ستادی یا استانی  یا شهرستانیـ  صادر شده بود، 
مشمول معافیت است.احمدوند با بیان این که با 
توجه به همه این موارد الزم است کتاب فروشان 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز مجوز داشته 
باشند، توضیح داد: برای این که این کار یک فرایند 
سخت و مشکل آفرین برای کتاب فروشان نباشد، 
به زودی فراخوان اولیه برای ثبت نام و بهره مندی 
از تعرفه های فرهنگی اعالم می شود. کسانی که از 
اتحادیه مجوز دارند پس از ثبت نام، اطالعات خود 
را بارگذاری می کنند و مجوز آن ها نیز به صورت 
الکترونیکی صادر می شود.به  گفته معاون امور 
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، فراخوان 
اولیه مجوز در روزهای آینده ازطریق سامانه جامع 

ناشران و کتاب فروشان صادر می شود.

  معترضان محیط  زیستی در لندن 
جریمه نقدی شدند

دو فعال محیط  زیستی که به نشانه اعتراض در 
یکی از گالری های هنری لندن به تابلوی نقاشی 
ارزشمندی حمله کرده بودند، به پرداخت جریمه 
محکوم شدند.به گزارش ایسنا ، به نقل از گاردین، 
دو معترض محیط زیستی که به تابلوی نقاشی 
ــر هنری »جــان  ــاری علوفه«  مشهورترین اث »گـ
کانستبل« در گالری ملی لندن حمله کرده بودند 
به دلیل وارد آوردن بیش از 1۰۰۰ پوند خسارت 
به این نقاشی به پرداخت جریمه محکوم شدند.
دو معترض 22 و 23 ساله از گروه محیط  زیستی 
»استخراج نفت را متوقف کنید«  در ماه جوالی 
سطح این تابلوی نقاشی را که به سال 1۸21 تعلق 
دارد با تصویر بازآفرینی  شده از آینده ویران  شده 
پوشاندند و سپس دست هایشان را با چسب به قاب 
نقاشی چسباندند.یکی از این معترضان بالفاصله 
پس از این اقــدام اعتراضی بیان کرد که نسخه 
بازآفرینی  شده از تابلوی نقاشی »گاری علوفه«، 
اعتیاد ما به استفاده از سوخت های فسیلی در حومه 
شهر را به تصویر می کشد. در نسخه بازآفرینی  شده 
توسط این فعاالن، جاده ،جایگزین رودی شده 
بود که در نقاشی »گــاری علوفه« وجود دارد و از 
کارخانه هایی که در افق دوردست دیده می شدند، 

دود به آسمان پراکنده می شد.
دادگاهی در انگلستان در روز سه شنبه این دو 
معترض را برای ایجاد خسارت ها، مجرم شناخت. 
این درحالی است که هیچ کدام از دو معترض این 
جرم را نپذیرفته اند و معتقدند با توجه به مصوبه 
1۰ و 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به 
حق آزادی بیان اشاره دارد ، آن ها به صورت قانونی 
اجازه این اعتراض را داشتند،اما قاضی با توجه به 
آسیب جدی که به تابلوی نقاشی وارد شده است این 
اقدام را غیرقانونی اعالم  کرد. در نتیجه هر کدام از 
معترضان موظف به پرداخت جریمه هایی به گالری 

ملی لندن شدند.

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

ناگهان شعر

 همه دردم همه داغم همه عشقم همه سوزم
 همه در هم گذرد هر مه و سال و شب و روزم

 وصل و هجرم شده یکسان همه از دولت عشقت
 چه بخندم چه بگریم چه بسازم چه بسوزم

 گفتنی نیست که گویم ز فراقت به چه حالم
 حیف و صد حیف که دور از تو ندانی به چه روزم

 دست و پایم تپش دل همه از کار فکنده
 چشم بر جلوه دیدار نیفتاده هنوزم

 غصه بی غمی ام داغ کند ور نه بگویم
 داغ بی دردی ام از پا فکند ور نه بسوزم

 رضی ام، جمله آفاق فروزان ز چراغم
همچو مه، چشم به دریوزه خورشید ندوزم

***

اوحدی مراغه ای

 با  دل تنگ من از تنگ شکر هیچ مگوی
 چون تو را از دل من نیست خبر هیچ مگوی

 چند گویی که: حدیث تو به زر نیک شود؟
 روی زرین مرا بین و ز زر هیچ مگوی
 پیش قند دهن پسته مثال تو ز شرم

 چون نبات ار بگذارد ز شکر هیچ مگوی
 هر دمی قصه ما را چه ز سر می گیری؟

 جان چو در پای تو کردیم ز سر هیچ مگوی
 از دهان تو به یک بوسه چو خرسند شدیم

 زان دهن جز سخن بوسه دگر هیچ مگوی
 من بی سود چه گرد تو،  توانم گشتن؟

 گر کمر گرد تو گردد    ز کمر هیچ مگوی
 سینه  اوحدی از عشق تو گر ناله کند

ناوکت را سپر است و به سپر هیچ مگوی

***

بابا افضل کاشانی 

 در مقامی که رسد زو به دل و جان آسیب
 نبود جان خردمند ز رفتن به نهیب

 ناشکیبا مشو ار باز گذارد جانت
 خانه ای را که ز ویران شدنش نیست شکیب

 تن یکی خانه ویرانی و بی سامانی است
 نتوان داشت در او جان و روان را به فریب
 گر چه پیوسته جان است تن تیره، ولیک

 شاخ را نیست خبر هیچ ز بویایی سیب
 گر چه از جان به شکوه است و به نیرو، هر تن

 جان نگیرد ز تن تیره به زیبایی زیب
 دیده جان خرد است و روشش اندیشه

 ناید از کوری و کری تنش هیچ آسیب
 چشم جان روشن و بیناست ز نزدیک و ز دور

 پای اندیشه روان است بر افراز و نشیب
 بی گمان باش خردمند، که در راه یقین
خردت راست رود با تو، گمانت به ُوریب

***

شاطر_عباس_صبوحی

 غمت شود به دل من فزون، دقیقه دقیقه
 دلم ز هجر شود پر ز خون، دقیقه دقیقه

 هر آن چه خون به دلم شد ز اشتیاق جمالت
 شد از دو دیده  زارم برون، دقیقه دقیقه
 هر آن دلی که به دام کمند زلف تو افتد

 ز غم، فتد به سر او جنون دقیقه دقیقه
 هالک می شدم از تیر ناز او، به نگاهی

 اگر لب تو نمی شد مصون، دقیقه دقیقه
 چه فتنه ای  است به چشم سیاهکار تو، ای مه؟

 به یک نظر کند عالم فسون، دقیقه دقیقه
 که را شهید نمودی به رهگذار، که ریزد
 ز تیغ ناز تو پیوسته خون، دقیقه دقیقه؟

 ز ضرب تیشه  فرهاد و تیر غمزه  شیرین
 هنوز ناله کشد بیستون، دقیقه دقیقه

 پس از حکایت مجنون ز عشق و از غم لیلی
 کسی ندیده چو من تاکنون دقیقه دقیقه

 ز ِکلِک نغز صبوحی شکر ز خامه بریزد
ز وصف آن لب یاقوت گون، دقیقه دقیقه...

غلط     ننویسیم

مالقه
اصل این کلمه در عربی ِملَعقه است، اما فارسی زبانان 
آن را مالقه تلفظ می کنند و به همین صــورت نیز 

می نویسند و اشکالی ندارد.
ملغمه

حرف سوم این واژه »غ« است، نه »ق«. غالبًا آن را به 
صورت ملقمه می نویسند و اشتباه است.

تراوشات
واژه تراوش فارسی است و جمع بستن آن با »ات« 
عربی خالف قاعده اســت. به جای آن باید گفت 

تراوش ها.
 اَتباع/ ِاتباع/ ِاّتباع

این سه واژه را نباید با هم اشتباه کرد. َاتباع به معنای 
»پیروان« است. اِتباع به معنای »پیروی کردن« است. 

اِِتّباع هم به همین معنی است.
  برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«
 ابوالحسن نجفی

 »بــرو کار می کن مگو چیست کــار/ که سرمایه 
جاودانی است کار«. این یکی از بیت های مشهور 
ادبیات فارسی است که سال هاست به صورت 
ضرب المثل بر زبان مردم جامعه جاری است. به 
جز این بیت ، همه ما شعر معروف دماوند با مطلع 
»ای دیو سپید پای دربند/ ای گنبد گیتی ای 
دماوند« را در کتاب فارسی مدرسه خوانده و حفظ 
کرده ایم. امروز سالروز تولد ملک الشعرای بهار، 
شاعر این اشعار معروف و محبوب فارسی است. 
این نابغه بزرگ ادبیات فارسی در دوران معاصر، 
آخرین شاعری بود که به شایستگی، ادبیات قدیم 
فارسی را نمایندگی کرد و آثار ماندگاری از خود 
به جا گذاشت. او در زندگی نامه اش می نویسد: 
»در سال 13۰4 هجری قمری، ماه ربیع االول، 
شب دوازدهم در مشهد که از شهرهای خراسان 
است، به دنیا آمدم«. این تاریخ در تقویم شمسی 
1۸ آذر 1265 است. ملک الشعرای بهار، عالوه 
بر شاعری، در پژوهش و نقد ادبی هم تبحر داشت 
و آثار او در این زمینه هنوز که هنوز است، مرجع 
دانشجویان و استادان ادبیات فارسی به شمار 
مــی رود. به مناسبت زادروز این چهره برجسته 
ادبیات معاصر، با دکتر علیرضا قیامتی، استاد 
ادبیات فارسی درباره دالیل اهمیت ملک الشعرا در 
شعر معاصر و رابطه او با نوپردازی در شعر گفت وگو 

کرده ایم. 

چــرا ملک الشعرا شاعر مهمی در دوران 	 
معاصر است و به او لقب آخرین نماینده شعر 

کالسیک ایران در دوره معاصر را داده اند؟
این  سخن گزافه نیست اگر بگوییم بهار، واپسین 
ــون همه  بــازمــانــده ادب کالسیک مــاســت؛ چ
شعرهایش  در  را  کالسیک  ادب  خصوصیات 
دارد. او حتی در شناخت ادبیات پیش از خود، از 
جامی هم باالتر است. ملک الشعرا در قصیده ، 
ــزل، مثنوی، قطعه و رباعی چکیده ادبیات  غ
پیش از خود را دارد. او راه قصیده سرایی را به 
بهترین وجه ادامه داده است. قطعه های »بهار« 
ــوری کم نمی آورد.  از قطعه های ابن یمین و ان
کمتر شاعری را داریم که  منتقد،پژوهشگر ادبی 
و روزنامه نگار باشد   و در عین حال مرد سیاست 
هم باشد. هر چند خودش می گوید اشتباه کردم 
که وارد سیاست شدم. محمود فرخ از شاعران 
نام آشنای خراسان در این باره می گوید: »چندی 
ملک وزیر شد و قدر خویش کاست/ آری مگر ملک 
نبود برتر از وزیر«؟ بهار به فرهنگ ایران و شاهنامه 
دلبستگی داشت. تبحر او در ادبیات ایران باستان 

باعث می شود که فرزندش، مهرداد بهار 
یکی از قله های پژوهش در این زمینه 

باشد. جامعیت  بهار باعث شد سبک 
عراقی، خراسانی و هندی را در آثار 
او متجلی ببینیم. شعر اعتراضی، 

وطن دوستی و میهن دوستی هم یکی 
از مضامین اصلی شعر اوست.

تصحیح دیوان ملک الشعرای بهار بر اساس 	 
نسخه ای که محمود فرخ از اشعار او جمع آوری 
ــوده، معتبرترین تصحیحی اســت که  کــرده ب

 از دیوان بهار در دست داریم؟
بله. این نسخه که دکتر مجتبی مجرد تصحیح 
کــرده انــد، امتیازهایی در مقایسه با دیــوان دو 
جلدی بهار که انتشارات توس چاپ کرده، دارد، 
اما خالی از اشکال هم نیست. بنده در جلسه 
رونمایی و نقد این دیوان گفتم درست است که 
دوستان زحمت کشیده  و خوب هم کار کرده اند، 
ولی وقتی من همین نسخه را با دیوان محمود فرخ 
مقایسه کردم، متوجه شدم بسیاری از اشعاری 
که از بهار در دیوان فرخ آمده، در نسخه تصحیح 
دکتر مجرد نیست. حداقل 37، 3۸ بیت هست 
که در دیوان استاد فرخ دیده می شود، ولی در 
تصحیح دکتر مجرد نیامده  است. به نظرم نیاز بود 
که این سنجش را انجام می دادند وگرنه به لحاظ 
علمی کار بزرگی انجام شد و یافتن این نسخه در 
دانشکده ادبیات یک کار درخشان و مانند پیدا 

کردن یک گنج بود.  

 شما مقاله ای نوشته اید با عنوان »اخوانیه های 	  
بهار و محمود فرخ«. این مقاله از چه می گوید؟

این مقاله از اخوانیه های بین ملک الشعرای 
بهار و محمود فرخ، رئیس انجمن فرخ که 

از بزرگ ترین افتخارات ادبی خراسان و 
مشهد است، می گوید. اگر به قاطعیت 
نتوانم بگویم، اما گمان می کنم ما در 
ادب فارسی شاعرانی نداریم که به 

ــدازه این دو این همه شعر در پاسخ  ان
هم بگویند و اخوانیه داشته باشند. من 

در ایــن حجم به مــورد مشابهی 
برنخورده ام. بهار و فرخ، هر 

دو از چهره های برجسته و 
بزرگ خراسان بوده اند.

مــلــک الــشــعــرای 	 
ــی  ــرای ــوگ بـــهـــار ن
و  مـــضـــمـــون  در 
انــدیــشــه شعر را 

او  می پسندیده. 
بــا جــریــان شعر نــو چه 

میانه ای داشته  است؟

بهار با شعر نو میانه ای نداشت و حتی 
جبهه گیری هم می کرد. نوگرایی در 
اندیشه های بهار زیاد است؛ یعنی 
مضامین نو را در حد اعال در شعر 
بهار می بینیم؛ او قصیده به سبک 
انوری و خاقانی نمی سراید و شعرش 
کاماًل رنگ روز را دارد. هیچ واقعه تاریخِی 
جهانی، ملی و منطقه ای نیست که او از آن غافل 
شده باشد، اما نمی پسندید قالب شعر کالسیک 

به هم بریزد. 

 رابطه بهار با شعر نو چگونه بود؟	  
از بزرگانی مانند استاد مظاهر مصفا نقل شده که 
ملک الشعرای بهار، شعر نو را جدی نمی گرفت. 
باالخره او دوست محمود فرخ است. در انجمن 
فرخ حتی به نوپردازان اجازه ورود نمی دادند و 
با کسانی که شعر نو می گفتند، مخالف بودند. 
خانواده های این بزرگواران هم وقتی در جایی شعر 

نو می شنیدند، برنمی تابیدند. 

 شعرها و فعالیت ملک الشعرای بهار	 
در روزنامه خراسان

به استناد نوشته ملک الشعرای بهار، در جلد 
نخست کتاب »تاریخ مختصر احــزاب سیاسی 
ایــران«، اولین روزنامه ای که اشعار او را منتشر 
ــا مدیرمسئولی  کـــرد، روزنـــامـــه خــراســان ب
سیدحسین اردبیلی بود که در اسفندماه سال 
12۸7، در شهر مشهد منتشر شد؛ ملک الشعرا 
یکی از دست اندرکاران روزنامه بود و برخی 
از اشعار او، برای نخستین بار از طریق روزنامه 
خراسان، به دست مردم رسید. این سروده ها 
میراث گران قدر ادبی بهار در روزنامه خراسان 
و راوی روزگاری است که مردم در برابر 
استبداد صغیر به پا خاسته بودند. به 
مناسبت سالروز زادروز ایــن شاعر 
نامدار معاصر، به مــرور چهار نمونه 
ــار او در روزنــامــه خــراســان  ــع از اش
ــم. ملک الــشــعــرای بهار  ــردازی ــی پ م
مخمسی را خطاب به شاه 
مستبد قاجار یعنی 
شــاه  عــلــی  محمد 
بــا عــنــوان »ملکا 
جــور مکن «بــرای 
نـــخـــســـتـــیـــن بـــار 
روز پــنــج شــنــبــه، 9 
 12۸۸ اردیبهشت 
در شماره 1۰ روزنامه 
خراسان منتشر کرد که 
در آن آمده است: »ملکا جور 
مکن پیشه و مشکن پیمان/ 
که مکافات خدائیت بگیرد 

دامان / خاک بر سر کندت حادثه دور زمان / 
خاک مصر طرب انگیز نبینی که همان / خاک 
مصر است ولی بر سر فرعون و جنود«. این مخمس 
که نسبتًا طوالنی است، مانند بیشتر اشعار بهار 
در این دوره و در روزنامه خراسان، محتوایی 
سیاسی دارد و خطاب به محمدعلی شاه سروده 
شده است. از رحمت حق نباش نومید ترکیب بند 
»از رحمت حق نباش نومید«، با تیتر »ترانه ملی«، 
سروده دیگر مرحوم بهار است که نخستین بار 
روز سه شنبه، 2۸ اردیبهشت 12۸۸، در شماره 
13 روزنامه خراسان منتشر شد؛ »دوشینه ز 
رنج دهر بدخواه / رفتم سوی بوستان نهانی / تا 
وا رهم از خمار جانکاه / در لطف هوای بوستانی 
/ ... / این مژده به گوش من رسانید/ از رحمت 
حق مباش نومید«. شعر محتوایی امیدوارکننده 
دارد و خطاب به مردم نوشته شده  است. از نظر 
تاریخی، شعر را در زمانی منتشر کرده اند که کار 
قیام علیه استبداد صغیر، در بیشتر مناطق ایران 
باال گرفته  بود. اهاًل و سهاًل ای نسیم بهار قصیده 
مسمط مستزاد »اهــاًل و سهاًل ای نسیم بهار«، 
نخستین  بار در روز پنج شنبه، 24 تیر 12۸۸ 
در شماره های مکرر 19 و 2۰ روزنامه خراسان 
منتشر شد. زمان انتشار شعر، با فتح تهران توسط 
مشروطه خواهان همزمان است و در واقع عرض 
تبریکی است بابت پیروزی مردم بر استبداد: 
»اهاًل و سهاًل ای نسیم بهار / ای قاصد زلف یار / 
از زلف یار آیی چه داری بیار / ای کاروان تتار/ ... 
/ بادا نگهدارت به لیل و نهار / لطف خداوندگار«. 
الحمدهلل ... ترجیع بند »می ده که طی شد دوران 
جانکاه«،البته اولین سروده ملک الشعرای بهار   
که با نام او در روزنامه خراسان منتشر شد در 
تاریخ   پنج شنبه، 31 تیر 12۸۸ در شماره 21 

روزنامه  بوده است.

ملک الشعراء بهار ،سنت گرای نوپرداز
 به مناسبت زادروز ملک الشعراءبهار ،شاعر جریان ساز معاصر و  جزو موسسان  روزنامه خراسان

  با دکتر علیرضا قیامتی استاد زبان و ادبیات فارسی درباره شعر ،زندگی و تسلط این شاعر گرانمایه بر ادبیات کهن، گفت و گو کرده ایم

رضی الدین آرتیمانی 

در دنیای ترجمه، کلمات و گستره وسیع واژگانی که مترجم 
در ذهن خود دارد به  عنوان گنجینه ای به شمار می آید. 
تردیدی نیست که هر چه گستره واژگانی مترجمان وسیع تر 
باشد متن خواندنی تری پیش روی مخاطب قرار خواهد 
گرفت. عبدا... کوثری را می توان از جمله مترجمانی به 
شمار آورد که تا امروز با ترجمه های درخشان، درزمینه 
ترجمه خوش درخشیده است. در ادامه نظر این مترجم 
برجسته را دربــاره تأثیر دایره واژگانی گسترده در ذهن 

مخاطبان بر ترجمه آثار می خوانید.

مترجم باعث غنای زبان فارسی می شود	 
عبدا... کوثری در نشست ادبی که اخیرا به 

همت مکتب خانه ادبــی خراسان برگزار 
شد، گفت: اگر بخواهیم درباره وضعیت 
ترجمه امروز در ایران، معدل گیری کنیم و 
به پاسخ روشنی برسیم نظر بنده این است 

که عملکرد ترجمه در 7۰ سال اخیر خوب 
بوده و مترجم های ما به ترجمه غنا 

بخشیده اند ولی این به این 
مترجم ها  که  نیست  معنا 
ــان وارد  هیچ آسیبی به زب

نکرده اند.
ــزود: مترجم در هر  وی افـ
بــا جهان و مفاهیم  کتاب 
جــدیــد روبــــه رو مــی شــود. 
ــرای این  درنتیجه بــایــد بـ
جهان ها یا واژه بسازد  یا مانند 

غواصی به عمق دریای واژه ها برود و واژه ای مناسب را از 
گنجینه فراموش  شده زبان صید کند. پس می توانیم بگوییم 
که مترجم باعث غنای زبان فارسی می شود. به همین دلیل 
است که ما می بینیم افرادی همزمان با این که مانند محمد 
قاضی مترجم های برجسته ای هستند فارسی نویس های 
بزرگی به شمار می آیند. همین افراد هستند که بهترین 
ــا را انتخاب می کنند و در اختیار مخاطبان قرار  واژه ه
می دهند.کوثری خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده اگر 
بخواهیم بین مترجم و نویسنده در واژه سازی  یا واژه یابی 
مقایسه ای کوتاه داشته باشیم باید بگوییم که مترجم در این 
عرصه موفق تر عمل می کند و نویسنده به اندازه واژه هایی 
که در ذهنش دارد می اندیشد و با همان ظرفیت واژگانی 
آثاری را خلق می کند مگر این که ظرفیت فکری خودش 
را غنا ببخشد. یکی از راهکارهایی که نویسنده می تواند 
دایره واژگانی اش را گسترش دهد این است که روی زبان 

محلی اش عالوه بر زبان معیار کار کند.

مترجم و واژه سازی در علوم مختلف	  
این شاعر و مترجم نام آشنای کشور تصریح کرد: 
در علوم مختلف، دنیای ترجمه در کشور ما دنیای 
متفاوتی است به این معنی که تا 7۰ سال پیش، ما 
برای علم اقتصاد واژه ای نداشتیم اما امروز دو 
ــم که حاصل  لغت نامه مفصل داری
پس  مــاســت  مترجمان  فعالیت 
مترجمان ما عــالوه بر ترجمه به 
ــازی در علوم مختلف نیز  واژه س
ــان، غنا  کمک می کنند و به زب
مترجمان  امـــروز  می بخشند. 
ــرای ترجمه  خوبی داریـــم کــه ب
هر اثر، سال ها درباره ادبیات و 
تاریخ کشورهای مختلف مطالعه 

گسترده ای داشته اند.

مـــــــــــــوزه ای در 
موسیقی

جــمــهــوری چک، 
نـــت  هـــای دســت 
 نویس »بتهوون«  را که غارت شده 
ــی آن  ــلـ بــــود بـــه وارثـــــــان اصـ
بازمی گرداند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از آرت  نت،  یک موزه در 
جمهوری چک بخشی از ُنت های 
دســـت  نــوشــتــه »لـــودویـــگ فــان 
نامدار  دان  موسیقی  بتهوون«  
ــه در دوران جنگ  ــخ را ک ــاری ت
جهانی دوم غــارت شــده بــود به 
وارثـــــــــان مـــالـــک اصـــلـــی او 
بازمی گرداند.این دست نوشته 
ــه ُنـــت هـــای »اپـــــوس 13۰  کـ
کــوارتــت هــای زهـــی« را شامل 
مــی شــود بــه مــدت ۸۰ ســال در 
»موزه موراویان«  واقع در »برنو«،  
شـــهـــری در جـــمـــهـــوری چک 
نگهداری شده است.این دست 
 نوشته در ابتدا و پیش از این که 
خانواده »Petschek« در دوران 
جنگ جهانی دوم از چکسلواکی 
بگریزند به این خانواده ثروتمند 
مشخص  داشــت.هــنــوز  تعلق 
نیست که این دست  نوشته چطور 
ــه دســـت ایــن  ــدا ب ــت از هــمــان اب
خانواده رسیده است. »بتهوون«  
نوشتن این کوارتت را در سال 
1۸26 و در 56 سالگی یعنی 
یک سال پیش از پایان عمرش 
تکمیل کرد.وقتی نــازی هــا در 
را  چکسلواکی   1939 ســال 

اشغال کردند، اعضای خانواده 
»Petschek« قصد داشتند این 
دست  نوشته را به خارج از کشور 
پست کنند،  اما »گشتاپو«  )پلیس 
مخفی آلمان در دوران حکومت 
ــد .  ــل شـ ــم ــا(  وارد ع ــ ــازی ه ــ ن
آلمانی ها در آن زمان از مسئوالن 
موزه »موراویان«  پرسیدند که آیا 
را »بتهوون«  شخصًا  این نت ها 
نوشته اســت و مسئوالن بــرای 
نگه داشتن این دست نوشته ها در 
مجموعه موزه در پاسخ به آن ها 
اصالت دست  نوشته را رد کردند. 
در نتیجه به موزه اجازه داده شد 
تا این دست  نوشته را نگهداری 
کند.این نت ها برای آخرین بار در 
هفته جــاری در ایــن مــوزه برای 
عموم مردم به نمایش گذاشته و 
  »Petschek« سپس به خانواده

بازگردانده می شود.

استاد عبدا... کوثری مطرح کرد:

نقش مهم  ترجمه در توسعه  زبان و ادبیات فارسی

 بازگشت ُنت های دست نویس »بتهوون«
   به مالک اصلی  

گزارش  جلسه

ت
س

ه ا
شد

شر 
نت

1 م
28

7 
ال

 س
ند

سف
در ا

ه  
ن ک

سا
را

 خ
مه

زنا
رو

ره 
ما

 ش
ن

لی
ر او

وی
ص

ت

  محمد بهبودی نیا
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سیدخلیل سجادپور-     دزدان معتادی که 
به دلیل ترس از مالخران زورگــو، کامپیوتر 
خودروها را می ربودند، در حالی با تالش 
کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد به دام افتادند 

که در اسارتگاه مالخران به سر می بردند! 
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان،  به گ
بررسی روزانه جرایم خرد در مرکز فرماندهی 
پلیس مشهد، حکایت از آن داشت که پرونده 
ــای دســتــبــرد بــه کامپیوتر )ای ســی یو(  ه
خودروهای سواری در منطقه ای از شهر، روند 
صعودی دارد. تحلیل آماری این سرقت های 
سریالی نشان داد،جرایم مذکور در مناطق 
بولوار فردوسی، شهید فرامرز عباسی و کوی 
امیرالمومنین )ع( رخ داده است و احتماال 
محیط  همین  در  سرقت  باند  یک  اعضای 

جغرافیایی فعالیت می کنند. 
گــزارش این تحلیل کارشناسی به فرمانده 
سرهنگ  تــا  شــد  موجب  مشهد،  انتظامی 
ویژه  عملیات  یک  دستور  نگهبان«  »احمد 
را بــرای پایان دادن به سرقت های مذکور 
صادر کند. با توجه به اهمیت موضوع و ابراز 
نارضایتی شهروندان از سرقت های خرد 

در جامعه، گروهی تخصصی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی مشهد، ماموریت شناسایی و 
دستگیری دزدان کامپیوتر خودروها را به 
عهده گرفتند و این گونه تالش کارآگاهان 
با انجام یک ســری فعالیت هــای دامنه دار 
اطالعاتی آغاز شد. وقوع سرقت ها در یک 
منطقه خاص، گروه کارآگاهان را به بولوار 
توس کشاند و آن ها همزمان با بازدیدهای 
میدانی از محل های سرقت و اثربرداری از 
برخی خودروهای ســواری مال باختگان با 
»پودرهای جادویی« که اثر انگشت دزدان را 
نمایان می کند، نگاهی نیز به دوربین های 
مدار بسته انداختند. طولی نکشید که سرنخ 
هایی از حضور یک جوان حدود 30 ساله در 
2 محل سرقت به دست آمد که چهره زنی وی 
نشان داد او از سارقان حرفه ای و سابقه دار 
است که جرم سرقت مواد مخدر را در پرونده 
کیفری خود دارد. بنابراین کارآگاهان پس از 
بررسی بانک های اطالعاتی مجرمان و جمع 
آوری یک سری اسناد و ادله پلیسی، درصدد 
دستگیری این جوان 30 ساله برآمدند که 
اکنون هویت وی برای پلیس مشخص شده 
بود. آنان پس از هماهنگی های قضایی، پاتوق 

تردد وی را در بولوار نجف شناسایی کردند و 
سپس او را در حالی به دام انداختند که سخت 
مشغول استعمال مواد مخدر صنعتی بود. با 
انتقال »ر- ق« به مقر انتظامی، بازجویی های 
تخصصی از وی آغاز شد. این سارق معتاد که با  
دیدن مستندات پلیس و تصویر خود در صحنه 
سرقت، چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، لب 
به اعتراف گشود و راز سرقت های کامپیوتر 
خودروها با همدستی جوانی به نام »علی« را 
فاش کرد.او گفت: من و همدستم در چنگال 
دو برادر قلدر و زورگو اسیر هستیم که مالخر 
اموال سرقتی هستند و ما را مجبور به سرقت 
کامپیوتر از خودروهای سواری می کنند. این 
سارق جوان، درباره ماجرای برادران مالخر 
ادامه داد: آن ها از افراد شرور و زورگیر قوی 
هیکل در منطقه هستند که همه اهالی محل 
ــرادر از  اعتیاد  از آن ها می ترسند. آن دو ب
شدید ما به مواد مخدر صنعتی سوء استفاده 
و با کتک کاری مجبورمان می کنند تا برای 
آن ها کامپیوتر سرقت کنیم. سپس در قبال 
بین  مبلغی  کامپیوتر،  عــدد  هریک  تحویل 
600 تا 700 هزار تومان به ما پول می دهند! 
این در حالی است که اگر در برابر خواسته 

آن ها مقاومت کنیم، بالیی به سرمان می 
آورند که به مرگ خودمان هم راضی شویم. 
آن ها حتی به بهانه طلب مالی  یا مواد مخدر 
به منازل ما هجوم می آورنــد و ما را در برابر 
چشمان همسر و فرزندان مان کتک می زنند!
ــزارش روزنــامــه خراسان حاکی اســت، به  گ
بالفاصله  معتاد،  ــارق  س اعترافات  دنبال 
گروه عملیاتی کارآگاهان دوباره عازم کوی 
امیرالمومنین )ع( شدند و همدست متهم را 

نیز در همان منطقه دستگیر کردند.
در بازرسی از مخفیگاه این سارق 4 دستگاه 
مواد  مقادیری  همراه  به  سرقتی  کامپیوتر 

مخدر و مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.
هنگامی که این متهم نیز اظهارات همدست 
خــود را دربـــاره 2 بــرادر مالخر تایید کرد، 
عملیات دستگیری آنان هم در دستور کار 
بررسی  گرفت.  ــرار  ق مشهد  آگاهی  پلیس 
های نامحسوس بیانگر آن بود که مالخران 
مذکور طراح و برنامه ریز سرقت های خرد در 
مناطق یاد شده هستند که با سوء استفاده از 
نقطه ضعف معتادان برای تهیه مواد مخدر، 
ــای سریالی از  آن هــا را وادار بــه سرقت ه
خودروهای شهروندان می کنند. بنابراین 

 2 ــوی هیکل نیز در  دو مالخر حــرفــه ای ق
عملیات جداگانه و هماهنگ، در حالی به دام 
افتادند که در بازرسی از پاتوق آن ها، تعدادی 
کامپیوتر و قطعات اوراقی خودروهای سواری 

کشف شد.
براساس گزارش روزنامه خراسان، با متالشی 
شدن این باند سرقت، بازجویی ها وارد مرحله 
جدیدی شد و متهمان در همان مراحل اولیه، 
به ارتکاب 21 فقره سرقت کامپیوتر اعتراف 
کردند. در همین حال 15 تن از مال باختگان 
هم شناسایی و به پلیس آگاهی مشهد دعوت 
شده اند. در ادامه تحقیقات، موتورسیکلت 
آپاچی که سارقان با استفاده از آن، سرقت 
ها را در مناطق مذکور انجام می دادند نیز 
ــاره دیگر جرایم  کشف شد و بررسی ها درب
ــه یافت که  اعضای ایــن باند در حالی ادام
سرهنگ احمد نگهبان )رئیس پلیس مشهد( 
ــرای پیشگیری از  ب از شهروندان خواست 
سرقت، حتما نکات ایمنی و امنیتی را با تهیه 
قفل های کاپوت، رعایت  و همچنین با عمل 
به توصیه های پلیس از پارک خودروها تا حد 
امکان در مناطق خلوت و تاریک خودداری 

کنند.
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در امتداد تاریکی

سرگذشت مرده ای که 
از قبر بیرون آمد! 

