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 در شـرایط فعلـی که زمسـتان سـخت اروپـا رو  •
شـاهدیم، مـردم بایـد صرفـه جویـی کنـن وگرنه 

مثـل اروپـا گازشـون قطـع می شـه.
 هرچند حـذف ارز توافقی اقدامـی مثبت بود؛  •

امـا تـا رشـد نقدینگـی کنتـرل نشـود، نمی تـوان 
نـرخ ارز را هـم سـرکوب کرد.

 خیلـی دوسـت دارم بدونـم ایـن هایـی کـه  •
پیامـک هـای دفـاع از دولـت مـی زننـد، کـی 
هستند و شغل شـون چیه که این همه از شرایط 

راضـی هسـتند؟
 سـال هـا پیـش بچـه بـودم و روپولـی بـازی  •

می کـردم. وقتی بـه فـروش خونه هـای ناچیزی 
در  می شـدم،  مجبـور  داشـتم  بـازی  تـو  کـه 
مقابـل، بازیکن هایـی بودن کـه هتل کنـار هتل 
می سـاختن و پول روی پـول می ذاشـتن، چقدر 

شـبیه زندگـی االنـم شـده.
 هزینـه آرایشـگاه هـای مردانـه بـی ضابطـه در  •

حـال افزایـش اسـت. امسـال تـا ایـن جـا سـه بـار 
افزایـش قیمـت داشـتند. پارسـال هـم  دوبـار در 
سـال افزایـش دادنـد. جـوری شـده که هـر دفعه 
کـه آرایشـگاه مـی ریم، پـول بیشـتری طلـب می 

کننـد.
آمـار  • ایـن  مطمئنـی  جمهـور  رئیـس  آقـای   

رشـد اقتصـادی ۴درصـد، تورم کاهشـی، رشـد 
تولیـد و رشـد سـرمایه گـذاری کـه اعـام کردین 
مربـوط به کشـور ماسـت؟! مـردم کـه فقـط تورم 
افسارگسـیخته و بازار ملتهب ارز و طا و خودرو 

و... رو مـی بینـن!
 جریمه کردن شـرکت ها و کارخانه های گران  •

فروش و متخلف چه فایده ای برای مـردم دارد؟ 
مبلغ ایـن جریمه ها بـاز هم به نفع دولت اسـت.

 این قـدر طا نخرین، گـران می شـه! جوان ها  •
چطـور ازدواج کنن بـا ماهـی 5 میلیـون تومان؟ 
چطـور بـرای همسـرش طـا بخـرد؟ احتـکار 

نکنیـد، خمـس هـم کـه اصا نمـی دیـن...
 آزادی و اختیـار دو کلیـدواژه بـا دو مفهـوم  •

متفـاوت و مقابل هم که نیـاز زیادی بـه درک این 
دو مفهـوم داریـم. خداونـد متعـال نـه بـه انسـان 
آزادی داده و نـه انسـان رو رهـا کـرده بلکـه بـه 

انسـان اختیـار داده.

 خیلی مایلم بدانم دسـتاورد گردهمایی زنان  •
تاثیرگـذار چیسـت و دعـوت شـدگان محتـرم در 

چه چیـزی و در کجـا تاثیرگذار بـوده اند؟
 لطفـا از آقـای فرزیـن سـوال فرماییـد بـه ایـن  •

موارد ورود می کند یا مثل برخی منفعل اسـت: 
سـود شـبه ربـا، کارمـزد بـی منطـق، تصنـع نـرخ 
ارز، پـاداش وعیـدی بـه حـرام و وام حـق الناس، 
نظارت قرض الحسـنه خودمختارها، استخدام 
ها، رانت خواری، شـفافیت هوشـمند، سـهولت 
و حل مشـکل خرده وام اکثریت طبقـه3 و... که 

خـود اطـاع دارد.
 شـرکت مدیـران خـودرو همـه طرفـه علیـه  •

مشـتری کار مـی کنـه. از طرفـی مـی گه خـودرو 
را بایـد از بم کرمـان تحویل بگیـری و خـودرو اگر 
سـال بعد بدهد با مدل 1۴01 می دهـد و زمان 
تحویل ۴5 روز، عما دو برابر است. کجای دنیا 

این طـوری اسـت؟
 مطالب روزنامه کیهـان و آقای شـریعتمداری  •

طنزه یـا واقعیه؟
 چـرا وام ازدواج بـرای فرزنـدان بازنشسـته از  •

تابسـتان سـال 1۴00 به بعد قطع شـده است؟
 در صداوسـیما هر روز درباره مـرغ و تخم مرغ،  •

گوشـت و لبنیـات گـزارش مفصلـی پخـش مـی 
کننـد. چرا دربـاره مسـکن هیچ مسـئولی کاری 
نمـی کنـد؟ مگـر دولتمـردان و حاکمیـت در 

خصـوص سـرپناه مـردم وظیفـه ای ندارنـد؟
 بعـد از برنامـه ثریا و دالیـل نماینـده مجلس در  •

خصـوص مخالفـت بـا طـرح مالیـات بر سـرمایه، 
واقعا سرخورده شـدم! روزنه امیدم از بین رفت. 
خـوش بـه حـال سـرمایه دار و دالل جماعـت . 

احسـنت بـر نماینـدگان انقابی!
 در بعضی از شـهرهای اسـتان تهران و شـمال  •

کشـور، اماک، باغ هـا و ویاهـا در اختیـار اتباع 
خارجـی اسـت. بـه تازگـی هـم مغـازه و کارگاه 
اجـاره مـی کننـد. کا کار رو از دسـت ایرانـی ها 

درآوردن. چـاره ای اندیشـیده شـود.
 شـهرداری بـه جـای هدیـه دادن بـه دانـش  •

آمـوزان و زوج هـای جـوان، بهتـره تـو ایـن هـوای 
سـرد در دست شـویی ها رو بـاز کنـه تـا مـردم تـو 

خیابـان هـا عـذاب نکشـن!

 آقای رئیسی چی فکر می کردیم، چی شد! •
 بـرای شکسـتگی اسـتخوان ران همسـرم در  •

بیمارسـتان شـماره کارتی به من دادند که مبلغ 
12 میلیـون و 300 هـزار تومـان بـرای خریـد 
وسـایل بریزم که ریخته شـد ولی صورت حساب 
بـرای اداره بیمـه مبلـغ 10 میلیـون و 500 هزار 
تومـان ارائـه شـد. بیمـه هـم مبلـغ 6 میلیـون و 
700 هزارتومان پرداخت کرد! بـا عنایت به این 
کـه بیمـه تکمیلـی هسـتم و انتظامی بازنشسـته 
و 8۴ سـال دارم، بقیـه پولـی کـه پرداخـت شـده 
کجا رفته؟ بایـد 12 میلیـون و 300 هـزار تومان 

فاکتـور می شـد.
 زندگی کـردن و لـذت بـردن از روزگار فرمولی  •

داره. اون کـه هیچ، جوری شـده که فرمـول زنده 
بـودن و سـامت بـودن هـم از زندگـی مـا رخـت 
بسـته. البتـه فرامـوش نکنیـم درهـای قناعـت و 
سـاده زیسـتی بـرای بیشـتر ملـت بـازه و بـه امیـد 

خـدا همگـی می ریـم بهشـت!
 معلمان حق التدریـس ۴ ماهه حقوق دریافت  •

نکرده اند.
 خـدا خـودش ملـت ایـران را از مبتاشـدن بـه  •

کرونا حفظ کند. کرونا را از کشـور ما و همه جای 
دنیا محو کند برای همیشه. االن که شیوع کرونا 
تا حدود زیـادی فروکش کـرده رکـود اقتصادی، 
بیـکاری و تـورم در کشـور جـوالن مـی دهـد. اگـر 
شـیوع کرونـا دوبـاره افزایـش یابـد، وضعیـت 
معیشـت مـردم عجیب بـه مشـکل برمی خـورد.

 بـه رغـم اعـام وزیـر آمـوزش و پـرورش مبنـی  •
بـر بـاز بـودن مـدارس سراسـر کشـور در تاریـخ 
سـوم بهمن، متاسـفانه مدارس اصفهان تعطیل 

اعـام شـد.
 اگر بخواهنـد جلوی ایـن گرانی هـا را بگیرند،  •

نمـی تواننـد؟ واقعـا می تواننـد اما نمـی خواهند 
چـون نـان بعضـی هـا در گرانی همـه چیز اسـت. 

تحریـم بهانه اسـت.
 تروریسـت شـمایید کـه داعـش و ایـن گـروه  •

های خـون خـوار رو تأسـیس کردیـن و اون هـا رو 
پشـتیبانی می کنیـن نه سـپاه کـه کارش دفـاع و 
گاه انتقـام از سـفاک هایـی چون شماسـت. پس 

دهـن تـون رو ببندیـن!
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 تاملی بر آمارهای متناقض 
اشتغال زایی 

روز گذشته وزیر کار از ایجاد یک میلیون 
شغل طی یک سال اخیر خبر داد و گفت: 
وعده داده شده دربــاره ایجاد یک میلیون 
فرصت شغلی محقق شده است و ما از یک 

میلیون فرصت شغلی عبور کردیم.
شیوه های  ــاره  ــ درب همچنین  مــرتــضــوی 
صحت سنجی تحقق وعده یک میلیون شغل 
در یک سال به گزارش های فصلی مرکز آمار 
اشاره کرد و گفت که گزارش روز گذشته این 

مرکز، مؤید این ادعاست.
تردیدی نیست که ایجاد اشتغال یکی از 
مهم ترین مطالبات جامعه در سال های 
اخیر بوده است. ایجاد اشتغال عاوه بر این 
که نشانه رونق اقتصادی و تحرک در بخش 
های مولد اقتصاد است، نتایج اجتماعی 
مقدمه  و  دارد  ــال  ــب دن ــه  ب نیز  را  مثبتی 
ورود جوانان به عرصه تشکیل خانواده، 
فــرزنــدآوری و فاصله گرفتن از معضات 
اجتماعی و روانــی اســت. بنابراین ایجاد 
از هــدف اقتصادی، نتایج  اشتغال فراتر 

اجتماعی مشخصی را نیز به دنبال دارد.
طی دهه های گذشته مجموعه گسترده ای 
از سیاست ها برای اشتغال آفرینی اعمال 
شده است. این سیاست ها هر کدام حاوی 
نقاط قوت و ضعف بوده اند، اما آن چه فارغ 
از سیاست هــای خــاص ناظر بــه اشتغال 
ــازار کــار اثــر داشته اســت، متغیرهای  بر ب
اقتصاد کان است. به عنوان مثال، رشد 
اقتصادی با اتکای نفت یا رشد اقتصادی 
متوازن خروجی متفاوتی را در بــازار کار 

ایجاد می کند. 
جهش نرخ ارز، بر اشتغال در صنایع متکی 
به واردات مــواد اولیه و صنایع بهره مند 
از درآمــد صادراتی اثر متفاوتی دارد. در 
های  سیاست  از  تر  مهم  شرایطی  چنین 
خاص اشتغال زایی، پول پاشی برای شکل 
گیری یک شغل مشخص و مانع زدایــی از 
سر راه مجوزهای کسب و کار، ایجاد رونق 
اقتصادی و مهار تــورم به عنوان دو متغیر 
اصلی اقتصاد کشور است. بر این اساس آن 
چه از وعده اشتغال زایی و به طور مشخص 
اعــدادی نظیر ایجاد یک میلیون شغل در 
سال مهم تر است، ثبات بخشی همراه با 
رونق به اقتصاد است. هرچند در کنار بهبود 
شاخص های اصلی اقتصاد کشور می توان 
وارد این بحث و تدوین سیاست های مرتبط 
با آن شد که با مقتضیات جامعه و اقتصاد 
ایران باید سراغ اشتغال در چه بخش هایی 
رفــت. یکی از پیش نیازهای مهم در این 
که  است  صنعتی  توسعه  سیاست  بخش، 
مشخص می کند برای ایجاد رشد متوازن 
و متناسب با منابع بانکی و ارزی و دیگر 
الزامات موجود در کشور، باید ســراغ چه 

صنایع و فعالیت هایی رفت.
از ایــن منظر اصــرار بر ایجاد اشتغال در 
شرایطی که برنامه توسعه صنعتی کشور 
را به  تواند مسیر ما  مشخص نیست، می 
سمت نامشخصی سوق دهد و اشتغالی را 
ایجاد کند که ناپایدار باشد. این مسئله اگر 
با آمارزدگی همراه و قرار باشد عدد خاصی 
هدف تحقق قرار گیرد و مرجع آمــاری آن 
نیز به جای مرکز تخصصی مثل مرکز آمار 
ایران، وزارت کار باشد، مسیر نادرستی را 
پیش روی سیاست گذاران قرار می دهد. 
در نتیجه آمار اشتغال زایی ماک قرار می 
گیرد، در حالی که مهم خالص اشتغال است 
و نتیجه این می شود که وزارت کار از ایجاد 
یک میلیون شغل در یک سال اخیر خبر می 
دهد، اما گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت 
اشتغال و بیکاری نشان می دهد که در پاییز 
امسال نسبت به پاییز سال گذشته 535 
هــزار نفر به تعداد شاغان کشور اضافه 
شده است. این تفاوت نشان می دهد که در 
صورت درست بودن آمار ایجاد یک میلیون 
شغل در یک سال اخیر، ۴65 هزار شغل از 
مشاغل موجود نیز از چرخه بازار کار خارج 

شده اند.
به نظر می رسد باید تجدیدنظر جدی در 
موضوع اشتغال زایی، برنامه و وعده های 
مرتبط با آن و مرجع تهیه آمــار آن صورت 
گیرد. باید از نگاه اشتغال زایی به سبک 
پول پاشی و راه اندازی پروژه های اقتصادی 
با هدف اشتغال زایی فاصله گرفت و قطار 
وعده های کّمی در زمینه اشتغال زایی را 
متوقف کرد و با هدف گذاری رسیدن به نرخ 
بیکاری و نرخ مشارکت مشخص که فراتر 
از اشتغال ایجاد شده، خالص اشتغال را 
نشان می دهد، مرکز آمار را به جای وزارت 
کار، مرجع رصد بازار کار و وضعیت اشتغال 
قرار داد تا از این آشفته بازار آماردهی برای 

اشتغال فاصله بگیریم.

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

پرداخت کسورات حقوق بازنشستگان کشوری

کشوری  بازنشستگی  صندوق  اعــام  طبق 
ــه گزارشی از مرکز پاسخگویی تلفنی  و ارائ
این صندوق در سه ماه پاییز، کسورات حقوق 
مراکز  مطالبات  و  کــشــوری  بازنشستگان 
درمانی پرداخت شده است. به گزارش ایرنا 
مرکز  در  کشوری،  بازنشستگی  صندوق  از 
صــنــدوق،  ــن  ای  2500 تلفنی  پاسخگویی 
درمانی  مراکز  مطالبات  پرداخت  دلیل  به 
و کـــســـورات حــقــوق، مــیــزان تــمــاس هــای 
کاهش  پاسخگویی  مرکز  بــا  بازنشستگان 
یافته است. بر اساس گزارش سه ماهه مرکز 
پاسخگویی تلفنی 2500،تعداد تماس های 
کشوری  بازنشستگان  به  شــده  داده  پاسخ 
و دیگر مخاطبان در آبــان 57 هــزار و 7۹3 
تماس، در آذر 5۴ هــزار و 361 تماس و در 
 دی نیز 33 هــزار و 582 تماس بــوده است.
تلفنی  پاسخگویی  آمــار  مقایسه ای  بررسی 
این مرکز در ماه های آبان، آذر و دی 1۴01 
تماس های  تعداد  تغییر  که  می دهد  نشان 
تلفنی در آذر 1۴01 در مقایسه با آبان امسال 
5/۹۴ درصد و در دی نیز در مقایسه با ماه 
ــد کاهش  38/22 درص قبل از آن معادل 

را نــشــان مــی دهــد،کــه علت عــمــده کاهش 
این آمار »پرداخت به موقع کسورات حقوق 
و به روز شــدن ایــن بخش از پرداختی ها« و 
همچنین »پرداخت مطالبات مربوط به طرح 
جبران هزینه خسارت درمان« بوده است. بر 
ــزارش، پرسش های مربوط به  اســاس این گ
»میزان افزایش حقوق«، از 1۹ هزار و 313 
مورد در آبان به 3 هزار و 685 مورد در آذر و 
5۹2 مــورد در دی رسیده اســت. همچنین 
ــاره پرداخت »کــســورات حقوق«  پرسش درب
در آبــان هــزار و 507 مــورد بــوده که به 66۴ 
 مورد در آذر و 380 مورد در دی رسیده است.