سجادپور- من فقط با مرده ای که در شیراز 
دفن شده است شباهت اسمی دارم و آن مرد 
فــوت شــده را هم نمی شناسم! پلیس مشهد 
مرا به اشتباه دستگیر کرده است و من از همه 
افــرادی که مرا از درون حمام بیرون کشیدند 
ــد، شکایت می کنم  و به کالنتری انتقال دادن

چرا که ...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این 
ها بخشی از اظهارات مرد 40 ساله ای است 
ــرای احکام  ــال نیابت قضایی از اج که با ارس
ــرای عمومی و انقالب شیراز، در حالی  دادس
توسط نیروهای کالنتری طبرسی شمالی مشهد 
دستگیر شد که  درون حمام منزل مسکونی 
مخفی شده بود. این مرد که یک جاعل حرفه ای 
است با تاکید بر این که پلیس او را به اشتباه 
دستگیر کرده است، درباره گذشته خود گفت: 
من در یک خانواده هفت نفره به دنیا آمدم و پدرم 
یک کارگر ساده بود. بعد از آن که تا مقطع دیپلم 
درس خواندم دیگر به تحصیل ادامه ندادم و وارد 
بازار کار شدم.شغلم آزاد بود و به طور سنتی با 
همسرم ازدواج کردم. در حالی که یک فرزند 
خردسال دارم، اما هیچ گاه به دنبال مصرف مواد 
مخدر نرفتم و اعتیاد ندارم ولی مدتی در زندان 
مرودشت شیراز به جرم جعل و کالهبرداری 
تحمل حبس کردم. بعد از آزادی از زندان هم 
به همراه خانواده ام به مشهد آمدم و در بولوار 
طبرسی شمالی مشهد به زندگی ادامه می دادم 
ــروز( ماموران انتظامی به  تا این که امــروز )دی
سراغم آمدند و مرا در حالی دستگیر کردند که 

داخل حمام بودم! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، با آن که 
مرد 40 ساله مدعی بود نیروهای انتظامی او 
را به اشتباه دستگیر کرده اند ،اما وی نه تنها 
ــدود 20شــاکــی شناسایی شد بلکه  توسط ح
بررسی و کنکاش های افسران دایره تجسس که 
با صدور دستورات ویژه ای از سوی سرگرد »جواد 
شمالی(  طبرسی  کالنتری  )رئیس  یعقوبی« 
انجام شد، بیانگر آن بود که متهم مذکور از مدت 
ها قبل فعالیت های مجرمانه خود را در استان 
فارس آغاز کرده است. او به بهانه های واهی و با 
وعده هایی مانند یافتن شغل و گرفتن تسهیالت 
بانکی از مردم کالهبرداری می کرد و به جرم 
جعل و کالهبرداری به تحمل زندان محکوم شده 
است، اما او نه تنها مهر موسسه خیریه ای را برای 
اهداف مجرمانه خود جعل کرده بود بلکه برخی 
اسناد قضایی را هم جعل کرده و پس از مرخصی 

از زندان فراری شده بود. 
این متهم فــراری برای آن که  دیگر قانون او را 
فراموش کند، گواهی  فوت خود را نیز جعل کرده 
و با گذاشتن سنگ قبری بر مزار خود،مراسم 
عزاداری هم برای خودش گرفته بود. این مرد 
فــراری که از سوی دادگــاه کیفری 2 شیراز به 
تحمل 4 سال زندان و رد مال به شاکیان خود 
محکوم شده بــود، با این ترفند و پخش آگهی 
ــود، به صورت  ترحیم با نــام شناسنامه ای خ
مخفیانه زندگی می کرد تا این که یکی از شاکیان 
او را به طور اتفاقی در یکی از کوچه های حاشیه 
شهر شیراز مشاهده کرد و با تعجب به مردی 
می نگریست که از قبر بیرون آمده بود! او 20 
میلیون تومان از مرد فوت شده طلب داشت چرا 
که این مبلغ را برای دریافت تسهیالت بانکی به 
او پرداخته بود! و طبق رای دادگاه قرار بود که 
این مبلغ را به وی بازگرداند ولی به طور اتفاقی 
آگهی ترحیم وی را دیده و از دریافت پول منصرف 

شده بود! 
در همین حال، مرد مذکور نیز با مشاهده یکی 
از شاکیان و در حالی که دست و پای خود را گم 
کرده بود، سراسیمه از آن کوچه فرار کرد و بدین 
ترتیب این شاکی ماجرای »مرده ای که از قبر 

بیرون آمده است!« را به پلیس گزارش داد. 
طولی نکشید که ردزنی های اطالعاتی نشان 
داد »مرده فــراری« به مشهد گریخته است و به 
صورت زیرزمینی به زندگی خود ادامه می دهد 
،بنابراین قاضی اجرای احکام شیراز، دستور 
نیابتی را برای دستگیری »متهم فراری« صادر 
کرد و گروهی از افسران آگاهی شیراز به مشهد 
مراجعه کردند. در همین حال افسران کارآزموده 
کالنتری طبرسی شمالی نیز برای شناسایی 
مخفیگاه »مرده فراری« وارد عمل شدند و در یک 
عملیات هماهنگ و اطالعاتی محل اختفای 
متهم را در بولوار طبرسی شمالی در حالی 
ــد که کسی در منزل را باز  به محاصره درآوردن
نمی کرد. به همین دلیل ماموران انتظامی با 
کسب مجوز قضایی،وارد مخفیگاه وی شدند و 
او را درون حمام هنگامی به دام انداختند که در 
تاریکی و پشت در حمام پنهان شده بود. با انتقال 
وی به مقر انتظامی، بازجویی ها ادامه یافت ولی 
او با تایید برخی جرایم و اقدامات مجرمانه خود، 
مدعی بود که من از قبر بیرون نیامده ام و ماموران 
مرا به اشتباه دستگیر کرده اند! با انتقال متهم به 
شیراز، بررسی های بیشتر در حالی ادامه دارد 

که حدود 20 شاکی او را شناسایی کردند. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس مشهد 

»قداره کش های توس« در پنجه اقتدار پلیس! 
سجادپور- 13 تن از اوباش و قداره کش های 
بولوار توس با اجرای نهمین مرحله از طرح 
ارتقای امنیت اجتماعی، در پنجه اقتدار پلیس 
گرفتار شدند. فرمانده انتظامی مشهد روز 
گذشته در پایان اجرای این طرح 24 ساعته و 
در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامه خراسان 
گفت: در پی اظهار نارضایتی برخی از اهالی 
بولوار توس مبنی بر شرارت ها و ایجاد ناامنی 
توسط تعدادی از اوباش سابقه دار و مخالن 
در نظم  وامنیت عمومی، عملیات شناسایی 
آنان و مکان های ارتکاب جرم از مدتی قبل 
آغــاز شد و حــدود 15 پاتوق بر هم زنندگان 
نظم و آسایش مردم زیر چتر اطالعاتی قرار 
گرفت. سرهنگ احمد نگهبان تصریح کرد: 
پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوزهای 

قضایی، عملیات پاک سازی مناطق آلوده و 
دستگیری اوباش سابقه دار در حالی آغاز شد 
که طبق اطالعات دریافتی محرمانه، بسیاری 
از آنان از مجرمان تحت تعقیب با جرایمی از 
قبیل شرارت، استفاده از سالح گرم در نزاع 
های دسته جمعی، عربده کشی و توزیع مواد 
مخدر بودند. مقام ارشد انتظامی مشهد افزود: 
نهمین طرح اقتدار پلیس به منظور برخورد با 
اراذل و اوباش سابقه دار در روز سه شنبه آغاز 
شد و تا صبح چهارشنبه ادامه یافت که در این 
عملیات ضربتی و غافلگیرانه، 13 تن از اوباش 
و عامالن شــرارت توسط گروه های واکنش 
قضایی  مقامات  به  و  دستگیر  پلیس  سریع 

معرفی شدند.
ــاره به آالت و ادوات  سرهنگ نگهبان با اش

مسلحانه  ــم  ــرایـ جـ
ــای  هـ پــــاتــــوق  از 
دســتــگــیــرشــدگــان، 
خاطرنشان کرد: در 
بازرسی از مخفیگاه 
مـــتـــهـــمـــان تــحــت 
قبضه   5 تــعــقــیــب، 
ســـالح شـــکـــاری و 
ــت ســاز، 105  دس
ــنـــگ،  ــشـ تــــیــــر فـ
دوربــیــن چشمی 
سالح، دو دستگاه 

21 قبضه  صداخفه کن، دوربین شکاری، 
انواع سالح سرد مانند شمشیر و قمه، تعداد 
زیادی چماق به همراه حدود 400 گرم مواد 

مخدر کشف و ضبط شد. 
فرمانده ارشد پلیس مشهد تاکید کرد: این 
گونه طرح ها برای »امنیت« مردم همچنان 

ادامــه خواهد 
یافت و کسانی 
که قصد برهم 
آسایش  زدن 
را  شهروندان 
دارند، در پنجه 
ــدار پلیس  ــت اق
ــار مــی  ــتـ ــرفـ گـ
شوند ،بنابراین 
ن  شکنا ر هنجا
و گــردنــکــشــان 
ــه  بــــدانــــنــــد ک
ــت« خط  ــی ــن »ام
قرمز پلیس است و در صورت قانون شکنی، 

مجازات سختی در انتظار آن هاست.

جنایت به خاطر حسادت
پیرمرد 8۵ ساله همسر و فرزند خوانده ۵ ساله اش را به خاطر حسادت کشت !

پیرمرد ۸5 ساله که به دنبال حسادت به فرزند خوانده 5 
ساله اش او را نیمه شب در خواب با چاقو می کشد همسر 
جوانش را نیز به دنبال این جنایت تکان دهنده به قتل می 
رساند و بعد با تماس با پلیس به جنایتی که مرتکب شده 
است، اعتراف می کند. به گزارش ساناپرس، رسیدگی به 
این پرونده جنایی از ساعت یک و30 دقیقه بامداد 7 آذر 
ماه در یکی از خیابان های منتهی به میدان کرج به دنبال 

یک تماس تلفنی با مرکز فوریت های 110 شروع شد.
مرد سالخورده در حالی که صدایش می لرزید به پلیس 
گــزارش داد که همسر و فرزند خوانده اش را به قتل 
رسانده است . خیلی زود گشت ویژه کالنتری مرکزی 
کرج به محل جنایت رفت و در اتاق خواب با پیکر غرق 

درخون کودک 5 ساله و خاله 40 ساله اش روبه رو شد.
مرد سالخورده که ۸5 سال داشت در همان صحنه جرم 
دستگیر شد و راز 2 جنایت جنون آمیز خود را فاش کرد.

سرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی استان 
البرز درباره جزئیات بازجویی این متهم پیر که می توان 
او را پیرترین قاتل استان البرز دانست در گفت وگو با 
خبرنگار جنایی رکنا، اظهار کرد : این متهم چند سالی 
بود که به دنبال مرگ همسر اولــش با زن جوانی که 
40سال و اندی با او فاصله سنی داشت ازدواج کرد و 

بعد از ازدواج چون این زوج امکان باروری نداشتند با 
پیشنهاد زن جوان فرزند خواهرش را به فرزند خواندگی 

پذیرفتند .
خاله مهربان سعی می کرد محبت مادرانه اش را به 
خواهر زاده اش که حاال مادر او شده بود ارزانی کند غافل 
از این که همسر پیرش به این رابطه عاطفی و محبت آمیز 

همسرش به فرزند خوانده شان حسادت می کرد .
روزها و هفته ها در حال سپری شدن بود تا این که این 
مرد سالخورده در نیمه شبی دریک اقدام جنون آمیز به 
اتاق کودک 5ساله رفت و با چاقویی که از قبل آماده کرده 
بود کودک بینوا را در خواب کشت؛ سپس در حالی که با 
دستان خون آلود داشت اتاق را ترک می کرد همسرش 
از خواب بیدار و از دیدن صحنه قتل خواهر زاده اش به 
شدت شوکه شد که در این  هنگام پیرمرد جنایتکار او 
را هم با همان چاقو به قتل رساند .بعد از این دو جنایت 
بود که متهم خودش با پلیس تماس گرفت و در حالی که 
سعی داشت از صحنه جنایت متواری شود، بازداشت 
شد.هم اکنون این متهم سالخورده به دستور بازپرس 
پرونده به اتهام قتل عمد بازداشت شده است . این متهم 
در همان بازجویی های اولیه به قتل هایی که مرتکب 

شده اعتراف کرده است.

اختصاصی خراسان عامالن دستربد به کامپیوتر خودروها دستگیر شدند

دزدان معتاد در اسارتگاه مالخران! 

گذشت اولیای دم ؛ قاتیل را در چهارابغ نجات داد
معاون توسعه حل اختالف البرز گفت که با تالش اعضای 
ــورای حل اختالف، اولیای دم در یک پرونده قتل در  ش
شهرستان چهارباغ از حــق خــود گذشتند. بــه گــزارش 
ــوروزی با اشــاره به گذشت اولیای دم  حادثه24، احمد ن
در یک پرونده قتل با تالش کارکنان شورای حل اختالف 
گفت: در این پرونده قتل در چهارباغ که سال 13۹۹ به وقوع 
پیوسته بود قاتل در ندامتگاه مرکزی کرج برای رسیدگی 
و صدور حکم بازداشت بود که درخواستی برای مذاکره 
و صلح و سازش با اولیای دم را مطرح کرد.  معاون توسعه 
حل اختالف البرز افزود: پس از تشکیل پرونده و تحقیقات 

مفصل در خصوص نحوه قتل و بازداشت متهم و همچنین 
بررسی همه جوانب پرونده، اعضای شورا مذاکرات برای 
جلب رضایت اولیای دم را آغاز کردند. وی با اشاره به انجام 
مذاکرات متعدد با اولیای دم توسط شعبه 72 شورای حل 
اختالف مستقر در ندامتگاه مرکزی کرج، خاطرنشان کرد: 
با تالش های انجام شده، قبل از صدور کیفرخواست توسط 
ــاه کیفری یک استان البرز،  ــرا و رسیدگی در دادگ دادس
رضایت اولیای دم درباره جنبه خصوصی جرم اخذ و پرونده 
مذکور به صلح و سازش ختم شد، البته جنبه عمومی مجازات 

متهم همچنان باقی است.

قتل در مب ؛ دستگیری در  اصفهان
توکلی- عوامل قتل سال ۹۹ شهرستان»بم« در اصفهان به 
چنگ پلیس افتادند.  به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی بم 
در تشریح این خبر اظهار کرد :  به دنبال  وقوع یک فقره قتل در 
مهرماه سال 13۹۹ در شهرستان بم، موضوع در دستور کار  
نیروهای پلیس آگاهی قرار گرفت که با وجود  طوالنی  شدن  
موضوع ، ماموران از واکاوی این پرونده بازنماندند و به تالش 
خود ادامه دادند. سرهنگ یوسف سلیمانی  گفت : کارآگاهان 
اداره جنایی با بازخوانی پرونده و پس از بررسی مجدد شواهد 
موجود در صحنه و  تحقیقات  پلیسی متوجه شدند یک نفر 
چند ماه قبل از وقوع حادثه،همین منزل را که قتل در آن  
اتفاق افتاده است  از یک بنگاه  امالک اجاره  کرده که  از زمان 

کشف  پیکر  مقتول  ناپدید شده است که در همین  خصوص  
احتمال ارتکاب جنایت توسط او  قوت گرفت. وی ادامه داد : 
در این زمینه،  ماموران با انجام کار اطالعاتی به سرنخ هایی 
از حضور متهم در شهرستان »شهرضا « دراستان اصفهان 
دست یافتند و ضمن دریافت  نیابت قضایی ،گروهی  از عوامل  
پلیس آگاهی  راهی اصفهان شدند  و در عملیاتی غافلگیرانه 
قاتل و یک متهم دیگر را  دستگیر کردند. این مسئول انتظامی  
خاطرنشان کرد: این متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی در  
مواجهه با دالیل و مدارک مستند نزد پلیس  به انجام قتل با 
ضربات چاقو و با انگیزه اختالفات قبلی اقرار  واعتراف کردند 

که  با تکمیل پرونده به مرجع قضایی  تحویل داده شدند.



۹اجتماعی

گزیده   اهرم  ناکا رآمد  مالی برای  حضو ر  پزشکان 
در مناطق محر وم 

وزارت بهداشت در حالی مصوبه افزایش تا 25 برابری هزینه خرید تعهد خدمت دانش آموختگان پزشکی را راهکاری برای جبران 
 کمبود پزشک در مناطق محروم می داند که به گفته کارشناسان، استفاده از اهرم مالی یک تجربه شکست خورده است

 و صرفا زمینه ساز تبعیض و ناعدالتی خواهد شد. راهکار جبران این نیاز مهم حوزه سالمت چیست؟

مصطفی عبدالهی – حل کردن مشکل کمبود 
پزشک در مناطق محروم، با افزایش مبلغ خرید 
تعهد خدمت؛ این راهکاری است که وزارت 
بهداشت اتخاذ کرده و اگرچه به نظر می رسد 
می تواند تاثیری مقطعی هم داشته باشد اما 
نگرانی هایی  و  تبعات  کارشناسان،  گفته  به 
همچون بی عدالتی و کاهش انگیزه خدمت را 

هم به همراه خواهد داشت.
پس از مصوبه جنجالی وزارت علوم برای آزادسازی 
مــدارک تحصیلی، حاال وزارت بهداشت هم از 
مصوبه ای رونمایی کرده است که رویکردی مشابه 
دارد؛ با این تفاوت که وزارت علوم هزینه آزادسازی 
مدارک برای مهاجرت دانش آموختگان را 6 تا 10 
برابر افزایش داد و به 48 تا 150 میلیون تومان 
رساند، اما وزارت بهداشت به دنبال آن است که 
خرید تعهد خدمتی رشته های پزشکی در داخل 

کشور را تا 25 برابر افزایش دهد.

قانون فعلی چه می گوید؟       
دکتر کاظم قهرمان زاده، رئیس مرکز خدمات 
آموزشی وزارت بهداشت، جزئیات این تصمیم را 

در گفت وگو با مهر تشریح کرده است:
* طبق »قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان« 
مصوب 1373، کسانی که از آمــوزش رایگان 
استفاده می کنند، باید به ازای آموزش و هزینه ای 
که کشور برای تربیت دانشجو می پردازد، بعد 
از فارغ التحصیلی خدمت کنند. بر این اساس، 
با توجه به طول دوره پزشکی که 7 سال است، 
دانش آموخته منطقه یک باید3/5سال خدمت 
کند که اگر آن محل یا دانشگاه نیازی نداشت، 
ــداری کند.  ــری ــال را خ ــ ــن 3/5س مــی تــوانــد ای
دانش آموختگان سهمیه مناطق 2 و 3 نیز باید 
دوبرابر طول دوره آموزش رایگان، خدمت کنند 
که یک برابر آن الزامی است و می توانند باقی آن 

را خریداری کنند.

برداشت اشتباه از قانون؟       
آن طور که قهرمان زاده توضیح داده، برداشت 
غلط سال های گذشته ایــن بــود که خدمت به 
معنی استخدام در بخش دولتی دانشگاه ها، 
دانشکده ها، مراکز خدمات سالمت و مراکز 
بهداشتی محسوب می شده و به همین دلیل 
بسیاری از دانشگاه ها به سبب اعالم  »عدم نیاز«، 
فرصت خرید خدمت را ایجاد کرده اند، در حالی 
که قانون گذار تصریح کرده دانش آموخته باید 
در جایی که امکانش باشد، به بهداشت و سالمت 

جامعه خدمت کند.

ــرای هــر ســال پزشکی: آمـــوزش 137         ب
میلیون، خرید 1.2 میلیون

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، 
آسیب نظام سالمت از این برداشت را هم این طور 

تحلیل کــرده اســت: »دلیل سهمیه های لحاظ 
شده در قانون این بوده که ما در مناطق محروم 
برای تأمین پزشکان و پیراپزشکان مشکل داریم 
و اگر قانون به درستی اجرا می شد، نیروی انسانی 
آن مناطق تأمین می شد«. او همچنین گفته: 
»طبق اعالم مرکز آمار، تربیت یک پزشک در سال 
1400، عدد 137 میلیون تومان به ازای هر سال 
– 959 میلیون برای 7 سال آموزش پزشکی- 
هزینه دربردارد در حالی که برای خرید هر سال 
تعهد خدمت، فقط 1.2 میلیون دریافت می شده 
و به دلیل همین ارزانــی، اکنون 4200 پرونده 

خرید تعهدات در وزارت بهداشت موجود است«.

ساالنه 14 تا 38 میلیون       
حاال وزارت بهداشت تعرفه های خرید تعهدات 
پزشکی را به روزرسانی کرده است و طبق جدول، 
دانشجویان رشته های پزشکی، دندان پزشکی و 
داروسازی باید برای خرید تعهدات خود، ساالنه 

30 تا 38 میلیون تومان پرداخت کنند. 
این مبالغ برای دانش آموختگان یک دهه اخیر 
رشته های کاردانی و کارشناسی رشته های 
پزشکی هم 14 و 15 میلیون تومان به ازای 
هر سال تعیین شده است. البته این ارقام تا 
پایان سال 1402 مورد استناد است و بعد از 

آن داستان تغییر خواهد کرد.

حق انتخاب در کنکور       
بر اساس مذاکرات وزارت بهداشت و سازمان 

سنجش، احتماال از کنکور 1403، به متقاضیان 
رشته پزشکی این حق داده می شود که یا آموزش 
رایگان دولتی همراه با تعهد خدمت را انتخاب 
کنند یا انتخاب آموزش پولی بدون تعهد خدمتی؛ 
موضوعی که همین حاال برای دانشجویان برخی 
دانشگاه های علوم پزشکی که شهریه آموزش را 

پرداخت می کنند هم فراهم است.

اهرم مالی، راهکار اشتباه       
تجربه نشان داده استفاده از اهــرم پولی برای 
جــبــران بــرخــی کاستی هــا و نــیــازهــای کشور 
ــم نمی  ــوع ه ــوض جــوابــگــو نیست و در ایـــن م
تــوان بــا افــزایــش چندبرابری تعرفه خدمتی 
ــژه در  ــه ویـ مانند پــزشــکــی، کــمــبــودهــای آن ب
ــرد. هرچند قطعا  مناطق محروم را جبران ک
 همانند معافیت سربازی، مــوارد استثنا مانند 
تک فرزندی، بیماری های خاص و ... می تواند 
یک پزشک را هم از تعهد خدمتی معاف کند اما در 
مجموع تجربه نشان داده استفاده از اهرم مالی 

یک راهکار غلط است.

 راهکار، نظام ارجاع و کاهش زمان       
 تعهد خدمت 

اما این که چگونه می توان مشکل کمبود پزشک در 
مناطق محروم را جبران کرد، پاسخ هایی دارد که 
بارها توسط کارشناسان مطرح شده است. اولین 
راهکار، اجرای کامل نظام ارجاع خدمات پزشکی 
اســت که سبب می شــود از طرفی، حضور یک 
پزشک در منطقه محروم برای او مقرون به صرفه 
باشد و از طرف دیگر، متخصصان رشته های 
پزشکی هم به دلیل حضور در مناطقی که تعداد 
بیمار کم خواهد شد، احساس هدررفت وقت، 
هزینه و عمر نکنند. راهکار دیگر، کاهش زمان 
تعهد خدمتی است که می تواند انگیزه حضور همه 
فارغ التحصیالن رشته های پزشکی برای حضور 
در مناطق محروم را افزایش دهد؛ به عنوان مثال 
لحاظ کردن یک سال خدمت به جای 3 تا 5 سال، 
می تواند همه دانش آموختگان را برای انجام تعهد 

خدمتی، متقاعد سازد.
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دکتر محمد جهانگیری معاون سابق سازمان نظام پزشکی کشور 
هم در این باره به خراسان می گوید: معتقدم این گونه مصوبات 
به جای افزایش انگیزه خدمت در جامعه پزشکی، باعث تبعیض 
و ناعدالتی می شود، چرا که طبیعتا فقط برخی که توان مالی 
مناسبی دارند تعهد خدمتی خود را خواهند خرید. وی می افزاید: 
قطعا دانشجویانی که از خدمات رایگان آموزشی پزشکی استفاده 
می کنند، باید به تامین نیازهای جامعه هم کمک کنند و اگر قرار 

باشد تعهد خدمت وجود نداشته باشد، مشکالت حوزه سالمت بیشتر خواهد شد؛ اما پزشکان 
هم باید برای مشارکت در انجام این مسئولیت اجتماعی احساس عدالت کنند. 

جهانگیری می افزاید: بخش عمده ای از خدمات بیمارستان های کشور توسط رزیدنت ها و 
دانشجویان پزشکی ارائه می شود و باید این خدمات هم جزو تعهد خدمتی آن ها لحاظ شود تا 
حس بی عدالتی نداشته باشند، ضمن آن که تبعیض بین دانش آموختگان پزشکی با دیگر فارغ 
التحصیالن، از جمله مهندسان هم جای سوال و ابهام دارد. او ادامه می دهد: درست است که 
رشته پزشکی متفاوت با سایر رشته هاست اما به دلیل همین تفاوت هاست که گفته می شود باید 
با لحاظ همه جوانب موضوع، انگیزه خدمت در جامعه پزشکی را  افزایش داد تا هم برای انجام 
خدمت در مناطق محروم، به عنوان یک نیاز ضروری در تربیت پزشک، انگیزه ایجاد کنیم و هم 

از دستاوردهای دیگر آن از جمله تقویت توان پزشکی کشور در منطقه بهره ببریم .

   تبعیض و ناعدالتی به جای ایجاد انگیزه

رسانه های جهان 

ــت: ــنــدن ــپ ــنــدی  ای
 بر اساس یافته های 
تـــحـــقـــیـــق جـــدیـــد 
بیمارستان عمومی 
ــت،  ــ ــوس ــ ــاچ ــ ــاس ــ م
ــث  ــاعـ ــد بـ ــ ــ ــووی ــ ــ ک
مــی شــود کــه آســیــب کــبــدی مــاه هــا پس 
ــه داشته  ــرد بــه کــوویــد ادامـ از ابــتــالی ف
عمومی  بیمارستان  محققان  بــاشــد. 
ماساچوست بوستون کشف کردند که 
سفتی کبد بیماران مبتال به کووید ، »به 
لحاظ آماری به میزان چشمگیری« از بقیه 
افــراد بیشتر است. سفتی کبد می تواند 
نشان دهنده آسیب های مزمن کبد، مانند 
التهاب یا فیبروز، تجمع زخم بافت، در 
عمومی  بیمارستان  محقق  باشد.  کبد 
ماساچوست گفت:  »مطالعه ما بخشی از 
شواهد نوپدیدی است که نشان می دهد 
ابتال به کووید19 ممکن است به آسیب 
کبدی منجر شود که تا مدت ها پس از ابتال 
به بیماری حاد، باقی می ماند«. او گفته 
اســت: »هنوز نمی دانیم افزایش سفتی 
کبدی که پس از ابتال به کووید19 مشاهده 
می شود، به پیامدهای نامطلوب برای بیمار 

می انجامد یا نه.«

آنــاتــولــی: دولـــت 
چـــیـــن ســـرانـــجـــام 
ــی،  ــم ــور رس ــ ــه ط بـ
مــحــدودیــت هــای 
ــل  ــی ذیـ ــ ــای ــ ــرون ــ ک
سیاست صفرکووید 
را کاهش داد.دولــت در این زمینه، تعداد 
ــای قرنطینه خانگی افــراد مبتال به  روزه
کووید19 را کاهش داد. همچنین بر این 
ــاس مبتالیان 7 روز و کسانی که در  اس
تماس با این افراد بوده اند 5 روز در قرنطینه 
خواهند ماند. از سوی دیگر گفته می شود 
که اجبار ارائــه کد سالمت و نتیجه تست 

پی سی آر هم لغو خواهد شد.

 سرانه پژوهشی دانش آموزی  
صفر است

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با 
بیان این که سرانه پژوهشی مــدارس، معلمان 
و دانـــش آمـــوزان، صفر اســت، گفت: در حال 
برنامه ریزی و تالش برای تامین منابع هستیم 
تا بتوانیم از سال آینده سرانه پژوهشی برای 
دانش آموزان و معلمان را ایجاد کنیم و در اختیار 

استان ها قرار دهیم.
سرانه  تخصیص  رونـــد  دربـــاره  محبی   علی 
پژوهشی به مــدارس، معلمان و دانش آموزان 
به ایسنا اظهارکرد: هم اکنون هیچ اعتباری به 
این منظور تخصیص داده نمی شود و این سرانه 

صفر است. 
وی افزود: بند قانونی مربوط به پژوهش وجود 
دارد که همه دستگاه ها به نوعی به آن عمل 
می کنند و بر اساس آن باید یک درصد اعتبارات 
هردستگاهی )غیر از ردیــف حقوق و مزایا( به 

موضوع پژوهش اختصاص یابد. 
رئیس پژوهشگاه مطالعات آمــوزش و پرورش 
ایــن بند قانونی طی  با بیان این که متاسفانه 
سال های گذشته در وزارت آمــوزش و پرورش 
اختیار  در  و  نشده  عملیاتی  کامل  ــورت  ص به 
ــت،  پــژوهــشــگــاه مــطــالــعــات قـــرار نگرفته اس
افزود: خوشبختانه از ابتدای امسال برنامه ریزی 
کرده ایم تا بتوانیم متناسب با برنامه ها منابعی را 

جذب کنیم.

کودک آزاری،  موضوع بیشترین 
تماس ها با اورژانس اجتماعی 

ــس اجتماعی استان  مدیر مرکز سامانه اورژان
تهران اعالم کرد که بیشترین تماس با اورژانس 
اجتماعی به خاطر کودک آزاری، دختران فراری 
و دختران آسیب دیده اســت که از میان آن ها 
بیشترین تماس ها مربوط به گــزارش موضوع 

کودک آزاری است. 
ــاره ضــرورت ورود اورژانــس    منیژه جابری درب
اجتماعی به بحران های اجتماعی اظهارکرد: 
بیشتر گـــزارش هـــای کـــــودک آزاری از طرف 
خانواده، همسایه ها، آموزش و پرورش، نیروی 
ــس اعــالم  ــ ــود کـــودک بــه اورژان انتظامی یــا خ

می شود. 
ــا بــیــان ایــن کــه ســامــانــه 123 اورژانـــس  وی ب
اجتماعی به صورت 24ساعته در خدمت گروه 
هــدف اورژانـــس اجتماعی اســت و اکــنــون در 
استان تهران کارشناسان در 12 کابین فعال به 
صورت 24ساعته پاسخگوی تماس های مردمی 
ــس اجتماعی  هستند، به کمبود نیروی اورژان
ــرد و گــفــت: هــم اکــنــون کارشناسان  ــاره ک اشـ
اورژانــس اجتماعی چهاربرابر استانداردهای 
دنیا پاسخگوی تماس های سامانه 123 اورژانس 

اجتماعی هستند.
ــس اجتماعی استان  مدیر مرکز سامانه اورژان
تهران افزود: بر اساس استانداردها به ازای هر 
50 تماس یک کارشناس باید فعالیت کند؛ این  
در حالی است که در اورژانس اجتماعی تهران 
به ازای هر 180 تا 200 تماس یک کارشناس 

فعالیت می کند.

مقطع تحصیلی

 دانش آموختگان 

 سال تحصیلی 74-73 تا پایان

 سال تحصیلی 8۹-۹۰

 دانش آموختگان 

سال تحصیلی 13۹1-13۹۰ تا 

پایان سال تحصیلی 14۰1-14۰2

داروسازی ساالنه: 84 میلیون ریال ساالنه: 38۰ میلیون ریال

دندان پزشکی ساالنه: ۹4 میلیون ریال ساالنه: 34۰ میلیون ریال

پزشکی ساالنه: 117 میلیون ریال ساالنه: 3۰۰ میلیون ریال

کارشناسی ساالنه: 42 میلیون ریال ساالنه: 15۰ میلیون ریال

کاردانی ساالنه: 35 میلیون ریال ساالنه: 14۰ میلیون ریال

رئیس کل بانک مرکزی:
 افزایش 123 درصدی تسهیالت

 به دانش بنیان ها
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تسهیالت پرداختی 
 بــه شــرکــت هــای دانـــش بنیان تــا پــایــان آبـــان ماه
90 هزارمیلیارد تومان بــوده اســت که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 123 درصــد رشد داشته 
است. علی صالح آبادی که دیروز در جلسه امضای 
تفاهم نامه تامین مالی 1000 شرکت  دانش بنیان 
و فناور سخن می گفت، با بیان این که نظام بانکی 
توجه خوبی به حوزه دانش بنیان ها داشته است، 
یادآور شد: مانده تسهیالت پرداختی تا انتهای آبان 
ماه 105 هزارمیلیارد تومان بوده است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل98/5درصد رشد داشته 
است. همچنین تسهیالت پرداختی به شرکت های 
دانش بنیان طی این مدت 90 هزار میلیارد تومان 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 123 

درصد رشد داشته است.

 پرداخت ۹3 هزار میلیارد تومان وام ازدواج       
 تا انتهای آبان  

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این 
مراسم  در گفت وگو با خبرنگاران درباره تسهیالت 
ــادآور شد: از ابتدای سال تا پایان آبــان ماه  خرد ی
حــدود 93   هزارمیلیارد تومان وام ازدواج و 23 
هزارمیلیارد تومان وام فرزندآوری پرداخت شده 
است. این در حالی است که کل مبلغ پرداختی وام 
ازدواج درسال گذشته حدود 80 هزارمیلیارد تومان 
بوده است. به عبارتی تاکنون  از کل سال قبل وام 
قرض الحسنه ازدواج بیشتری پرداخت شده؛ ضمن 
این که  امسال وام فرزندآوری نیز پرداخت شده است 
که نشان دهنده رشد چشمگیر پرداخت ها نسبت به 
سال قبل است و البته باید به خاطر داشت که تقاضا 

برای این تسهیالت به شدت باالست.



اقتصاد پنج شنبه  17 آذر 101401
13 جمادی االول 1444.شماره 21101 

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

)850( 295,977310,762361,41242,30480,59315,836,300)2.200.000( 175,000,00099,000,00071,000,000239,612-
 شاخص

ماشین صنعت خودرو راه افتاد

در هشت ماه ابتدایی امسال، 748 هزار و 488 
دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نسبت به 
همین بازه زمانی در سال گذشته، رشد 14.8 
درصدی داشته است. از سوی دیگر شاهد رشد 
بیش از دو برابری تولید خودرو توسط بخش 
خصوصی هستیم که به بیش از 113 هزار و 
600 دستگاه افزایش یافته است. در مجموع 
نیز آمارهای یادشده، بیشترین میزان تولید 
خودرو در بازه زمانی یادشده را نسبت به دوره 

مشابه سه سال گذشته نشان می دهد. 
)منبع آمار: ایرنا؛ 14 آذر 1401(

سکاندار جدید مسکن و راه در شرایطی از مجلس 
رای اعتماد گرفت که در نخستین موضع رسمی 
خود در جلسه علنی مجلس، برآورد هزینه ساخت 
4 میلیون مسکن را معادل 2800 هزار میلیارد 
تومان دانست و گفت: »باید پاسخ دهیم مشکل 
کجاست و وزارت راه چه کاری می تواند برای 
تأمین مالی این مبلغ انجام دهد«. به این ترتیب 
مهرداد بذرپاش در اولین گام، اجــرای یکی از 
مهم ترین وعده های دولت سیزدهم را با چالش 
سنگین تامین مالی هزینه های آن و البته ناتوانی 
بخش عمده ای از متقاضیان در تامین آورده این 
واحدها همراه دانست.به گــزارش خبرگزاری 
خانه ملت، مهرداد بذرپاش که پس از استعفای 
رستم قاسمی، به عنوان وزیر پیشنهادی راه و 
شهرسازی معرفی شده بود با  187 رأی موافق، 
64  رأی مخالف، 7  رأی ممتنع و 5 رأی باطله از 
مجموع  263 نماینده حاضر در صحن، از مجلس 
شورای اسالمی رای اعتماد گرفت، بحث خود 
را در زمینه چالش های اجرای وعده ساخت 4 
میلیون مسکن با محاسبات هزینه های این طرح 
ادامــه داد و گفت: 4 میلیون مسکن ضرب در 
100 مترمربع می شود 400 میلیون مترمربع 
و اگر هزینه ساخت، میانگین متری 7 میلیون 
تومان محاسبه شود عددی معادل 2 هزار و 800 
 2،800،000،000،000،000( همت 
تومان(  می شود و این در حالی است که بودجه 
امسال حدود هزار و 500 همت است. بنابراین 
باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه 
کاری برای تأمین مالی 2 هزار و 800 همت باید 
انجام دهد. حتمًا نمایندگان در جریان تصویب 
قانون جهش تولید مسکن مفروضات را بررسی 
کردند.وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ناتوانی 
بخش عمده ای از متقاضیان نهضت ملی مسکن 
از تامین آورده اولیه را یادآور شد و گفت: بخشی 
از منابع، سهم آورده متقاضیان است، هم اکنون 
حدود 300 هزار نفر ثبت نام و وجه واریز کرده اند، 
اکنون در سمت تقاضا با مشکل مواجه هستیم. 

زمانی که سهم آورده به 400 میلیون می رسد 
و قیمت یک واحد 800 میلیون تومان تمام می 
شود،قشرهایی که جزو دهک های پایین هستند 
و باید این واحدها را خریداری کنند، در تامین 
منابع اولیه با مشکل مواجه می شوند و نمی توانند 
آورده اولیه را تامین کنند.بذرپاش گفت: باید در 
تامین آورده اولیه تجدیدنظر و طرف متقاضی 
تشویق شود، پروژه مسکن در فرمول قبلی نیز 
می تواند بخشی از نیازها را پوشش دهد، باید 
ظرفیت جذب وجود داشته باشد.وی استفاده 
از دیگر روش هــای تامین مالی بــرای ساخت 
ــروری دانست و گفت:  4 میلیون مسکن را ض
مولدسازی دارایی ها باید در اولویت اصلی کاری 
قرار گیرد، در قانون نیز اوراق بهادارسازی دارایی 
ها، مولدسازی دارایی ها و موارد دیگر آمده است.
بذرپاش واگذاری زمین را دیگر راهکار تامین مالی 
ساخت مسکن دانست و توضیح داد: در حوزه 
مسکن سه عامل زمین، قیمت ساخت و ارزش 
افزوده را داریم، دولت وظیفه دارد قیمت زمین 
را حذف کند یا به صفر برساند و همچنین ارزش 
افزوده یا سود قابل انتظار سازنده را صفر کند. 
قیمت ساخت باید با استفاده از روش واگذاری 
زمین و تحویل زمین رایگان به انبوه سازان که توان 
هزینه کرد دارند، کاهش یابد و دولت بعداً در قالب 

اوراق و اسناد با آن ها تبادل مالی داشته باشد.وی 
معضل زمین در شهرهای بزرگ را از دیگر مسائل 
حوزه مسکن دانست و افزود: یکی از مواردی که 
باید برای آن چاره اندیشی کنیم، احتکار غیرقابل 
قبول زمین در اطراف شهرهاست، زمانی که در 
بسیاری از محل ها می توانیم الحاق به شهرها را 
داشته باشیم، چرا این کار را انجام نمی دهیم؟ 
چرا محدوده روستاها را افزایش ندهیم که تنها یک 
عده صاحب زمین باشند و قیمت روز به روز افزایش 
یابد و افراد دیگر متضرر شوند؟ این نسخه من برای 
همه بخش ها و شهرها نیست، متوجه هستم که 
الگوی تهران، کالن شهرها و روستاها تفاوت دارد.
وی گفت: روش دیگر بازسازی بافت روستایی و 
بافت فرسوده شهری و روستایی است؛ شهرها در 
اختیار شهرداری هاست و می تواند این موضوع را 
از طریق آسان سازی فرایند مجوز و سازوکارهای 

تشویقی مدیریت کند.

بحران فرسودگی در راه و شهرسازی	 
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: 
صنایع زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی این 
روزها با بحران فرسودگی مواجه است.اگر نگاه 
ما مثل گذشته به شکل سنتی باشد آیا در راستای 
به سازی راه ها و توسعه زیرساخت های کشور 
اتفاقی می افتد؟ بذرپاش گفت: بیشتر نمایندگان 
محترم در جلسات کمیسیون ها یک نکته را مطرح 
کردند و آن نبود منابع مالی برای اتمام پروژه های 
نیمه تمام بود؛این یعنی بحران اصلی در این 
دستگاه پیشران. روش های جدید برای منابع 
مالی جهت اجــرای پــروژه های اساسی است.
وی با اشاره به راهکار های الزم در صنعت ریلی و 
هوایی کشورمان گفت: این سوال وجود دارد که 
آیا هواپیما بسازیم یا بخریم؛ از چه کسی در شرایط 
تحریم می توان خرید کرد و حتی آیا باید هواپیمای 
دست دوم تهیه کنیم، این سوال ها وجود دارد.
بذرپاش اظهار کرد: این وزارتخانه، وزارتخانه امید 
است بنابراین ما با دو موضوع مهم حمل و نقل و 

ترانزیت مواجه هستیم، در واقع با توجه به حوزه 
ترانزیت می توانیم موفقیت های خوبی نصیب 
کشور کنیم. اگر راهگذر شمال به جنوب و شرق 
به غرب سریع تر به اتمام برسد، جهش خوبی 
در این حوزه خواهیم داشت. در این خصوص به 
توجه در برنامه های توسعه ای و بودجه های ساالنه 
و همچنین صدور برخی مجوزها نیاز داریــم؛ تا 
کی باید با بودجه های سنتی جلو برویم بنابراین 
با ابتکارات، منابع مالی سرشار از ترانزیت کاال 
نصیبمان می شود. در واقع با تکمیل راهگذر 
شمال به جنوب از منطقه فنالند تا آب های آزاد 

ارتباط برقرار می شود.

اظهارات  موافقان و مخالفان	 
طبق آیین نامه داخلی دو نفر موافق و دو نفر 
مخالف به مدت 15 دقیقه زمان برای بیان دالیل 
خود دارند؛ محمد جواد عسگری، مجتبی یوسفی 
و مجتبی توانگر به عنوان مخالف و کیومرث 
سرمدی، حسین حاتمی، مجتبی رضاخواه و 
مجتبی ذوالنور به عنوان موافق وزیر، صحبت 
کردند.وقتی که نوبت به توانگر نماینده تهران 
رسید، او با طرح انتقادهایی از معرفی »بذرپاش« 
گفت: آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس با تجربه و 
تخصص در حوزه مسکن به دلیل همکاری نکردن 
بانک ها در ارائه تسهیالت برای ساخت مسکن 
پیشنهادهای تصدی وزارت راه را نپذیرفت، حاال 
بذرپاش که تخصص و تجربه نــدارد چه چیزی 
در خود دید که این پیشنهاد را پذیرفت؟  بعد از 
توانگر، رضاخواه نماینده تهران به عنوان موافق 
وزارت »بــذرپــاش« در پشت تریبون رفــت و در 
ابتدای صحبت های خود گفت: بسیار متاسفم که 
از تریبون مجلس برای اغراض شخصی استفاده 
می شود. وی در ادامه بحث را به  موضوع  ماجرای 
بولتن  خبرگزاری فارس و ادعاهایی که در آن به 
رهبری نسبت داده شده است، کشاند و خطاب 
به نماینده مخالف گفت :  شما اگر سکوت کنید، 

قطعا بهتر است.

چالش 2800 هزار میلیاردی ۴ میلیون مسکن  
وزیر جدید راه و شهرسازی در شرایطی رای اعتماد گرفت که اذعان وی به هزینه بسیار سنگین تامین مالی ساخت 4 میلیون مسکن و ناتوانی 

متقاضیان در تامین آورده اولیه، نشان داد که چالش هایی جدی در مسیر تحقق این وعده وجود دارد، فرجام این چالش چه می شود؟

معاون بیمه مرکزی خبر داد: 

استفاده از هوش مصنوعی 
برای مقابله با تقلب در بیمه

حسین بردبار- معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی  
از به کارگیری هوش مصنوعی برای مقابله با تقلب 
و تخلف در صنعت بیمه توسط برخی از شرکت های 
دانش بنیان خبر داد. علی بنیادی نائینی درباره این 
که برای دانش بنیان شناخته شدن یک شرکت فعال 
در صنعت بیمه نیازمند چه فرایندی هستیم ، گفت: 
این که شرکتی دانش بنیان شناخته شود، فرایندی 
دارد که شامل شناسایی یک کار دانش بنیانی، تولید 
یک نرم افزار و ادامه مسیری است که منجر به صدور 
مجوز از معاونت علمی ریاست جمهوری و کارگروه 
مربوط می شود.وی درباره برخی مشکالت در این 
زمینه ادامه داد:نمی شود گفت که مشکلی از ناحیه 
بیمه مرکزی وجود دارد، همان طور که در دنیا ظهور 
فناوری در عرصه مالی با عنوان فین تک ها بر ظهور 
فناوری در عرصه بیمه ها با عنوان اینشورتک ها 
مقدم بوده ، در کشور ما نیز همین اتفاق افتاده است 
و شرکت های دانش بنیان ابتدا سراغ حوزه های 
مالی رفتند و بعد سراغ حوزه های بیمه ای.بنیادی 
نائینی افزود: تالش ما این است که با راه اندازی مرکز 
نوآوری و رویداد فناوری های بیمه ای،فعاالن عرصه 
زیست بوم فناوری را متمایل به سمت ظرفیت های 
نهفته بیمه ای کنیم و هم اکنون در حال انجام این 
کار هستیم، شرکت های دانش بنیانی هم که االن 
ظهور و بروز دارند در جای جای این فرایند پررنگ 
یا کمرنگ هستند و متناسب با رضایت سنجی که 
انجام شده است ، شرکت ها را به سمتی سوق می 
دهیم که شرکت های بیمه گر و مردم عزیزمان نیاز 
دارنــد.وی توضیح داد: به طور مثال، یکی از حوزه 
هایی که به نظر می رسد صنعت بیمه را گرفتار کرده، 
بحث مربوط به تقلب ها و تخلف هاست و از این منظر 
هوش مصنوعی به کار گرفته می شود و به ما کمک 
می کند که مسیر را هموار کنیم.وی در پاسخ به 
این که چه پشتیبانی ها و مانع زدایی هایی برای 
شرکت هایی خواهید داشت که در عرصه فناوری 
فعال هستند، افزود: دانش بنیان شدن یعنی صدور 
مجوز از مجموعه هایی مثل معاونت علمی ریاست 
جمهوری و قاعدتا ما به عنوان کسی که اعالم نیاز می 
کنیم و نیازهایمان را در قالب نظام مسائل به فعاالن 

عرصه زیست بوم فناوری و نوآوری اعالم می کنیم.

صادرات مرغ، آزاد و دام متوقف شد

بازرگانی وزارت جهاد  ــارس- معاون توسعه  ف
کشاورزی از امکان صــادرات مرغ با عوارض صفر 
خبر داد و گفت: بر اساس برآوردها تا پایان سال 
هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ نخواهیم 
داشت.این در حالی است که قیمت گوشت مرغ 
در بازار، سقوط آزاد را تجربه کرده و قیمت آن تا 47 
هزار تومان )حدود 16 هزار تومان زیر نرخ مصوب 
63 هزار تومان( نیز رسیده است. همزمان، گزارش 
خبرگزاری تسنیم نشان می دهد که قیمت گوشت 
قرمز که دولت نرخ مصوبی برای آن تعیین نکرده، 
این روزها روندی صعودی در پیش گرفته و هر کیلو 
گوشت شقه گوسفند هم اینک بیش از 200 هزار 
تومان به فــروش می رســد. ملکی رئیس اتحادیه 
گوشت گوسفندی دلیل این افزایش قیمت گوشت 
را قاچاق دام از کردستان به عراق به همراه صادرات 
قانونی دانسته است. از سوی دیگر برخی خبرها از 
توقف صادرات دام زنده در پی صادرات حجم زیادی 

دام به ویژه به کویت حکایت دارد.

خبر

گفت وگو
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امیرعبداللهیان در بوسنی و هرزگوین: میز مذاکره را ترک نمی کنیم 
محمدی – روز گذشته حسین امیرعبداللهیان 
4روزه به  وزیرخارجه کشورمان پس از سفر 
منطقه بالکان و دیــدار از صربستان و بوسنی 
که  سفری  بازگشت،  تهران  به  هرزگوین،  و 
البته قرار بود با ایتالیا شروع شود اما به دالیلی 
ایتالیا حذف شد. با این حال به نظر می رسد 
در سارایوو پایتخت بوسنی، همچنان موضوع 
مذاکرات جذاب ترین سوال برای کسانی بود 
که وزیرخارجه ایران را می دیدند. وزیر خارجه 
کشورمان در ادامــه برنامه های حضورش در 
سارایوو با ایرانیان مقیم این کشور دیدار کرد و 
با اشاره به تحریم های طوالنی علیه کشورمان 
در ادامــه گفت: دشمنان در تحریم های بیش 
از 40 سال گذشته در درجه اول تحریم ها را 

اعمال کردند برای این که توان دفاعی ما تقویت 
نشود اما دقیقا در همان نقطه  جمهوری اسالمی 
باالترین دستاوردها را توانست  کسب کند. وی 
ادامه داد: امروز ما در عرصه دفاع از تمامیت 
ارضی و استقالل کشور از برترین امکانات و 
سالح ها برخورداریم در حالی که در سخت 
در  امیرعبداللهیان  هستیم.  ها  تحریم  ترین 
ادامه گفت: دشمن به دنبال این بود که حوزه 
هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران 
از مدار خارج شود اما در این حوزه نیز شاهد 
هستید که بیشترین دستاورد ما هم در حوزه 
فعالیت هسته ای صلح آمیز است. شاید هنوز 
هم کمتر درباره آثار اقدامات در حوزه هسته ای 
سخن گفته شده و دستاوردها کمتر برای افکار 

عمومی ارائه شده اما امروز ما در این دانش آن 
قدر پیشرفت کرده ایم که در حوزه پزشکی از 
جمله در زمینه مهار سرطان نه تنها تولید کننده 
بزرگ دارو هستیم بلکه جزو صادرکنندگان  
دارو در این زمینه و سایر بیماری های خاص 
هستیم. وی با اشاره به این  که  یکی از اقداماتی 
که در این سال ها دشمن بر آن متمرکز شده، این 
است که اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را فلج 
کند، گفت: دولت آقای رئیسی بر اجرای برنامه 
توسعه پایدار اقتصادی تمرکز دارد. به موازات 
این ما در وزارت امور خارجه موظف هستیم برای 
لغو تحریم ها از طریق مذاکره با طرف های مقابل 
اقدام کنیم. ما نه میز مذاکره را ترک خواهیم 
کرد و نه در میز مذاکره حاضریم که یک امتیاز 

بگیریم و 10امتیاز بدهیم.اما در سوی مقابل ند 
پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
بخشی از یک نشست خبری، در پاسخ به سوالی 
درباره پیش نویس قطعنامه ای برای خارج کردن 
ایران از »کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل« 
که چهاردهم دسامبر دربـــاره آن رای گیری 
خواهد شد و در پاسخ به سوالی درباره تشکیل 
کمیته حقیقت یاب گفت: ما به خــارج کردن 
ایران از این کمیسیون متعهدیم چون واقعا کار 
درست این است. این نشان می دهد که ما در 
کنار مردم ایران و سراسر جهان ایستاده ایم، 
از جمله در کنار گروه های جوامع مدنی که 
خواستار خارج کردن ایران از این کمیسیون 

سازمان ملل شده اند. 
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

اعتماد- عباس عبدى در اين روزنامه نوشت:  •
مشکل نظام ارتباطى و اطالع رسانى ايران اين 
نيست که خبر دروغ در آن هست، مشکل اصلى 
اين است که راهى براى دفاع از اخبار صحيح يا 
توليد و انتشار آن ها وجود نــدارد. اين راه فقط 
از طريق نهاد مستقل رسانه اى و تامين امنيت 

حرفه اى روزنامه نگارى قابل پيمودن است.
آرمان امروز - سيدمحمد خاتمى در بخشى  •

از بيانيه خود به مناسبت روز دانشجو خطاب به 
دانشجويان نوشت: نبايد گذاشت آزادى و امنيت 
در برابر هم قرار گيرند و در نتيجه آزادى به بهانه 
حفظ امنيت، پايمال شود يا امنيت که شرط 
استقرار سامان و نظم خوب در جامعه است، به 

نام آزادى ناديده انگاشته شود.
ــاره به  • کیهان - حسين شريعتمدارى با اش

از  آيــا  نوشت:  خاتمى  سيدمحمد  اخير  بيانيه 
خاتمى به عنوان يک روحانى تعجب آور نيست 
وحشيانه  حمله  برهنگى،  فرهنگ  ترويج  که 
آشوبگران به خانم هاى محجبه و کشيدن چادر 
و روسرى از سر آن ها را اقدامى زيبا و حرکت به 
سوى آينده اى بهتر معرفى مى کند؟!... مى بينيد 
که به مسئوالن توصيه مى کند حضور آشوبگران 

را قدر بدانند و با آن ها همراهى کنند!
ایــران - آخرين فراخوانى که براى روزهاى  •

چهاردهم تا شانزدهم آذر منتشر شد، با وجود 
آن که از حداقل 10 روز قبل مورد تبليغ رسانه ها 
قرار گرفته بود، اما در عمل راه به جايى نبرده 
اســت؛ به طــورى که کسانى که سعى داشتند 
از اين طريق به ناآرامى ها دامن بزنند، حال با 
مشاهده اين مسئله که فراخوان در عمل شکست 
خــورده، سطح اعتراض خود را به تغيير عکس 

پروفايل تنزل داده اند!
پيشنهادى  • ــده  ــ واح ــاده  مـ  - صبح  هفت   

ستاد امر به معروف و نهى از منکر اين است که 
کارگروهى متشکل از نمايندگان تام االختيار 
قـــواى مــجــريــه، مقننه و قضاييه و ســتــاد کل 
نيروهاى مسلح و ستاد امر به معروف و نهى از 
منکر با نظر اعضاى اصلى ستاد امر به معروف و 
نهى از منکر تشکيل شود. اين کارگروه مؤظف 
است براى تحقق بند اول از اصل سوم قانون 
ــاى اجــرايــى،  اســاســى، مصاديق، ضمانت ه
اولويت بندى، ميزان و نحوه اعمال جرايم و 
در  آن  هزينه کرد  اجتماعى،  محروميت هاى 
بحث فرهنگ سازى عفاف و حجاب و تشکيل 
کارگروه هاى استانى و شهرستانى را بررسى 
کند و تصميمات الزم را بگيرد و براى اجرا به 

دستگاه هاى ذى ربط ابالغ کند.