ایــن گـــزارش حاکی اســت کــه کسب اطــاع 
دربــاره زمان واریز حقوق، اطاع از جزییات 
ضــروری،  وام   ،1۴01 ترمیم  حکم  حکم، 
افزایش حقوق بازنشستگان علوم پزشکی، 
فیش حقوقی، شیوه بهره مندی از طرح بیمه 
عمر و حادثه صبا، گواهی کسر از حقوق و 
متناسب سازی حقوق بیشترین موضوعات 
مورد سوال بازنشستگان در تماس با این مرکز 
بوده که به طور میانگین در طول سه ماه اخیر 

کاهش یافته است.

اژه ای:بودجه ساالنه دستگاه قضایی برابر با بودجه 
یک ماه یک سازمان یک وزارتخانه است

رئیس دستگاه قضا در جلسه شــورای اداری 
استان قم با بیان ایــن که برخی بخش های 
دادگستری ها در نقاط مختلف به واسطه میزان 
امکاناتی که دارند، در شأن مردم نیست،اظهار 
کرد: بودجه ساالنه دستگاه قضایی برابر با بودجه 
یک ماه یک سازمان وابسته به یک وزارتخانه 
است؛ بنابراین، با این حجم کار و با این امکانات، 
صدور احکام سریع، دقیق، به موقع، متقن و همه 
جانبه، کار دشوار و سختی است.به گزارش ایسنا 
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسام 

والمسلمین محسنی اژه ای   با بیان ایــن که 
خدمت در نظام جمهوری اسامی و خدمت به 
مردم توفیق بسیار باالیی است، تصریح کرد: همه 
مسئوالن و مدیران در سطوح مختلف باید فرصت 
خدمت خالصانه به مردم و احقاق حق و ابطال 
باطل را قدر بدانند؛ شما مسئوالن استان قم نیز 
توفیق خدمت را در این استان که ام القرای جهان 
ــد؛ استانی که در طول سال  تشیع است داری
پذیرای میلیون ها زائر است، لذا توفیق خدمت 

در این استان، توفیق باالتری است.



 

کمتر از چهار ماه به انتخابات ترکیه مانده است. 
»رجب طیب اردوغان« پیشتر در سخنانی در شهر 
»بورصه« در غرب ترکیه گفت که انتخابات پارلمانی 
و ریاست جمهوری این کشور قرار است در تاریخ 
۱۴ ماه می )۲۴ اردیبهشت( برگزار شود. هرچند 
موعد برگزاری انتخابات تا زمانی که در جراید 
رسمی منتشر نشود، نهایی نخواهد بود.بنابراین 
طبق قول اردوغان ۱۱۰ روز تا برگزاری انتخاباتی 
که می تواند نه تنها چهره ترکیه را تغییر دهد، بلکه 
بر مناسبات منطقه ای نیز تأثیرگذار باشد، مانده 

است. احــزاب مخالف شروع به یارکشی  کردند 
و سعی دارنــد فعال توجهی به اختالفات نکنند، 
هدف مشترک آن هــا هم اکنون تنها »شکست 
اردوغان« این مرد شماره یک ترکیه در ۲۰ سال 
ــت؛ حــزب عدالت و توسعه و دولت  گذشته اس
ــان نیز بیکار نمانده و   تمامی برنامه های  اردوغ
خود را   با هدف پیروزی دوباره در انتخابات تدوین 
و اجرا می کند. در این بین رئیس جمهور ترکیه 
پس از نشست کابینه در سخنرانی در تلویزیون 
گفت: ما بدهی های مالیاتی کمتر از ۲۰۰۰ لیر 

)۱۰۶ دالر( تا پیش از ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۲ 
میالدی را می بخشیم.  وی همچنین افزود، این 
طرح به برخی از جریمه های رانندگی و جریمه های 
داده  تعمیم  نیز  دولتی  موسسات  به  بدهکار 
می شود.این پیشنهاد بخشش بدهی می تواند 
پرهزینه ترین هدیه رئیس جمهور پیش از انتخابات 

باشد چرا که وی می خواهد مطمئن شود که 
حمایت دولت از ترک ها تا زمان انتخابات 
که برای ماه می برنامه ریزی شده، ادامه 
خواهد داشت. ترکیه در حال مبارزه با 

یکی از بزرگ ترین بحران های 
تورم جهان بوده است به طوری 

که قیمت ها پیش از آن که در 
پایان سال گذشته به یک 

افــزایــش ۶۴ درصــدی 
ــد  ــد، ۸۵ درص ــرس ب

افزایش یافته بودند. ترکیه هم اکنون حداقل 
دستمزد برای سال جاری میالدی را ۵۵ درصد 
افزایش داده و به بیش از دو میلیون کارمند وعده 
بازنشستگی زودهنگام را داده است؛ تصمیمی 
که انتظار می رود حدود ۱۳ میلیارد دالر برای 
دولت هزینه داشته باشد. دولت همچنین از 
پروژه های مسکن ارزان حمایت می کند؛ 
پروژه ای که میلیاردها لیر برای خزانه 
ــت. اگرچه  ترکیه هزینه خواهد داش
محبوب ترین  هــمــچــنــان  اردوغـــــان 
سیاستمدار در ترکیه است اما 
حزبش حمایت خود در بین 
قشر فقیر را که معموال از 
سرسخت ترین حامیان 
آن بودند، از دست 

داده است.
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پیامد معضل دیرینه اوکراینی ها! 

سیدرضامیرطاهر-اخراج بیش از دوازده مقام 
ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی چند روز پس 
ــر مظنون به اختالس و  از دستگیری معاون وزی
اتهاماتی بود که اگرچه توسط وزارت دفاع تکذیب 
شد، اما اعتراضاتی را علیه عملکرد دولت اوکراین 
برانگیخت. گفته شــده مقامات اخراجی دولت 
اوکراین شامل پنج فرماندار منطقه، چهار معاون 
وزیر و یک مقام ارشد دفتر ریاست جمهوری هستند. 
به نظر می رسد در برهه کنونی نبرد علیه فساد مالی 
و اداری در اوکراین اهمیت حیاتی  یافته است، زیرا 
جنگ روسیه باعث شده است که کی یف به شدت 
به حمایت  بلوک غرب متکی باشد. مسئله مبارزه 
با فساد مالی در اوکراین به ویژه با توجه به خواسته 
دیرینه کی یف برای  پیوستن به اتحادیه اروپا اهمیت 
دو چندان یافته است. در حالی که با توجه به معیارها 
و استانداردهای اتحادیه اروپا و فاصله بسیار کی یف 
از این استانداردها به ویژه در زمینه مبارزه با فساد 
مالی و اداری، اساسا تحقق خواست زلنسکی برای 
عضویت فــوری اوکراین در این اتحادیه ناممکن 
است. ضمن این که یکی از مهم ترین شرایطی که 
اتحادیه اروپــا برای کشورهای خواهان عضویت، 
تعیین کرده، حل و فصل تمام اختالفات ارضی و 
مرزی با همسایگانش است.مسئله فساد مالی در 
اوکراین با توجه به کمک های هنگفت مالی، نظامی 
و تسلیحاتی غرب به ویژه آمریکا اکنون بیشتر از 
قبل در مرکز توجه قرار گرفته است.طبق آمارهای 
منتشر شده میزان ثروت بسیاری از مقامات ارشد 
اوکراین پس از آغاز جنگ در این کشور و سرازیر 
شدن کمک های عظیم غرب چند برابر شده است.
همین مسئله به افزایش سوء ظن ها در باره تصاحب 
این کمک های مالی و نظامی از سوی این مقامات 
و افزوده شدن آن ها به ثروت خصوصی آن ها منجر 
شده است.این مسئله حساسیت ها را در آمریکا به 
ویژه از جانب جمهوری خواهان برانگیخته است 
و آن ها خواهان نظارت هر چه بیشتر و دقیق تر بر 
پول های ارسالی واشنگتن بــرای دولــت کی یف 
شده اند. »مارجوری تیلور گرین« نماینده جمهوری 
خواه کنگره آمریکا طرحی را آماده کرده تا دولت 
آمریکا برای صرف هزینه های میلیاردی در اوکراین 
حسابرسی شود.اکنون با اخراج بیش از دوازده مقام 
ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی به اتهام فساد 
مالی، می توان پیش بینی کرد که انتقادات جمهوری 
خواهان از دولت بایدن به دلیل اعطای کمک های 
چند ده میلیارد دالری مالی و تسلیحاتی به اوکراین 
بدون این که حساب و کتاب این کمک ها روشن و 
دقیق باشد افزایش یافته و در عین حال به احتمال 
قوی در کشورهای اروپایی که بیشترین کمک ها را 
به کی یف ارائه  داده اند نیز روند انتقادی مشابهی 
شکل خواهد گرفت، که خواهان مشخص شدن 
سرنوشت پول ها و کمک های مالی و تسلیحاتی 

غرب به اوکراین هستند.

پیشخوان بین الملل 

هفته نامه ِاسِپکِتیِتر 
ــه مــــــوج جـــدیـــد  ــ بـ
ــان  ــی ــری م ــ ــیـ ــ درگـ
انگلیس و اسکاتلند 
در راه استقالل این 
از  شمالی  همسایه 
پــرداخــتــه  بریتانیا 
ــت. ایـــن نشریه  اسـ

در طراحی روی جلد خود تصویری از نیکوال 
استورجن وزیر اول اسکاتلند منتشر کرده که 
در تالش برای رها کردن پرچم اسکاتلند از زیر 
پای ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیاست. 
۲۰۱۴ همه پرسی برای  اسکاتلند در سال 
استقالل از بریتانیا به انجام رساند که با اختالف 
کمی مردم این کشور به آن رای منفی دادند اما 
با جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، اسکاتلندی 
ها به شدت به دنبال برگزاری همه پرسی مجدد 
و این بار استقالل از بریتانیا هستند و به نظر 
اسپکتیتر تفاوت نظر عمیق نژادی و جنسیتی 
میان دو طرف عامل مهم دیگری در این راه 

است.

تظاهرات یمنی ها در شهر صنعا در اعتراض 
به هتک حرمت قرآن از سوی یک سیاستمدار 

راست گرای افراطی سوئد/ رویترز

تحلیل روز

نمای روز 

خرید رای به سبک سلطان 
رئیس جمهور ترکیه اعالم کردکه حزب حاکم عدالت و توسعه طرحی را برای 

بخشش بدهی میلیون ها تن از شهروندان ترک پیشنهاد خواهد داد

 هنوز زمان زیادی از جنجال جهانی 
ــدام غیر انسانی و مغایر  دربـــاره اقـ
قوانین بین المللی انگلیس مبنی بر 
انتقال پناهجویان به کشور بحران زده 
»روآندا« نمی گذرد که ابعاد جدیدی 
از وضعیت بحرانی پناهجویان در این 
است.تحقیقات  شــده  برمال  کشور 
هفته نامه آبزرور نشان می دهد که ده ها 
کودک پناهجو توسط گروه های تبهکار 
از هتلی در شهر برایتون در جنوب 
کشور  وزارت  توسط  که  انگلستان 
اداره می شود، ربــوده شده اند و این 
روند ظاهرًا در سراسر سواحل جنوبی 
این کشور همچنان انجام می شود. 
گــزارش این نشریه می گوید »حدود 
۶۰۰ کودک بدون همراه در ۱۸ ماه 
گذشته وارد هتل پناهجویان شده اند 
ــان ناپدید شده اند!  که ۲۰۰ تن آن
بیش از نیمی از این مفقود شده ها 
یعنی حدود ۷۹ مورد، هنوز شناسایی 
نشده اند.«یک منبع آگاه گفته است: 
»کودکان واقعًا از بیرون ساختمان 
ربوده و ناپدید می شوند و دیگر خبری 
از آنان نمی شود.« به گفته او »آن ها 
توسط قاچاقچیان از خیابان ها ربوده 
می شوند.«آبزرور نوشت: »پلیس بارها 
به وزارت کشور هشدار داده است 
که ساکنان آسیب پذیر هتل از جمله 
کودکان پناهجو که به تازگی بدون 

والدین یا سرپرست خود به بریتانیا 
آمده اند، هدف شبکه های جنایتکار 
قرار می گیرند.«»ایوت کوپر«، وزیِر 
در سایه کشور از حــزب کارگر، این 
افشاگری را وحشتناک و رسواکننده 
توصیف کرده است. رابرت جنریک، 
وزیر مشاور در امور مهاجرت گفت:  
ــد از ایــن ناپدیدشدگان  ۸۸ درص
آلبانیایی و بقیه از افغانستان، مصر، 
ترکیه  و  پاکستان  ویــتــنــام،  هــنــد، 
هستند. رابرت جنریک   توضیح داد 
که این افراد زیر سن قانونی در هتل 
محل اقامتشان بازداشت نبودند و 
آزاد بودند که این محل را ترک کنند.

اخبار مذکور درباره وضعیت بحرانی 
کودکان پناهجو در انگلیس مدعی 
حقوق بشر در حالی انجام می شود 
که ایــن مسئله نه صرفًا بــرای امــروز 
بلکه دارای سابقه ای طوالنی است. 

در ســال ۱۳۹۵ به گـــزارش نشریه 
مقام های  ایندیپندنت،  انگلیسی 
بریتانیایی درباره سرنوشت ۳۶۰ نفر 
از این کودکان و این که آیا صحیح و 
سالم هستند، هیچ اطالعی ندارند. در 
سال ۱۳۹۵ به نوشته همین روزنامه 
موسسه خیریه ای در انگلیس گزارش 
داد، کودکان پناهجویی که به انگلیس 
وارد شدند همچنین مجبورند با افراد 
ــزرگ ســال زندگی کنند.از میان  ب
این کودکان، ۱۵ درصد گفته اند در 
مراکز نگهداری شان احساس امنیت 
نمی کنند و ۳۹ درصــد دیگر گفتند 
شرایط شان در چادرهای موقت در 
جنگل کاله از شرایط شان در انگلیس 
بهتر بود. به تازگی نیز روزنامه گاردین 
با انتشار گزارشی از رسوایی حقوق 
مهاجرتی  مراکز  از  یکی  در  بشری 

انگلیس پرده داشت. 