تابناک نوشت: احمد عليرضا بيگى نماينده  •
مجلس گفت: کميته حقيقت ياب جايگاهش در 
وزارت کشور نيست، چون وزارت کشور خودش 
و  مجلس  باشد.  پاسخگو  بايد  اخير  وقايع  در 

دستگاه قضايى بايد اين کار را انجام دهند.
رسانیوز مدعی شد: جواد کريمى قدوسى،  •

نــمــايــنــده مجلس گــفــت: در زمـــان روحــانــى 
زيرساخت هاى براندازى آمــاده شد و قرار بود 
ــان عملياتى شــود که به علت کرونا  همان زم
برنامه هايشان به هم ريخت. در سال ۸۸ هم 

نقشه همين بود. 
جماران مدعی شد: معين الدين سعيدى  •

به  نگاه  که  زمانى  هر  چابهارگفت:  نماينده 
ــوده،  ب امنيتى  صرفا  بلوچستان  و  سيستان 
پديده هاى بسيار تلخ و زمينه هاى خشونت ايجاد 
شده است. عبدالمالک ها از کجا آمدند؟ ۸۵ 
درصد سوخت قاچاق استان از ديگر استان ها 
ــا گرفته نمى شود؟! چرا  مــى آيــد. چــرا از آن ه
مردم بايد در صف هاى طوالنى بنزين باشند؟! 
را تصويب مى  مجلس قانون جوانى جمعيت 
کند، اما استان سيستان و بلوچستان مستثنا 

قرار مى گيرد!
خبرآنالین مدعی شد: روزنامه کيهان به نقل  •

از حاجى دليگانى نماينده مجلس )با اشاره به 
اين که متاسفانه سلبريتى ها در فضاى مجازى 
بدون اين که مسئوليتى را متوجه خود بدانند 
هر دروغ و ادعايى را بدون تحقيق در صحت آن 
منتشر مى کنند( نوشت: طرحى در مجلس براى 
قانونمند کردن سلبريتى ها در فضاى مجازى 

تدوين شده است.
خبرآنالین نوشت: روابط عمومى معاونت  •

سيما اعالم کرده درآمد شبکه 3 سيما از پخش 
مسابقات جام جهانى 10 هزار ميليارد تومان 
نيست. پيرو درج مطلبى با عنوان »درآمــد 10 
جام  پخش  از   3 شبکه  تومانى  ميليارد  ــزار  ه
جهانى« در خبرآنالين، روابط عمومى معاونت 
سيما جوابيه اى  را منتشر کرد و در آن نوشت 
ــد 10 هــزار ميليارد تومانى از پخش  که درآم

مسابقات جام جهانى صحت ندارد.
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اعتصاب غذای جداشدگان از سازمان منافقین 
در زندان آلبانی

مدير اجرايى انجمن آسيال )انجمن حمايت از ايرانيان 
مقيم آلبانى( اعالم کرد، در اعتراض به بازداشت 
غيرقانونى يک ماهه شان به اعتصاب غذا دست 
زده اند. حسن حيرانى با انتشار ويدئويى گفت: يک 
ماه است با توطئه مريم رجوى و بخش فاسد دولت 
آلبانى در بازداشت غيرقانونى در کمپ بسته اى 
هستيم که پرچم سازمان ملل را هم يدک مى کشد. 
وکيل هم گرفته ايم اما پاسخى به ما نمى دهند و روز 
به روز فشارها را روى ما بيشتر مى کنند. تا اين لحظه 
در اين کمپ از هيچ سيستم گرمايشى برخوردار 
نبوده ايم، حتى اجازه هواخورى نداريم و کل يک ماه 
گذشته در يک اتاق و راهروى کوچکى تردد داشته ايم. 
حيرانى تاکيد کرد: امــروز کار خبيثانه  ديگرى در 
حق ما کردند و اجازه مالقات با همسرانمان را لغو 
کردند. تنها کارى که از دست ما برمى آيد، اعتصاب 
غذاست تا شايد سازمان مللى که چشم هايش را روى 
جنايت هاى مريم رجوى بسته، پاسخگوى شرايط 
باشد. وى تصريح کرد: يک ماه است شبانه روز با 
کاپشن اين جا هستيم و روز به روز فشارها را روى 

ما بيشتر مى کنند تا بلکه بتوانند 
ما را بشکنند و وادار به خيانت و 
وطن فروشى کنند ولى ما ذره اى 

کوتاه نيامده و از امروز اعتصاب 
غذايمان را شروع کرده ايم. 

نتيجه بخش  امـــيـــدوارم 
باشد./ايرنا

فیلم جدید از توماج صالحی: »به خاطر تولید 
خشونت  معذرت می خواهم«

 به تازگى کليپى از توماج صالحى خواننده زيرزمينى 
که دعوت به خشونت مى کرد، منتشر شده که از 
اقــدامــات خــود اعــالم برائت مى کند و مى گويد: 
به خاطر خشونت هايى که توليد کردم از جامعه 
معذرت مى خواهم و کاش مى شد برعکسش را 
توليد مى کردم. تسنيم نوشت: به نظر مى رسد اين 
کليپ که با صحنه هايى از آهنگ هاى قبلى وى 
ساخته شده، بخشى از اعترافات او پس از دستگيرى 
است و احتماال در آينده بايد منتظر انتشار پخش 
کامل اين اعترافات باشيم. توماج صالحى خواننده 
زيرزمينى که جزو تبليغ  کنندگان وسيع خشونت 
در اغتشاشات اخير بود، ۸ آبان دستگير شد. وى 
از خوانندگان زيرزمينى رپ و ساکن شاهين شهر 
بود که مضامين بسيارى از کارهاى او را اهانت و 
خشونت تشکيل مى داد. او شهريور سال گذشته 
نيز مدتى را در بازداشت به سر برد. توماج صالحى در 
اتفاقات اخير در صفحه توئيتر خود به تبليغ خشونت 
و درگــيــرى با نيروهاى مسلح و ساخت کوکتل 

مولوتف مى پرداخت و اخبار جعلى 
منتشر مى کرد. او همچنين 
بــا انــتــشــار فــراخــوان هــاى 
شهرهاى  ــراى  بـ مختلف 

تــبــلــيــغ  در  ــور  ــ ــش ــ ک
اغــتــشــاشــات نقش 

داشت./تسنيم

سازمان اطالعات فراجا در خصوص حــوادث و 
ناآرامى هاى اخير اطالعيه اى صادر کرد. در بخشى 
از متن اين اطالعيه آمده است: بخشى از کشفيات 
و اقدامات انجام شده در خالل ناآرامى هاى اخير 
امنيتى  مالحظات  و  شرايط  اقتضاى  لحاظ  با 
ــران اسالمى  به استحضار مــردم بصير و عزيز اي
مى رسد. ورود، وجود    و کاربرد سالح يکى از ابزارها 
و مؤلفه هاى ناامنى و بستر ارتکاب جرايم ديگر در 
جامعه است که در ايام اغتشاشات 16 باند و شبکه 
سازمان يافته قاچاق سالح هدف ضربه قرار گرفته 
است. از 26 شهريور تا 14 آذر 1401، 2۸27 
قبضه سالح جنگى، ۵4۸7 قبضه سالح شورشى 
و در مجموع ۸314 قبضه سالح کشف شده است.

گروه سیاسی – اين که رئيس جمهور در مراسم 
روز دانشجو صريح تر و شفاف تر از هر نشست 
ديگرى سخن گفت، نشان دهنده فضاى اين 
جلسه بود؛ فضايى که با نقدهاى صريح و سخنان 
آزادانه دانشجويان همراه بود و رئيس جمهور هم 
ضمن استقبال از اين صراحت و نقادى، به آن ها 
پاسخ داد و با دانشجويان سخن گفت. اظهاراتى 
که نکات قابل تاملى مانند موضع رئيس جمهور 
درباره رفع محدوديت هاى اينترنتى، سفرش به 
کردستان، شعار مدعيان زن زندگى آزادى، توليد 
4 ميليون مسکن و... را در خود داشت. به گزارش 
خبرگزارى هاى فارس، ايسنا، ايرنا و مهر، مراسم 
گرامى داشت روز دانشجو صبح ديروز با حضور 
رئيس جمهور در تاالر فردوسى دانشگاه تهران 
برگزار شد. در اين مراسم نمايندگان تشکل هاى 

دانشجويى به بيان مطالبى پرداختند.

آقای رئیسی ما در ایران می مانیم	 
ــرا کمالى نماينده کانون هاى فرهنگى از  زه
دانشگاه تهران هم در اين مراسم گفت: ما در 
ظاهرمان شايد تفاوت داشته باشيم ولى يک 
اشتراک داريم و آن اشتراک ايران است که مى 
خواهيم براى آن تالش کنيم. وى افزود: ما در ايران 
مى مانيم و آن را مى سازيم. آقاى رئيسى، اين اميد 
را شما مى توانيد پررنگ کنيد. کمالى ادامه داد: 
 جاى خوشحالى بود که در اول دولت شما براى 
مردمى سازى دولت اقدامات خوبى انجام شد؛ 
اما جاى ما ۸ هزار کانون در اين فرايند خالى است. 
ما را باور کنيد؛ اگر فرهنگ اين کشور را بسازيم، 
بسيارى از مسائل حل خواهد شد. اگر خيلى ها 
ناراحت اند و ناسزا مى گويند به اين دليل است که 

فرهنگ گفت وگو را به ما ياد نداده اند.

راه اعتراض به عملکرد شما و دولت چیست؟	 
نماينده جنبش عدالت خواه دانشجويى هم در 
ايــن مراسم گفت: آشــوب هــاى سه مــاه گذشته 
ــت، البته اين  حاصل فعاليت هاى دشمن اس
آشوب ها در بستر مسائل رقم خورده طى سال هاى 
گذشته به وجود آمده است. وى ادامه داد: وقتى 
دنبال رأى بوديد از فالوئر اينستاگرام مى گفتيد، 
اما حاال شير اينترنت را بسته ايد. مشکالت با 
نمايشى مثل معاونت مردمى سازى  کارهاى 
حل نمى شود. وى افزود: راه اعتراض به عملکرد 
شما و دولت چيست؟ صف اعتراض را به ما نشان 
دهيد و سازوکارى براى اعتراض اقشار مختلف 

فراهم کنيد.

جمهوری اسالمی ایران خط قرمز ماست	 
محمد هــادى نصر نماينده بسيج دانشجويى 
کشور هم گفت: دشمن مى خواهد انتقام همه 40 
سال ناکامى خود را با ايرانستان کردن اين خاک 
بگيرد. وى افزود: با صداى بلند اعالم مى کنيم که 
استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى خط قرمز 
ماست و جلوى هرکس که بخواهد به ميراث شهدا 

خدشه اى وارد کند، مى ايستيم. وى تاکيد کرد: 
موقع آن است که دولت دردها و گرفتارى مردم 
را مسئله اصلى خود بداند و صداى معترضانى که 
صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده اند، بشنود.

جراحی اصلی را از بانک ها شروع کنید	 
ــا بــيــان ايــن کــه دولـــت بــا سياست هاى  نصر ب
اقتصادى نئوليبرالى هنوز تعيين تکليف نکرده ، 
افــزود: سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزى 
سياست هايى را دنبال مى کنند که مستضعفان 
را تضعيف مى کند. چرا جراحان اقتصاد هميشه 
تيغ خود را بر تن ضعيف مستضعفان مى کشند؟ 
وى افزود: صحبت از افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى را يک بار کنار بگذاريد و جراحى اصلى را از 
بانک ها شروع کنيد. نصر ادامه داد: شما معروف 
به سيد محرومان بوديد، در سياست گذارى هايتان 

طرف کوخ نشينان باشيد.

از ابتدا مشخص بــود با آن وزیــر 4میلیون 	 
مسکن شدنی نیست

نماينده دفتر تحکيم وحــدت هم تاکيد کرد: 
کسانى که هم صدا با رسانه هاى سعودى جاده 
صــاف کن فرزند شــاه شــده انــد، خائن به خون 
شهيد قندچى، شهيد بزرگ نيا و شريعت رضوى 
هستند. امروز به برکت خون آن شهيدان يک زن 
در برابر رئيس جمهور ايستاده است. وى افزود: 
دولت سيزدهم اميد را در دل مردم زنده کرد؛ شما 
کشور را معطل امضاى کرى نکرديد و آب خوردن 
مردم را به برجام گره نزديد. نماينده دفتر تحکيم 
وحدت با بيان اين که در دولت شما ايران چهارراه 
دنيا و محل حضور سران کشورهاى مختلف شده 
است، افزود: پايبند نبودن برخى مديران دولت به 
گفتمان دولت يکى از مشکالت اين دولت است، 
مثال از ابتدا مشخص بود که ساخت چهار ميليون 
مسکن با وزيرى که مريض احوال باشد، شدنى 
نيست. اکنون سوال اين است که آقاى رئيسى 

چگونه مى خواهد به وعده خود عمل کند؟

واکنش رئیسی در برابر مطالبه گری  یک 	 
خانم دانشجو

در جريان حضور رئيسى در مراسم روز دانشجو 
بدون  دانشجو  خانم  يک  تهران،  دانشگاه  در 
ــه الى صحبت هاى  گرفتن وقــت قبلى و در الب
دانشجويان از جاى خود برخاست و براى بيان 
نظرات و مطالباتش به ايراد سخن پرداخت. وى 
که اعالم کرد فارغ از نگاه هاى سياسى، مسائل 
و مشکالت دانشگاه و مطالبات دانشجويان را 
در نامه اى براى رئيس جمهور مکتوب کرده، از 
موانع رسيدن نامه اش به دست  رئيس جمهور 
گاليه کرد. اين دانشجو با بيان اين که براى نوشتن 
نامه اش ساعت ها وقت گذاشته اما امروز به او گفته 
شده به دليل حضور رئيس جمهور در مجلس 
فرصت اندکى براى حضور در اين برنامه در نظر 
گرفته شده، افزود: اى کاش آيت ا... رئيسى يک 
روز کامل را به دانشجويان اختصاص مى داد و پاى 
حرف ها و مطالبات شان مى نشست.   مسئوالن 
برگزارى مراسم با شنيدن حرف هاى اين دانشجو 
هماهنگ کردند تا نامه اش را به رئيس دفتر رئيس 
جمهور بدهند، اما رئيس جمهور به احترام اين 
بانوى دانشجو برخاست و به سوى او رفت و با 
گرفتن نامه  و تشکر از مساعى اين دانشجو براى 
طرح مشکالت و مطالبات دانشجويان، قول داد 

نامه او را پيگيرى کند.

توضیحات رئیسی درباره فیلترینگ	 
سيدابراهيم رئيسى هم در اين مراسم تاکيد 
کرد که جريان دانشجويى و دانشگاهى را مداوم 
رصد مى کند و حضور آنان در مسائل اجتماعى 
و فرهنگى را مغتنم مــى دانــد. رئيسى در آغاز 
اظهارات خود با بيان اين که پيش از حضور در اين 
مراسم برخى توصيه کردند در اين مراسم شرکت 
نکنم، تصريح کرد: بنده در پاسخ گفتم کسانى 

که به دنبال تعطيلى علم هستند، به دانشگاه 
نمى روند. وى روز دانشجو را نماد دشمن شناسى، 
دشمن ستيزى، بصيرت و احساس مسئوليت 
دانشجويان دانست و ارتباط دولت و دانشگاه را 
يک ضرورت برشمرد. او تاکيد کرد، »دانشگاه 
اتاق فکر دولت است« و درباره گاليه دانشجويان 
از شرايط ايجاد شده در اينترنت توضيح داد: »من 
در انتخابات حرفى زدم که گاهى هم بعضى ها 
مى خواهند آن را يـــادآورى کنند! من خودم 
يــادم هست! هر آن چه گفتيم به خاطر داريــم. 
محدوديت هاى ايجاد شده در اينترنت به دليل 
اخالل دشمن و ايجاد ناامنى است؛ اگر دشمن آمد 
در فضا و بسترى دشمنى کرد و خواست کشور را 
به هم بريزد، شما مى گوييد به او اجازه بدهيم؟« به 
گزارش ايرنا وى ادامه داد: »باشرايط امن وضعيت 
متفاوت خواهد بود.«  با همه اين ها، او اطمينان 
خاطر داد که به مسئوالن مربوط تاکيد کرده تا 
براى کسب و کارها، بسترى به منظور فعاليت در 

فضايى امن فراهم کنند.

مدعیان زندگی و آزادی، زندگی را از مردم 	 
ایران سلب کرده اند

بخش ديگرى از سخنان رئيسى درباره حوادث 
و اعتراضات اخير بود. او در اين بخش يادآورى 
کرد که اعتراض غير از اغتشاش است و گفت: 
»اعتراض اشکالى ندارد و اگر براى اصالح باشد 
در هر دستگاهى موجب کمال مى شود؛ اما به هم 
ريختگى، تخريب و تعطيل کردن، اغتشاش است.« 
يکى از موضوعات پرحاشيه اين مدت، عذرخواهى 
مغازه دارى بود که در جريان سفر رئيس جمهور به 
کردستان به او شکالت تعارف کرده بود! رئيسى 
درباره اين ماجرا گفت: »ديديد آقايى به من در بازار 
شکالت تعارف کردند. با اين بيچاره چه کردند؟ 
اين طريقه برخورد است؟ فالنى مى گويد اگر در 
مغازه خود را مى بنديم براى آن است که تهديد 
کرده اند اگر مغازه را باز کنى، شيشه مغازه ات 
را مى شکنيم!« چه کسى ديکتاتور است؟ امروز 
ادعاى کسانى که شعار زندگى و آزادى مى دهند، 
اما با فشار و تحريم زندگى را از مردم ايران سلب 

کرده اند، ادعايى مضحک است!«

حتما دولت صادق الوعدی خواهیم بود	 
ــاره وعــده ساخت 4 ميليون  رئيس جمهور درب
ــت سيزدهم گفت: نياز به  مسکن توسط دول
ساخت يک ميليون مسکن در سال فقط وعده 
دولــت نيست بلکه نياز حتمى کشور است که 
قانون نيز بر آن صراحت دارد و حتما دولت 
سيزدهم دولت صادق الوعدى خواهد بود و به 
وعده هاى خود در اين زمينه عمل خواهيم کرد.  
رئيسى در پاسخ به سوال يک دانشجو درباره 
استفاده از سعيد جليلى در دولــت نيز  گفت: 
من براى پذيرش مسئوليت رسمى  هم چند بار 
پيشنهاد کردم اما نپذيرفتند ولى همين اآلن هم 

که در سايه هستند، به دولت کمک  مى کنند.

وزير اطالعات به سواالت ايرنا درباره مواضع سران 
کشورهاى اروپايى در خصوص آشوب هاى اخير 
پاسخ داد. اين گفت وگو را مى توان تکميل کننده 
بيانيه اول وزارت اطالعات و همچنين بيانيه 
مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
سپاه دانست، در اين مصاحبه وزير اطالعات بر 
مبناى اصول آن دو بيانيه به روابــط کشورهاى 
غربى در ايجاد فشار بر جمهورى اسالمى اشاره 
ــر اطــالعــات  مــى کــنــد. مضمون مصاحبه وزيـ
همچنين به نقش دشمن درطراحى رسانه اى 
به منظور ايجاد گره هاى ذهنى بــراى ايرانيان 
اشــاره دارد، گريز هجو آميز او به ديــدار ماکرون 
و مسيح على نژاد در همين راستا قابل تحليل 
است. در اين مصاحبه همچنين وزير اطالعات به 
نقش گروه هاى تروريستى در آشوب هاى اخير و 
ارتباط گيرى مقامات امنيتى کشورهاى اروپايى 
با آن هــا اشــاره مى کند؛  همان موضوعى که در 
بيانيه نهادهاى اطالعاتى بدون آن جزئياتى که 
وزيــر اطالعات مطرح کــرد، قيد شده اســت. در 
ادامه به گزارش ايرنا، بخشى هايى از اين گفت 
وگو را مى خوانيد:*رئيس جمهور لوده يکى از 
کشورهاى سابقًا تراز اول اروپايى با يک زن از همان 
مدل معتادان متجاهر آلوده خيابانى مالقات کرد 
و سخنانى را که آن زن لوده سياسى در دهانش 
گذاشت، تکرار کرد. واقعًا قابل مطالعه و تأمل 
است که بر آن دولت چه گذشته که از ميزبانى 
افتخارآميز و تاريخى رهبران بزرگ عدالت طلب 
و آزادى خواه و تاريخ ساز جهان همچون حضرت 
امام خمينى)ره( به پايگاه اراذل و اوباش آلوده 
تبديل شده اســت. شما شخصيت و سوابق آن 
زن را مــرور کنيد، کسى که بر اســاس مــدارک 
فاش شده آشکار و اسناد پنهان، مزدور و متکدى 
ــروز با  سرويس هاى اطالعاتى آمريکاست، ام
باالترين مقام رسمى يک کشور سابقًا تراز اول 
اروپايى مالقات مى کند و سخنان سخيف خود را 
در دهان آن مقام مى گذارد.*براى رئيس جمهور 
فعلى فرانسه ديگر الزم نيست رئيس جمهور آمريکا 
به او خط کارى دهد بلکه يک منبع آلوده دست 

چندم اطالعاتى سازمان سيا به او ديکته مى کند 
که چه بگويد و چه موضعى بگيرد! اين ها ديگر 
آن رهبران مستقل و مقتدر کشورهاى درجه اول 
اروپايى نيستند.*البته موضع گيرى هاى اخير 
ماکرون عليه کشورمان، علت ديگرى نيز دارد 
و آن »شناسايى و بازداشت دو مأمور اطالعاتى 
فرانسوى« توسط وزارت اطالعات است. ما چندى 
پيش فقط گوشه هايى از مأموريت آن ها را برمال 
کرديم. مهم ترين و اثرگذارترين موضوع را هنوز رو 
نکرده ايم. به هر حال ماکرون آن قدر نپخته هست 
که به راحتى سرش کاله بگذارند، همچنان که 
در تحميل مالقات با آن زن لــوده، سرش کاله 
گذاشتند و بى آبرويش کردند.*صدراعظم يک 
کشور ديگر سابقًا تراز اول اروپايى را مى بينيد که 
چقدر خام و به دور از واقعيت هاى کشور ما دهان 
باز مى کند و هر آن چه ديگران القا کرده اند بيرون 
مى ريزد يا نخست وزير نپخته کانادا را مى بينيد 
ــاى بى پايه ضد انقالب  که در توئيتى عين ادع
فرارى را تکرار و ادعا مى کند که 1۵ هزار نفر در 
جريان هاى اخير ايران به اعدام محکوم شده اند! 
1۵ هزار نفر! يعنى الزم نيست يک نخست وزير، 
آمــار دقيق اعدامى هاى ايــران را داشته باشد؛ 
کافى است مختصر عقلى داشته باشد تا چنين 
ادعاى هجوى نکند. پس از آن حدود 12 ساعت 
طول مى کشد تا آدم مطلعى پيدا شود و به او تذکر 
دهد و با محرز شدن بى پايگى و سبکى اين ادعا 
و خطر سلب اعتبار باقى مانده اش )اگر اعتبارى 
برايش باقى مانده باشد( مجبور بـه حذف آن توئيت 
سخيف مى شود. آيا اين رفتار در تراز رهبرى يک 
کشور بزرگ است؟*دولت آلمان هم که ايران 
را متهم به خشونت مى کند، در بيش از 12 شهر، 
اقدامات قهرى عليه معترضان به انجام رسانده و 

نيروهاى پليس فدرال خود را براى خاموش کردن 
معترضان به ميدان آورده است. *دولت کانادا در 
حالى در مسائل ايران دخالت مى کند که عملکرد 

ضعيف و دنباله روى آن از آمريکا و انگلستان 
ــرش، اعــتــراضــات و  ــوى نخست وزيـ از س
نارضايتى هاى فــراوانــى را در آن کشور 
موجب شده است، به طورى که هزاران نفر 

از اعضاى اتحاديه کارمندان عمومى کانادا 
و کارمندان حوزه آموزش )معلمان( در 

شهر تورنتو تظاهرات گسترده برگزار 
کردند. مهم تر از آن، تجمعات سال 

گذشته کاميون داران کانادا بود 
که موجب شد جاستين ترودو 

ــه همراه  ب ــر(  ــ )نخست وزي
ــه مکانى  ــواده اش ب ــانـ خـ

مخفى منتقل شود! پليس براى متفرق کردن 
 LRAD معترضان در اتاوا از سالح صوتى برد بلند
استفاده کرد که صدمات مغزى و شنوايى در 
پى داشت.*ما، بارها گفته ايم که برنامه ريزان و 
حاميان فتنه، اغتشاش و آشوب در کشورهاى 
خودشان به آن مبتال خواهند شد و اين تقدير الهى 
است. در بيانيه مشترک وزارت و سازمان اطالعات 
سپاه، حضور آمريکايى ها در مقر تروريست هاى 
تجزيه طلب در کردستان عراق را افشا کرديم. 
بــه تــازگــى دولــتــمــردان آلمانى نيز 
با  کردستان  اقليم  به  سفر  در 
و  تجزيه طلب  مسلحان  ــن  اي
تروريست مالقات کرده و قول و 
قرارهايى گذاشته اند؛ اين قطعًا 
بى پاسخ نخواهد ماند. 
بنابراين خيلى بجا 
و مــورد انتظار و 
است  طبيعى 
ــه شـــاهـــد  ــ کـ
ــه آن  ــج ــي ــت ن

باشند.

وزیر اطالعات: کشورهای حامی اغتشاشات به آن مبتال می شوند 
رئیس جمهور فرانسه توسط یک منبع آلوده و دست چندم سازمان سیا هدایت 

می شود. قول و قرار مقامات آلمانی با تروریست های تجزیه طلب در سفر به شمال 
عراق بی پاسخ نخواهد ماند

نشست صریح  رئیسی و دانشجویان
رئیس جمهور به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه تهران رفت و در آن جا کمی غیررسمی تر 

و راحت تر از گفت وگوی مستقیم با مردم در تلویزیون با دانشجویان صحبت کرد. 
نمایندگان تشکل های مختلف دغدغه های خود را بیان کردند. رئیسی نیز نکات قابل 

تاملی درباره ادامه فیلترینگ، سفرش به کرد ستان  و ... مطرح کرد
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نشنال جئوگرافیک یکی از مشهورترین و معتبرترین انجمن های مرتبط با علوم طبیعی در 
پرونده

 
جهان است. شاید شما اسم آن را با مجالت و عکس های جذابی که در آن چاپ می شود، 
بشناسید یا شاید هم برخی از مستندهای تلویزیونی آن را دیده  باشید. هرچه باشد، 
احتماال تعجب می کنید که شخصی مانند »الکساندر گراهام بل« روزی رئیس این سازمان 
بوده است. نشنال جئوگرافیک در سال 1888 توسط 33 دانشمند و جهانگرد تاسیس شد و 131 سال است 
که در حوزه های جغرافیا، باستان شناسی، علوم طبیعی، حفاظت از محیط زیست و آثار تاریخی، مطالعه 
فرهنگ جهانی و تاریخ فعالیت دارد. اولین شماره از مجله نشنال جئوگرافیک در 22 سپتامبر 1888 و 8 ماه 
بعد از تاسیس انجمن، منتشر شد. حاال در آخرین ماه از سال میالدی 2022، مجله نشنال جئوگرافیک از 
خیره کننده ترین تصاویر سراسر جهان به عنوان »تصاویر سال 2022« رونمایی کرد. از بین دو میلیون و 
238هزار و 899عکس ثبت شده در تمام قاره ها توسط 132 عکاس مشهور این مجله از 60 کشور جهان، 
49 عکس خیره کننده به عنوان عکس های برتر برای مشخص شدن تصاویر سال 2022 نشنال جئوگرافیک 
انتخاب شدند. »ویتنی جانسون التور« از مسئوالن نشنال جئوگرافیک در همین باره گفته: »آن هایی که 
انتخاب شده اند، پرتره ای از زندگی در حال حرکت را نشان می دهند و همه ما را تشویق می کنند تا جهان 
اطراف خود را به شیوه های جدید و بی سابقه ببینیم. من عاشق این هستم که تصاویر سال 2022 صرفاً اخبار 
مهم سال را ثبت نمی کند. ما داستان های قدرتمند سال را به نمایش می گذاریم که عکاسان ما در سراسر 
جهان از لنز های خود در آن استفاده کرده اند. این مجموعه تازگی و غافل گیری را به گونه ای هیجان انگیز به 
تصویر کشیده است«. در پرونده امروز زندگی سالم، تعدادی از این عکس های برگزیده با توضیحات 

عکاس های شان را خواهید خواند.

 

  

  

 

 

   

  

  

  
  

2میلیون و 200هزار عکس از 60 کشور جهان به عنوان خیره کننده ترین 
 تصاویر سال 2022 نشنال جئوگرافیک به نمایش گذاشته شدند
2321 که 13 مورد از چشم نواز ترین آن ها را در این پرونده می بینید
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نمونه برداری از گدازه ها با چنگال
کجا؟ جزایر قناری، اسپانیا

عکاس؟ آرتورو رودریگوز
»آرماندو ساالزار«، یک متخصص زمین شناسی در ارتش اسپانیا، 
هنگام جمع آوری نمونه هایی در لحظه فوران در خط الرأس 
آتش فشان کامبره ویجا، از میان صخره ها می گذرد و تکه ای از 

گدازه درخشان را روی چنگال می برد.

تاکسیدرمی یک پروانه نادر

کجا؟ گیومری، ارمنستان
عکاس؟ رنا افندی

»افندی ساتیروس افندی«، نام پروانه نادری است که به اسم حشره شناس سرشناس آذربایجانی 
ــام  ــدی« ن ــنـ »رســـتـــم افـ
ــده اســـت.  ــ گـــــذاری ش
امـــکـــان شــکــار عکس 
ــه نـــادر در  ــروان از ایــن پ
طبیعت بسیار کم است 
و این عکاس موفق شد 
از یک نمونه نگهداری 
شده این پروانه در حالت 
ــی عکس  ــدرم ــی ــس ــاک ت

بگیرد.

بررسی تاثیر بازدید گردشگرها بر ژئود
کجا؟  پالپی، اسپانیا

عکاس؟ رابی درخشید
ژئود، سنگی کروی با یک حفره داخلی پوشیده شده از مواد معدنی کروی شکل است. ژئود پالپی 

در اسپانیا، واقع در یک معدن متروکه 
نقره در نزدیکی شهر پالپی است. این 
ژئــود عظیم 390 فوت مکعبی)11 
متر مکعب(، بزرگ ترین ژئود در جهان 
است که در سال 1999 در یک معدن 
یافت شد و حــاوی کریستال هایی تا 
طول 7 فوت اســت. محقق »فرناندو 
گزکز« شرایط ژئــود را اندازه گیری 
می کند تا ببیند آیا بازدید گردشگرها 

بر آن تأثیر می گذارد یا خیر.

فوران بعد از 800 سال
کجا؟ دره میرادلیر

عکاس؟ کریس بورکارد
شبه جزیره ریک جنز ایسلند پس از 800 سال خاموشی، دو بار در 17 ماه اخیر فوران کرده 

است. آخرین بار در 
مــاه اوت مــیــادی، 
گدازه ها  از این دره 
فوران کردند و برخی 
از دانشمندان گمان 
ممکن  ــد  ــن ــن ــی ک م
ــاق  ــف ــن ات ــ ــت ای ــ اس
اخیر، نتیجه دهه ها 
فعالیت آتش فشانی 

پنهانی باشد.

در انتظار غذا
کجا؟ کاراکاس، ونزوئال
عکاس؟ آلخاندرو سگارا

طوطی های ماکائوی آبی و زرد روی پشت بام نشسته اند و در انتظار غذا توسط مردم محلی هستند. 
این پرندگان، بومی 
جنگل های استوایی 
ــای  ــ ــاهـ ــ ــاوانـ ــ سـ و 
جنوبی  ــای  ــک ــری آم
چند  در  و  هستند 
دهه گذشته به دلیل 
تــجــارت حــیــوانــات 
پایتخت  در  خانگی 
ونزوئا، تکثیر و زیاد 

شده اند.

شکار موشک از باتالق

کجا؟ دریاچه سرو آبی، فلوریدا
عکاس؟ مک استون

یک موشک فالکون 9 که از کیپ کاناورال پرتاب شده، باالی درختان زیبای این جنگل سرسبز 
قــرار گرفته اســت. فالکون 9 
ــردن محموله به مدار  ــرای ب ب
زمین طراحی و ساخته شده و 
بلندای آن به ۶7 متر می رسد. 
این دومین بار در کمتر از یک 
سال اخیر بود که یک موشک 
»اسپیس ایکس« در قاب »مک 
استون« ظاهر شد، در حالی که 
او در شب در باتاقی دور افتاده 

عکس می گرفت.

ماسک کدوتنبل در جشن محلی
کجا؟  هونزا، پاکستان

عکاس؟ متیو پالی
علی حیدر 19 ساله، نجیب خان 20 ساله و عاطف امین 24 ساله، با ماسک های کدو تنبل و موهای 

بز برای شرکت 
جشن  ــک  ی در 
مــحــلــی کــه در 
ــزای  ــون ه دره 
پـــاکـــســـتـــان 
بـــــــــرگـــــــــزار 
مــــــی شــــــود، 
ایـــــن طـــــوری 
ژســـــــــــــــــــت 

می گیرند.

سرسره بازی مارپیچی
کجا؟ کمپ ماجراجویی، دانمارک

عکاس؟ اورسولیا هاربرگ
بازدیدکنندگان از مسیر سرسره های مارپیچی به ارتفاع 150 فوت)45 متر( در پاییز زرد در کمپ 

ــی  ــوی ــراج ــاج م
ــارک باال  ــم دان
ــد تــا  ــ ــی رونـ ــ مـ
چـــشـــم انـــداز 
ــدی از  ــ ــدیـ ــ جـ
جنوب  جنگل 
غربی کپنهاگ 
ــود  و شـــایـــد خ
ــه  زنـــــدگـــــی ب

دست آورند.

حضور خارق العاده همزمان ماه و خورشید
کجا؟ یوتا، آمریکا

عکاس؟ استفن ویلکز
ویلکز 2092 عکس در طول 3۶ ساعت گرفت که 44 عکس از آن ها را برای نشان دادن طلوع 

خورشید، ماه کامل 
ــرازی نــادری  و هم ت
از چــهــار ســیــاره به 
نــمــایــش گــذاشــت. 
او می گوید: »فرای 
ــت و  ــبـ ــیـ حـــــس هـ
زیبایی، حس قابل 
در  تاریخ  از  لمسی 
ــن عــکــس وجــود  ایـ

دارد.«

بازگشت سبز بعد از عمل جراحی

کجا؟  رودخانه وخش، تاجیکستان
عکاس؟ انوش باباجانیان

رانوبی اسلومووا، ۶3 ساله، اهل فرخور تاجیکستان، در حالی که منتظر است بعد از عمل جراحی 
به خانه بازگردد، در 
دراز  ماشین  عقب 
کشیده است. تصویر 
پتوی سبز و بهاری 
او در کنار پس زمینه 
طبیعت  زمستانی 
در خارج از خودرو، 
ــی عــکــس را  ــای ــب زی
ــدان کـــرده  ــ ــن ــ دوچ

است.

بقایای یک کشتی غرق شده در سال 1915
کجا؟  دریای ودل، اقیانوس جنوبی

عکاس؟ فالکاندز مارتیمه
ارنست شاکلتون و خدمه اش در سال 1915 همگی جان سالم به در بردند، زمانی که یخ، کشتی 

آن هــا به نام استقامت 
قطب  ــل  ــواح س در  را 
جنوب خرد کرد و باعث 
ــد.  ــدن آن ش ــرق شـ غـ
بقایای ایــن کشتی در 
مــارس 2022 توسط 
یک غــواص تقریبًا 10 
هزار فوت)3 هزار متر( 
دریا  سطح  از  پایین تر 

کشف شد.

کوسه ای در میان ماهی ها
کجا؟  جزایر الین، اقیانوس آرام

عکاس؟ انریک ساال
در اطراف وستوک، جزیره ای در مرکز دورافتاده اقیانوس آرام، ماهی های فراوان و زیبایی در حال 

ــا هــســتــنــد.  ــن ش
عکس  ــن  ــ ای در 
ــک  جـــــالـــــب، ی
کوسه صخره ای 
ــری بر  ــت ــس ــاک خ
فراز مرجان های 
دریایی و از میان 
مــــاهــــی هــــای 
پــرشــمــار عــبــور 

می کند.

فیل ها در جست و جوی خانه در میان گاوها
کجا؟  مینریا، سریالنکا
عکاس؟ برنت استیرتون

انگار در این عکس، فیل های وحشی آسیایی با گاوها مخلوط شده اند! حیوانات در بعضی 
سریانکا  روستاهای 
ــک با  ــزدی در تــمــاس ن
مردم زندگی می کنند. 
فیل ها با از دست دادن 
خانه جنگلی خــود در 
دشت، اکنون به دنبال 
دیگری  زیستگاه های 
چنین  کـــه  هــســتــنــد 
ثبت  آن هـــا  از  عکسی 

شده است.



صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ن(
وانا

وج
ژه ن

 )وی
وانه

ج

گالری

  زندگی سالم
  پنج شنبه

   ۱۷ آذر  ۱۴۰۱    
   من کی ام؟  شماره ۲۳۲۱

حســن ناصح هســتم، عضــو هیئــت  علمی 
پژوهشــگاه هوافضــا. در دوران کودکــی 
وقتــی هواپیمــا می دیــدم یــا در تجربیــات 
انگشت شمارم که سوار هواپیما می شدم، از 
توانایی بشر در ساختن وسیله ای که بتواند 
چندصد نفــر را به صــورت ایمن در آســمان 
جابه جــا کنــد، شــگفت زده می شــدم. این 
جذابیت  و شگفتی، فکر من را درگیر خودش 
کرد و بعدها تبدیل به هدف زندگی ام شــد. 
البته وقتی نوجوان شــده  بــودم و مصمم به 
انتخاب این رشــته شــدم، هوافضا به اندازه 
امروز پیشــرفته نبود. جنگ تازه تمام شده  و 
کشور به اهمیت این رشته در پیشبرد اهداف 
دفاعی پی برده  بود، اما هنوز از نظر هوایی و 

فضایی، بضاعت چندانی نداشتیم.

  یک مهندس هوافضا کجا کار می کند؟ 
حــوزه هوافضا پنــج گرایش اصلــی دارد که 
در مقطــع تحصیــات تکمیلــی از هــم جدا 
می شــوند؛ »آیرودینامیــک«، »ســازه های 
هوایــی و فضایی«، »پیشــرانش« یــا »اصول 
و  فضایــی«  »مهندســی  جلوبرنده هــا«، 
»دینامیک و کنتــرل پرواز«. بــرای همه این 
گرایش هــا در مراکــز دولتی مثل ســازمان 
صنایع هواپیمایی کشــور، وزارت دفاع و... 
شــغل وجــود دارد، اما اگــر تیــم  تحقیقاتی 
خوبــی از گرایش هــای مختلــف تشــکیل 
بدهیــد، بــا فعالیــت کــردن در زمینه هــای 
شــرکت های  راه انــدازی  و  دانش بنیــان 
و  بهتــر  کاری  فرصت هــای  خصوصــی، 

موفقیت آمیزتری خواهید داشت.

  چه کسانی در این رشته موفق ترند؟
به طور کلی در هر رشته ای کسانی موفق ترند 
که پشتکار داشته  باشــند. موفقیت، اتفاقی  
نیست و کسی آن را به شــما تقدیم نمی کند 
اما اگر به طور خاص بخواهم درباره مهندسی 

هوافضــا صحبت کنــم، باید بگویــم آن هایی 
در ایــن رشــته موفق تــر خواهند بــود که 

کشورشان برای شان خیلی عزیز است. 
حوزه شــغلی هوافضا با دیگر رشته ها 
تفاوت دارد؛ کار شــما در سطح کان 
جامعــه اســت و به جــای فــرد، کلیت 

کشور مخاطب و مشتری شما هستند. 
باید دلســوزتر باشــید و دغدغه های ملی 

داشته  باشید.

  مهندســی هوافضــا کجــای زندگــی 
روزمره به کار ما می آید؟

فایده این رشته در نگاه اول خدماتی است که 
به ما می دهد؛ مثــل پروازهای هوایی امروزی 
و  مسافرت های آســان تر و ســریع تر در آینده؛ 
به طــور مثــال، فرض کنیــد مســافت توکیو-

نیویورک را که پروازی حدودا 24ساعته است، 
با پرواز فضایــی -و نه هوایــی- در کمتر از 30 
دقیقه طی کنید. این جزو خدماتی اســت که 
رشــته هوافضا ممکن می کنــد. فایــده  دیگر 
این رشــته در حوزه علوم، اکتشافات و زیست 
فضایی اســت کــه در پنج شــاخه بــه ما کمک 
می کند. علم زمین )شناخت کره ای که روی 
آن زندگی می کنیم(، علوم نجوم )سردرآوردن 
از عالم ســتارگان(، علوم خورشید )فهمیدن 
نکات مهم درباره این که خورشــید کی متولد 
شــده، کی می خواهد غــروب کنــد، بادهای 
خورشیدی چیســت و... که در مأموریت های 
فضایــی اهمیــت زیــادی دارد(، علم زیســت 
)شامل اطاعاتی درباره این که بدن انسان در 
فضا از چه چیزهایی تأثیر می گیرد، تشعشعات 
در شرایط خأل چه بر سر انســان می آورد و...( 
و علم ســیارات )پاســخ دادن به این سوال که 
سیارات دیگر چه شــرایطی دارند، با توجه به 
این که منابــع غذایی زمیــن محدودنــد( ما از 
این علوم در گرایش سومی که به حوزه کاربرد 
مربوط می شود، بهره می بریم تا زندگی بهتری 

برای خودمان و آیندگان فراهم کنیم. 
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آثار شما 

  چه تصــور اشــتباهی از این رشــته 
وجود دارد؟

اگــر مســائل اقتصــادی برای تــان 
اهمیت زیــادی دارد، بایــد بدانید 
کــه رشــته هوافضــا لزومــا گزینه 
مناســبی برای شما نیســت. البته 
هســتند کســانی که در این رشته، 
درآمــد خوبــی دارنــد امــا می خواهم 
بگویم در این رشته، عاقه جایگاه مهم تری 
دارد و برای پول درآوردن بهتر است سراغ 
انتخاب های دیگــری بروید. بــه  طور کلی 
پیشنهاد من این است که در انتخاب رشته، 
عاقه را در صدر اولویت های تان بگذارید. 
عاقه، اولین موتور محرک پیشرفت است و 
در غیاب آن، انگیزه   های دیگر مثل مسائل 

مالی، موفق شدن را تضمین نمی کند.

  سخت ترین و شیرین ترین بخش کار 
من چیست؟

در مهندسی هوافضا فکر کردن، خاقیت 
و نــوآوری هم خیلــی ضروری اســت و هم 
خیلی دشوار. نگاه سنتی، دیگر جوابگوی 
دنیای امروز ما نیســت. الزمه پیشرفت به 
 طور کلی در هر رشته ای و به طور مشخص 
در هوافضا، حرکت بین رشــته ای اســت. 
شما به عنوان مهندس هوافضا امروز دیگر 
فقط با تســلط به مباحث تخصصی رشته 
خودتان نمی توانید، موفق باشید بلکه باید 
از رشــته های مختلفی مثل برق، زیست و 
... ســردربیاورید و پویا باشید. این بخش 
چالش برانگیز شغل ما، درعین حال جزو 
لذت های مان هم به شمار می رود. از دیگر 
لذت های شــغل مــن وقتی اســت که یک 
زمینه پژوهشی را پیش می گیرم، اثباتش 
می کنــم و مقالــه اش منتشــر می شــود. 
شــیرین ترین بخش آن هم وقتی است که 
نتیجه این پژوهش به محصول می رســد و 

ساخته می شود. 

رازهای موفقیت در  رشته  هوا فضا              
یک دانش آموخته دکتری مهندسی هوافضا از زیروبم این رشته می گوید

    حامی و همراه قهرمان 
دوتراگونیســت، شــخصیت اصلــی ثانویــه 
اســت. نفر دوم بعــد از قهرمان داســتان که 
نقــش شــریک او را بــازی  و بــه قهرمــان در 
رســیدن بــه هدفــش کمــک می کنــد. یک 
دوســت، مربــی، خواهــر یا بــرادر کســانی 
هســتند که معموال به عنوان دوتراگونیست 
ظاهر می شــوند. البته داخل پرانتز بگوییم 
این شــخصیت می تواند با شخصیت اصلی 
مخالفــت کنــد امــا خــب همیــن مخالفــت 
کردن هم به نوعی باعث پیشــرفت داستان 
می شــود. بیایید بــا یک مثــال، موضــوع را 
روشن تر کنیم. مجموعه »هری پاتر« را حتما 
دیده یا خوانده اید. خب »هری« که قهرمان 
قصــه اســت امــا »رون ویزلــی« و »هرمیــون 
گرنجــر«، دوســتان نزدیــک هــری کــه از او 
حمایت می کننــد و در ماجراهای مختلف، 
همراهش هستند، چطور؟ رون و هرمیون، 
دوتراگونیســت های این مجموعه هســتند 
و همین جــا نکته ای تــازه به مــا می آموزند؛ 
دوتراگونیست در داستان می تواند بیش از 

یک شخصیت باشد.

    پنجره ای رو به قهرمان 
»شــخصیت  دوتراگونیســت،  دیگــر  نــام 
پنجــره« اســت؛ پنجــره ای کــه از طریــق آن 

می توانیم قهرمان را بهتر ببینیم و بشناسیم. 
این شــخصیت اســت کــه از قهرمان ســوال 
می  کنــد، بخش هایــی از گذشــته او را فاش 
می کند و مخزن اســرارش اســت. حاال که با 
این شخصیت آشــنا شــدید، می توانید چند 
دوتراگونیســت دیگر را نام ببریــد؟ خب من 
به شــما کمک می کنم. یکی از معروف ترین 
ســینما،  و  ادبیــات  دوتراگونیســت های 
شــخصیت »دکتر واتســون« اســت؛ دوست، 
هم خانــه و همــکار »شــرلوک هلمز« کــه اگر 
نبــود، ایــن مجموعــه داســتانی فوق العاده 
حسابی لنگ می ماند. دکتر واتسون در پیدا 
کردن سرنخ ها و کشف معماها نقش مهمی 
ایفا می کند و از نوع تعامل او با شرلوک هلمز 
است که این کارآگاه خبره و دوست داشتنی 
را می شناســیم. فکر کنم حــاال ذهن تان راه 
افتاده  باشد و دوتراگونیست های بیشتری را 

به خاطر بیاورید.

    انواع دوتراگونیست
تا این جا یــاد گرفتیم که دوتراگونیســت، در 
رســیدن قهرمان به هدفش و شناســاندن او 
به بیننده/ خواننده تأثیر زیــادی دارد اما هر 
داستانی دوتراگونیست مخصوص به خودش 
را دارد. بیاییــد بــا ســه نــوع اساســی ایــن 

شخصیت آشنا شویم.

 طرفــدار  بســیاری از دوتراگونیســت ها 
معموال بهترین دوست یا دستیار قهرمان اند؛ 
همراهی کــه در هر شــرایطی کنــار قهرمان 
می ماند و هــر دو یک هدف مشــترک دارند. 
یکــی از معروف ترین نمونه هایــش، »بتمن« 
و »رابین« هســتند؛ این دو باید آقــای »فریز« 
را کــه قصــد دارد »گاتهــام« را منجمــد کند، 

متوقف کنند.
 آنتاگونیســت  شــخصیت اصلــی ثانویــه 
همیشــه هم همراه و حامی قهرمان نیســت 
بلکــه اتفاقــا می تواند کامــا با اهــداف او در 

تضاد باشد.
 این آنتاگونیست را با شخصیت اصلی شرور 
فیلم ها اشــتباه نگیرید؛ این یکی، شخصیت 
اصلی دومی اســت کــه مقابل قهرمــان قرار 
می گیــرد. »دارث ویدر« در جنگ ســتارگان 
و در مقابــل »لــوک اســکای واکر« را به خاطر 

بیاورید.
 فرد محبــوب  در داســتان های عاشــقانه، 
دومین شــخصیت مهــم، فــرد مــورد عاقه 
قهرمــان اســت. بــرای این یکــی تــا دل تان 
بخواهــد می توانیــم مثــال بزنیــم؛ »دزدان 
دریایــی کارائیــب« را اگــر دیــده  باشــید، 
»الیزابت سوان«، دوتراگونیست »ویل ترنر« 

حتما معرف  حضورتان است.
nofilmschool.com :منبع

چرا فوتبال می بینیم؟ 

 شما به عنوان 
مهندس هوافضا 

امروز دیگر 
فقط با تسلط به 

مباحث تخصصی 
رشته خودتان 

نمی توانید، موفق 
باشید بلکه باید از 
رشته های مختلفی 
مثل برق، زیست 
و ... سردربیاورید 

و پویا باشید. 
این بخش 

چالش برانگیز 
شغل ما، 

درعین حال جزو 
لذت های مان هم 

به شمار می رود

بدون شرح

Gervasio Troche :اثری از

رفقا سالم!
مثل آنفلوآنزا و کرونا )بله، هنوز جایی نرفته( که می تونن روزها ما رو تو حوصله  اش رو هم نداری- چه کارهایی برمیاد؟ ویروس هایی خبر داری از این ماسک معمولی -که احتماال دیگه 

تو هوای سرد از سیستم تنفسی ما مراقبت کنه.عملکرد بهتر به هوای گرم و مرطوب نیاز دارن و این کار ماسکه که خونه حبس کنن، به دِر بسته ماسک می خورن. گذشته از این، ریه ها برای 
تلفن تحریریه 05137634000  شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999

     زباِن 50کلمه ای قارچ ها
نتایــج آزمایــش روی چهــار گونه قــارچ برای کشــف راه 
 Royal Society Open« ارتباطی آن ها با یکدیگر در مجله
Science« منتشر شده  اســت. این آزمایش درباره زبان 
قارچ ها چنین توضیح می دهد: »قارچ های متعدد از یک 
»میسلیوم« رشــد می کنند؛ شبکه ای ریشه مانند مشابه 
نورون های بدن انسان که قسمت رویشی قارچ است. در 
صورت تولید تکانه های الکتریکی توسط یک قارچ، این 
تکانه ها از طریق میسلیوم به قارچ های دیگری که از همان 
شبکه رشد می کنند، انتقال می یابد. محققان می گویند 
با فرض این که قارچ ها از طریق سنبله هایی برای برقراری 
ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند، می توانیم نشان دهیم 
که توزیع طول کلمات استفاده شده قارچ ها با زبان های 

انسانی مطابقت دارد. ما متوجه شدیم که اندازه واژگان 
قارچی می تواند تا ۵0 کلمه باشــد، البته دامنه واژگان 
پرکاربــرد آن هــا از ۱۵ تــا 20 کلمــه تجــاوز نمی کند.« 
دانشمندان چطور از زبان قارچی سردرآورده اند؟ آن ها 
برای تجزیه وتحلیل خروجی الکتریکی هر گونه از قارچ، 
الکترود های ریزی را در بستر یا سطحی که هر قارچ در آن 
رشد می کرد، وارد کردند و متوجه شدند گونه ای از قارچ با 
تولید سیگنال های الکتریکی، دیگر قارچ های موجود در 

شبکه خود را از وجود منبع غذایی باخبر می کند.

   درود به لو  ئیس کارول!
ما سال هاست که می دانیم حیوانات از نوعی زبان برای 
برقــراری ارتباط بــا یکدیگر اســتفاده می کننــد و حاال 

متوجه شده ایم این امکان مختص به آن ها نیست و در 
گیاهان هم وجود دارد. محققــان می گویند پیام های 
قارچــی، تفاوتــی بــا زوزه  گرگ هــا نــدارد. گرگ ها با 
زوزه هــای مکــرر، نزدیک شــدن شــکارچی، موقعیت 
طعمه و ماننــد آن را به همنوعان شــان خبر می دهند. 
محققان وقتی متوجه شــدند سیگنال های الکتریکی 
تولید شده توسط قارچ ها به صورت خوشه های خاصی 
در دستگاه ثبت می شوند، با فرمول های ریاضی آن ها 
را تجزیه وتحلیل کردند و متوجه شــدند این خوشــه ها 
دارای واژگانــی تــا ۵0 کلمه هســتند و طــول کلمات 
قارچــی به طــرز شــگفت انگیزی مشــابه واژگان زبان 
انگلیســی اســت؛ هر کلمــه قارچــی به طــور میانگین 
طولی معادل ۵/۹۷ حرف دارد و متوسط طول کلمات 
انگلیســی 4/۸حرف اســت. به  رغم نتایج جالب این 
مطالعه، برای کشف زبان قارچی و رمزگشایی از آن به 
آزمایش های بیشتری نیاز است. با این حال، صرف نظر 
از نتایج تحقیقات آینده، باید بــرای قدرت تخیل آقای 
»کارول«، خالق ســرزمین جادویی آلیس و قارچ های 

سخنگویش، کاه از سر برداریم.
allthatsinteresting.com :منبع

شاید برای خیلی ها از جمله شما این سوال پیش آمده  باشد که تماشای فوتبال چه 
لذتی دارد، وقتی می شود بعدا نتیجه اش را فهمید. اگر چنین سوالی در ذهن شما 

شکل گرفته  باشد، احتماال از آن دست آدم هایی هستید که وقتی در روزنامه ها با 
یک معما مواجه می شوند، بافاصله جوابش را نگاه می کنند و عاقه ای به حدس زدن، 

حل کردن و فکر کردن به آن معما  را ندارند. هر مسابقه فوتبال مثل یک معماست. معمایی که 
لذتش در دیدن جواب نهایی نیست، بلکه در چرایی و چگونگی رسیدن به جواب است. چیزی که 
در حل معما ذهن ما را قوی می کند، طی کردن یک فرایند تا رسیدن به جواب است ، نه خود جواب. 
در فوتبال هم اطاع از نتایج نه سرگرم  کننده است و نه درس آموز. پیدا کردن جواب برای چرایی و 
چگونگی نتایج است که می تواند فوتبال را به چیزی فراتر از یک ورزش معمولی تبدیل کند. واقعا چرا 
تیم ملی مراکش توانست اسپانیا را حذف کند؟ شاید چون روی کار تیمی، انگیزه و شور فوتبالی این 
تیم کار شده  بود، تماشاگران شان هم بخشی از تیم داخل زمین بودند و کار را با تشویق بی امان روی 
سکو کامل می کردند. چرا ژاپن به جمع ۱6 تیم مرحله حذفی جام رسید و چگونه در ضربات پنالتی 
در عین شایستگی مقابل کرواسی حذف شد؟ شاید چون کار زیربنایی و ساختار قوی می تواند تا یک 
مرحله ای موفقیت را تضمین کند اما ژن و استعداد چیز دیگری است. اصا چرا یک جوان 2۱ساله 
جای کریس رونالدوی بزرگ را در ترکیب پرتغال گرفت و چطور هت تریک کرد؟ شاید برای این که 
تیم و به ویژه سرمربی،  اضطراب جایگزین رونالدو بودن را از او دور کردند. حتی شادی رونالدو از روی 
نیمکت به این بازیکن جوان انگیزه می داد. چرا مربی ژاپن بابت حذف آبرومندانه در مرحله حذفی 
مقابل کرواسی از هواداران فوتبال کشورش با تعظیم عذرخواهی کرد و چطور شد که ما کی روش 
را بعد از نتایج ضعیف تیم کشورمان در جام جهانی حفظ کردیم؟ شاید برای این که فوتبال در ایران 
و ژاپن تا حدزیادی متأثر از فرهنگ عمومی جامعه و مفاهیمی چون مسئولیت پذیری و ...  است. 
خاصه فوتبال درس های زیادی دارد، اگر چرایی و چگونگی نتایج برای ما مهم باشد. وقتی به این 
چرایی و چگونگی فکر می کنیم، نتایج فقط یک سری اعداد نیستند و اهمیت و معنای بیشتری پیدا 

می کنند که در زندگی ما درس آموز خواهند بود.            

کالس زبان

قارچ های 
سخنگو 

مطالعات جدید ثابت کرده اند که  قارچ ها  از طریق 
نوعی   زبان با یکدیگر  ارتباط برقرار می کنند

اطالعات عمومی 

غریبه ای با چشم های دریایی 

فاطمه نوروزپناه |   خبرنگار افتخاری جوانه 

مثل همیشه راه مدرسه تا خانه را  پیاده طی می کردم. در راه دختربچه ای را دیدم که صورتش 
همانند ماه می درخشید. کنار راه آهن ایستاده  بود و به من نگاه می کرد. چهره ای بسیار خسته 
و درمانده داشت و لبخند سرد و بی روحی روی لب های خشک شده اش نقش بسته  بود. به من 
اشاره کرد، انگار کارم داشت. کمی مکث کردم و یاد حرف های مادرم افتادم که می گفت: »توی 
خیابان نباید با غریبه ها صحبت کنی«ولی آن دختر با لبخند سردی که داشت، از من خواهش 
می کرد. بعد ازمدت  کمی به سمتش رفتم. خودم را معرفی کردم و از او هم خواستم تا خودش را  
معرفی کند. گفت: »من ماهور هستم.« پرسیدم: »چرا خسته و ناراحتی؟« در جواب گفت: »از 
شیمی درمانی خســته شــده ام. از انجام دادن هر هفته کاری که اصا فایده ندارد و خیلی هم 
کسل کننده است، حوصله ام سررفته.« بعد او از من پرسید: »دوست داری وقتی بزرگ شدی، 
چه شغلی انتخاب کنی؟« با لبخندی سرشار از غرور جواب دادم: »می خواهم معلم شوم.« من 
هم همین سوال را از او  کردم. سری تکان داد و با لبخند سردش گفت: »من بزرگ نمی شوم.« 
ســکوت همه جــا را فراگرفــت. صــدای ســوت قطار ســکوت را شکســت. ماهــور گفــت: »از تو 
می خواهم...«، از توی کوله پشتی اش عروسکی درآورد و ادامه داد: »این را برای من نگه داری. 
می خواهم هیچ وقت تنهایش نگذاری و از صمیم قلب دوستش داشته  باشی.« عروسک را از او 
گرفتم. ماهور رفت و من هم به ســمت خانه مان روانه شــدم. وقتی به خانه رسیدم، به چشمان 
عروسک نگاه کردم. برقی توصیف نکردنی در چشم های شیشه ای اش موج می زد. رنگ چشمان 
عروسک، مرا یاد ماهور انداخت. اسم عروسکم را »ماهک« گذاشتم تا هروقت به او نگاه می کنم، 

یاد چشم های دریایی ماهور بیفتم.   

از  اگــر  نکنیــد.  شــخصی  را  موضــوع  ۱
اختاف نظر پیش آمده ناراحت شدید، یادتان 
باشــد چیزی که باعــث احســاس منفی تان 
شده ، ایده، فکر و نظری است که طرف مقابل 
)دوست، معلم، خانواده( مطرح کرده نه خود 
او  و فرامــوش نکنید کــه طرف مقابــل هم با 
مخالفت کردنش، شخصیت شما را زیر سوال 
نمی برد، بلکه فقط  با نظر شما موافق نیست.