آلمان و آمریکا به اوکراین تانک های لئوپارد و آبرامز را ارسال می کنند 

توپ های پر، برای نبرد بزرگ
خطوط مقدم در جنگ که بیش از هزار کیلومتر در شرق و جنوب اوکراین امتداد 
دارند، به مدت دو ماه تا حد زیادی یخ زده بودند. حاال هر چه به بهار نزدیک می 
شویم، ارتش روسیه و اوکراین بیش از پیش خود را برای رزم بزرگ آمده می 
کنند. هنوز بخش زیادی از مناطق یخ زده مانده و تا بهار نیز چندین هفته باقی 
است اما، آن چه جنگ را گرم کرده، خبرهای داغ موافقت با ارسال تانک های 
پیشرفته به اوکراین است. سخنگوی دولت آلمان دیروز، چهارشنبه ۲۵ ژانویه، 
در بیانیه ای اعالم کرد که اوالف شولتس، صدر اعظم آلمان، مجوز تحویل 
تانک های لئوپارد۲ را به اوکراین صادر می کند. رضایت برلین از آن جایی 
ارزش دارد که تانک های لئوپارد آلمان در حدود ۲۰ ارتش جهان استفاده 
شده و به عنوان بهترین گزینه شناخته می شوند. این تانک ها به تعداد زیاد در 
دسترس است و به راحتی قابل استقرار و نگهداری هستند. دیروز،  خبرگزاری 
رویترز هم اعالم کرد که واشنگتن نیز موافق ارسال تانک های »ام یک آبرامز« 
به اوکراین است. با این که تانک آمریکایی آبرامز به دلیل مصرف سوخت زیاد 
و دشواری نگهداری آن، زیاد مناسب وضعیت اوکراین نیست، اقدام آمریکا 
برای ارسال آن ها به اوکراین قطعا بر تصمیم گیری آلمان که خواهان جبهه ای 
متحد برای اوکراین است، تاثیرگذار بوده است. همزمان با اعالم تصمیم 
برلین و واشنگتن، مسکو هشدار داده  که ارسال محموله تسلیحات تهاجمی 
به اوکراین باعث تشدید جنگ خواهد شد. برخی مقامات روسی نیز اخطار 
داده اند که متحدان کی یف، دنیا را به سمت یک فاجعه جهانی می کشانند. 
مسکو بارها گفته در اوکراین با تمام غرب در حال نبرد است. آناتولی آنتونوف، 
سفیر روسیه در آمریکا روز چهارشنبه گفت که ارسال تانک توسط واشنگتن به 
اوکراین، تحریک آشکاری دیگر علیه روسیه خواهد بود. او در پیامی در کانال 
تلگرامی سفارت روسیه در آمریکا نوشت: »واضح است که آمریکا می خواهد 
یک شکست استراتژیک به ما وارد کند.« کراوس مافی ویکمان، تولید کننده 
لئوپارد۲، آن را با عنوان »تانک جنگی پیشرو جهان« معرفی می کند و می گوید 
که در ساخت آن تمام جنبه های قدرت شلیک، حفاظت، سرعت و مانورپذیری 
با استفاده از تجربه ای به قدمت نیم قرن ترکیب شده است. این تانک ۵۵ تنی 
توانایی حمل چهار نفر خدمه، بردی حدود ۵۰۰ کیلومتر و حداکثر سرعتی 

حدود ۶۸ کیلومتر بر ساعت دارد. 

ناپدید شدن 200 کودک مهاجر در انگلیس!
سرنوشت  مهاجران خردسال  بدون همراه که در هتلی در برایتون اسکان داده شده بودند همچنان در ابهام 

است.   حزب  کارگر  دولت را متهم به رها کردن این کودکان کرده است 

در  ونزوئال  ضدشورش  پلیس  گرفتن  موضع 
مقابل تظاهرات اعتراضی در کاراکاس/ رویترز

قاب بین الملل 
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نابغه 4 ساله و انتقاد از نمایش موز!
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کاش کار به شکایت چندین  باره »پادوانی« نمی رسید

بازیکن سابق استقالل که به  دلیل مصدومیت در 
زمان بازی برای این تیم، با ضایعه نخاعی مواجه و تا 
پایان عمر فلج شد، ابتدا شکایتش از استقالل را به 
AFC و سپس دادگاه عالی ورزش)CAS( برد، اما جوابی 
نگرفت. »پادوانی« به تازگی گفته: »رفتاری که با من 
شد، انسانی نبود. باشگاه ها باید بدانند که بازیکنان 
اشیای یک  بار مصرف نیستند. ما برای باشگاه ها درآمد 
به ارمغان می آوریم... اما در نهایت، چه کسی مراقب 
بازیکن هاست؟«. حاال گفته می شود که دردسر جدیدی 
برای استقالل ایجاد شده، چون پادوانی به اتحادیه 
فوتبالیست ها شکایت کرده. این اتحادیه در بیانیه 
خود نوشته: »ما از تصمیم CAS مبنی بر این  که باشگاه 
مسئولیتی در قبال مصدومیت پایان دوران حرفه ای 
بازیکن ندارد ناامید شدیم، اما با این حال، این پرونده 
را نقطه عطفی در پیشبرد حقوق بازیکنان می دانیم.« 
کاربری نوشت: »به نظرم اخالقا و قانونا باید به مشکالت 
این بازیکن رسیدگی بشه، این کمترین کاری هست که 
باشگاه استقالل در قبال بازیکنی که دوران فوتبالش با 
قطع  نخاع در آن باشگاه به اتمام رسیده، باید انجام بده«. 
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اجاره کارت ملی برای خرید یورو؟

با تصمیم جدید بانک مرکزی مردم می توانند تا سقف 
۵۰۰۰ یورو یا معادل آن از صرافی ها، ارز به نرخ بازار 
متشکل ارزی بخرند. بانک مرکزی می گوید این سهمیه که 
ساالنه یک بار است، به متقاضیانی که از سهمیه ۲۰۰۰ 
دالری امسال خود استفاده کرده اند، تعلق نمی گیرد. 
همچنین متقاضی باید ایرانی باالی ۱۸ سال یا حقوقی 
مقیم باشد و شماره تلفن همراه باید به نام خودش باشد. 
کد ملی، شماره تلفن و امضای مجاز شماره حساب بانکی 
هم باید به نام شخص حقیقی یا شخص حقوقی متقاضی 
این ارز باشد که این خرید پس از احراز هویت مشتری 
و ثبت در سامانه سنا انجام خواهد شد. در همین زمینه 
،کاربری نوشت: »کی فکرشو می کرد یه زمانی خرید ارز 
این همه دنگ و فنگ داشته باشه؟« کاربر دیگری هم 
نوشت: »از فردا باز یک عده کارت ملی شون رو اجاره می 

دن برای خرید یورو«! 
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نمایش وقیحانه موز 80 تومانی در سال 1359!

این تصویر مربوط به گزارشی در روزنامه اطالعات در 
تاریخ ۲۰ اسفند ۱3۵9 است. تعجب از موز ۸۰ تومانی 
با توجه به قیمت دالر در آن زمان که اگر ۲۰ تومان بوده 
باشد به معنی 4 دالر است در حالی که حاال هم یک کیلو 
موز 4 دالر نیست قابل درک است، اما نکته جالب درباره 
چند خط ابتدایی آن است که نوشته شده: »باندهای 
بزرگ وابسته به سرمایه داران غارتگر که زالــووار 
به اقتصاد این کشور چسبیده اند و بخش وسیعی از 
واردات، توزیع و عرضه کاالها و مایحتاج عموم را در 
انحصار خود دارند، هنوز هم از نمایش وقیحانه میوه  های 

لوکس و اشرافی ابایی ندارند«.
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نمایش همزمان عکس پروفایل و آواتار در اینستا

اینستاگرام ویژگی جدید عکس پروفایل پویا را معرفی 
کرده است که به کاربران اجازه می دهد تا عکس پروفایل 
و آواتار خود را به  صورت همزمان به نمایش بگذارند. تا 
قبل از این به روزرسانی، کاربران بین تصویر پروفایل یا 
آواتار خود می توانستند یکی را انتخاب کنند، اما اکنون 
می توانند از هر دو پروفایل خود استفاده کنند. کاربری 
نوشت: »آپدیت اینستاگرام رو می خوایم چکار، آپدیت 
فیلترشکن باید داشته باشیم. از اون خبر ندارین؟«. 
کاربر دیگری نوشت: »خیلی باحاله، برای من جذاب بود«.
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نابغه 4 ساله

تئودور هابز، پسر چهار ساله اهل بریتانیاست که بدون 
مربی و با تماشای برنامه کودک سواد فرا گرفته است. 
او کم  سن ترین کودکی است که به عضویت »منسا«، 
بزرگ ترین و قدیمی ترین انجمن تیزهوشان در جهان 
درآمده است. تئودور می تواند به شش زبان از جمله 
چینی تا ۱۰۰ بشمارد. والدین تئودور از این که او با 
کودکان همسن و سال خود تفاوت داشته باشد، نگران 
هستند و می گویند برای شان مهم است که نگذارند این 
توانایی باعث شود تئودور فکر کند از دیگران بهتر است. 
کاربری زیر این خبر نوشت: »حاال اگر این بچه ایرانی بود، 
پدر و مادرش یه پیج می زدن و فیلم هاش رو می ذاشتن 

و تبلیغ می گرفتن و پول درمی آوردن«!
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فضایی ها شلیک کردن؟

ویدئویی در شبکه های اجتماعی از یک آشپزخانه منتشر 
شده که انگار موشک خورده است. سقف سوراخ شده، 
کابینت ها متالشی و اجاق گاز هم مچاله شده است. در 
ادامه متوجه می شویم که زودپز روی اجاق منفجر شده 
است. بیشتر کاربران فضای مجازی با دیدن این صحنه 
گفته اند که چقدر از زودپز می ترسند و همیشه نگران 
انفجار آن هستند. یکی از کاربران نوشت: »زودپز به 
جهنم، حیف پول نخود و لوبیا و گوشت  داخلش!« کاربر 
دیگری هم نوشت: »حتما قبل از بستن در زودپز از تمیز 
بودن سوپاپ مطمئن بشین، یک سوم ظرفیت زودپز رو 

هم خالی بذارین تا این فاجعه پیش نیاد«.
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گله های ترسناک کالغ ها وسط شهر

چند ویدئوی کوتاه و چند ثانیه ای از پرواز تعداد زیادی 
کالغ در آسمان شهر کی یف اوکراین در شبکه های 
اجتماعی پربازدید شده است. مردم کی یف در شبکه های 
اجتماعی نوشته اند که هرگز چنین گله  های عظیم کالغ ها 
را ندیده اند و بعضی افراد از وحشت مردم در این شرایط 
گفتند. کاربری نوشت: »واقعا ترسناکه. من که فقط 
کلیپش رو دیدم، ترسیدم«. کاربر دیگری نوشت: »هر 
دوتا ویدئو ساختگیه، مشخصه کامپیوتری تولید شده«.

ترکیبی از تمام هنرهای رزمی    
با شنیدن نــام MMA یــاد مبارزه هایی که در رینگ های 
هشت ضلعی برگزار می شود و در نگاه اول هیچ قانونی ندارد  
می افتیم. مبارزانی غرق  درخون که به روش های مختلف سعی 
در پیروزی دارند. بعضی ها به اشتباه این رشته ورزشی را به 
نام  UFC  می شناسند در حالی  که UFC یک سازمان برگزاری 
MMA است. عده کمتری هم به اشتباه این نوع مبارزه را با 
»کشتی کچ« که کاماًل نمایشی است، اشتباه می گیرند و از آن 
 جایی که شباهت های بسیار جزئی بین رینگ کشتی کچ و 
ظاهر برگزاری آن با MMA است، به  واسطه خشونت کالمی 
و رفتارهای زننده ای که در آن مسابقات نمایشی وجود دارد، 
حس بدی به رشته MMA دارند. درحالی که MMA چیزی 
فراتر از یک نمایش از پیش  طراحی شده برای سرگرمی است و 
به معنای واقعی یک رشته ورزشی به  حساب می آید. هنرهای 
رزمی ترکیبی یا همان )MMA( مخلوطی از چند رشته ورزشی 
رزمی است که به ورزشکار این اجازه را می دهد تا در چارچوب 
قوانین و با استفاده از تکنیک های خاصی از چند سبک مختلف 
رزمی از جمله بوکس، جودو، موی تای و جوجیتسوی برزیلی بر 

حریف خود غلبه کند.

ترکیبی از کدام رشته ها؟    
در این ورزش ترکیبی، مبارز با مشت، آرنج، پا، استفاده از 
فنون درگیری و قفل مفاصل سعی در پیروزی برابر حریف 
دارد و به همین دلیل شامل چند رشته ورزشــی می شود. 
یعنی مبارز برای این  که بتواند برتری خود را نشان دهد، 
همزمان باید تمرین های زیادی از رشته های مختلف انجام 
داده باشد تا امکان موفقیت اش را باال ببرد. حاال شاید دلیل 
این  که می شنویم یک کشتی گیر معروف، بوکسور توانمند یا 
تکواندوکار کالس جهانی جذب MMA شده را بهتر درک 
کنید. چون وقتی مبارز در رشته ای در حد استادی باشد 
می تواند با افزایش توانمندی در دیگر رشته ها و با تکیه بر 
نقاط قوت خود به یک مبارز موفق در MMA تبدیل شود. در 
این رشته باید بوکس را برای توانمندی در ضربات و جا خالی 
دادن یاد گرفت. سرعت فوق العاده مشت های بوکسورها در 
MMA باعث می شود مبارزی باشند که حریف، چندان امکان 
نزدیک شدن به آن ها را ندارد چون ممکن است غافلگیر شود. 
رشته موی تای به دلیل ضربات معروف با ساق پا به کمک یک 
مبارز MMA می آید. تکواندو کمک می کند مبارز ضربات بلند 
و سرعتی پا بزند. ووشو باعث برتری در فنون درگیری می شود. 
کشتی کمک می کند مبارز توانایی زیرگیری، رسیدن به  پا و 
خاک کردن حریف را برای تسلط و روانه کردن مشت ها داشته 
باشد. جودو هم برای فنون پرتاب موثر است. با این اوصاف یک 
مبارز هرچقدر فنون مختلف و بدل های بیشتری را یاد داشته  
باشد می تواند با ترکیب کردن آن ها ضمن دفاع و حمله، نتیجه 

بهتری بگیرد.

MMA از کجا آمد؟    
این رشته از آن ورزش هایی است که به  مرور شکل گرفت. وقتی 
بین ورزشکاران رشته های مختلف مبارزه هایی ایجاد می شد 
تقابل نوع فنون و برتری رشته ها در برابر هم باعث جذابیت 
نوع مبارزه ها می شد. از اوایل قرن بیستم این ورزش به اشکال 
مختلف و با تفاوت هایی در جزئیات در سازمان های مختلف 
برگزار می شد تا این  که در دهه 90 میالدی شاخص ترین 
ِبرند این ورزش که معروف ترین 
مبارزان را هم در رینگ هایش دیده 
ظهور کرد یعنی UFC. با موفقیت 
این سازمان و محبوبیت این رشته، 

برندهای دیگری هم شکل گرفت که فایترهای ایرانی که 
می شناسیم همه در آن ها فعال هستند و هنوز هیچ فایتر 

داخلی به UFC نرسیده است.

خشونت بدون مرز؟    
تصور اولیه این است که MMA ورزشی با خشونت بدون مرز 
است؛ در حالی که در این رشته سالمت ورزشکاران اهمیت 
خاصی دارد. معاینه چشم، انواع آزمایش ها مثل چکاپ کامل 
و آزمایش اچ، آی وی و هپاتیت از جمله مواردی است که مدام 
از ورزشکاران گرفته می شود تا سالمت آن ها و رقبای شان 
به  خطر نیفتد. در همین راستا، بسیاری از ضربات هم خطا 
هستند، مثل ضربه با سر، حمله به چشم، کشیدن مو، ضربه 
به ستون فقرات و کار روی مفاصل ، هل دادن و... پس این 
ورزش را با دعوای خیابانی اشتباه نگیرید. از این ها مهم تر 
هر نوع شرط  بندی که ذات رقابت و مبارزه را به مخاطره 
بیندازد در سازمان های رسمی برگزاری MMA به شدت 

ممنوع است.