۲ از زیرپــا گذاشــتن عقایــد طــرف مقابــل 
خــودداری کنیــد. به جــای »عجــب نظــر 
احمقانه ای!« بگویید: »من بــا نظرت موافق 
نیستم، به این دلیل ...«. اگر بتوانید دربرابر 
و  زدن  کنایــه  کشــیدن،  فریــاد  بــه  میــل 
اظهارنظرهــای تحقیرآمیــز مقاومــت کنید، 
شانس بیشتری برای انتقال نظرتان خواهید 

داشت.

۳ جمات را با ضمیر »من« شــروع کنید. 
وقتی احساس و نظرتان را با ضمیر »تو« بیان 
می کنید، نشــانه شــروع جدل اســت. یعنی 
بــرای مثــال به جــای این کــه بگویید »شــما 
می دونین االن وقت خوبی برای تذکر دادن 
ایــن نکتــه نیســت ولــی بــاز هــم انجامــش 
می دیــن« می توانید بگویید »مــن االن بابت 
موضــوع پیش آمده، احســاس فشــار زیادی 

می کنم.«

۴  به حرف های طرف مقابل گوش کنید. 
گوش کــردن یعنــی وقتــی دیگــری درحال 
صحبت اســت، به جای فکر کردن به جوابی 
که به او خواهید داد، روی حرف هایش تمرکز 
کنید. این نوع گوش کردن محترمانه، طرف 
مقابل را هم مجاب می کند که به حرف های 

شما احترام بگذارد. 
وقتی نوبت به حرف زدن شــما رسید، نکات 
کلیدی حرف هــای او را تکرار کنید تا نشــان 
بدهیــد کــه به خوبــی بــه ســخنان  او گــوش 

کرده اید.

۵  آرام بمانید؛ این مهم ترین کاری است که 
از طریق آن می توانید گفت و گو  را در مســیر 
درســت نگــه داریــد. البتــه وقتــی عصبانی 
هســتید یــا دربــاره موضــوع مــورد بحــث 
هیجان زده ایــد، آرام مانــدن کار آســانی 
نیســت،ولی تاش برای پشت سر گذاشتن 
این چالش، به شما کمک می کند که ازعهده 

ابراز نظرتان برآیید.
kidshealth.org :منبع

 مخالفت
غیر  محرتمانه! 

قهرمان دوم در سیمنا 
در سینما و ادبیات داستانی گاهی یک شخصیت مکمل  وجود دارد که نقش مهمی در 

پیشبرد قصه ایفا می کند

سینماتوگراف 

اگر تا این جای سینماتوگراف قدم به قدم با ما آمده  باشید، حتما »پروتاگونیست«، شخصیت اصلی یا قهرمان و »آنتاگونیست«، ضدقهرمان 

را شناخته اید؛ دو تا از کلیدی ترین انواع شخصیت  که قصه حول کنش آن ها پیش می رود. این هفته، با شخصیتی آشنا می شوید که اسمش 

را کمتر شنیده اید، اما به همان  اندازه در پیشبرد قصه نقش مهمی دارد؛ »دوتراگونیست«. آماده اید با این شخصیت آشنا شوید؟

موافقت کردن همیشــه آسان اســت؛ نه بحثی درمی گیرد و نه چالشــی پیش می آید، فقط 

مشکل این جاست که باید نظر واقعی مان را پنهان کنیم. خب مشکل کوچکی نیست. ما از 

ترس مخالفت کردن با دیگران، نمی توانیم دایم خودمان را سانســور کنیم اما نمی توانیم 

مدام  هم با بقیه گالویز شویم. چطور محترمانه مخالفت کنیم؟

وقتی »لوئیس کارول« در سال 1865 »ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب« را می نوشت، کسی فکرش را 

نمی کرد یکی از ایده های عجیبش یعنی قارچ های سخنگو، سال ها بعد دستمایه تحقیقات دانشمندان 

شــود. مطالعات جدید ثابت کرده اند که قارچ ها واقعا با یکدیگر ارتباط برقــرار می کنند و دایره واژگان 

مخصوص دارند. در ادامه، توضیحات بیشتر این کشف هیجان انگیز را می خوانید.

 

مثال:
 I   saw   the   fire   and   I   lost   my  head.

ترجمه:   آتش را دیدم و خونسردی ام را 
از دست دادم.

متضاد

مثال:
Nima   really   makes   me   mad; he   is   
as   cool   as   a   cucumber.

ترجمه: نیما واقعا اعصابم را خرد می کند؛ او 

خیلی بی خیال است.

(as) cool as a cucumber    
خونسرد، بی خیال بودن

Lose one's head 
دستپاچه شدن  
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  سرگرمی 

 زندگی سالم
   پنج 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.

9.چراغ خوراک پزی نفت ســوز–پرنده شــمالی 10.از به 
پا کردنی ها- ســازمان جهانی هواپیمایی- برج داستانی 
11.بیماری تنفسی-از ادات بی اعتنایی–خورشید 12. 

پرتوزا

عمودی :1. پاندول- شــاعر مســافر- مملکت 2.دیلم- 
واحد مســافت در ایران کهن 3.ویتامین جدول– از حروف 
یونانی-جنس خشــن- باالآمدن آب دریا4.نژادپرســتی 
5.سوره نود ودوم قرآن- از اقمار مشــتری 6. مشت زنی– 
کشور کاراکاس 7. دانش حرکت–  عارف 8. شب روستا-  
مخترع آمریکایی بمب 9. بیماری ناشــی از مســمومیت با 
جیوه 10.کدو تنبل–شرنگ- از خدایان باِبلی-ترک خفیف 
استخوان 11. بزمجه– جوش صورت 12.استان کویری- 

لقب اروپایی-تور کاهکشی

افقی:1. آناتومی 2. بیماری مسری- وسیله بازی کودکان-گردو 3.ساز موالنا-گنگ- مانع 
4.  آنفلوآنزا- دگرآزاری 5.گاز مرداب- ســمبل 6. صدمتر مربع–روادید -رخسار 7.بخار 
دهان–ماشــین جنگی-آب عرب 8.کهن ترین بخش ادبیاتی اوســتا- خبرگزاری ســوریه 

افقی:1. دادســتان 2.آســمان-  از ورزش های زمســتانی-نارس 3. حرف تنفر-از هفت 
ســین– صنم 4. خاتون آذری-آدم بی پول 5. هزار دســتان-نیروی نظامی کشــور 6. دانه 
خوشبو–بازیکن-بانگ چوپان7. گشوده–سایه بان درشکه و اتومبیل-حرف صلیب 8.قتل 

سیاسی- سالح ورزشی 9. شعبده بازی–فیلم ُپر زد و 
خورد 10.قیمت بازاری- نیرو- حرف ندا 11.سرور-

نیمگرم–دلو 12. مثل فریب خوردن

عمــودی :1. آمــار- ضربــه فوتبالــی- ســپیده دم 
2.سهمگین- کنگر فرنگی 3. ضمیرجمع–شکایت-
پرحرفــی- چوب خوشــبو 4.کاری را سرســری انجام 
دادن 5.همگان- پوستین 6. ازبخش های اوستا– بد 
اخالق 7.صوت شناسی–   پول آلمان 8. نوعی جین- 
فرمان 9. کاشانه 10.زوبین–امر به آوردن– گاومیش 
تبتی- دورنمای عمر 11.غیرمســتقل– خرمی 12. 

مردم-خوش پوش-  رنگ آبی سیر
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متوسط
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چراغی پیش روی نابینا

نابینایی در شبی تاریک سبویی بر دوش و چراغی در دست به 
راهی می رفت. شخصی به او رســید و گفت: »ای نادان، شب 
و روز تو که یکی اســت، پس چرا چراغ حمل می کنی«؟ نابینا 
گفت: »این چراغ را برای این برداشته ام که کوردلی چون تو به 

من تنه نزند که سبوی مرا بشکند«.

نیمکت، یک دوم تخت پادشاهی

می دانســتید واژه »نیمکت« یــک ترکیب دو کلمه ای اســت و 
بیشتر ما از ریشه و چگونه شکل گرفتن آن بی خبریم؟ معنای 
»نیم« را که همه می دانیم ولی قصه واژه »کت« چیست؟ این واژه 
در لغت نامه این طور معنی شده است:»عموما تخت پادشاهان 
را گویند و تخت پادشاهان هندوستان را خصوصًا که میان آن 
را بافته باشند.« همین طور این واژه به معنی تخِت پادشاهی 
یا تخت ِخواب، در متون کهن و اشعار فارسی به کار رفته است. 
از آن جا که نیمکت، عرض کمتری نســبت به تختخواب دارد 
این نام را برای آن انتخاب کرده  و حتی در بعضی از لغت نامه ها 

»نیم تخت« را معادل این واژه قرار داده اند. 

شاهنامه آخرش خوش است

در گذشــته هرکــس شــاهنامه می خواند، وقتی به ســتایش 
محمود غزنوی می رســید به گمان خود همت ســلطان را در 
تنظیم شاهنامه تحسین می کرد اما افراد آگاه به او می گفتند 
تا وقتی که به پایان شاهنامه نرســیدی، درباره رفتار محمود 
غزنوی قضاوت نکن، زیرا که »شاهنامه آخرش خوش است.« 
یعنی در آخر شــاهنامه اســت کــه حق ناشناســی محمود به 
خواننده تفهیم می شود. این جمله بعد ها به ضرب المثل تبدیل 
شــد و عاقالن به هرکس که دســت به کار نابخردانه ای بزند و 
اصرار بر ادامه آن داشــته باشــد می گویند: »شاهنامه آخرش 

خوش است.«
»ریشه های تاریخی امثال و حکم«    
گردآوری مهدی پرتوی

حکایت 

آیا می دانید؟

ریشه ضرب المثل

تصویر به هم ریختــه از یکی از گنجینه های 
باارزش کشورمان در موزه ای خارجی است. 

آن را حدس بزنید.

شرح در متن :مسیر یاب :

جورچین:
تصویر یکــی از ســر ســتون های تخت 

جمشــید کــه در مــوزه لــوور پاریــس 

نگهداری می شود.

معمای تصویری: تست هوش:

جورچین

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

بگرد و پیدا کن

یکی از این جوجه ها، کرمی 
را که غذایش بوده، نخورده 
است. آن را پیدا کنید.

شرح در متن

این دو عکس   
از هجوم جالب 
عکاسان برای 
عکس گرفتن 
از رونالدو 
روی نیمکت 
تیم پرتغال 
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.

اختالف تصاویر

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

شروع کنید!

با توجه به معادله، مقدار عالمت ســوال را 
محاسبه کنید.

برایکیدوکو
 کودکان

تست هوش

کیدوکو:اختالف تصاویر:

نمای زیبایی 

از دیوار 

مهربانی در 

یک داروخانه

 



خورشید از مغرب طلوع کردخورشید از مغرب طلوع کرد
مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی در یک نگاه

گروه ورزش/ گویی به تماشــای یک فیلم کالســیک 
نشســته اید. جدال بین هلند و آرژانتیــن از این جنس 
دیدارهاســت کــه مشــابهش را کم در دنیــای فوتبال 
داشته ایم. رویارویی دو سبک متفاوت که هر دو به طریقه 
خود در جست وجوی زیبایی و نتیجه هستند. شباهت شان 
عشق بی پایان به مستطیل سبز است و توپ گرد. و حاال 
نوبت به اکران ششمین قسمت از نمایش هلند و آرژانتین 
رسیده است. سه برد، یک تساوی، صفر باخت، هشت گل 
زده، دو گل خورده، دو کلین شــیت. این چکیده عملکرد 
نارنجی پوشان در جام بیست ودوم بوده است. آنها پس از 
یک دوره غیبت بازگشــت خوبی به این تورنمنت بزرگ 
داشــتند و تقریبا بدون وارد کردن اســترس خاصی به 
هــواداران خود راهی یک چهارم شــده اند. این هفتمین 
حضور نماینده قاره ســبز در دور سوم جام جهانی است و 
آنها به جز ســال 1994 هیچ وقت در این مرحله با جام 
خداحافظی نکرده اند. در طرف دیگر ماجرا آلبی سلســته 
ایستاده است. آنها خالف رقیب قدیمی شان تا توانستند 
به هواخواهان پرتعداد خود استرس وارد کردند. جام را با 
باخت شروع کردند و در دیدار برابر استرالیا هم خودشان 
برای خودشــان دردسر تراشــیدند. با این وجود مسی و 
رفقایــش در یک چهارم نهایی حاضرند. ســه برد، صفر 
تســاوی، یک باخت، هفت گل زده، ســه گل خورده، دو 
کلین شیت. این کارنامه فاتح جام های 1978 و 1986 در 
قطر بوده است. آنها در نهمین حضور خود در یک چهارم 
نهایی هر کاری می کنند تا ســناریوی 1998، 2006 و 
2010 تکرار نشــود. راجع به 2006 و 2010 بهتر است 
وقتی که آلمان بود درباره اش صحبت کنیم اما داســتان 
98 چه بود؟ بهتر اســت بــرای پرداختن به بازی مذکور 
کمــی به عقب برگردیم و فالش بکی به دهه 70 میالدی 
بزنیم. جام جهانی 1974. دور دوم مســابقات که گروهی 
برگزار می شــد و نارنجی پوشان با هدایت رینوس میشل، 
آرژانتین را با چهار گل درهم کوبیدند. چهار ســال بعد 

و در فینال جام 78، تیم تحت هدایت ســزار لوئیزمنوتی 
مقابل دیــدگان چندین هزار آرژانتینی انتقام ســختی 
از حریــف اروپایــی گرفت و آنها را 3-یــک برد تا برنده 
جام زرینه بال شــود. 20 ســال پس از این دیدار، در دور 
یک چهارم نهایی جام جهانی 98 هلند و آرژانتین به پست 
هم خوردند. پاتریک کالیورت در همان دقایق ابتدایی تیم 
گاس هیدینگ را پیش انداخت اما عرق شادی شان خشک 
نشــده بود که کلودیو لوپز از بین پاهای ادوین ون درسار 
اتوبان باز کرد و نتیجه را به تعادل کشاند. آنها در اخراج ها 
هم چشم و هم چشمی داشتند. آرتور نیومن و آریل اورتگا 
از زمین بیرون رفتند تا نتوانند سوپرگل دنیس برگکمپ 
در دقیقه  90 را از نزدیک تماشا کنند. هلند فاتح آن دیدار 
شد و به نیمه نهایی رسید. هشــت سال بعد در دیداری 
تشریفاتی مقابل یکدیگر صف آرایی کردند و تن به تساوی 
بدون گل دادند. نتیجه ای که مردان فن باستن را در مسیر 
حذفی زودهنگام  قرار دادند. آرژانتین کینه  جام 98 را به 
دل گرفته بود و بهترین زمان برای تسویه حســاب، سال 
2014 بــود. آنها این بار در نیمه نهایــی مقابل هم قرار 
گرفتند. 120 دقیقه تالش شــان گلی در بر نداشــت و 
پنالتی ها برنده را تعیین می کردند. لوئیز فن خال قمار بازی 
قبل مقابل کاســتاریکا را دوباره انجام نداد و تیم کرول را 
راهی زمین نکرد تا میدان برای یکه تازی گلر آرژانتینی ها، 
سرخیو رومرو هموار شود. آلبی سلسته برنده آن مسابقه 
شــد و به فینال رســید. در بازی پیش رو مســی تنها 
بازمانده آرژانتین سال 2014 است و هلند لوئیز فن خال، 
دیلی بلیند و استفان دی فرای را به عنوان نفرات باقیمانده 
از تیم هشت سال پیش در اختیار دارد. انبوهی از بازیکنان 
جدید مقابل یکدیگر قرار می گیرند تا صفحه ای جدید در 
تاریخ تقابل های این دو تیم بزرگ دنیای فوتبال بنویسند. 
به نظر شما مسی به روند شکست ناپذیری برابر هلند ادامه 
می دهد یا قرار است جدال با تیم فن خال، آخرین نمایش 

او در تاریخ جام جهانی باشد.

گــروه ورزش/ اولین بازی دور یک چهارم نهایی و یکی 
از دو تقابــل اروپا-آمریکای جنوبی مرحله ســوم جام 
بیســت ودوم بین نایب قهرمان جام جهانــی 2018 و 
پرافتخارترین تیم تاریخ این مسابقات به انجام خواهد 
رسید. کرواســی به عنوان تنها تیمی که در گروهش 
صدرنشین نشــد به این مرحله رسیده و کار دشواری 
برابر مدعی اصلی قهرمانی دارد. کرواسی و برزیل برای 
سومین بار در جام جهانی به مصاف یکدیگر می روند. آنها 
پیش از ایــن در دور گروهی جام های جهانی 2006 و 
2014 مقابل هم قرار گرفتند که به ترتیب سلســائو 
با نتایج یک-صفر و 3-یک از ســد شطرنجی پوشــان 
گذشــت تا با رکورد صددرصد پیــروزی و خاطره های 
خوب مقابل این تیم صف آرایی کند. البته زالتکو دالیچ 
در کرواسی دست به کار بزرگی زده است. او موفق شد 
بلیزرها را پس از چهار شکست متوالی برابر نمایندگان 
آمریکای جنوبی)آرژانتین 1998، اکوادور 2002، برزیل 
2006 و 2014( در تاریخ جام جهانی به برتری برساند و 
در روسیه با سه گل آرژانتین را درهم بکوبد. آمار برزیل 
تا دور سوم رقابت ها سه برد، صفر تساوی، یک باخت، 
هفت گل زده، دو گل خورده و دو کلین شیت بوده است. 
تیته با تیم متحدش تــا به اینجای کار بی رحمانه کار 
کرده است. آنها به هیچ وجه دوست ندارند ماجرای چهار 
ســال قبل برابر بلژیک این بار مقابل یک تیم اروپایی 
دیگر تکرار شــود و در دوقدمی فینــال از جام بیرون 
بروند. سلسائو در جام بیست ودوم در تقابل با دو نماینده 
قاره سبز به دو برد و دو کلین شیت دست یافته است. 
ماجرای عجیب بلیزرها در دور حذفی جام جهانی بدین 
ترتیب بوده که سه بازی آخر آنها در مراحل حذفی در 
90 و 120 دقیقه برنده نداشته و کار به ضربات پنالتی 
کشــیده شده است. دانمارک، روسیه و ژاپن سه تیمی 
بودند که در سال های 2018 و 2022 برابر کرواسی در 
ضیافت پنالتی ها تسلیم شده اند تا رکورد نماینده اروپا 

در مسابقات حذفی جام جهانی صددرصد پیروزی بماند. 
آنها در ســال های 1998 و 2018 پا به مرحله حذفی 
گذاشــتند و برنده چهار بازی شدند و حاال پس از گذر 
از سامورایی های سرسخت، کسب ششمین پیروزی در 
گروی عبور از غول بزرگی به نام برزیل اســت. سلسائو 
برای کســب ششــمین قهرمانی و فتح دوباره جام در 
قاره کهن روی درخشــش ســتاره هایی چون نیمار، 
وینیسیوس جونیور، لوکاس پاکتا، رافینیا، ریچارلیسون، 
مارکینیوش، آلیسون و... حساب کرده است. بازیکنانی 
که تک تک شان فوق العاده عمل کرده اند. طالیی پوشان 
به یک نیمه نخست طوفانی دیگر می اندیشند. آنها هر 
چهار گل خود به کره را در نیمه اول زدند و کرواســی 
در این جام هر دو گلی که دریافت کرده در 45 دقیقه 
نخست بوده است. شکست دهندگان دو تیم پرافتخار 
آســیایی در دور یک هشتم نهایی در شرایطی به دیدار 
یکدیگر می روند که رفقای قدیمی باید برابر هم بایستند 
و تا پای جام برای پیروزی بجنگند. لوکا مودریچ مقابل 
هم تیمی هایــش در رئال مادرید یعنــی ادر میلیتائو، 
وینیسیوس و رودریگو قرار خواهد گرفت. تیاگو سیلوا 
و متئو کواچیچ به زودی در چلســی دوباره به یکدیگر 
می پیوندند. ایوان پریشیچ و ریچارلیسون را هم به این 
لیست جذاب اضافه کنید که عضو تاتنهام هستند. حاال 
باید دید کرواسی قرار است به رکورد صددرصد پیروزی 
در مراحــل حذفی ادامه دهد یا برزیل می خواهد برای 
تکرار قهرمانی سال 2002، این بار هم هر حریفی را از 
پیش رو بردارد و بالیی که بر سر انگلیس در یک چهارم 
نهایی جام جهانی کره و ژاپن آورد را این بار مقابل دیگر 
تیم اروپایی یعنی کرواسی بیاورد. آنها اگر چنین قصدی 
دارند باید در 90 دقیقه و یا در 120 دقیقه کار را تمام 
کنند وگرنه در ضربات پنالتی بعید است اتفاق خاصی 
برای شان رخ دهد. بدون شک روسیه، دانمارک و ژاپن 

این مسئله را تایید خواهند کرد.

کرواسی- برزیل؛ بلیزهای مکار، سلسائوی بی رحم؛آرژانتین- هلند: زیبا مثل یک فیلم کالسیک

عدد 100 را نگه دار و صعود کن!زمان تسویه حساب است؟

رونالدو و یک جام حاشیه!رونالدو و یک جام حاشیه!
نه به دالرهای جذاب عربستاننه به دالرهای جذاب عربستان اروپا و آمریکای جنوبی به جان هم می افتند

همراه با جام 22

ریو فردیناند، طارمی را 
به جزیره می برد!

 بی توجهی فرعون مصر
 به جام جهانی قطر

خانه مارادونا، فن فست شد 

پاداش 15هزار دالری در جیب اعضای هیئت رئیسه؟!
فدراسیون فوتبال برای شکست ولز پاداش قابل توجهی پرداخت کرده است. 
به گزارش تابناک باتو، پس از پیروزی تیم ملی ایران در بازی با ولز اعالم شد 
که در رختکن مبلغ 15هزار دالر به اعضای تیم ملی پاداش داده شده است. 
این مبلغ به تمام اعضای تیم ملی شامل بازیکنان، اعضای کادر فنی و هیئت 
رئیســه فدراسیون پرداخت شــده تا همه از پاداش برد مقابل ولز بهره مند 
شــوند. در این بین با توجه به بند قرارداد کارلوس کی روش او دوبرابر بقیه 
پاداش گرفته و 30هزار دالر دریافت کرده است. با یک محاسبه سرانگشتی 
مشخص می شود فدراسیون فوتبال حدودا 750هزار دالر برای دیدار با ولز 
پــاداش داده که با توجه به قیمت 36هزار تومانی دالر یعنی شکســت ولز 

27میلیارد برای فوتبال ایران آب خورده است. این در حالی است که ایران 
پس از برد مقابل ولز در بازی ســوم مقابل آمریکا شکســت خورد و با دو 
شکســت و یک برد به کار خود در جام جهانی پایان داد. عملکرد ایران در 
جام جهانی 2022 انتقادات زیادی را به همراه داشت و تیم ملی در شرایطی 
که شــانس خوبی برای صعود داشت با شکست سنگین مقابل انگلیس و 
ناکامــی مقابل آمریکا این فرصت طالیی را از دســت داد. با این حال گویا 
فدراسیون فوتبال و اعضای تیم ملی خیلی هم از این نتیجه ناراضی نیستند 
و برد مقابل ولز که پس از 64 سال به جام جهانی رسیده بود را یک موفقیت 
بزرگ تلقی می کنند! البته چندی پیش برخی منابع غیررسمی هم از اهدای 

پاداش 15هزار دالری به اعضای هیئت رئیسه فوتبال که تقریبا همگی در 
قطر بودند خبر دادند؛ پاداشی که معادل ریالی آن حدود 500میلیون تومان 
می شود. با این حال واکنشی درباره آن شکل نگرفت و تایید یا تکذیب نشد. 
حاال با این خبری پاداش هنگفت برای پیروزی مقابل ولز و اســم بردن از 
اعضای هیئت رئیســه به عنوان پاداش بگیران این بازی به نظر می رسد که 
موضوع صحت داشته است. البته شایعات دیگری هم درباره پاداش 15هزار 
دالری اعضای هیئت رئیسه به گوش می رسد و گفته می شود این پیشنهاد 
از سوی یکی از اعضای هیئت رئیسه ارائه شده که در جام جهانی برزیل هم 
حضور داشته و آن موقع هم حواله یک خودرو خارجی پاداش گرفته است.

برد ولز ۲۷میلیارد برای فدراسیون آب خورد!

 کریم باوی درگذشت
خوزســتان مهاجم آبادانی ســابق فوتبال ایران درگذشت. کریم باوی متولد 
سال 1344 در آبادان اســت که عصر دیروز شانزدهم آذرماه پس از سال ها 
تحمل درد ناشــی از بیماری در کرج دارفانی را وداع گفت. مرحوم باوی  در 
10 ســال عضویتــش در تیم ملی، 34 بار به میدان رفتــه بود و 29 گل به 
ثمر رســانده بود و زننده اولین گل تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت های 
آســیا 1988 در دیدار مقابــل قطر بــود. او در دوران بازیگری اش به همراه 
تیم پرســپولیس در پنج داربی روبه روی استقالل بازی کرده بود. باوی برای 
شــاهین نیز به میدان رفته بود و با پیراهن این تیم هم دو گل به استقالل و 
دو گل به پرســپولیس زده بود. روزنامه خراسان درگذشت کریم باوی را به 

خانواده این مرحوم و جامعه فوتبال کشور تسلیت می گوید.
 

هزینه VAR برعهده باشگاه های ایرانی!
خوشــبختانه این بار ورود VAR به استادیوم های ایران در حد جلسه کارگروه نیست و 
قرار اســت اقدامات اجرایی در این زمینه آغاز شود. شرکتی که قرار است در این زمینه 
طرف حســاب باشگاه ها باشد، از سوی فدراسیون فوتبال مشخص شده و با درخواست 
از ســوی باشگاه ها و ثبت ســفارش این تجهیزات وارد ایران و در استادیوم های فوتبال 
ایران توسط کارشناسان شرکت خارجی جانمایی می شود. در نشست مهمی که یکی، 
دو روز پیــش با حضور مهــدی تاج و افراد تصمیم گیرنده در این زمینه از جمله حمیرا 
اسدی، رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال برگزار شد، مقرر شد هزینه تجهیز 
استادیوم های میزبان برای برگزاری بازی های لیگ برتر به کمک داور ویدیویی بر عهده 
باشــگاه ها باشد و فدراسیون فوتبال تنها نقش نظارتی داشته باشد. این تصمیم مهم از 
سوی سازمان لیگ به باشگاه ابالغ می شود. هنوز مقامی از سوی فدراسیون فوتبال به طور 
دقیق در مورد هزینه های تجهیز استادیوم های ورزشی ایران به کمک داور ویدیویی اظهار 
نظر نکرده است. اما یکی، دو سال پیش رئیس فدراسیون فوتبال عراق خبر داد، برخی 

از استادیوم های این کشور با پرداخت 30هزار دالر به این تکنولوژی تجهیز خواهند شد.
 