برنده چه کسی است؟    
بــرای مخاطب معمولی که به تماشای مبارزه ها نشسته 
تشخیص این  که یک مبارز  چرا برنده شد گاهی سخت است 
چون همه مبارزه ها به ناک  اوت ختم نمی شود. پیروزی در 
MMA معموال با ناک اوت کردن حریف، اجرای »سابمیشن« 
روی حریف )قفل کردن مفاصل و گردن تا زمان تپ کردن 
حریف روی تشک یا بدن مبارز یا تسلیم شدن به  صورت لفظی(  
یا اتمام مبارزه با نظر داور، دکتر  یا یکی از کرنرمن ها )هم تیمی 
یا مربی کنار تشک( به نشانه تسلیم به دست می آید.اگر مبارزه 
با هیچ یک از این ها به پایان نرسید، بعد از اتمام زمان مبارزه با 
استفاده از سیستم 10 امتیازی بوکس، برنده توسط هیئت 
داوری 3 نفره کنار تشک تعیین می شود، به این صورت که 
برنده راند معموال 10 امتیاز کامل را می گیرد و بازنده 9 امتیاز 

یا کمتر کسب می کند. 

MMA در ایران    
از سال 1400 زمزمه هایی مبنی بر برگزاری مسابقات 
این رشته در کشور به  گوش رسید. ثبت نام هایی شد و گویا 
مسابقاتی غیر فراگیر هم برگزار شد، اما مسابقاتی که از جمعه 
شاهد آن خواهیم بود اولین دوره رسمی مسابقات در سطح 
کشوری است. مسابقات زیرزمینی هم که قبل از سال 1400 
وجود داشته است، اما چرا این اتفاق را از جهات زیادی می توان 

مثبت ارزیابی کرد؟

پیشگیری از مبارزه های  غیرقانونی    
MMA به رغم خشونتی که دارد در کشور ما طرفداران زیادی 
بین ورزشکاران و تماشاگران پیدا کرده است و وقتی مسابقات 
رسمی نباشد این عالقه به سمت جریان زیرزمینی می رود، 
اما با برگزاری رسمی این مسابقات در کشور، نگرانی ها 
بابت مسابقات غیررسمی و پیامدهایش کم می شود؛ وقتی 
مبارزه ها زیرزمینی باشد احتمال وجود پدیده های زشتی 
مثل شرط  بندی، رعایت نکردن قوانین، اصولی و حرفه ای 
برگزار نشدن رقابت و نداشتن تمرین و نبود مربی  و رفتار 
غیرحرفه ای وجود دارد، اما وقتی مسابقات زیرنظر فدراسیون 
باشد خبری از شرط بندی، مصدومیت سنگین به دلیل رفتار 
غیرحرفه ای و غیرمسئوالنه مبارزان، در دسترس نبودن 
خدمات درمانی سریع در محل برگزاری و... هم نیست. پس 
باید به انتظار بنشینیم و ببینیم در اولین دوره این رقابت ها چه 

اتفاقی می افتد.  

روز جمعه اولین دوره مسابقات کشوریMMA  به  صورت رسمی برگزار می شود؛ از این ورزش ترکیبی چه 
می دانیم و برگزاری رسمی آن چه فوایدی دارد؟

فایرتهای ایراین به  صف شدند

برای نخستین بار رقابت های MMA قهرمانی کشور روز جمعه در سالن افراسیابی تهران با حضور 42 ورزشکار برگزار 
می شود. این مسابقات برای نخستین بار به صورت قانونی و رسمی در ایران با موافقت وزارت ورزش و زیر نظر فدراسیون 
ورزش های رزمی برگزار می شود. مسابقاتی که فرایند گرفتن مجوز برای برگزاری آن در کشورمان مدت ها به طول 

انجامید، اما از این ورزش چه می دانیم و چرا باید از برگزاری رسمی آن استقبال کنیم؟

روی خط مزاحمت! 
پیرزن 81 ساله ای با مزاحمت های مکرر با اورژانس همه را 

غافلگیر کرد، به این مناسبت مروری داریم برتماس های 

تلفنی بی دلیل و عجیب  و  غریب در ایران        و دنیا

پیرزن 81 ساله   ثابت  کرد که مزاحمت های تلفنی ممکن  است 
از سر تنهایی هم اتفاق  بیفتد! روز گذشته فایل صوتی بخشی 
از تماس های او با اورژانس115 اصفهان منتشرشد. این خانم 
طی 2 ماه بیش از 100بار با اورژانس تماس گرفته  بود و هربار با 
شرح عالیم بیماران خیالی که بیشترشان  سکته قلبی کرده  
بودند از اورژانس تقاضای امداد می کرد. او بعد از مشخص 
 شدن هویت خود و دلیل انجام این کار گفته  بود: »تنها بودم 
و هم صحبتی نداشتم.« در این مطلب درباره جزئیات بیشتر 
این مزاحمت می خوانید و با عجیب ترین مزاحمت های تلفنی 

دنیا آشنا خواهید شد.

 مریض  های خیالی مادربزرگ!    
»+آدرس سر کوه صفه! )کوهی در جنوب غربی شهر اصفهان( 
–چی شده خانم؟ چه اتفاقی افتاده؟ +هیچی! همین  طوری!« 
این یکی از مکالمات کوتاه زن81 ساله اصفهانی با اورژانس 
اصفهان است. لهجه اصفهانی شیرینی دارد ولی مزاحمت ها 
و مکالمه هایش خبر از تلخی تنهایی اش می دهد. دکتر 
ــس پیش بیمارستانی استان  فرهاد حیدری، رئیس اورژان
ــاره این مزاحمت ها به رکنا گفته  بود: »خانِم  اصفهان درب
سالمندی که بیش از یک سال، با تماس های مکرر با 115، 
ایجاد مزاحمت می کرد پس از طرح شکایت از سوی مرکز 
اورژانس استان و با پیگیری معاونت دادستانی استان اصفهان 
به معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی معرفی و به مرکز 
نگهداری از سالمندان منتقل شد. در تماس های زیادی 
که این خانِم سالمند با 115 برقرار می کرد، طی عناوین 
مختلف اعم از استفاده از عبارات نامفهوم، ناسزاگویی به 
کارشناسان 115، درخواست امدادخواهی کاذب و دادن 
آدرس نامشخص از شیوه های مزاحمت وی بود.« متاسفانه 
اورژانس یکی از پرمزاحم ترین سازمان هاست  به طوری که 
رئیس مرکز اورژانس تهران در دی ماه امسال روی آنتن گفت  
13درصد تماس های این سازمان در ماه سهم مزاحم هاست.

با پلیس و آتش  نشانی هم شوخی؟!    
باورتان می شود فردی 2 هزار بار برای پلیس110 مزاحمت 
ایجاد کند؟ این اتفاق در سال 98 افتاده  است. عباسعلی 
بهدانی فرد، جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان این خبر 
را اعالم کرد و گفت: »این متهم با استفاده از  6تلفن  همراه 
مختلف حــدود 2هــزار مرتبه با فوریت های پلیس تماس 
 گرفته که این مسئله موجب اخالل در مأموریت های محوله 
پلیس 110 شده اســت.« البته این فرد بعد از تالش های 
شبانه روزی و با هماهنگی مقام قضایی، طی یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر و برای صدور حکم کیفری به دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان بندرعباس معرفی  شد. سازمان 
آتش نشانی یکی دیگر از سازمان هایی  است که با حجم زیادی 
از مزاحمت های تلفنی روبه روست به طوری که طبق آمار سال 
1400 از هر  5هزار تماس روزانه با این سازمان، فقط 300 
تماس آن واقعی و بقیه مزاحمت است و این آمار عجیب در 

شهرستان ها نیز وجود دارد.

مزاحمت  های جهانی    
همزمان با همه گیری کرونا، در جهان اتفاق عجیبی افتاد و 
آمار مزاحمت های تلفنی به سازمان های امدادی یا پلیس که 
شماره رند و کوتاه داشتند ،بیشتر شد. به گزارش رسانه هدهد 
کانادا،  در یکی از آن سال ها مردی با اورژانــس کانادا تماس 
گرفته و از اورژانــس خواسته  بود به مدیرش اطالع دهند که 
امروز نمی تواند به محل کار برود و بیمار شده است! مزاحمت 
عجیب دیگر مربوط به پسربچه ای بود که دلش نمی خواست با 
خانواده اش به مسافرت برود و به همین دلیل با اورژانس تماس 
می گرفت و از آن ها درخواست می کرد تا به والدینش این قضیه 
را بگویند. در تماس های زیادی هم، مردم با اورژانــس برای 
سفارش پیتزا تماس گرفته  بودند. یکی از موارد عجیب  دیگر 
هم مربوط به7 سال پیش در منیتوبا یکی از پرجمعیت ترین 
استان های کاناداست. دو دختر که  60بار در طول یک ماه 
تابستان برای اورژانــس مزاحمت  ایجاد کرده  بودند توسط 
پلیس بازداشت  شدند. در کانادا جریمه های نقدی برای 
مزاحمت های تلفنی تعریف شده  است. در برخی از استان های 
کانادا در صورت تماس بی دلیل با پلیس، شخص مزاحم محکوم 
به پرداخت جریمه  نقدی است که از  250دالر کانادا شروع 
می شود. به گفته پلیس کانادا، افراد تماس  گیرنده در برابر 
ماموریتی که برای پلیس ایجاد می کنند ،مسئولیت دارند. 

# هشتگ



پنج شنبه  6 بهمن  1401 .  شماره 21139
5ورزش4  رجب  1444  .  26 ژانویه 2023

گروه ورزش/ مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر امروز با انجام 
دو مسابقه آغاز می شود که استقالل میزبان ملوان انزلی است 
و سپاهان رده دومی مهمان نساجی مازندران است، اما قطعا 
مهم ترین اتفاق  هفته هفدهم بازگشت تماشاگران به ورزشگاه 
هاست. هرچند هفته گذشته هم در چند بازی شاهد حضور 
تماشاگران پس از چند ماه غیبت در ورزشگاه ها بودیم ،اما از این 
هفته بیشتر بازی های لیگ با حضور تماشاگران برگزار خواهد 
شد. با وجود ابراز نگرانی مسئوالن تیم ها و بازیکنان از غیبت 
تماشاگران روی سکوها در چند ماه گذشته، اعالم نرخ جدید 
بلیت بازی ها از سوی چند باشگاه همه را شوکه کرده است. 
به طور مثال باشگاه استقالل که در بازی با ملوان میزبان است 
قیمت بلیت ها را به طرز عجیب و سوال برانگیزی باال برده که 
با توجه به وضعیت اقتصادی مردم احتماال تهیه بلیت از عهده 
بسیاری از آن ها خارج خواهد بود و شاهد استقبال نکردن و 
کاهش تعداد تماشاگران خواهیم بود. باشگاه استقالل در 
شرایطی این افزایش بهای بلیت را انجام داده که این باشگاه و 
پرسپولیس ابتدای فصل قیمت بلیت های بازی های خانگی 
را به شکل چشمگیری افزایش دادند و این مسئله انتقادهای 

زیادی را برانگیخت ،اما سرخابی ها عقب نشینی نکردند و بلیت 
فروشی با همان قیمت های اعالم شده ادامه یافت و حاال دوباره 

همان بلیت های گران، افزایش یافته و گران تر شده است!

 استقالل – ملوان، خداحافظی با بحران؟        
آبی پوشان با دو شکست متوالی در لیگ برتر به رده چهارم 
جدول سقوط کردند تا ساپینتو سرمربی پرتغالی استقالل 
روی لبه تیغ قرار بگیرد ،با این حال فعال او ابقا شده و دست 
به خانه تکانی در تیم زده و سیاوش یزدانی را به دلیل 
عملکرد ضعیف در دو بازی اخیر مقابل تراکتور و سپاهان 
کنار گذاشته است. استقالل بحران زده که با پرسپولیس 
صدرنشین جدول 8 امتیاز اختالف دارد و در رده چهارم قرار 
گرفته، امروز اولین بازی هفته هفدهم را در حالی برگزار می 
کند که قرار است هوادارانش هم به ورزشگاه بروند. حال 
سوال این جاست که آیا حضور هواداران می تواند به پایان 
بحران استقالل کمک کند یا فشار تماشاگران و اعتراض 
آن ها باعث تشدید بحران آبی ها خواهد شد؟  ملوان حریف 
امروز استقالل اگرچه در رده های انتهایی جدول است ،اما 

همیشه برای تیم های بزرگ حریف سرسختی بوده است 
به خصوص حاال که قوی سپید در هفت بازی اخیر نباخته 
و با دو برد متوالی شرایط بهتری پیدا کرده و حتی مربی این 
تیم پیش از بازی مدعی شده برای برد به تهران آمده اند و 
می خواهند استقالل را در آزادی شکست دهند! استقالل 
اولین بردش در فصل جاری  را در انزلی  به دست آورد آن 
هم با کامبک و درخشش قائدی. البته اولین حاشیه سازی 
این تیم و ساپینتو مربی پرتغالی هم در انزلی رقم خورد و به 
برانکار لگد زد و بعد از برد 3 بر یک از آن ها عذرخواهی کرد. 
این بازی به نوعی تمرین برای مرحله یک هشتم نهایی جام 
حذفی هم هست چرا که دو تیم اوایل اسفند باید در جام 

حذفی هم به مصاف هم بروند.  

فوالد- پرسپولیس، چشم مدعیان به اهواز        
ــازی فوالد  حساس ترین دیـــدار روز دوم هفته هفدهم، ب
خوزستان و پرسپولیس تیم صدرنشین جــدول اســت. تیم 
یحیی گل محمدی که در چند هفته اخیر بازی های خوبی 
ارائه کرده و توانسته اختالف 5 امتیازی با تیم دوم ایجاد کند به 
حریف سرسخت جنوبی رسیده است، تیمی که در بازی رفت 
هم در ورزشگاه آزادی یقه پرسپولیس را گرفت و سرخ پوشان را 
متوقف کرد. گل محمدی که حاال دیگر نگران جدایی لوکادیا 
نیست و بازیکنان آماده ای چون شیخ دیاباته و عمری را در خط 
حمله دارد باید به مصاف تیمی برود که تا پایان هفته شانزدهم 
9 تساوی دارد و در رده ششم قرار گرفته است. فوالد که خود 
را برای مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آماده می کند 
شاید در لیگ برتر مدعی نباشد، اما قطعا می تواند برای مدعیان 
دردسر درست کند و از آن ها امتیاز بگیرد، اتفاقی که اگر در 
بازی با پرسپولیس رخ دهد و مدعیانی چون سپاهان و استقالل 

و گل گهر به پیروزی برسند همه دعاگوی نکونام خواهند بود.
 

برنامه هفته هفدهم لیگ برتر
امروز 

استقالل – ملوان انزلی - ساعت ۱5- ورزشگاه آزادی
نساجی - سپاهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه وطنی قائم شهر

 
فردا 

آلومینیوم اراک- نفت آبادان - ساعت ۱۴- ورزشگاه امام 
خمینی

ذوب آهن - تراکتور - ساعت ۱۴- ورزشگاه فوالدشهر
پیکان - مس کرمان - ساعت ۱۴- ورزشگاه انقالب کرج

گل گهر - مس رفسنجان - ساعت ۱5- ورزشگاه شهید 
سردار سلیمانی

نفت مسجد سلیمان- هوادار - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید 
محمدی

فوالد - پرسپولیس - ساعت ۱۷:۱5- ورزشگاه شهدای 
فوالد

ستاره تیم ملی منتظر پیشنهاد سرخابی ها 
ستاره تیم ملی به خبر بازگشتش به فوتبال ایران واکنش نشان داد. 
علی قلی زاده مهاجم تیم فوتبال شارلوای بلژیک در واکنش به 
خبر جدایی اش از این تیم گفت: هنوز چیزی مشخص نیست 
و تا پایان فصل با شارلوا قرارداد دارم. این که دوباره به فوتبال 
ایران برمی گردم یا نه تا پایان هفته مشخص می شود، منتظرم 
ببینم چه اتفاقی رخ می دهد.وی در خصوص پیشنهاد از دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس ادامه داد: »پیشنهادهایی از 
لیگ برتر ایران دارم ،اما هنوز هیچ پیشنهاد رسمی به من نشده  
و تماس مستقیمی از سوی باشگاه استقالل و پرسپولیس با من 
صورت نگرفته است. طبیعتا اگر پیشنهاد رسمی برسد، حتما به 

آن فکر می کنم و تصمیم می گیرم«.

آفساید

خبر

بلیت یک میلیونی برای بازی استقالل 

تیم استقالل در هفته هفدهم لیگ برتر و در ورزشگاه 
آزادی به مصاف ملوان انزلی خواهد رفت.با توجه به 
صدور مجوز حضور تماشاگران، بلیت فروشی این 
دیدار آغاز شده و این در حالی است که قیمت ها دو 
برابر شده و افزایش چشمگیری داشته است. قیمت 
بلیت ها در جایگاه ویژه نیز به یک میلیون تومان افزایش 

پیدا کرده است.

پاسخ منفی مودریچ به النصر
لوکا مودریچ، کاپیتان تیم ملی کرواسی و بازیکن رئال 
مادرید پیشنهاد باشگاه النصر برای پیوستن به این تیم 
در تابستان سال آینده را رد کرد.قرارداد مودریچ با 
رئال مادرید در پایان فصل جاری به اتمام می رسد و دو 
طرف هنوز قرارداد جدیدی را برای ادامه این همکاری 

به امضا نرسانده اند.

رئال مادرید و 3 فینال در یک هفته 

رئال مادرید قبل از جام باشگاه های جهان ۴ بازی برگزار 
خواهد کرد که 3بازی حکم فینال را برای این تیم دارد. 
به نقل از آاس، اولین فینال امشب در برنابئو خواهد 
بود و رئال ممکن است یک جام دیگر را از دست بدهد. 
پس از ناکامی در سوپرجام اسپانیا و تقدیم قهرمانی به 
بارسلونا، رئال امشب در یک چهارم نهایی کوپا دل ری 
برابر رقیب همشهری قرار خواهد گرفت. از بین رئال و 
اتلتیکو یک تیم راهی نیمه نهایی می شود و رئال که از 
سال 20۱۴ دیگر نتوانسته فاتح کوپا دل ری شود، نمی 
خواهد برابر اتلتیکو ناکام بماند. پس از این بازی رئال 
مادرید یک شنبه در برنابئو میزبان سوسیداد، تیم سوم 
جدول اللیگاست. سوسیداد در 9 بازی اخیر خود در 
همه رقابت ها شکست نخورده و رکورد 8پیروزی و یک 
تساوی را در کارنامه دارد. رئال سه روز پس از این بازی 
باید در برنابئو بازی عقب افتاده خود برابر والنسیا را 
برگزار کند. رئال نه برابر سوسیداد و نه والنسیا حق امتیاز 
از دست دادن ندارد.3 امتیاز فاصله رئال با بارسا در صدر 
جدول است و امتیاز از دست دادن در این دو بازی برای 
کهکشانی ها گران تمام خواهد شد. رئال همچنین قبل 
از سفر به مراکش برای جام باشگاه های جهان، یک بازی 

دیگر در اللیگا و در زمین مایورکا انجام خواهد داد. 

 اعالم تاریخ برگزاری انتخابات
9 فدراسیون

آرش فرهادیان مدیرکل امور مشترک فدراسیون های 
ــزاری 9 مجمع انتخاباتی تــا پایان  ــرگ ورزشـــی از ب
امسال خبر داد و گفت: »مجمع انتخابات فدراسیون 
شمشیربازی در 2۶ بهمن ماه، دوچرخه سواری در 30 
بهمن، قایقرانی در ۴ اسفند، هندبال در ۱0 اسفند، 
هاکی در ۱۴ اسفند، وزنه برداری در ۱5 اسفند، کاراته 
در ۱۶ اسفند، ناشنوایان در 23 اسفند و ژیمناستیک 
در 2۴ اسفند برگزار خواهد شد.« وی افزود: »از ۱20 
روز گذشته، با هماهنگی های صورت گرفته با وزیر و 
معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان، فرایند ثبت نام فدراسیون های ورزشی که 
دوره ریاست آن ها به پایان رسیده بود، طبق اساسنامه 
انجام شد و تمام موارد مربوط به انتخابات بر اساس 
مقررات صورت گرفت. همچنین کمیسیون تطبیق و 
شورای تجدید نظر در خصوص این فدراسیون ها برگزار 
و اسامی کاندیدای پست ریاست فدراسیون و اعضای 
هیئت رئیسه به نهادهای نظارتی برای احراز صالحیت 
ارسال شد و بنا بر مقررات قانونی تاریخ برگزاری مجمع 
انتخاباتی فدراسیون های ورزشی که با سرپرست اداره 
می شدند، مشخص شد و برخی از فدراسیون ها در 
کنار برگزاری مجامع انتخاباتی، برگزار کننده مجامع 
عمومی سالیانه نیز خواهند بود.« فرهادیان به برگزاری 
2 جلسه با روسای فدراسیون های ورزشی با حضور 
وزیر ورزش و معاونان وزارتخانه، تا پایان امسال اشاره 
کرد و گفت: »در این جلسه ،مسائل مربوط به وزارت 
ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی ارزیابی می 
شود، همچنین در فروردین و اردیبهشت  ماه سال آینده 
چندین مجمع انتخاباتی برگزار خواهیم کرد که اسامی 

و تاریخ برگزاری مجامع اعالم خواهد شد.«

ویژه

واکنش سجادی به تحریم شدنش از سوی 
اتحادیه اروپا

سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دیروز و در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در واکنش به خبر تحریم خود از سوی اتحادیه اروپا 
گفت: »این موضوعات جدید نیست؛ شعارهای قشنگی درباره 
ورزش عاری از سیاست می شنویم، اما می بینیم که در موضوع 
جنگ بین روسیه و اوکراین، تیم های ورزشی روسیه را تحریم 
می کنند. میلیون ها دالر از پول فوتبال ایران به بهانه تحریم های 
ظالمانه ضبط شده است. این فراز و فرودها بوده و ما این اتفاق 
را به فال نیک می گیریم و جای خداقوت به همکاران مان دارد 
که به وظیفه خود به خوبی عمل کردند. منشور المپیک چیز 
دیگر اســت و ایــن گونه اقــدامــات چیز دیگری می گوید.« وی 
همچنین درخصوص حضور تماشاچیان در بازی های لیگ برتر 
فوتبال گفت: »نه تنها لیگ فوتبال بلکه باید شور و نشاط به همه 
رشته های ورزشی بازگردد؛ ظرفیت سنجی و هماهنگی انجام 
شده تا مسابقات ورزشی فعال با 30 درصد تماشاگر برگزار شود.«

رستمی از پاریس برنگشت!
مسابقات اوپن فرانسه طی روزهــای 30 دی تا 2 بهمن ماه در 
پاریس برگزار شد. سجاد گنج زاده، مهدی  خدابخشی و صالح 
اباذری از تیم بیمه تعاون در این رویداد حاضر شدند که خدابخشی 
ــاذری برنز گرفت. درحالی که گنج زاده  برای  مــدال نقره و اب
برگزاری استاژ در کشورهای اروپایی است و به زودی به ایران 
بازمی  گردد ولی فرزاد رستمی نماینده وزن منهای ۷5 کیلوگرم 
تاکنون به ایران بازنگشته است. با توجه به  مطالبی  که او پس از 
حضورش در فرانسه در صفحه شخصی خود منتشر کرده شایعه 
پناهندگی او قوت گرفته است. این درحالی است که فدراسیون 
کاراته دیروز در اطالعیه ای اعالم کرد: »رستمی ملی پوش نبوده 
و بدون اطالع و هماهنگی فدراسیون و حتی بدون اخذ مجوز 
شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان در مسابقات اوپن 

فرانسه شرکت کرده است.«

اخبار منهای فوتبال

 افتخاری دیگر برای شاهزاده
 پارسی پورتو 

طارمی پرچم دار آسیا شد
 

گروه ورزش/ دو شب پیش نشریه معتبر گاردین از 
تاریخ سازی مهدی طارمی در دنیای فوتبال در سال 
2022 خبر داد.ستاره ایران برای اولین بار در تاریخ 
توانست در جمع ۱00 بازیکن برتر فوتبال قرار گیرد.
طارمی در ســال 202۱ نیز نمایش خوبی داشــت، 
اما به ستارگانی مثل امیل هویبریگ، یوری تیلمانز، 
گابی، فابینیو و یواخیم میله قافیه را باخت تا نتواند در 
جمع ۱00 بازیکن برتر قرار گیرد. وی با درخشش در 
مسابقات ملی و باشگاهی سال 2022 و گلزنی در جام 
جهانی قطر توانست این بار در بین ۱00 فوتبالیست 
برتر به انتخاب گاردین قــرار بگیرد. نکته قابل توجه 
دیگر از تاریخ سازی شاهزاده پارسی پورتو حضور یک 
آسیایی دیگر در جمع ۱00 بازیکن برتر است. در سال 
های 20۱9،20۱8، 2020 و 202۱ ، قاره آسیا تنها 
یک نماینده داشت که آن هم ستاره کره جنوبی بود. 
سون هئونگ مین در این سال ها پرچم آسیا را در جمع 
برترین های دنیا یکه و تنها باال نگه داشت و حاال به نظر 
می رسد این پرچم به دستان ستاره ایران رسیده است. 
طارمی نه تنها سون هئونگ مین را پشت سر گذاشته 
بلکه از ستاره هایی چون اوناهی، نونیز و مارتینز هم 
پیشی گرفته است. عزالدین اوناهی که در جام جهانی 
با مراکش درخشید، داروین نونیز که با رقمی سرسام آور 
از بنفیکا به لیورپول پیوست و همین  طور لیساندرو 
مارتینز یکی از اعضای تیم ملی فوتبال آرژانتین در جام 
جهانی 2022، نمره ای کمتر از مهدی طارمی دریافت 
کرده اند تا بیش از پیش ارزش ستاره ایرانی پورتو تحسین 
کارشناسان را برانگیخته باشد. از داوران برجسته ای  که 
در انتخاب گاردین مشارکت داشته اند می تــوان به 
جونینیو ستاره سابق برزیل، مایکون مدافع سابق اینتر 
و تیم ملی برزیل و همین طور به آورام گرانت سرمربی 
سابق چلسی اشاره کرد که این تیم را در سال 2008 به 
فینال لیگ قهرمانان اروپا هم رساند. فاتح تریم، سرمربی 
سابق میالن و تیم ملی ترکیه نیز یکی دیگر از داوران این 
نظرسنجی معتبر به شمار می رود. طارمی پیش از این 
افتخارآفرینی تازه، در هفته های گذشته هم حسابی 
خبرساز بود و عناوین بهترین گلزن آسیا و بهترین بازیکن 

لیگ پرتغال در سال 2022 را از آن خود کرد. 

گزارش

مصاف استقالل بحران زده با ملوان 
و کار سخت صدرنشین در اهواز

ستاره سابق بارسا  به 18 سال حبس محکوم شد

دنی آلوز ستاره سابق بارسلونا به جرم تجاوز به 
۱8 سال حبس در زندان فدرال برزیل محکوم 
شد و باید دوران محکومیت خود را در زندان فدرال 
برزیل بگذراند. مهم ترین مدرک درباره بازیکن 

برزیلی، گزارش پزشکی قانونی است که ادعای 
تجاوز مطرح شده از سوی قربانی پرونده را تأیید 
می کند و برعکس ادعای بی گناهی آلوز را کذب 
می داند. طبق این گزارش؛ در نخستین معاینه 

صورت گرفته روی قربانی پس از وقوع حادثه، نه 
تنها آثار درگیری فیزیکی در بدن او یافت شده، 
بلکه عالیم بالینی از وقوع تجاوز هم دیده شده 

است.

گروه ورزش/ مراسم رونمایی از نخستین حامی مالی 
فدراسیون وزنه برداری دیروز درحالی با حضور سجاد 
سلیمی  بهداد  فدراسیون،  سرپرست  انوشیروانی، 
سرپرست نایب رئیسی، حسین توکلی عضو کمیته فنی 
فدراسیون و حسین مقامی سرپرست دبیری برگزار 
شد که چند غایب سرشناس داشت؛ حسین رضازاده، 
ــوروش باقری و سعیدعلی حسینی. ایــن غیبت ها  ک
درحالی به چشم اهالی رسانه آمد که انوشیروانی در 
واکنش به آن پاسخ بی حاشیه ای داد تا بگوید: »این 
عزیزان را حتما کنار خودمان داریم. حسین رضازاده 
به دلیل ازدواج برادرزاده اش به اردبیل رفت و کوروش 
و  گرفتند  تماس  استان  هیئت  رئیس  چند  و  باقری 
عذرخواهی کردند که شرایط شرکت در مراسم را 
نداشتند. همکاری با این عزیزان را ادامه می دهیم و 
هیچ مشکلی با هیچ عزیزی نداریم. به اکثر قهرمانان 
این رشته تا حد ممکن جایگاه داده ایــم.« انوشیروانی 
با اشاره به اتفاقات خوب رقم خورده در وزنه برداری 
از هفت ماه پیش تاکنون می گوید: »روز اول جایی را 
تحویل گرفتیم که نشستن در اتاق های آن مشکل بود 
و کمپ تیم ملی هم که داستان خاص خود را داشت. 
در اولین بازدیدی که از کمپ تیم های ملی داشتم، 
اشکم درآمد. اگر مسئولیتی را قبول می کنیم باید به 

نیازها نیز توجه کنیم. مــردم با قهرمانان رشته های 
ورزشی زندگی می کنند. متاسفانه در گذشته از حق 
وزنه برداری به خوبی دفاع نشد، ما باید تالش کنیم و 
ایده جدید مدیریتی داشته باشیم. امــروز یک حامی 
مالی بزرگ داریم که پشت وزنه برداری ایستاده است. 
در این مدت شبانه روز کار کردم و منتی نمی گذارم 
چون به عشق وزنه برداری خدمت کردم. اخذ اعتبار و 
تخصیص به نام تمام استان ها از مهم ترین اقدامات ما 
بود. سه درخواست از دولت سیزدهم داشتیم که یکی از 
آن ها اختصاص ۶2 میلیارد تومان برای همه استان های 
کشور است که نخستین مرحله به مبلغ ۷ میلیارد تومان 