جاللی به دربی می رسد
مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقالل مشکلی برای همراهی تیمش در دربی 99 پایتخت 
ندارد. ابوالفضل جاللی، مدافع هافبک چپ پای استقالل که با 24 سال سن، جوان ترین 
بازیکن تیم ملی در جام جهانی بود، از دو روز پیش به تمرینات اســتقالل اضافه شده و 
به صورت اختصاصی با آبی پوشان پایتخت تمرین می کند. با اعالم کادر پزشکی باشگاه 
استقالل این بازیکن مشکلی برای بازی دربی ندارد و می تواند برای استقالل در آن بازی 
در صورت صالحدید کادر فنی به میدان برود. جاللی در آخرین بازی ایران در جام جهانی 

مقابل آمریکا به میدان رفت و نمایشی تحسین برانگیز از خود به نمایش گذاشت.
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پایان کار فغانی در جام جهانی
علیرضا فغانــی داور بین المللی ایران 
دیدار  قضاوت  شانس های  از  یکی  که 
فینال به شمار می رفت پس از قضاوت 
دیــدار اروگوئه - پرتغــال، در دور 
گروهی و اعالم پنالتــی برای، دیگر 
در جام جهانــی قضاوت نخواهد کرد 
به کشــور  امروز  ایران  و تیم داوری 
برمی گردد. فغانــی در واکنش به این 
اتفاق در اینســتاگرامش نوشت: »هر 
پایانی یک شروع جدید است. همیشه 
اگر هنوز خوب نیست،  آخرش خوبه، 
یعنی هنوز آخرش نرسیده. پس ادامه 

بده.«

رد پای ستاره سابق شیاطین سرخ در انتقال ستاره پورتو

تبعات حذف زودهنگام مدعی جام

 خداحافظی هازارد 
از تیم ملی بلژیک

یک چهارم نهایی در اوج جذابیت و هیجان
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برنامهبرنامه
 برنامه

 کرواسی- برزیل؛ ساعت 18:30؛ ورزشگاه اجوکیشن سیتی
 هلند -  آرژانتین؛ ساعت 22:30؛ ورزشگاه لوسیل 
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هشتگهشتگ

جادوگر پوگبا پیدا شد: من ام باپه را طلسم نکردم!
جادوگری که توسط پل پوگبا استخدام شده بود، همه اتهامات مربوط به طلسم کردن 
کیلیان ام باپه را رد کــرد. پل پوگبا از چند ماه قبل درگیر پرونده مربوط به باج گیری 
و اخاذی شــده اســت و جنجال مربوط به اتهامات واردشده به او همچنان ادامه دارد. 
ماتیــاس پوگبا، برادر این بازیکن با انتشــار ویدیویی مدعی شــده بود که قصد دارد 
رازهایی را درباره زندگی برادرش منتشــر کند و به تمام دنیا نشان دهد که این ستاره 
یوونتوس با آنچه نشــان می دهد فرق دارد. او در این ویدیو ادعا کرده بود که پوگبا از 
جادوگری اســتفاده کرده تا کیلیان ام باپه را در تیم ملی فرانسه طلسم کند و خودش 
به ســتاره اصلی این تیم تبدیل شود. در همین رابطه روزنامه دیلی میل مدعی شد به 
مدارکی دســت پیدا کرده که نشــان می دهد پوگبا در صحبت هایش با پلیس اعتراف 
کــرده که واقعا به یک جادوگر مراجعه کرده اســت. با این حال، او تاکید دارد که این 
اقدام هیچ ارتباطی به ام باپه نداشــته و او فقط در تالش بوده اســت تا از خودش در 
برابر مصدومیت های متعدد مراقبت کند و همچنین به کودکان فقیری در آفریقا که از 
طریق یک ســازمان با آنها در ارتباط است کمک کند. نشریه لوپاریزین دیروز گزارش 
داد که توانســته جادوگر مورد نظر پوگبا را پیدا کند و با او مصاحبه ای هم انجام داده 
اســت. این جادوگر مدعی شده اســت که کل داستان تحریف شده و پوگبا هرگز از او 
نخواسته تا ام باپه را طلســم کند. او در این مصاحبه گفته: »پل هرگز از من نخواست 
تا کیلیان ام باپه را طلســم کنم و ما مدت هاست که دیگر هیچ ارتباطی با هم نداریم و 
دیگر او را ندیده ام. از اینکه می بینم افرادی که در ظاهر خود را دوســت پل می دانند 
ولی چنین اتهاماتی به او می زنند، حیرت زده می شوم و این اتفاقی منزجرکننده است.« 
او البته حدس هایی هم درباره علت انتشار این شایعات دارد: »فکر می کنم این شایعات 
را مطرح کردند تا ربوده شــدن پل توسط مردان مســلح و تهدید او به پرداخت چند 

میلیون یورو از اذهان منحرف شود.«

رقص برزیلی ها بی احترامی است؟
بازیکنان برزیل و همه کسانی که بازی برزیل و کره جنوبی را نگاه می کردند، از رقص بازیکنان 
سلســائو بعد از هر گل لذت بردند اما برای کســانی که این حرکات را به چشم بی احترامی 
می دیدنــد، خبرهای بدی وجود دارد چراکه برزیل قرار نیســت این حرکت را متوقف کند. 
یکی از تماشــاگرانی که از تماشای این شادی گل لذت نمی برد، روی کین، کاپیتان پیشین 
منچســتریونایتد بود که به عنوان یک تحلیلگر تلویزیونی گفت: »من این را دوست ندارم. 
مــردم می گویند این فرهنگ آن هاســت. اما من فکر می کنم که ایــن واقعا بی احترامی به 
حریفان است.« بعد از راه یابی برزیل به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی که با زدن چهار 
گل به کره جنوبی در نیمه نخســت در ورزشــگاه ۹۷۴ رقم خورد، رافینیا، مهاجم تیم ملی 
برزیل گفت: »این یک مشــکل برای کســانی است که این خوشــحالی را دوست ندارد. ما 
بــه آن ادامــه می دهیم.« حتی قبل از اینکه برزیل اولین بازی خــود را در قطر انجام دهد، 
مهاجم بارســلونا فاش کرد که آن ها )بازیکنان برزیل( از قبل از مسابقات 10 رقص مختلف 
را تمرین کرده و آماده جشــن گرفتن هستند. اولین قطعه رقص بازیکنان بر اساس موزیک 
Pagodao do Birimbola  توســط گروه برزیلــی Os Quebradeiras که یکی از 
محبوب ترین آهنگ های TikTok در برزیل است، ساخته شد. لحظه تعیین کننده در زمین 
بود اما تمرینات برای اجرای این رقص زودتر شــروع شده بود و زمانی که بازیکنان در قطر 
بودند ویدیوهایی بین بازیکنان به اشــتراک گذاشته شد. نسخه روتینی که نیمار در حساب 
TikTok خود منتشــر کرده بیش از 10میلیون بازدید داشــته است. جواب پاکتا به این 
انتقادها ســاده است: »اولین چیز احترام اســت. رقص ما یک نماد است. ما این کار را برای 
بی احترامی انجام نمی دهیم. اگر او )روی کین( این را دوست ندارد، ما نمی توانیم برایش کاری 
کنیم.« حتی تیته، ســرمربی برزیل هم وسوسه شد که با بازیکنان خود شادی کند که در 
زبان انگلسی رقص کبوتر نامیده می شود. او این کار را انجام داد تا این طور به نظر نرسد که 

به حریف خود بی احترامی می کنند.

فلیک تبعیض قائل می شودفرصت به الئوتارو می رسد
الئوتــارو مارتینز به عنوان یکــی از مهره های ثابت آرژانتین 
وارد جام جهانــی شــد و در اولین بازی برابر عربســتان در 
ترکیب اصلی نیز قرار گرفت. او دو گل زد که هر دو آفساید 
بودنــد و درنهایت آرژانتین بازی را 2-یــک باخت تا دنیا 
شــوکه شود. شکســتی که به خصوص برای الئوتارو گران 

تمام شد. مهاجم اینتر در بازی سوم مقابل لهستان از 
ترکیب اصلی خارج شــد و جای خود را به جولین 
آلوارز داد و ســتاره ســیتی نیــز از این فرصت 
به بهترین شــکل اســتفاده کرد. انزو فرناندز و 
الکســیس مک آلیستر  هافبک های تیم ملی نیز 
شرایطی مشابه آلوارز داشتند و هر دو قرار بود 
نیمکت نشین باشــند اما همه چیز در قطر به 
سودشان شــد. حاال جولین، انزو و الکسیس 
در ایده های لیونل اســکالونی جایگاهی ثابت 

دارند ولی الئوتارو نقش ثانویه پیدا کرده است. 
او که در دقایق پایانی بازی برابر اســترالیا چند 

موقعیت عالی را از دست داد و حاال گل نزدن هایش سوژه تمسخر 
شــده، شرایط روحی مناســبی ندارد اما لیونل اسکالونی معتقد 
است که اکنون به الئوتارو بیشــتر از همیشه نیاز دارد. این در 
حالی اســت که هواداران باشگاه وی نیز پشت فوروارد تیمشان 
درآمده انــد تا او روحیــه بهتری پیدا کند. وقتی از ســرمربی 
تیم ملی آرژانتین در مورد الئوتارو ســوال شــد، او با 
حمایت از ســتاره اینتر گفــت: »در فوتبال امروز 
همه بازیکنان چه اصلی ها و چه نیمکت نشــین ها 
بدنــی و ذهنی باید آماده باشــند و من انتظارم 
از بازیکنان نیمکت نشــین بیشتر است. ما یک 
بازی فینال گونه برابر هلند داریم و شک ندارم 
که در آن بازی نقــش بازیکنان ذخیره حتی 
بیشتر از بازیکنان اصلی خواهد بود. شاید کار 
به وقت های اضافه کشــیده شود و من به پنج 
بازیکن باانگیــزه روی نیمکت نیاز دارم تا وارد 

زمین شوند و ورق را برگردانند.«

وقتی بایرن مونیخ خوب کار کند، تیم ملی آلمان هم خوب کار می کند. 
بــرای چندین دهه این الزامی بود که به ویژه اولی هونس آن را تبلیغ 
می کرد. این یک قانون نانوشته برای آلمان بود اما با نتایج ضعیف در 
ســه تورنومنت قبلی، اکنون حتی گفته می شود که بایرنی ها یکی از 
دالیل این شکست ها هستند. به گزارش بیلد، تیم ملی آلمان اکنون 

به دو گروه بایرنی ها و باقی بازیکنان تقســیم شده است. تمام 
26 بازیکن دعوت شده احساس نمی کردند که با آن ها به طور 
یکسان رفتار می شود.  هانسی فلیک به خاطر رابطه خاصی که 
بازیکنان بایرن مونیخ دارد، متهم به تعصب داشــتن به این 

تیم می شود که این باعث ایجاد شکاف در درون تیم ملی 
آلمان شده است. فلیک نتوانسته کل تیم را همراه خود 
کند. این مشکالت از قبل بازی مقابل ژاپن شروع شدند. 

بحث دربــاره بازوبند )One Love( در آســتانه اولین 
بازی در جام جهانی که مانوئل نویر و لئون گورتسکا اصرار 

داشتند باید این حرکت اعتراضی انجام شود اما سایر بازیکنان 
نمی خواســتند در این بیانیه سیاسی مشارکتی داشته باشند. در 

جریان بازی مقابل ژاپن نیز بسیاری نتوانستند تصمیم فلیک مبنی 
بر تعویض گورتسکا و ایلکای گوندوعان را درک کنند. این تصمیم 
فلیک باعث از دســت رفتن کنترل آلمان بر بازی و تعادلش شد. 
در داخل تیم نیــز از این تعویض که برای حفظ توازن در تیم و 
راضی نگه داشتن گورتســکا انجام شده بود، انتقاد هایی 
شــد. گوندوعان نیز از این تصمیم بسیار عصبانی 
شــده بود. بازیکنانی مانند مارک آندره تراشتگن، 
کای هاورتــس و یوناس هوفمان کــه تا قبل از 
جام جهانی به نظر می رسید یکی از مهره های 
مهم ترکیب فلیک باشــد، از نیمکت نشینی 
خسته شده بودند. به خصوص تراشتگن که 
با وجود عملکرد خوبش در بارسلونا فرصت 
قرار گرفتن در دروازه آلمان را چندان به دست 
نیاورد. او پس از تصمیم نویر به ادامه دادن کارش 
در آلمان و همچنیــن اتکای فلیک به او، ناامید تر 

نیز خواهد شد.

روز روزسوژه  سوژه  روز روزچهره  روزچهره  روزویژه  ویژه 

مالکان جدید خانه قدیمی اسطوره فقید فوتبال آرژانتین، این خانه را در 
جریان جام جهانی 2022 به فن فست برای هواداران فوتبال این کشور 
تبدیل کردند. رویترز نوشت: »مالکان جدید خانه قدیمی دیگو مارادونا، 
اسطوره فقید آرژانتینی در محله ویال دوتو بوینس آیرس در اقدامی جالب 
این خانه را در مرحله حذفی جام جهانی 2022 به فن فست برای هواداران 
آرژانتینی تبدیل کرده اند و پذیرای فوتبال دوستان این کشور هستند.« 
مالکان خانه قدیمی مارادونا برای جلوگیری از شلوغی، این اقدام شان را 
برای بازی با لهستان به صورت عمومی اعالم نکرده بودند اما حاال وعده 
دادند که این کار را تا جایی که آرژانتین در جام جهانی 2022 باشد، ادامه 
می دهنــد. مارادونا در دهه 1۹80 در این خانه زندگی می کرد و مالکان 
جدید آن می گویند که مارادونا پس از قهرمانی آرژانتین در جام جهانی 

1۹86 از پنجره ای که به خیابان خوزه لویس کانتیلو مشرف بوده به هواداران تیم ملی آرژانتین دست تکان داده 
است. آرژانتین فردا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هلند خواهد رفت.

ستاره فوتبال مصر به جای تماشای مسابقات جام جهانی مشغول گذراندن 
اوقات خود با برنامه های دیگری است. محمد صالح ملی پوش مصری باشگاه 
لیورپول انگلیس با انتشــار تصاویری در صفحه اینســتاگرامش نشان داد 
عالقه ای به تماشای رقابت های جام جهانی 2022 فوتبال ندارد. او این تصویر 
را همزمان با دیدار تیم های ملی فوتبال ژاپن و کرواسی منتشر کرد. روزنامه 
البیان چاپ امارات با انتشــار پست این بازیکن نامدار لیگ جزیره نوشت: 
»محمد صالح، ملی پوش مصری به جای تماشــای مسابقات جام جهانی 
یک رویداد ورزشی دیگر را دنبال می کند. او عالقه ای به پیگیری مسابقات 
جام جهانی فوتبال ندارد. او همزمان با بازی ژاپن و کرواسی مشغول تماشای 
دیدار والیبال زنان تیم های االهلی و الزمالک مصر بود.« تیم ملی فوتبال مصر 
در مرحله مقدماتی جام جهانی با شکست برابر سنگال از صعود به یک هشتم 

نهایی بازماند. هدایت مصر پیش از این بر عهده کارلوس کی روش بود. البته کی روش بعد از ناکامی با تیم مصر با بلیت 
ویژه مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال ایران موفق شد چهارمین جام جهانی متوالی خود را تجربه کند.

ساموئل اتوئو، اسطوره فوتبال کامرون و رییس فدراسیون فوتبال این 
کشور پس از پایان بازی برزیل-کره جنوبی هنگامی که قصد خروج از 
ورزشگاه ۹۷۴ را داشت، با یک فیلمبردار مرد درگیری لفظی و فیزیکی 
پیدا کرد. اتوئو پس از این ماجــرا بابت این اتفاق عذرخواهی کرد. او 
با صدور بیانیه ای نوشــت: »با فردی که احتمــاال طرفدار الجزایر بود 
درگیری شدیدی داشتم. می خواهم از اینکه عصبانی شدم و نتوانستم 
واکنشی در خور شخصیتم داشــته باشد، عذرخواهی کنم. بابت این 
حادثه تاســف بار از مردم عذرخواهی می کنم.« اتوئو اشــاره کرد که 
پیشــینه این اتفاقات به دلخوری هواداران تیم الجزایر از نحوه حذف 
آن ها مقابل کامرون در آخرین مرحله مقدماتی کنفدراسیون آفریقا در 
2۹ مارس )اردیبهشت ماه( برمی گردد که پس از آن بدون هیچ مدرکی 

مورد توهین و اتهامات تقلب قرار گرفته  است. او افزود: »در این جام جهانی هواداران کامرونی توسط الجزایری ها 
مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند در حالی  که شکست الجزایر کامال مطابق با قوانین و اخالق ورزش ما بود.«

توضیح اتوئو درباره درگیری اش با هوادار الجزایریخانه مارادونا، فن فست شدبی توجهی فرعون مصر به جام جهانی قطر

شــبنم روحــی/ جام جهانــی 2022 برای 
عالقه منــدان فوتبال جــام خداحافظی از لیونل 
مسی و کریســتیانو رونالدو است؛ در واقع برای 
آخریــن بار این بازیکنان در این تورنمنت بزرگ 
به میدان می روند. اوضــاع در قطر برای رونالدو 
از همان اول با حاشــیه همراه بود. در آســتانه 
رقابت ها مصاحبه CR7 با پیر مورگان منتشــر 
شــد که در آن انتقاد تند و عجیبی نســبت به 
باشگاه منچســتریونایتد مطرح کرده بود. با این 
مصاحبــه اوضاع بــه هم ریخــت و یونایتدی ها 
مجبور به انتشار بیانیه شــدند. ناراحتی باشگاه 
و البته هواداران قرمزپوشــان منچستر درنهایت 
منجر به فســخ دوطرفه قرارداد کریس با باشگاه 
شد. بســیاری معتقد بودند که مصاحبه رونالدو 
در این مقطع زمانی کامال عمدی منتشــر شــد 
که باشــگاه راهی جز فســخ قرارداد با او نداشته 
باشــد و این بازیکن که اوایل فصل هم حواشی 
زیادی ایجاد کرده بود به راحتی از جمع شیاطین 
ســرخ جدا شود؛ اتفاقی که با توجه به رفتارهای 
اخیر رونالدو نظیر ترک ورزشــگاه قبل از پایان 
بازی کامال محتمل به نظر می رســد. در اردوی 
پرتغال هم ماجرای برخورد سرد برونو فرناندس 
با او حاشیه ساز شد اما هر دو مشکالت را تکذیب 
کردند. بعد از شکست پرتغال مقابل کره جنوبی 
انتقادات نسبت به عملکرد رونالدو شدت گرفت 
و حتی در نظرســنجی مشــخص شــد بیشتر 
هــواداران خواهان نیمکت نشــینی این بازیکن 
مقابل ســوئیس هســتند که این اتفاق هم رخ 
داد و رونالدو بعد از 1۴ ســال در یک تورنمنت 
مهم در پرتغال نیمکت نشین شد. بسیاری معتقد 
بودند که این نیمکت نشینی عالوه بر دالیل فنی 

به دلیــل واکنش منفی رونالــدو به تعویض در 
بازی مقابل کره جنوبی بوده اما فرناندو سانتوس 
سرمربی تیم ملی پرتغال با رد شایعات مربوط به 
نیمکت نشینی او گفت: »نیمکت نشینی رونالدو به 
هیچ وجه به خاطر مسائل انضباطی نبود بلکه فنی 
و تاکتیکی بود. رونالدو همچنان بازیکن کلیدی 
و تاثیرگذار برای ما است اما می خواستیم که در 
ایــن بازی تغییر تاکتیک دهیــم و این تغییر به 
خوبی جواب داد و راموس نمایشــی خیره کننده 
داشــت و ثابت کرد که آینده درخشانی دارد. ما 
بازیکنان بسیار خوبی داریم و همه بازیکنان آماده 
بازی کردن هستند.« جورجینا رودریگس همسر 
رونالدو هم به این نیمکت نشــینی بی توجه نبود 
و در این باره گفت: »ایــن پیروزی را به پرتغال 
تبریک می گویم. در حالی 11 بازیکن در میدان 

ســرود ملی را می خوانند همــه دوربین ها تو را 
نشان می داد. تاســف آور است که نتوانستیم ۹0 
دقیقه از حضــور تو در میدان لــذت ببریم. در 
طول جریان بــازی هواداران نام تو را فریاد زدند 
و خواستار حضورت در میدان شدند. امیدوارم که 
تو و دوســت عزیزت فرناندو همچنان دست در 
دســت هم باشید و بار دیگر شادی را برای ما به 
ارمغان آورید.« اما این پایان حواشــی رونالدو در 
جام نبود چراکــه در روزهای اخیر صحبت هایی 
در خصوص پیشنهادات تیم های عربستانی به این 
بازیکن به گوش رسیده و حتی گفته می شد که 
این بازیکن با النصر به توافق رســیده اگرچه او 
این موضوع را تکذیب کرد. هرچه هست ماجرای 
حواشی رونالدو در جام جهانی تمامی ندارد و به 

نظر می رسد در روزهای آینده شدت هم بگیرد!

 گــروه ورزش/ ادن هازارد، ســتاره بلژیکی 
اعــالم کرد که دیگــر قصد پوشــیدن پیراهن 
تیــم ملی این کشــور را نــدارد. تبعات حذف 
تیم ملی بلژیــک از جام جهانی 2022 قطر در 
مرحلــه گروهی همچنان ادامــه دارد و به نظر 
می رســد که این اتفاق تاثیــری جبران ناپذیر 
روی ســتاره های این تیم داشــته است.  هازارد 
کــه در چنــد فصل اخیــر نمایــش خوبی در 
رئال مادرید نداشــت اما همیشــه مورد اعتماد 
روبرتو مارتینز بود، حــاال تصمیم گرفته که به 
حضورش در تیم ملی بلژیــک پایان دهد. او با 
انتشار پســتی در صفحه رسمی اینستاگرامش 
نوشــت: »امروز صفحه ای را ورق زدم و به پایان 
رساندم. از شما برای عشــقی که به من دادید 
سپاســگزارم. از شما برای حمایت بی دریغی که 
داشــتید سپاسگزارم. از شما برای تمام لحظات 
لذت بخشــی کــه از ســال 2008 در کنار هم 
داشتیم سپاسگزارم. امروز تصمیم گرفتم که به 
دوران فوتبالم در عرصه ملی خاتمه دهم. نسل 
بعدی آماده هستند. دلم برای شما بسیار تنگ 
 Het Laatste خواهد شــد.« روزنامه بلژیکی
Nieuws مدعی شــده که هازارد پس از بازی 
برابر کرواســی و حذف از جام جهانی تصمیمش 
را با دیگر بازیکنان بلژیک در میان گذاشته و در 
این باره با آنها صحبت کرده بود. حاال و پس از 
گذشت هفت روز از این اتفاق، نظر او همچنان 
تغییری نکرد و درنهایت تصمیم گرفت که این 
موضوع را به صورت رســمی اعالم کند تا یکی 
از ستاره های نسل طالیی بلژیک دیگر جایی در 
بین شیاطین سرخ نداشته باشد.  هازارد مهاجم 
30 ساله رئال مادرید در حالی خداحافظی کرده 

که ســتاره ای چون رونالدو با 3۷ ســال سن و 
با وجود انتقادات زیادی که متوجهش هســت 
هنــوز تصمیمی به خداحافظی نگرفته اســت. 
پیش از آغاز جام جهانی قطر بسیاری بلژیک را 
با آن ســتاره های نامدارش یکی از مدعیان فتح 
جام می دانســتند. بلژیکی ها که در جام جهانی 
2018 به مقام ســوم رســیدند و همین مسئله 
فوتبال دوستان این کشــور را امیدوار کرده بود 
که بــا تجربه دار تر شــدن ستاره های شــان در 
جام جهانــی قطر تا فینــال می روند مثل آلمان 
وداع زودهنگامی با جام جهانی 2022 داشتند. 
وقتی قرعه کشی جام جهانی انجام شد و بلژیک 
در گروه F با تیم های کرواسی، کانادا و مراکش 
همگروه شد خیلی ها بلژیک را شانس اول صعود 
می دانســتند اما فوتبال غیرقابل پیش بینی بود 

و بلژیک پرســتاره و امیــدوار در گروه خودش 
با چهار امتیاز ســوم شــد و از صعود بازماند و 
مراکش شگفتی ســاز جام جهانی قطر به عنوان 
تیــم اول گروهش صعود کرد و حــاال با عبور 
از اسپانیا در بین هشــت تیم جام جهانی است 
و برای رســیدن به نیمه نهایــی باید به مصاف 
پرتغال برود. حاال برخــی پس از حذف بلژیک 
صحبت از جوانگرایــی و خانه تکانی می کنند و 
شــاید خداحافظی هازارد هــم راه را برای این 
طیــف هموارتر کند. اســتعداد فــردی در تیم 
روبرتو مارتینس غیرقابل انکار است اما زانوهای 
خیلی از ســتارگان این کشــور در حال ضعیف 
شدن اســت و دفاعش هنوز افرادی مانند یان 
فرتونگن و توبی آلدرویرلد را شامل می شود که 

نیاز به تقویت دارد.

تبعات حذف زودهنگام مدعی جامنه به دالرهای جذاب عربستان
گزارش تصویری

اخراجی های قهرمان در مراکش
نصیر مرزاوی و حکیم زیاش، دو بازیکن تاثیرگذار 
تیم ملی مراکش در دوره هدایت این تیم توســط 
وحید هلیلهوژیچ، 1۷ ماه از تیم ملی این کشــور 
کنار گذاشته شدند و تالش های فدراسیون فوتبال 
مراکــش نیز برای بازگرداندن ایــن دو بازیکن به 
اردوی تیــم ملی بی فایده بــود. هلیلهوژیچ معتقد 
بود آن ها بازیکنانی ســرکش و بی انضباط هستند 
که از دستورات سرمربی پیروی نمی کنند و سعی 
دارند ســایر اعضای تیم را هم تحت کنترل خود 
دربیاورنــد. درنهایت این مســائل منجر به تغییر 
کادر فنی مراکش شــد و با حضور ولید الرکراکی 
در این تیم، زیاش و مرزاوی نیز به اردوی تیم ملی 
بازگشتند. این درحالی اســت که در دوره حضور 
هلیلهوژیچ هــر دو قصد خداحافظی از تیم ملی را 
داشتند ولی این دو بازیکن با درخشش قابل توجه 
خــود در رقابت های جام جهانی به برجســته ترین 

بازیکنان مراکش در این تورنمنت تبدیل شدند.
 

دلجویی انریکه از هواداران اسپانیا
لوییس انریکه، سرمربی تیم ملی اسپانیا در پیامی در 
توییتر خود هواداران این کشــور را خطاب قرار داد. او 
نوشــت: »ممکن نشد. ما تالش کردیم اما کافی نبود. 
متاسفیم که به شــما شادی ندادیم. فوتبال و زندگی 
همین اســت. بیایید قوی تر شویم.« تیم ملی اسپانیا 
پس از شکســت مقابل مراکش در مرحله یک هشتم 
نهایــی در ضربات پنالتــی از جام جهانی قطر حذف 
شد. با این شکســت، آینده لوییس انریکه در اسپانیا 
در  هالــه ای از ابهــام قرار گرفت. حتــی خودش هم 
مطمئن نیســت قراردادش چه خواهد شد. او پس از 
این شکست در گفت وگو با رسانه ها گفت که چیزی 
که انتظارش را دارد، بازگشــت به خانه است و بعد از 
یک هفته یا بیش تر ممکن است با فدراسیون درباره 
شغلش صحبت کند. گفتنی است تیم ملی اسپانیان 
در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی مقابل مراکش 
در ضربات پنالتی با نتیجه سه بر صفر تن به شکست 
داد. در این رقابت دروازه بان مراکش خوش درخشید تا 
تیمش برای نخستین بار به مرحله  یک چهارم نهایی 
جام جهانی صعود کرد. پیش از این هواداران اســپانیا 

این باخت را مایه شرمندگی خوانده بودند.

خبرخبر
پیام راموس به حذف شدگان بزرگ

تیم ملی اسپانیا در کمال ناباوری در ضربات پنالتی 
برابر تیم ملی مراکش شکست خورد و جام جهانی 
2022 قطــر را ترک کرد. رامــوس پس از حذف 
اسپانیا با انتشــار تصویری از خودش در حالی که 
پیراهن این تیم را به تن داشــت در اینستاگرامش 
نوشت: »امروز بیشتر از همیشه به پرچم، کشور و 
بازیکنان تیم ملی کشــورم افتخار می کنم. اسپانیا 
هرگز شکســت نمی خورد، اســپانیا یاد می گیرد. 
اسپانیا زمین نمی خورد، اسپانیا تعادلش را از دست 
می دهد اما دوباره ســرپا می شــود و به درخشش 
ادامه می دهد. ما بازخواهیم گشــت و قدرتمندتر 
بازخواهیم گشــت. بزن بریم اسپانیا!« پیش از این 
بســیاری از لوئیس انریکه بــه خاطر خط زدن نام 
راموس از فهرســت بازیکنان حاضر در جام جهانی 

2022 انتقاد کرده بودند.
 

دیدار بکام از تمرین انگلیس در قطر
تیم ملی انگلیس در یک هشــتم نهایی جام جهانی 
قطر باید به دیدار فرانســه مدافع عنوان قهرمانی 
برود. دیوید بکام در آســتانه ایــن دیدار به مرکز 
تمرین باشــگاه ورزشــی الوکره رفــت و با گرت 
ســاوتگیت و تیم او دیدار کرد. ســرمربی انگلیس 
و بکام در دو جام جهانی در فرانســه ۹8 و ژاپن و 
کره جنوبی در سال 2002 هم تیمی بودند. هافبک 
پیشــین منچســتریونایتد، رئال مادرید، میالن و 
لس آنجلس گلکســی پس از اتمام جلسه تمرینی، 
زمانی را برای گفت وگو با بازیکنان گذاشــت. بکام 
ســال گذشــته قراردادی بــه ارزش 1۵0میلیون 
پونــد )1۷2میلیون دالر( برای تبلیغ این کشــور 
که میزبان جام جهانی امســال اســت، امضا کرد و 

به عنوان سفیر فرهنگی قطر منصوب شد. 

خداحافظی هازارد از تیم ملی بلژیکرونالدو و یک جام حاشیه!

خورشید از مغرب طلوع کرد
گروه ورزش/ هر روزی کــه از رقابت های جام جهانی 2022 
می گذرد، حساســیت و هیجان هم بیشتر می شود. به هرحال 
این ذات چنین رقابتی اســت که همواره تیم های قوی خودی 
نشان می دهند و ضعیف تر ها هم شگفتی می آفرینند. آنطور که 
رئیــس فیفا گفته، جام جهانی قطر تــا پایان مرحله یک چهارم 
نهایی بیــش از 2میلیارد بیننده داشــته و انتظــار می رود تا 
پایان فینال،  این عدد به پنج میلیارد نفر برســد. با وجود همه 
انتقاداتی که بابت گرانی،  سختگیری های بیش از اندازه و حتی 
کمبود جا نســبت به قطر وارد می شــود، جام جهانی 2022 از 
لحــاظ فوتبالی به قدری جذاب بوده که برای مدتی کوتاه تمام 
محدودیت هــا و تفاوت ها فراموش شــود و موضوع اصلی تنها 

مستطیل سبز باشد.
 آلبی سلسته و شانس قهرمانی

با پایــان مرحلــه گروهــی، از اول هفته جــاری دور حذفی 
جام جهانی آغاز شــد و در همان روز نخســت هم در دو بازی، 
هفت گل به ثمر رسید تا نوید بازی های جذاب آینده را بدهد. 
البتــه در همین روز یکــی از مدعیان یعنی آرژانتین از ســد 
یکی از ســه نماینده قاره آســیا یعنی استرالیا گذشت تا نشان 
دهد هنوز هم می توان شــانس قهرمانی برای شاگردان لیونل 
اســکالونی قائل بود؛ به خصوص که لیونل مسی آماده به نظر 
می رسد و تا موقعی که این مهم برقرار باشد،  آلبی سلسته یکی 
از شانس های قهرمانی اســت. حاال مشخص شده که آرژانتین 
بایــد به مصاف هلندی برود که 3-یک آمریکا را شکســت داد 
و تاکنون نمایش های قابل قبولی در قطر ارائه داده اســت. تیم 
لوییس فن خال ســتاره های جام جهانی 201۴ را ندارد اما اگر 
این مربی کهنه کار بتواند همان نتیجه یعنی سومی را هم تکرار 
کند، قطعا آخرین روزهای دوران مربیگری اش را با شــکوه به 

اتمام رسانده است.
 خط و نشان خروس ها برای مدعیان

امــا از بازی های جذاب دیگــر هم غافل نشــوید؛ آنجایی که 
فرانســه، لهســتان را حذف کرد و یک خط و نشــان اساسی 
برای سایر مدعیان کشــید. مدافع عنوان قهرمانی طلسم عدم 
صعود قهرمانان را شکســت و با وجود همه مصدومان بزرگش 
مثل کریــم بنزما، انگولو کانته، پل پوگبا و لوکاس هرناندز، باز 
هم آنقدر ســتاره دارد که در تمامی بنگاه های شرط بندی جزو 
مدعیان اصلی باشــد. پس بردن لهســتان برای آنها خیلی کار 

تعویضی هر دو تیم جهت زدن ضربه پنالتی، نتوانســتند موفق 
به گلزنی شــوند. پابلو ســارابیا که دقیقه 118 به زمین آمد، 
ضربه اش را به تیر عمودی کوبید و البته که در ثانیه های پایانی 
وقــت اضافه هم تیر دروازه مراکش را به لرزه درآورده بود. بدر 
بن عون، هافبک مراکش که دقیقه 120 وارد مســابقه شد نیز 
ضربه پنالتی سوم مراکش را زد که اونای سیمون شوت زمینی 

او را گرفت.
 جشنواره گل پرتغال و سنگین ترین شکست سوئیس

پیش تر در بازی های حســاس تورنمنت های بزرگ دیده بودیم 
که بازیکنان نیمکت نشــینی که جهت پنالتــی زدن به زمین 
می آیند، موفق به گلزنی نمی شــوند. آخرین مورد یورو 2020 
بود که انگلیس در ضربات پنالتی به ایتالیا باخت و آتزوری جام 
قهرمانــی یورو را به خانه بــرد. در دقیقه 120 آن بازی، گرت 
ساوتگیت تصمیم گرفت جیدون سانچو و مارکوس رشفورد را 
برای پنالتی زدن به زمین بفرســتد که هر دو نفر پنالتی شان 
را خــراب کردند. به هر حال گویا تقدیــر بر این بود که دیدار 
مراکش و پرتغــال که در جام جهانی قبــل در مرحله گروهی 
برگزار شده بود،  این بار در مرحله یک چهارم تکرار شود. پرتغال 
برای رســیدن به این مهم،  برابر ســوئیس جشنواره گل به راه 
انداخت و ســنگین ترین شکست شــش دهه اخیر این تیم را 
به ثبت رســاند. آن هم بدون رونالدو که روی نیمکت نشسته 
بود. اتفاقی کــه آخرین بار در یورو 2008 رخ داده بود اما این 
بار سلســائوی اروپا بدون کاپیتان و بهترین گلزن تاریخ فوتبال 
ملی شــش گل به سوئیس زد تا مشــخص شود بدون رونالدو 
ستارگان این تیم حتی بهتر هم بازی می کنند! به هر حال این 
یک دشــواری بزرگ برای فرناندو سانتوس است که فوق ستاره 
مغرورش را نیمکت نشین کند و باید دید در بازی برابر مراکش 
این اتفاق دوباره تکرار می شــود یا اینکــه رونالدوی نه چندان 
آماده بــه ترکیب برمی گــردد. فعال که ایــن فرضیه محتمل 
نیســت. ایتالیا در یورو 2016 هم این تجربه تلخ را داشت؛ در 
یک چهارم نهایی هنگامــی که بازی با آلمان به ضربات پنالتی 
کشــیده شد، آنتونیو کونته تصمیم گرفت سیمونه زاتزا مهاجم 
وقت باشــگاه یوونتوس را به جای جورجیو کیه لینی به زمین 
بفرستد تا پنالتی دوم ایتالیا را بزند اما پایان رقص پای طوالنی 
زاتزا، شوتی بود که به آسمان رفت. این ضربه پنالتی زاتزا، برای 

مدت ها در فضای مجازی سوژه شوخی کاربران بود.

سختی نبود و حاال عیار اصلی مقابل انگلیس مشخص می شود.
 سه شیرها تیم بدون شکست جام قطر

سه شــیرها یکی از دو تیــم این مرحله هســتند که هنوز در 
جام جهانی شکست را تجربه نکرده اند و برای جبران ناکامی در 
فینال یورو 2020، با تمام انگیزه وارد قطر شــدند. نمایش های 
شــاگردان گرت ســاوتگیت تاکنون قابل دفاع بوده و می توان 
به آنها لقب مدعی داد البته به شــرطی که بتوانند به سالمت 
به نیمه نهایی برســند چراکه فرانســه سد بسیار محکمی برای 

انگلیس است.
 اولین حضور آسیایی ها در مرحله حذفی

روز ســوم مرحله یک هشــتم نهایی  پایان کار آســیایی ها در 
جام جهانــی ای بود که در غرب این قاره برگزار می شــود. تنها 
جام جهانــی تاریخ با شــش نماینده از این قــاره و البته تنها 
دوره ای که سه آسیایی توانستند به مرحله حذفی برسند که به 
هرحال ســطح پیشرفت فوتبال در این ناحیه را نشان می دهد. 
این موضوع که ژاپن نفس کرواسی را برید، به خودی خود باعث 

می شود که سامورایی ها را در جای دیگری از این فهرست قرار 
دهیم. ژاپن تیمی بود که توانســت آلمان و اسپانیا را شکست 
دهد و انصافا اگر خوش شــانس بود،  بردن کرواســی هم دور از 
دســترس این تیم نبود اما تجربه باالی جام جهانی روسیه در 
قطر هم به کار کروات ها آمد و آنها هفتمین صعودشان از طریق 

ضربات پنالتی را تجربه کردند.
 خط حمله وحشتناک سلسائو بالی جان مدعیان

کره جنوبی دیگر نماینده چشم بادامی جام مثل ژاپن نبود و در 
یک نیمه تکلیفش مشــخص شد. آنها اسیر قدرت برزیل شدند 
تــا با دریافت چهــار گل در نیمه اول حتــی در نیمه دوم که 
آبرومندانه بازی کردند هم نتواند جبران مافات کند. به هر حال 
برزیل هم نشــان داد که بی خودی روی قدرت این تیم حساب 
نمی کنند و قرار اســت خط حمله وحشــتناک سلسائو که بار 
دیگــر با نیمار ریتمش را پیدا کرده، بالی جان تمامی مدعیان 
باشد. درباره شــانس های قهرمانی باید به این نکته اشاره کرد 
که برزیل بیشترین شــانس را در تمامی بنگاه های شرط بندی 

دارد. پس یعنی شاگردان تیته خودشان را به دنیا ثابت کرده اند 
و حاال باید از سد تیم باتجربه کرواسی بگذرند.

 شگفتی سازی مراکش مقابل ستاره های اسپانیا
بدون شک گل سرســبد تمامی بازی های مرحله یک هشتم به 
شــگفتی بزرگ سه شنبه شــب برمی گردد. جایی که اسپانیا با 
تمام ســتاره ها و ادعایش  حریف مراکش نشــد تا بهترین خط 
دفاعی جام پس از کلین شــیت در اوقــات قانونی و اضافه،  در 
ضربات پنالتی حریف را شکســت دهد و یک شــگفتی واقعی 
خلق کند. اســپانیایی ها نه تنها در جریان بازی که در ضربات 
پنالتی هم نتوانســتند دروازه یاســین بونو، دروازه بان مطمئن 
مراکش را باز کنند و با نمایشی ضعیف خیلی زود از جام جهانی 
2022 کنار رفتند. در ضربات پنالتی سه بازیکن اسپانیا شانس 
خود را امتحان کردند که هیچ یک نتوانســتند گلی بزنند. پابلو 
ســارابیا ضربه اش را به تیر کوبید و ضربات کارلوس ســولر و 
سرخیو بوســکتس توسط یاسین بونو مهار شــد. نکته جالب 
ضربــات پنالتی مراکش و اســپانیا آنجایی بود کــه بازیکنان 

مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی در یک نگاه



�4

ریوفردیناند،طارمیرابهجزیرهمیبرد!
رد پای ستاره سابق شیاطین سرخ در انتقال ستاره پورتو

گروه�ورزش/�تیم ملی فوتبال ایران بــا وجود در اختیار 
داشــتن فرصت طالیی صعود به مرحله حذفی جام جهانی 
2022 قطر، با قبول دو شکســت مقابل انگلیس و آمریکا و 
کسب یک پیروزی مقابل ولز حذف شد. حذف یوزها اگرچه 
باعث ناراحتی فوتبال دوســتان ایرانی شد اما شاید بیش از 
همــه موجب ناراحتی مهدی طارمی بود مهاجم تیم ملی و 
ستاره پورتو که به زعم بسیاری بهترین لژیونر تاریخ فوتبال 
ایران اســت و وقتی ایران حذف شــد همه از حسرت ادامه 
درخشــش طارمی در جام جهانی و جای خالی او گفتند. او 
که پیش از آغاز جام جهانی با گل ها و پاس گل هایش و البته 
پنالتی های جنجالی که برای پورتو گرفته، حسابی خبرساز 
شــده بود و از چپ و راســت برایش پیشــنهاد می رسید و 
از هــر زمان دیگــری به جدایی از پورتــو و حضور در یک 
تیم سرشــناس تر نزدیک شــده بود، همه چیز را به پس از 
جام جهانی موکول کرد. او که پیش از آغاز جام جهانی مورد 
توجه تیم های لندنی چلسی و آرسنال قرار گرفته و پیش از 
آن هم باشگاه میالن برای جذب شاهزاده پارسی پورتو ابراز 
تمایــل کرده بود حاال و پس از حذف ایران و بازگشــت به 
پورتو با پیشنهاد جدیدی مواجه شده است. اینتر ایتالیا هم 
برای جذب طارمی تمایل نشان داده و شاید می خواهد برای 
عدم تقویت میالن او را بگیرد تا با یک تیر دو نشــان بزند. 
با این حال طبق گزارشــی که روز گذشته روزنامه معروف 
آبوال پرتغال منتشــر کرده طارمی بیش از هر زمان دیگری 
به رویایش که بازی در لیگ جزیره است نزدیک شده است. 

روزنامه آبوال نوشــته مهاجم ایرانــی از طریق ریو فردیناند 
راهی لیگ جزیره خواهد شد چراکه مدیر برنامه های طارمی 
با شــرکت ستاره ســابق منچســتر قرارداد دارد و در واقع 
فردیناند و همکارانش ایجنت مهاجم بوشــهری محســوب 
می شــوند. ریــو فردیناند یک چهــره برجســته در تاریخ 
منچســتریونایتد اســت که اکنون زندگی خود را به عنوان 

یک مفسر ورزشــی و همچنین به عنوان نماینده بازیکنان 
سپری می کند. ســتاره سابق شیاطین سرخ به توانایی های 
طارمی خیره شــده و پس از ثبت وکالت نامه ای با طارمی، 
در تالش اســت تا انتقال قرضی این بازیکن ایرانی به بازار 
انگلیس را فراهم  کند. یک ایرانی، مدیر برنامه طارمی است 
اما او با ادعای ریو فردیناند موافقت کرد تا پلی برای حضور 

طارمی در لیگ برتر باشــد. بازیکن ســابق منچستریونایتد 
اکنــون نقاط ورود احتمالی طارمی به لیگ برتر را تجزیه و 
تحلیل خواهد کرد زیرا از قبل می داند باشگاهی که طارمی 
می خواهد به آنجا برود، همیشــه باید یک باشگاه با طرح و 
برنامه ریزی عالی باشد و نه تیمی در انتهای جدول، زیرا این 

بازیکن به پروژه ورزشی اولویت زیادی می دهد.
***

در ادامه گــزارش آبوال آمده اســت: »دو گلی که طارمی 
برابر انگلیس به ثمر رســاند، به عالوه پاس گل فوق العاده 
در دیدار مقابل ولز، باعث شــد که قیمت مهاجم اژدها در 
سطح وســیعی باال برود، به خصوص برای تیم های حاضر 
در لیگ برتر انگلیس. آنها مجذوب مسترکالســی شده اند 
که شــماره 9 پورتو در جام جهانی نشان داده است.« روز 
گذشــته هم یک رسانه انگلیسی با اشــاره به درآمد پنج 
میلیون پونــدی طارمی در پورتو قیمت ســتاره ایرانی را 
20 میلیــون پوند تخمین زده بود. طارمــی پیش از این 
بــه مدیران پورتو اطالع داده بــود که هر نوع صحبتی در 
مــورد تمدید احتمالی قــراردادش را به بعد از جام جهانی 
قطر موکول خواهد کرد. اما او با بازخوردهایی که از طریق 
مدیربرنامه هایش دریافت می کند، می داند که اکنون زمان 
مناسبی برای پرداختن به این موضوع نیست. قرارداد او با 
پورتو تا سال 2024 و با بند فسخ 60میلیون یورویی است. 
در این شــرایط، تمدید قرارداد منطقی نیســت و احتماال 

باید منتظر انتقال بزرگ بود.

گزارشگزارش
جراحی�مدافع�ایران�بعد�از�مصدومیت�مقابل�آمریکا
سود340هزاردالرییونانیهابابتمحمدی

وحاجصفی
گــروه ورزش/ میالد محمدی مدافــع تیم ملی فوتبال 
ایــران بعــد از مصدومیت در دیدار مقابــل آمریکا در 
جام جهانــی باید جراحی بشــود. میــالد محمدی در 
آخرین دیــدار تیم ملی فوتبال ایــران در جام جهانی 
2022 قطر مقابل آمریــکا و در ثانیه های پایانی نیمه 
نخست دچار آسیب دیدگی شد. مصدومیت کشاله پای 
این مدافع به حدی بود کــه با برانکارد از زمین خارج 
شــد و علی کریمی به جای او به زمین رفت. با گذشت 
بیش از یک هفته از آن مصدومیت، مشــخص شد که 
محمدی برای رفع این آسیب دیدگی باید عمل جراحی 
انجام بدهد. الکیس نیکوالئو سرپرســت تیم پزشــکی 
باشگاه آاک یونان، تیمی که محمدی را در اختیار دارد 
اعالم کرده سریع ترین راه درمان مدافع ایرانی، جراحی 
است. گفته می شود محمدی بعد از جراحی نزدیک به 
دو ماه از میادین دور خواهد بود. البته مسئوالن باشگاه 
یونانــی بابت مصدومیــت مدافع ایرانی شــان ناراحت 
و نگران هســتند اما بایــد این نکته را هــم به خاطر 
داشته باشــند که حضور محمدی با تیم ملی ایران در 
جام جهانی قطر برای آنها ســود زیادی به ارمغان آورد. 
آ.ا.ک یونان که احســان حاج صفی و میالد محمدی را 
در اختیار دارد بابت حضور آنها در جام جهانی حسابی 
منتفع شده اســت حتی اگر یکی از آنها با مصدومیت 
برگشته باشــد فرقی به حال باشگاه یونانی نمی کند و 
آنها به زودی پول شــان را از فیفا دریافت خواهند کرد. 
طبق قوانین فیفا برای جام جهانی قطر، هر باشــگاهی 
که بازیکن ملی پوش داشته باشد به ازای هر روز حضور 
آن بازیکــن در جام جهانی 10هزار دالر پاداش دریافت 
خواهد کرد. با اینکه تیم ملــی ایران در همان مرحله 
گروهی با قبول دو شکست و کسب یک پیروزی حذف 
شد، اما محمدی و حاج صفی بیش از دو هفته تیم ملی 
را در قطر همراهــی کردند و از چند روز مانده به آغاز 
مســابقات تا زمان حضور ایران در قطر، پاداش روزانه 
آنها محاسبه شده اســت که 17 روز می شود. بنابراین 
باشــگاه یونانی بابت دو ملی پــوش ایرانی اش مجموعا 
340هزار دالر پــاداش دریافت خواهد کرد و این جدا 
از پاداش هایی است که شامل خود ملی پوشان می شود 
و به حســاب فدراسیون های فوتبال هر کشوری که در 

جام جهانی حضور داشته واریز خواهد شد.

تکذیبشکایتمیلیچازباشگاهاستقالل
باوجــود اینکه مدتی پیش اعالم شــد مطالبات هرویه 
میلیچ پرداخت شده و مشکلی بابت پرونده این بازیکن 
کروات وجــود ندارد اما به نظر می رســد ماجرای این 
مدافــع کروات و آبی های تهران هنــوز ادامه دارد. روز 
گذشــته اخباری مبنی بر شــکایت میلیچ از باشــگاه 
اســتقالل به دلیل جعل سند مطرح شد اما اصل ماجرا 
متفاوت اســت. با پیگیری از باشگاه استقالل مشخص 
شد مدافع کروات به دلیل واریز نشدن پول به حسابش 
به باشگاه استقالل اخطار داده که پولی دریافت نکرده 
و مدرک آن ها برای پرداخت بدهی واقعی نیســت و در 
واقع آن را جعلی دانســته است. به همین خاطر میلیچ 
تاکید کرده اگر باشــگاه اســتقالل به پرداخت شدن 
مطالباتش اصرار کند، به فیفا رســما شــکایت خواهد 
کرد. ضمــن اینکه در این مورد هنــوز نامه ای از فیفا 
به باشگاه ارسال نشده است. با این حال گفته می شود 
باشگاه اســتقالل که در زمان مدیریت قبلی از طریق 
یک صرافی در دبــی اقدام به پرداخت مطالبات میلیچ 
کــرده، این صرافی را مقصر می دانــد. به همین خاطر 
شــکایتی را مطرح کرده و در ایــن ماجرا ردپای یکی 
از مســئوالن قبلی اســتقالل نیز دیده می شود. به این 
ترتیب و با توجه به اینکه مدافع اســبق استقالل هنوز 
دریافت پول را تایید نکرده، پنجره نقل وانتقاالتی آبی ها 
همچنان بسته اســت. در کنار پرونده میلیچ، پرداخت 
مطالبات استراماچونی و همچنین پرونده پادووانی نیز 
خطری برای پنجره نقل وانتقاالتی اســتقالل محسوب 

می شوند.

پرداختحقوقبرخیمربیانتیم
ملیازجیبکیروش

ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد 
قرارداد برخی دستیارانش اقدام جالبی انجام 
داده اســت. کارلوس کــی روش دو روز قبل 
پس از جلسه با مهدی تاج رئیس فدراسیون 
فوتبال، کشــورمان را ترک کرد. این سرمربی 
که برای همکاری با تیم ملی از اواخر شهریور 
تــا پایان جام جهانــی ماهانه 50هــزار یورو 
قرارداد داشت از 9 فرد خارجی در کادر فنی 
و رســانه ای خود در جام جهانی 2022 قطر 
استفاده کرد. در زمان انعقاد قرارداد کی روش 
با فدراسیون فوتبال بنا شد مربیانی مثل راجر 
ده سا، الکســاندر لوپز، ژوائو، ریکاردو سیلوا و 
میکائیــل موریرا که در ابتــدای حضور او به 
ایران آمده بودنــد در مجموع ماهانه 30هزار 
یورو دریافــت کنند. با این وجــود در ادامه 
نفراتی مثل میکو کوجاال، برونو، سالز و فیلیپ 
سانتوس به تیم ملی اضافه شدند. نکته قابل 
توجه این اســت که کی روش دســتمزد این 
چهار نفر را خــودش پرداخت کرده و ظاهرا 
فدراسیون فوتبال پس از اضافه شدن این افراد 

مبلغی اضافه نکرده است.

بدتریــن باخت تیم هــای آســیایی در تاریخ 
جام جهانــی معرفی شــدند. با حذف شــدن 
شش تیم آســیایی از مســابقات جام جهانی 
2022 بدترین باخت های آسیایی ها در تاریخ 
جام جهانی بروزرســانی شــد. باخت تیم ملی 
ایران بــا هدایت کی روش مقابــل انگلیس با 
نتیجه 6-2 در رده پنجم بدترین شکست های 
آســیایی ها در تاریخ جام جهانــی قرار گرفت. 
باخت کره جنوبی مقابل مجارســتان با نتیجه 
قــرار گرفت.  بدترین ها  9-صفر صدرنشــین 

شکســت 8-صفر عربستان مقابل آلمان در رده دوم و باخت 7-صفر کره شمالی 
مقابل پرتغال در رده ســوم قرار گرفتند. باخت 7-صفر کره جنوبی مقابل ترکیه 
هم در رده چهارم بدترین باخت های آسیایی ها در تاریخ جام جهانی قرار گرفت. 
البته حاال با شکســت های سنگین کره جنوبی و سوئیس مقابل تیم های برزیل و 
پرتغال شاید شکست سنگین ایران مقابل انگلیس تا حدودی کمرنگ شده باشد.

رکوردناامیدکنندهتیمکیروشدرجامجهانی
تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از روز سه شنبه با 
حضور ملی پوشان این تیم ادامه پیدا کرد تا قوای 
تیمی یحیی گل محمدی برای شــروع رقابت های 
لیگ برتر بیشتر شــود. پرسپولیس که 29 آذرماه 
نخستین بازی خود را مقابل استقالل برگزار خواهد 
کرد تاکتیک های خود را بدون حضور میالد سرلک 
در تمرینــات گروهی پیگیــری می کند. هافبک 
پرسپولیس که جایی در لیست نهایی تیم ملی ایران 
برای حضــور در جام جهانی 2022 قطر پیدا نکرد 
همچنان تمرینات اختصاصی را با دویدن دور زمین 

تمرینی ادامه می دهد تا تالش خود را برای بازگشــت به تمرینات گروهی و حضور در 
ترکیب پرسپولیس نشان دهد. سرلک در صورتی که بتواند از شنبه هفته آینده همراه 
با سایر بازیکنان پرسپولیس تمرین کند در دربی پایتخت حاضر خواهد شد در غیر این 
صورت بازی با استقالل را از دست خواهد داد تا تبدیل به بحرانی جدی برای گل محمدی 

شود که همیشه روی حضور او در میانه میدان برنامه ریزی داشته است.

تالشهافبکپرسپولیسبرایرسیدنبهدربی
فیفا برگزاری جلسه انضباطی باشگاه استقالل 
و آندره آ اســتراماچونی مربی ایتالیایی را به 
زمانی دیگر موکول کرد.در رای پرونده اعالم 
شد در صورتی که باشگاه استقالل در فرصت 
تعیین شده پول استراماچونی را نپردازد جلسه 
انضباطی برگزار خواهد کرد. باشگاه استقالل 
از فیفا درباره این پرونده اســتعالم کرده که 
به آنها اعالم شد این جلسه برگزار نمی شود. 
ظاهرا فیفا درگیر مسابقات جام جهانی است 
اما به این معنی نیست که رای دیگری علیه 

استقالل صادر نکند. گفته می شود در صورتی که تیم استقالل نتواند مطالبات 
اســتراماچونی را بدهد، بســته بودن دو پنجره نقل وانتقاالت یا کسر امتیاز در 
انتظار آنها خواهد بود. باشگاه استقالل حدود 50میلیارد تومان در پرونده این 
مربی ایتالیایی محکوم شــده بود کــه مهلت پرداخت طلب او چند هفته ای به 

پایان رسیده اما باشگاه قادر به تهیه ارز و واریز آن نبوده است.

جلسهانضباطیاستقاللواستراماچونیبرگزارنشد

سوژهسوژه

ویژهویژه

باشگاه استقالل درخواستی دارد که بعید است 
با نظر موافق ســازمان لیگ همراه باشد. البته 
این درخواســت برای االن نیســت و از مدت ها 
قبل طرح شده و در این برهه از زمان هم تکرار 
شد. به دنبال برگزاری دیدار استقالل با سپاهان 
بدون حضور تماشاگر در استادیوم آزادی، باشگاه 
استقالل درخواست داده بود، برای رعایت عدالت 
بین دو تیم بازی برگشت دو تیم هم در استادیوم 
نقش جهان بدون حضور تماشــاگر برگزار شود. 
اکنون هم به دنبال تصمیم سازمان لیگ مبنی بر 
برگزاری بازی استقالل-پرسپولیس بدون حضور 
تماشاگر، باشگاه استقالل می گوید، بازی برگشت 
دو تیم هم باید بدون حضور تماشــاگر برگزار 
شود. سهیل مهدی، رئیس کمیته مسابقات در 
خصوص حضور تماشــاگران در بازی های لیگ 
برتر اینچنین گفته اســت: »قطعا ما از حضور 
تماشاگران اســتقبال می کنیم اما همانطوری 
که از قبل اعالم شــده حضور تماشــاگران در 
مسابقات با نظر سازمان های نظارتی است.« بر 
اساس خبرهای رسیده از سازمان لیگ از زمانی 

که نهادهای نظارتی مجوز حضور تماشاگران در 
بازی های لیگ برتر را صــادر کنند، بازی های 
لیگ برتر با حضور تماشــاگر برگزار می شود و 
سازمان لیگ اصال چنین رایی را صادر نخواهد 
کــرد به این خاطر که برگــزاری بازی های دور 
رفت بدون حضور تماشــاگر تصمیم غیرقابل 
پیش بینی و بر عهده سازمان لیگ نبوده است. 
البته چند باشگاه دیگر هم مانند باشگاه استقالل 
این درخواست را به صورت رسمی و غیررسمی 

مطرح کرده اند که سهیل مهدی از آنها خواسته، 
به بازگشت تماشــاگران به استادیوم ها کمک 
کنند چراکه برگزاری بازی های لیگ برتر بدون 
حضور تماشاگر خالی از لطف است. گفتنی است 
بازی های هفته دوازدهم لیگ برتر از دوشــنبه 
28 آذر از سر گرفته می شود و بر اساس تصمیم 
قبلی سازمان های نظارتی همچنان دیدارهای 
لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار می شود. 
جدا از بحث حضور تماشاگر، استقاللی ها نگران 

مشکالت ورزشگاه آزادی هستند چراکه یکی از 
موانــع دریافت مجوز حرفه ای همین معضالت 
ورزشــگاه آزادی اســت. در همیــن رابطه روز 
گذشــته مدیرعامل باشگاه اســتقالل دیداری 
با رئیس ســازمان توســعه و تجهیز برای رفع 
مشکالت ورزشگاه آزادی داشت. علی فتح ا... زاده 
مدیرعامل باشگاه اســتقالل همراه با مرتضی 
موسوی زنوز و سعید فتاحی، از معاونان باشگاه 
استقالل به مالقات علیرضا عاصم  یوسفی، رئیس 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 
رفتند. در این مالقات دوســتانه، مسائل مهمی 
از جمله آماده سازی ورزشگاه آزادی جهت اخذ 
مجوز حرفه ای، الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا 
و تعامل و هماهنگی الزم در امور مشــترک از 
جمله بدهی باشگاه استقالل مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. با تصمیم رئیس شرکت توسعه، یک 
گروه تخصصی در حال بررسی و کار روی الزامات 
AFC جهت اخذ مجوز حرفه ای است و با نظر 
فتح ا... زاده، باشگاه استقالل نیز هرگونه تعامل و 

همکاری الزم را در این خصوص خواهد داشت.

ماجرای�درخواست�مهم�استقالل�از�سازمان�لیگ

بازی�برگشت�دربی�هم�بدون�تماشاگر�شود!

پنجشنبه�������1۷آذر��1۳�������1401جمادی�االول���۸������1444دسامبر�2022

۳ انگلیس 

سنگال           صفر

22:۳0   1401/09/1۳

هلند  ۳

آمریکا   یک 

18:۳0   1401/09/12

آرژانتین  2

استرالیا   یک 

22:۳0   1401/09/12

یک )یک( ژاپن

کرواسی   یک )۳( 

18:۳0   1401/09/14

کرواسی  ?

برزیل  ?  

18:۳0   1401/09/18

 ?

 ?  

22:۳0   1401/09/22

هلند  ?

آرژانتین  ?  

22:۳0   1401/09/18

برزیل  4

کره جنوبی   یک 

22:۳0   1401/09/14

۳ فرانسه 

یک لهستان 

18:۳0   1401/09/1۳

مراکش صفر )۳(

اسپانیا    صفر )صفر(

18:۳0   1401/09/15

۶ پرتغال 

یک سوییس 

22:۳0   1401/09/15

?   انگلیس  

? فرانسه 

22:۳0   1401/09/19

?     

?  

22:۳0   1401/09/2۳

?  مراکش   

? پرتغال 

18:۳0   1401/09/19

?    ?            

18:۳0   1401/09/27

?    ?            

18:۳0   1401/09/2۶


	KN_A20221208
	P01-9-17
	P02-09-17
	P03-09-17
	P04-09-17
	P05-09-17
	P06-09-17+
	P07-09-17
	P08-09-17
	P09-9-17
	P10-9-17
	P11-09-17
	P12-09-17+

	Zendegi1
	zendegi2&3-09-17
	Zendegi4-09-17
	zz1
	zz2-3
	zz4