ابالغ شد و مرحله دوم آن نیز اسفندماه اعالم خواهد شد. 
باید استان ها را از نظر تجهیزات و امکانات توانمند کنیم. 
پرورش استعداد، برگزاری مسابقات و تجهیزات هزینه 
زیادی دارد. تجهیزات وزنه برداری از ۱5 سال گذشته 
به روز نشده است و برای نوسازی تجهیزات 30 میلیارد 
اعتبار گرفتیم و به زودی این کار را انجام می دهیم.« 
دارنده مدال نقره بازی های المپیک 20۱2 لندن ادامه 
می دهد: »رشته »کراس فیت« به عنوان زیر مجموعه 
فدراسیون وزنه برداری درآمد و با اهداف مختلف این را 
قبول کردیم چون 80 درصد کراس فیت وزنه برداری 
است و کمک زیادی به استعدادیابی خواهد کرد. تعامل 
با استانداران یکی از مهم ترین کارهای ماست. رایزنی ها 
در این چند ماه جــواب داده ،امــا باید تالش بیشتری 
ــدازی  کنیم. سامانه وزنــه بــرداری و کــراس فیت راه ان
شده و بحث آمــوزش را به  صــورت جدی تا آخرین روز 
خدمتم در وزنه برداری ادامه خواهم داد.« سرپرست 
فدراسیون همچنین تحریم وزیر ورزش ایران از سوی 
اتحادیه اروپا را هم محکوم می کند و می گوید: »تحریم 
اروپا را محکوم می کنیم. سجادی قهرمان ملی و مدیری 
کاربلد در ورزش ایران است.« گفتنی است در این مراسم 
تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون وزنه برداری و شرکت 

ارتباطات سیار ایران )همراه اول( به امضا رسید.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری تحریم ورزش را محکوم کرد 

انوشیروانی: نوسازی تجهیزات وزنه برداری 30 میلیارد تومان هزینه دارد

محرومیت در انتظار رونالدو
نشریه ایتالیایی از احتمال محرومیت ابرستاره پرتغالی به دلیل تقلب باشگاه یوونتوس خبر داد.
باشگاه یوونتوس و مدیرانش در یک حراج هفته گذشته به دلیل دستکاری و تقلب در اسناد 

مالی از سوی دادگاه فدرال با جریمه و محرومیت مواجه شدند.یوونتوس با کسر ۱5 امتیازی 
مواجه و جریمه نقدی هم برای این باشگاه در نظر گرفته شد و حتی احتمال دارد از رقابت های 

اروپایی کنار گذاشته شود.در جدیدترین خبرها در این زمینه ،نشریه گازتا دلو اسپورت از باز 
شدن پای کریستیانو رونالدو به این پرونده تقلب خبر داد.دادگاه به بررسی قراردادهای 

یوونتوس در سال 20۱8 و 20۱9 ورود کرده و یکی از پرونده ها انتقال رونالدو به 
بیانکونری است.در صورت تایید شدن تقلب در اسناد مالی، محرومیت یک ماهه 

در انتظار ابرستاره پرتغالی است.رونالدو ماه گذشته به النصر عربستان ملحق 
شد و در صورت تایید شدن تقلب در قرارداد رونالدو این شوک بزرگی برای 

سعودی هاست چون برای چندین هفته این بازیکن را از دست می دهند.

   آغاز هفته هفدهم با حضور تماشاگران و شوک قیمت بلیت ها   

مذاکره هوادار با دژاگه و کاپیتان سابق استقالل
کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان یکی از گزینه های تقویت تیم تهرانی است.کاپیتان 
اسبق تیم ملی که سابقه بازی در وولفسبورگ، فوالم و ناتینگهام فارست را نیز دارد در رادار 
ساکت الهامی قرار گرفته و ممکن است به زودی قرارداد جدیدی را امضا کند.اشکان دژاگه 
که رابطه خوبی هم با سرمربی فعلی هوادار دارد، در صورت جدایی از فوالد، مذاکرات 

نهایی برای عضویت در تیم هوادار را انجام خواهد داد. به این ترتیب او با نهایی شدن 
توافقات الزم، پس از دوران حضورش در تراکتور دوباره در کنار مسعود شجاعی 

توپ خواهد زد.همچنین با توجه به جدایی قطعی وریا غفوری از فوالد خوزستان، 
صحبت هایی به صورت غیر مستقیم برای حضور او در جمع بنفش های تهران 
انجام شده است. به این ترتیب باید دید آیا این مذاکرات به مرحله نهایی خواهد 
رسید یا خیر؟ در صورت نهایی شدن مذاکرات، کاپیتان سابق استقالل خرید 

جذاب دیگری برای تیم تهرانی هوادار خواهد بود.



متوقف نشدن پخش آثار به دلیل 
خطای بازیگر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از متوقف نشدن 
پخش یک اثر به دلیل خطای یکی از بازیگران و 
سیاست دولت برای حمایت از اهالی فرهنگ و 

هنر خبر داد.
محمدمهدی اسماعیلی درباره مشکالت سریال 
نمایش خانگی »سقوط« به باشگاه خبرنگاران 
ــن ســریــال تصمیم گیرنده  گــفــت: »دربــــاره ای
نهاد های ذیل وزارت فرهنگ نیستند. البته ما 
به صورت کلی سیاستی را اعالم کردیم که طبق 
آن، در تمامی مجموعه های فیلم و سریال اگر 
پس از پایان مراحل تولید خطایی توسط یکی از 
عوامل انجام شده باشد، آن را به تمام آن مجموعه 
تسری ندهیم. این سیاست ماست که اعمال هم 

شده است.«
او گفت: »در این مدت فیلم هایی بوده که قصد 
پخش شدن داشتند و بازیگری دچــار مشکلی 
شده و اتفاقی دیگر افتاده، ما دستور توقف را 
نداده ایم.« اسماعیلی ادامه داد: »نگاه دولت آن 
است که از اهالی فرهنگ و هنر حمایت کند و 
خطای یک نفر را به کل مجموعه تسری ندهد. 
دربــاره سریال »سقوط« نیز اختالف نظر هایی 
وجود دارد و دوستان در حال مذاکره هستند تا 

بتوان مسائل و مشکالت را حل کرد.«

 خداحافظی مسعود فراستی 
با تلویزیون

مسعود فراستی با انتشار یک ویدئو اعالم کرد از 
این پس دیگر در تلویزیون حضور نخواهد داشت 
و نقدهایش را از طریق یوتیوب مطرح خواهد کرد.

به گزارش صبا، مسعود فراستی در این ویدئو که 
از یوتیوب وایرال شده گفته است: »از این به بعد 
این مدیوم اصلی تصویری من خواهد بود. به جز 
کالس هایم، با یوتیوب با شما حرف می زنم. یعنی 
نه تلویزیون نه جشنواره و نه فیلم های ایرانی در 
جشنواره! با این ها کاری ندارم. اگر هم بخواهم 
بعدها درباره سینمای ایران حرف بزنم، راجع به 
فیلم های به درد بخورش حرف می زنم که ربطی 

به این جشنواره هم ندارد.«

نام گذاری یک کوچه به اسم 
خسرو شکیبایی

کوچه »ماه« در حد فاصل میان خیابان فلسطین 
جنوبی و برادران مظفر )صبا( حاال تابلویی به نام 

خسرو شکیبایی دارد.
به گزارش ایسنا، نام گذاری بعضی از خیابان ها 
و کوچه های تهران به نام چهره های فرهنگی، 
هنری و علمی از دوره پیشین شورای شهر تهران 
در دستور کار بود. البته گاهی گله ها و انتقادهایی 
هم از بابت انتخاب بعضی از کوچه ها و خیابان ها 
ــد کلی ایــن نام  ــت. با ایــن همه، رون ــود داش وج
گذاری ها برای هموطنانی که دغدغه فرهنگ و 
هنر دارند، خوشحال کننده بوده و هست. حاال 
هم در ادامه این نام گذاری ها، کوچه »ماه« )بین 
فلسطین جنوبی و برادران مظفر( به نام خسرو 
ــذاری شــده اســت. از آن جا که  شکیبایی نــام گ
ساختمان شماره 2 خانه تئاتر در این کوچه قرار 
دارد، در نگاه اول به نظر می رسد دلیل انتخاب 
این کوچه، این موضوع باشد. با این حال نه خانه 
تئاتر و نه خانواده خسرو شکیبایی از این نام 

گذاری خبری نداشتند.
ایسنا بــرای دریافت جزئیات بیشتری در این 
خانه  مدیره  هیئت  رئیس  راد  ــرج  ای با  زمینه، 
شکیبایی  خسرو  پسر  شکیبایی  پوریا  و  تئاتر 
ــام گــذاری  تماس گــرفــت، ولــی هــر دو از ایــن ن
اظهار بی اطالعی کردند. البته توضیح این نکته 
ضــروری است که شــورای شهر تهران تابستان 
سال گذشته نام گذاری کوچه »ماه« به نام خسرو 
شکیبایی را تصویب کرده بود ولی این موضوع به 
تازگی اجرایی شده است، هرچند کسی زمان 

دقیق اجرایی شدن آن را نمی داند.
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احمد مهرانفر از فــردا ساعت 
20، با فیلم کمدی »انفرادی« 
به کارگردانی مسعود اطیابی به 
سینمای آنالین می آید. مهرانفر 
که سال 1400 و امسال با دو 

کمدی پرفروش »دینامیت« و »انفرادی« حضور 
موفقی در گیشه داشت، با سریال »آکتور« ساخته 

نیما جاویدی در راه نمایش خانگی است.

ــی ایـــن روزهـــا  ــالن ــاد اص ــره ف
مشغول بازی در فصل بیزانس 
مجموعه »ســلــمــان فــارســی« 
ــت. به  اثــر داود میرباقری اس
گزارش ایسنا، تصویربرداری 

ایــن بخش از سریال در شهرک غزالی انجام 
مــی شــود و فصل ایـــران آن ســال آیــنــده جلوی 
ــت. »سلمان فــارســی« 60  دوربــیــن خواهد رف

قسمت است.

همزمان  جمشیدی فر  عباس 
ــا دو ســریــال در تــلــویــزیــون و  ب
نمایش خانگی دیده می شود. 
او از امروز ساعت 16 با مجموعه 
کــمــدی »آقـــا و خــانــم سنگی« 
محصول ســال 94 به شبکه آی فیلم می آید و 
سریال نمایش خانگی »سقوط« ساخته سجاد 

پهلوان زاده را نیز در حال انتشار دارد.

چهره ها و خبر ها

پریناز ایزدیار در سکانسی از 
»مــالقــات خــصــوصــی« وقتی 
ــد، با  پــس از شنیدن خبری ب
خشم شروع به چیدن ُگل های 
خارمریم با تیغ های تیز می کند، 
گل ها را به صورت واقعی َکنده و دستانش زخمی 
شده تا حس واقعی صحنه دربیاید. این خاطره را 

امید شمس کارگردان فیلم روایت کرده است.

نمایش خانگی

تلویزیون

ــروز در فاصله یک هفته مانده به آغاز  عصر دی
فهرست  فجر،  فیلم  جشنواره  چهل ویکمین 
فیلم های حاضر در بخش ســودای سیمرغ این 
جشنواره از ســوی مجتبی امینی دبیر آن در 
نشست خبری این رویداد اعالم و آثار مهم ترین 
بخش رقابتی این دوره از جشنواره فیلم فجر 
معرفی شد. البته جشنواره بخش های دیگری نیز 
مثل مسابقه فیلم های مستند بلند، داستانی کوتاه 
و سه بخش مسابقه بین الملل دارد که فیلم های 
حاضر در آن هنوز معرفی نشده اند. گزارش پیش 
رو به بررسی مهم ترین نکات درباره آثار حاضر در 

بخش اصلی این جشنواره اختصاص دارد.

پرفیلم ترین دوره سال های اخیر	 
در این دوره در حالی که زمزمه هایی مبنی بر 
شرکت نکردن در جشنواره از ســوی برخی 
سینماگران شنیده می شد و بعضی رسانه های 
بــه تحریم جشنواره  خــارجــی سینماگران را 
تشویق می کردند، فهرست فیلم های حاضر 
در این رویــداد، از سال های گذشته طوالنی تر 
شده و هیئت انتخاب جشنواره، 24 اثر را برای 
شرکت در این رویداد واجد کیفیت الزم دانسته 
است. این در حالی است که مطابق روالی که از 
سی وششمین جشنواره فیلم فجر به وجود آمد، 
این رویــداد حداکثر 22 فیلم بلند داستانی را 
می پذیرفت که به نوعی نمادی از سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی ایــران و روز برگزاری مراسم 
اختتامیه بود. اگرچه برگزارکنندگان این دوره 
در فراخوان برگزاری که تیرماه منتشر شد، به 
صراحت محدودیت 22 فیلم را برداشتند و اقدام 

هیئت انتخاب امسال، قانونی است.

حضور پررنگ فیلم اولی ها	 
در شرایطی که شبکه نمایش خانگی بسیاری از 
سینماگران شناخته شده را جذب کرده است، 
فضای سینما بــرای کارگردانان جــوان بیشتر 
فراهم شده تا اولین فیلم بلند سینمایی خود را 
بسازند و وارد جرگه فیلم سازان حرفه ای شوند. 
به شکلی جالب توجه، حدود نیمی از فیلم های 
قطعی این دوره از جشنواره فیلم فجر ساخته 
کارگردانان اول است و چهره هایی چون بابک 
خواجه پاشا، لیلی عاج، ناهید عزیزی، محمد 
عسگری، سیدعماد حسینی، رضا نجاتی، آرمان 
هادی  میرزامحمدی،  حسین  خوانساریان، 
محمدپور و فرشاد گل سفیدی که بعضی در عرصه 
فیلم کوتاه، فیلم برداری و حتی طراحی صحنه 
نام هایی آشنا به شمار می روند، برای نخستین 
بار با آثار بلند سینمایی به جشنواره بین المللی 
فیلم فجر می آیند. حضور 10 فیلم اولی در میان 
کارگردانان 24 فیلم قطعی و 3 فیلم اولی در میان 
کارگردانان 4 فیلم بخش رزرو، نشان دهنده 
حضور چشمگیر کارگردانان اول در این دوره از 

جشنواره است.

حضور کم رنگ موسپیدها	 
هرچه فیلم اولی ها در بخش اصلی چهل و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر پرشمارند، فیلم 
سازان پیش کسوت و باسابقه، حضور کم رنگی 
دارنــد. در ایــن دوره تنها دو کــارگــردان باالی 
70 سال در بخش اصلی حاضرند که کیومرث 
پوراحمد با »پرونده باز است« در میان قطعی ها و 
مسعود جعفری جوزانی با »بهشت تبهکاران« در 

میان رزروهای جشنواره حضور دارند. جالب این 
که از میان فیلم سازانی که آثارشان در دهه 90 
در بخش های اصلی )بهترین فیلم نامه، بهترین 
کارگردانی و بهترین فیلم( جشنواره فیلم فجر 
سیمرغ گرفته است، هیچ کدام در این دوره از 
جشنواره حضور ندارند. به نظر می رسد در صورت 
تداوم روند کنونی، جشنواره چهل ویکم نوعی 
پوست اندازی در عرصه کارگردانی را در سینمای 

ایران   آغاز کرده باشد.

استادان تهیه کننده	 
گذشته از بحث کــارگــردان هــا، فیلم ســازان 
سرشناس در جایگاه تهیه کننده در این دوره از 
جشنواره حاضرند. بهروز افخمی تهیه کنندگی 
فیلم »استاد« را به کارگردانی سیدعماد حسینی 
فیلم اولی در جشنواره به عهده داشته و رسول 
صدر عاملی با فیلم »جنگل پرتقال« ساخته آرمان 
خوانساریان که او هم فیلم اولی است، در این دوره 
حضور دارد. وضعیت این دو چهره البته کامال 
متفاوت است. بهروز افخمی پیش از این تنها 
یک بار تهیه کنندگی یک فیلم بلند سینمایی را 
بر عهده داشته که آن هم مربوط به فیلم خودش 
»آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« می شود. در 
مقابل رسول صدر عاملی تهیه کننده چندین 
فیلم اولی از جمله پسرش میالد صدر عاملی 
در »سونامی« و محمد کارت در فیلم شاخص و 
پرافتخار »شنای پروانه« بوده است. حال هردو در 
قامت تهیه کننده، احتمااًل به نوعی راهنمای فیلم 

سازان جوان هستند.

ستاره ها به صف شدند	 
البته چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر ستاره کم ندارد. اگرچه بسیاری از آثار تحت 
تأثیر فشارهای مجازی در ماه های اخیر، در 
سکوت خبری ساخته شده اند و اخبار بسیار کمی 
از آن ها به بیرون درز کرده، اما حضور شماری از 
ستاره های سینما در آثار این دوره از جشنواره 
تأیید شده است. استاد علی نصیریان بازیگر 
»هفت بهارنارنج« است و جواد عزتی با فیلم »کت 
چرمی« در این دوره حضور دارد. نوید پورفرج نیز 
هنرپیشه اصلی فیلم »اتاقک گلی« است و بابک 
حمیدیان در جایگاه بازیگر نقش اصلی، در فیلم 
»غریب« حضور دارد. پژمان بازغی با فیلم »پرونده 
باز است«، مصطفی زمانی و هدی زین العابدین 
به عنوان هنرپیشه های اصلی فیلم »عطرآلود«، 
فرزاد حسنی در فیلم »های پاور« و... نیز از جمله 
بازیگران شناخته شده فیلم های این دوره از 

جشنواره اند.

فقط یک پویانمایی	 
از 24 فیلم حاضر در جشنواره، فقط یک فیلم 
در قالب پویانمایی ساخته شده که آن هم »بچه 
زرنگ« به کارگردانی هادی محمدیان، بهنود 

نکویی و محمدجواد جنتی و تهیه کنندگی 
حامد جعفری اســت. ایــن فیلم که اخبار 
عنوان  ــا  ب پیش  ســال  چند  از  آن  تولید 
»انقراض« منتشر می شد، سرانجام به چهل 

و یکمین جشنواره فیلم فجر رسید. »بچه زرنگ« 
محصول استودیوی هنر پویاست که پیش از این 
پویانمایی های موفقی چون »شاهزاده روم« و 
»فیلشاه« را ساخته بود و از قضا در سی وششمین 
جشنواره ملی فیلم فجر، با »فیلشاه« حاضر بود 
و سازندگان آن در پایان، از این که فیلم توسط 
هیئت داوران بازبینی نشده بود، بسیار شاکی 
شدند. فیلم سینمایی »ببعی« محصول سازمان 
هنری-رسانه ای اوج که نسخه سینمایی سریالی 
به همین نام در شبکه کودک تلویزیون است، 
در فهرست فجر امسال دیده نمی شود تا باز هم 
محصول استودیوی هنر پویا، تنها پویانمایی 

فجر باشد.

آثار انقالبی و استراتژیک	 
به نظر می رسد موضوعات استراتژیک در این 
دوره از جشنواره فیلم فجر حضوری پررنگ داشته 
باشد. حداقل دو فیلم »اتاقک گلی« و »سرهنگ 
ثریا« موضوعی مرتبط با سازمان منافقین دارند 
و »سینما متروپل«، »غریب«، »گل های باوارده« 
و »های پاور« نیز آثاری دفاع مقدسی اند. فیلم 
سینمایی »یادگار جنوب« نیز که اطالعاتی از 
موضوع آن منتشر نشده، به تهیه کنندگی مجتبی 
رشوند ساخته شده که تا حدود یک سال پیش، 
مدیرعامل مؤسسه ناجی هنر )بخش هنری 
نیروی انتظامی( بود و مدتی پیش بازنشسته 
شد. فیلم »اخت الرضا« نیز به زندگی حضرت 

معصومه)س( می پردازد.

حضور چشمگیر نهاد ها	 
نهادهای دولتی و حاکمیتی به شکلی جالب 
توجه، اغلب فیلم های این دوره را ساخته اند. 
در ایــن عرصه بنیاد سینمایی فارابی وابسته 
به سازمان سینمایی پیشتاز است و با 9 فیلم، 
حضوری بسیار پررنگ دارد؛ آثــاری که همگی 
در فهرست فیلم های قطعی اند: »بعد از رفتن«، 
»جنگل پرتقال«، »روایت ناتمام سیما«، »سینما 
متروپل«، »شماره 10«، »کاپیتان«، »کت چرمی«، 
»گل های باوارده« و »هوک«. در مقابل سازمان اوج 
دو فیلم »غریب« و »سرهنگ ثریا« را دارد و حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی، دو فیلم »عطر 
آلود« و »در آغوش درخت« را در میان 24 فیلم 
قطعی و فیلم »اخت الرضا« را در میان فیلم های 
رزرو دارد. بنیاد فرهنگی روایت نیز با فیلم »اتاقک 
گلی« در این دوره از جشنواره فیلم فجر حاضر 
است تا در مجموع، آثار این چهار نهاد، به 15 فیلم 

از مجموع 28 فیلم قطعی و رزرو برسد.

ماجرای عجیب شعار جشنواره	 
مراسم معرفی آثار این دوره از جشنواره، یک حاشیه 
جالب و بامزه هم داشت. به جز پوستر جشنواره که 
رونمایی از آن با انتقاداتی در فضای مجازی همراه 
بود، شعار جشنواره »اخالق، امید، آگاهی« اعالم 

شد که روی پوستر نیز درج شده است. نکته جالب 
آن است که این عبارت عینًا به همین شکل، شعار 
خبرگزاری دانشجویان ایــران )ایسنا( است که 
از اواخر دهه 70 خورشیدی تأسیس شد و برای 

سال ها در سایت آن به چشم می خورد!

ــودای  س بخش  فیلم های  کامل  فهرست 
سیمرغ چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر:

1-  »آن ها مرا دوست داشتند« به کارگردانی 
محمد رضا رحمانی

2-  »آه سرد« به کارگردانی ناهید عزیزی
3-  »اتاقک گلی« به کارگردانی محمد عسگری

4-  »استاد« به کارگردانی سید عماد حسینی 
5-  »بعد از رفتن« به کارگردانی رضا نجاتی

6-  »بچه زرنگ« به کارگردانی هادی محمدیان، 
بهنود نکویی و محمد جواد جنتی

7-  »پرونده باز است« به کارگردانی کیومرث 
پور احمد 

ــان  8-  »جنگل پــرتــقــال« بــه کــارگــردانــی آرم
خوانساریان

9-  »چرا گریه نمی کنی« به کارگردانی علیرضا 
معتمدی

10-  »در آغــوش درخــت« به کارگردانی بابک 
خواجه پاشا

11-  »روایت ناتمام سیما« به کارگردانی علیرضا 
صمدی

12-  »سرهنگ ثریا« به کارگردانی لیلی عاج
13- »سینما متروپل« به کارگردانی محمدعلی 

باشه آهنگر
14-  »شماره 10« به کارگردانی حمید زرگرنژاد

ــود« به کارگردانی هــادی مقدم  15-»عــطــر آل
دوست

16- »غریب« به کارگردانی محمدحسین لطیفی
ــی حسین  ــردان ــارگ 17- »کــت چــرمــی« بــه ک

میرزامحمدی
18- »کاپیتان« به کارگردانی محمد حمزه ای

19- »گل های بــاوارده« به کارگردانی مهرداد 
خوشبخت

20- »وابل« به کارگردانی تورج اصالنی
21-  »های پاور« به کارگردانی هادی محمدپور

22-  »هفت بهار نارنج« به کارگردانی فرشاد گل 
سفیدی

23-  »هوک« به کارگردانی حسین ریگی
24-  »یــادگــار جــنــوب« بــه کــارگــردانــی پــدرام 

پورامیری و حسین دوماری
فیلم های بخش رزرو

1-  »بهشت تبهکاران« به کارگردانی مسعود 
جعفری جوزانی

2-  »اخــت الرضا« به کارگردانی سید مجتبی 
طباطبایی

3-  »جان جانان« به کارگردانی شادی آفرین 
الهیاری

4-  »48 ساعت« به کارگردانی ابوذر حیدری

مصطفی قاسمیان

تأیید طرح 40 سریال خانگی 
توسط ساترا در 6 ماه

شورای صدور مجوز تولید آثار حرفه ای سازمان 
تنظیم مقررات صوت   و تصویر فراگیر در فضای 
مجازی، طرح فیلم نامه 40 سریال را در شش ماه 

گذشته مورد تایید قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، شورای 
صدور مجوز تولید آثار حرفه ای ساترا، از مردادماه 
امسال و پس از دریــافــت و بررسی طرح های 
رسیده به ساترا، 40 طرح  فیلم نامه را تایید کرده 

است.
»راه های فرعی« به تهیه کنندگی حجت قاسم زاده 
اصل، »دالــی« به تهیه کنندگی ایرج محمدی، 
کارگردانی  و  عرب امیری  نسیم  نویسندگی 
ــی« بــه تهیه کنندگی  ــاری چ سهیل مــوفــق، »گ
سعید خانی و کارگردانی حسین نمازی، »گناه 
فرشته« به تهیه کنندگی و نویسندگی حامد عنقا، 
»زن گم شــده« به تهیه کنندگی علی طلوعی، 
نویسندگی فریدون جیرانی، محمدرضا بختیاری 
و تینا دهقانی و »بامداد خمار« به تهیه کنندگی 
حسن مصطفوی، نویسندگی محمد داودی و 
کارگردانی امیرحسین عسگری بعضی از این 

آثارند.
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غلط ننویسیم

دستورات
واژه »دستور« فارسی و جمع آن دستورهاست. 
معرب این کلمه ُدستور و جمع آن دساتیر است. 
بنابراین دستورات در عربی نامستعمل و در فارسی 

نادرست است و باید از کاربرد آن پرهیز کرد.
دست و گریبان/ دست به گریبان

امروزه دست به گریبان می گوییم، ولی باید دانست 
که اصل این اصطالح، طبق متون معتبر فارسی، 
دست و گریبان بوده است: می درد پرده خود بیشتر 
از پرده او/ هر که با کم  ز خودی دست و گریبان 
گردد)صائب(. ترکیب دست به گریبان نیز که در 
گفتار و نوشتار امروز رایج است، اشکالی ندارد و 

می توان آن را به کار برد.
برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« 
ابوالحسن نجفی

با ترانه 

 این روزها فضای فرهنگی کشورمان آکنده از عطر 
شعر و ادب فارسی است و شیراز، شهر غزل سرایان 
بزرگ فارسی، سعدی و حافظ، میزبان شاعران و 
دوستداران شعر در قالب هفدهمین جشنواره 
شعر فجر است. شاعران کشورمان تا 10 دی 
امسال فرصت داشتند آثارشان را در پنج بخِش 
شعر کالسیک، شعر نو، شعر محاوره، شعر کودک 
و نوجوان و همچنین بخش درباره شعر به این 
جشنواره ارسال کنند. هفدهمین جشنواره شعر 
فجر، 17 دی ماه در شهر شیراز آغاز به کار کرد 
و حاال به ایستگاه پایانی، یعنی معرفی شاعران 
برگزیده نزدیک می شود. دبیر علمی هفدهمین 

جشنواره شعر فجر از رسیدن 3100 اثر چاپ 
اول در سال 1400 و رشد قابل توجه عناوین 
کتاب های تألیفی و پژوهشی در زمینه شعر خبر 
می دهد. گفت وگوی ما با رضا اسماعیلی، شاعر 
و دبیر علمی این دوره از جشنواره را در ادامه 

می خوانید.

   جشنواره امسال چه اهدافی       
 را دنبال می کند؟

 پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، تکریم شعر و 
شاعران و زمینه سازی برای ایجاد رقابتی سالم در 
عرصه شعر و ادبیات از مهم ترین اهداف جشنواره 
امسال است. رسالت بزرگ دیگری که بر دوش این 
جشنواره است، ایجاد وفاق و همدلی و همزبانی 
بین اهالی شعر و ادبیات و فراهم کردن بستری 
برای گفت وگو و »به هم رسیدن« است. البته من 
نیز بر این باور هستم که جشنواره شعر فجر در دوره 

جدید، باید به دنبال فتح قله های جدید باشد. امید 
آن که با همدلی و همراهی هیئت علمی و داوران 
جشنواره شاهد برگزاری جشنواره ای در تراز شعر 

و ادبیات انقالب اسالمی باشیم.

 آیا برای حضور شعرهای انتقادی ،   اعتراضی        
یا همان مطالبه گر در این جشنواره تمهیداتی 

اندیشیده اید؟
وقتی قرار بر این است که همه آثار منتشر شده در 
قالب کتاب در سال 1400 ارزیابی و داوری شود، 
در بین این آثار، مجموعه شعرهای اجتماعی با 
محتوای اعتراضی)در ساختار گفتمان انقالب 
اسالمی( نیز وجود دارد. این مجموعه ها نیز در 
ــای ادبی و برخورداری  صورت داشتن ارزش ه
از مؤلفه های زیباشناختی به صورت طبیعی در 
چرخه داوری قرار می گیرند و امکان برگزیده شدن 
شان مانند دیگر گونه های ادبی وجود دارد، ولی 
اگر منظورتان از طرح این سؤال اختصاص دادن 
بخش ویژه ای به شعر اجتماعی)اعتراضی( است، 

هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

 تعداد آثار رسیده به این دوره از جشنواره        
چند اثر است؟

در هفدهمین دوره جشنواره شعر فجر بیش از 
3100 عنوان کتاب چاپ اول در سال 1400 
در بخش های پنج گانه بررسی و داوری می شود. 
در بخش شعر کالسیک  1175 کتاب، در بخش 
شعر نو )شعر نیمایی و سپید( 1200 کتاب، 
در بخش محاوره 95 کتاب، در بخش کودک 
و نوجوان 328 کتاب و در بخش »درباره شعر« 
که شامل نقد و پژوهش های ادبی است، داوران 

327 کتاب را ارزیابی خواهند کرد.  

 کیفیت آثار رسیده به جشنواره در چه        
سطحی است؟

در حوزه شعر بزرگ سال، مجموعه های شعر از 
نظر فرم و ساختار و تکنیک های ادبی وضعیت 
ــد، ولی در حــوزه اندیشه،  نسبتًا مطلوبی دارن
فــارغ از تعریف و تعارف باید بگویم که هنوز به 
سطح مطلوبی نرسیده ایم. به این معنا که لحن 
ــت. بــه  رغم  و لهجه اکثر شعرها توصیفی اس

پیشرفت های قابل توجهی که در حوزه فرم و 
ساختار شعر داشته ایم، متأسفانه در حوزه 

مضمون، درون مایه و محتوا هنوز به نقطه 
مطلوبی نرسیده ایم. بیشتر شعرها ازنظر 

زیبایی های صوری و زبانی، آثار دلفریبی 
هستند، اما از نظر محتوا لهجه ای عاطفی 
دارنــد و در سطح حرکت می کنند. به 
تعبیر ساده تر، در شعر دچار فقر اندیشه 

هستیم، در حالی که در اشعار بزرگان، عنصر 
تفکر و اندیشه از تشخص ویـــژه ای بــرخــوردار 
است. قله های ادب فارسی مانند سنایی، عطار، 
فردوسی، موالنا، سعدی و حافظ شاعرانی حکیم 
و دانشور بوده اند و به دلیل وجود حکمت های 
متعالی و محتوای درخــشــاِن اشــعــارشــان در 
ایران و جهان نام آور شدند. بخش »درباره شعر« 
ــای  در جشنواره امسال ،در مقایسه با دوره ه
گذشته، بخش نسبتًا پر و پیمانی است. چاپ 
327 کتاب تألیفی و پژوهشی در سال 1400 
نکته ای امیدبخش و قابل تأمل است. متأسفانه 
در دو بخش شعر محاوره)ترانه( و کودک و نوجوان 
همچون سال های گذشته رشد قابل توجهی 
نداشته ایم. کتاب های منتشر شده در این دو 
بخش تشخص و برتری ویژه ای در مقایسه با هم 
نداشتند. هم سطحی و مشابهت های ذهنی و 
زبانی در این دو بخش خیلی زیاد بود. در بخش 
شعر محاوره نیز ســاده نویسی های افراطی، 
شعر را از سکه انداخته است. باید توجه داشته 
باشیم که حرکت به سمت گفتمان نیمایی و 
راه یافتن به طبیعت صمیمی زبان با دمیدن در 
تنور شعرهای ژورنالیستی صرف و حرکت به 
سمت سانتی مانتالیسم حاصل نمی شود. فرم و 
صورت زیبا در صورتی که بهره مند از اندیشه زیبا 
و مضمون متعالی و انسانی باشد، به شعر رنگ 

ماندگاری می زند.

چشم انداز این دوره از جشنواره شعر فجر را        
چگونه ارزیابی می کنید؟

به لطف خدا و با حمایت های مسئوالن خانه 
کتاب و ادبیات و همدلی و همراهی جامعه ادبی 
و شاعران، کارها تا به امــروز خیلی خوب پیش 

رفته است.

فراتر از نقد کتاب

ضرورت خروج از مرکزگرایی 
جلسات نقد کتاب

محمدکاظم کاظمی -نود و پنجمین جلسه نقد 
ــوی، برخالف  ــوزه هنری خراسان رض کتاب ح
جلسات پیشین که همواره در مشهد و حوزه هنری 
برپا بود، این بار در شهرستان فریمان برگزار شد 
که ایــن اتفاق را به چند دلیل می توان مبارک 
دانست. ماجرا ایــن اســت که بر اســاس تصمیم 
شاعران خراسان و همچنین حوزه هنری، قرار بر 
این شده این جلسه با هدف خروج از مرکزگرایی 
به شهرستان های استان نیز سفر داشته باشد. 
ــروری که شاید از سال ها  یک رویــداد بدیع و ض
قبل می شد اتفاق بیفتد؛ با ادامه این روند عالوه 
بر این که جلسات نقد شعراز مرکزگرایی خارج 
می شود ، ادب دوستان شهرهای دیگر نیز شاهد 
چنین رویدادی برای شاعران شهرشان هستند و 
این حرکت را می توان اقدامی برای استعدادیابی 
درزمینه شعر دانست.جلسه نقد کتاب »مزامیر 
آتــش« اثــر ابراهیم حــاج محمدی در شهرستان 
فریمان، بهانه ای برای این رویداد خوشایند شد. از 
نکات قابل توجه این نشست ادبی، حضور پرتعداد 
جمعی از اهل ادبیات و فرهنگ از شهرهای دیگر 
کشور بــود. به این ترتیب، نود و پنجمین جلسه 
نقد کتاب حوزه هنری خراسان رضوی به شکلی 
باشکوه و متفاوت باهمه 94 جلسه دیگر برگزار 
شد. حضور چشمگیر عالقه مندان ادب دوســت 
و شماری از مقامات و مسئوالن شهرستان های 
مختلف در چنین نشست هایی، آن هم در هوای 
سرد چند درجه زیر صفر، بیانگر ضرورت برگزاری 
این نشست ها در شهرستان هایی است که برخالف 
شهرهای مرکز، رسانه ها و تریبون های رسمی 
ندارند. درخواست های پرشمار شاعران، مبنی بر 
خروج از مرکزگرایی جلسات نقد را می توان یکی از 
مهم ترین درخواست های جامعه شعر و هنر دانست 
که این روزها به صورت جدی از سوی هنرمندان 
مطرح است. خواسته ای که مسئوالن این حوزه در 

کشور باید نگاه ویژه ای به آن داشته باشند.

  هنری 

  درگذشِت ناگهانی
 مختاباد جگرسوز بود

در پــی درگــذشــت ابوالحسن 
ــاد، روزنـــامـــه نـــگـــار و  ــاب ــت ــخ م
سوم  در  موسیقی  پژوهشگر 
بهمن و در 53 سالگی به علت 
پیش  انــجــمــن   ، قلبی  سکته 
کسوتان مطبوعات، پیام تسلیتی 
ــرد.در بخشی از  ــ را منتشر ک

یادداشت رضا قوی فکر، روزنامه نگار باسابقه و دبیر 
انجمن پیش کسوتان مطبوعات ایران که در اختیار 
ایسنا قرارگرفته چنین آمــده است:»ابوالحسن 
مختاباد، روزنامه نگار و موسیقی شناس کشورمان، 
خیلی زود از دســت رفــت. خبر، جگرسوز بــود و 
اندوهبار. او تاآخرین نفس،در رسانه ها درزمینه 
موسیقی قلم زد. سال 1373 به تحریریه روزنامه 
همشهری رفت و با نوشته هایش تا همین اواخر به 
صفحات هنری این روزنامه ،رونقی تازه می بخشید. 
مختاباد یک دهه نیز با هفته نامه آتیه به مدیریت 
ابراهیم رستمیان همکاری صمیمانه داشــت و 
صفحه ادب و هنر این نشریه را اداره می کرد. او 
یک بار نیز جایزه جهانی موسیقی را از آن خود 
کرد. انجمن پیش کسوتان مطبوعات این ضایعه 
سنگین را به جامعه رسانه، خــانــواده ارزشمند 
مختاباد، دوســتــان و همکاران مطبوعاتی وی 
تسلیت می گوید.«همچنین معاون امور مطبوعاتی 
و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
محمدرضا عارف از دیگر چهره هایی بودند که در 
روزهای پیش در پیام هایی جداگانه درگذشت این 

روزنامه نگار و پژوهشگر موسیقی را تسلیت گفتند.

موفقیت 5 کودک ایرانی در 
مسابقه بین المللی نقاشی ژاپن

پنج عضو مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، موفق به کسب جایزه 
از سیزدهمین مسابقه بین المللی نقاشی کائو 
2022 در کشور ژاپن شدند.به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل کانون، سیزدهمین 
مسابقه بین المللی نقاشی کائو2022 در  کشور 
ژاپن   با موضوع »بیایید محیط زیست خود را باهم 

پایدار کنیم!« برگزار شد.
در این مسابقه از میان 13214 اثر 5 نفر از اعضای 
مــراکــز فرهنگی هنری کــانــون پـــرورش فکری 

کودکان و نوجوانان موفق به کسب جایزه شدند.

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

شاید اگر در بیست وهشتم اکتبر 1910 در 
پاریس تصادف نکرده بود و سه ماه خانه نشین 
پافشاری  عقیده  ایــن  بر  همچنان  نمی شد، 
ــه بــایــد مــثــل ســال هــای گذشته  ــرد ک ــی ک م
و  نامه نویسی  نمایش  موسیقی،  تدریس  به 
با  به این ترتیب  دهـــد.  ــه  ادامـ مقاله نویسی 
همان مدرک استادی در دانشگاه بازنشسته 
می شد و شاید هیچ وقت جایزه نوبل ادبیات 
نمی گرفت. رومن روالن فرانسوی، نویسنده 
شاهکار 10 جلدی »ژان کریستف« و رمان 
»جــان شیفته« که برنده جایزه نوبل ادبیات 
سال 1915 شد، اگرچه پیش از تصادف نیز 
حرف های زیادی برای گفتن در هنر داشت اما 
مشغولیت های او به تدریس در دانشگاه، فرصت 
نویسندگی تمام وقت را از این پدیده ادبیات 

فرانسه گرفته بود.
ــس ازآن تــصــادف وحشتناک، سه  ــ روالن، پ
ــار عمل جراحی  مــاه بستری شد و بعد ازدوبـ
روی بــازو و ســاق پــای چپش همچنان درگیر 
ــود. او  ــادف بـ ــص آســیــب هــای نــاشــی از ایــن ت

درنهایت به دلیل این اتفاق و عوارض آن، قید 
استادی دانشگاه و تدریس را زد و به ویلنوو، 
در ساحل الک لمان )دریاچه ژنو( نقل مکان 
کرد تا به صورت تمام وقت به نویسندگی آزاد 
بــپــردازد. اگرچه نویسندگی درآمــد چندانی 
ــوع نگرش روالن بــه زندگی،  ــا ن نــداشــت، ام
سختی های اقتصادی را برایش کم رنگ تر ازآن 
چه بود جلوه می داد. او معتقد بود این زندگی 
فقط یک رؤیاست. به نظر او زندگی واقعی در 
جای دیگری، فراتر از مرگ،  قرار داشت. روالن 
دراین باره می گفت: »من همیشه دو نوع زندگی 
را به موازات هم زیسته ام. یکی زندگی شخصی 
که ترکیب عناصر موروثی درجایی از فضا و در 
برهه ای از زمان است. دیگری زندگی هستی 
بی چهره، بی نام، بی جا، بی تعلق به یک عصر که 
آن خود، ذات هر زندگی است. زندگی دوتاست: 

یکی آن که می فهمم و دیگری که نمی فهمم.«
ایــن نویسنده مشهور را مــی تــوان در شمار 
نویسنده های چیره دستی دانست که در نوشتن 
رمان های طوالنی مهارتی مثال زدنی دارند. او 
همچنین بیوگرافی های کامل و جامعی درباره 
تولستوی،  ازجمله بتهوون،  مشاهیر جهان 
ــدی، هــنــدل، گــوتــه و ... نوشته اســت.  ــان گ
روی هم رفته او 10 سال از عمرش را صرف 
نوشتن شاهکار 10 جلدی »ژان کریستف« 
کرد و درسال 1919 رمان چهارجلدی »جان 

شیفته« را نوشت.

چرا روالن سرگذشت هنرمندان مشهور        
را می نوشت؟

سرگذشت نویسی یکی از موضوعاتی است که 
کمتر نویسنده ای حاضر به صرف زمــان برای 
نوشتن در این زمینه می شود و شاید برای تعداد 
زیادی از ما این سؤال پیش آید که دلیل سرگذشت 
نویسی روالن، چه بوده است؟ خود او در پاسخ 
به این سؤال گفته است یکی از هدف های 
سرگذشت نویسی اش، روشنگری و تبلیغ 
اصول اخالقی و انسان دوستی است. 
او می خواست با معرفی هنرمندان 
و مشاهیر انسان دوست جهانی، 
مانع سرکوب و خطر آزادی 
درونی انسان در جامعه 
غیرعادالنه شود.

آثار برجسته روالن       
رمان ژان کریستف

رومن روالن برای نوشتن رمان ژان کریستف در 
سال 1905 موفق به دریافت جایزه »پریکس 
فمینا« و در ســال 1915 موفق به دریافت 
جایزه »پولیتزر« ادبیات شــد. ماجرای این 
کتاب 10 جلدی ازاین قرار است که شخصیت 
اصلی داستان به نام ژان کریستف که نابغه 
موسیقی است، در خانواده ای به شدت فقیر، 
در یک شهر کوچک آلمان در نزدیکی مرز 
فرانسه متولدشده است. پدر دایم الخمر ژان 
ــت، در کودکی  که قهرمان ایــن داســتــان اس
آموزش های طاقت فرسایی به او می دهد تا او 
را به یک پدیده موسیقی تبدیل کند و شاید با 
پولی که پسرش به دست می آورد همه خانواده 
از فقر و فالکت رهایی پیدا کنند. ژان کوچک 
با تسلط بر موسیقی، در 14 سالگی نان آور 
ــای نسبتًا خوبی را  خانواده می شود و روزه
می گذرانند اما در 20 سالگی آلمان را ترک 
و به پاریس فرار می کند و فقر، مانند کنه ای 
دوباره به جان زندگی او می افتد. در ادامه نیز 
اتفاقات خواندنی زیادی برای ژان کریستف 

رخ می دهد.
»پی یر« و »لوسی«

رومن روالن، داستان معروف عشق غم انگیز 
»پی یر« و »لوسی« را در اواخر جنگ جهانی اول 
نوشت و شخصیت های آن یادآور عشاق دوران 
باستان هستند. روالن در این کتاب به تاثیر 
جنگ جهانی بر زندگی این دو جوان عاشق 
مــی پــردازد و مضامینی مانند نوع دوستی و 
صلح را به تصویر می کشد. یکی از مهم ترین 
ویــژگــی هــای روالن در تــمــام نوشته هایش 

صلح طلبی و انسان گرایی است. او اندیشه های 
ضد جنگ خود را با نثری زیبا و روان در قالب 
عشق پاک میان دو جوان در واقعه خانمان سوز 

جنگ جهانی اول بیان می کند.
جان شیفته

»جان شیفته« کتابی درباره زندگی دختری 
است که با یک مرد ثروتمند نامزد شده است، 
اما در آستانه عروسی، داستان زندگی شان 
ــه رو می شود. این  با فــراز و نشیب هایی روب
است،  نوشته شده  جلد  چند  در  که  کتاب 
شخصیت های فراوانی دارد که دایم در طول 
»سفر  هستند.  رفت وآمد  حال  در  داستان 
درونی« نیز از دیگر رمان های اوست. روالن 
همچنین نمایش نامه های »تــراژدی هــای 
»لیلولی «)بازی  انقالب« ،  »تئاتر  ایمان«، 
عشق و مرگ( و کتاب »موسیقی دانان دیروز، 
موسیقی دانان امــروز« را در کارنامه کاری 

خود دارد.

افتخارات       
سال  در  فــرانــســوی  مشهور  نویسنده  ایــن 
1910 عـــالوه بــر جــایــزه نــوبــل، مفتخر به 
دریافت نشان لژیون دونور )باالترین مدال 
افتخار فرانسه( شد و در سال 1913 جایزه 
بزرگ آکادمی فرانسه را دریافت کرد. در سال 
1915 جایزه ادبی نوبل را به دست آورد و البته 
مدال گوته را نیز در سال 1933 برنده شد، اما 
این جایزه را از دولت نازی نپذیرفت. او از پیروی 
و تقلید از دیگر سبک ها گریزان بود و سبکی 
یکنواخت و ساده داشت. رومن روالن سرانجام 
در 30 دسامبر 1944 میالدی در 78 سالگی 

درگذشت.

رومن روالن؛شیفته نویسندگی پس از تصادف شدید
ماجرای زندگی پرفراز و نشیب نویسنده مشهور فرانسوی که موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد

هوشنگ ابتهاج
 

زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست
گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست

جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش
کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست

گم گشته دیار محبت کجا رود؟
نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد
ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست

در کار عشق او که جهانیش مدعی است
این شکر چون کنیم که ما را رقیب نیست

جانا نصاب حسن تو حد کمال یافت
وین بخت بین که از تو هنوزم نصیب نیست

گلبانگ سایه گوش کن ای سرو خوش خرام
کاین سوز دل به نـاله هر عندلیب نیست

خواننده: محمد اصفهانی

***

 شهریار

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم

تو جگرگوشه هم از شیر بریدی و هنوز
من بیچاره همان عاشق خونین جگرم

خون دل می خورم و چشم نظربازم جام
جرمم این است که صاحبدل و صاحب نظرم

من که با عشق نراندم به جوانی هوسی
هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم

پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر
عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم
هنرم کاش گره بند زر و سیمم بود
که به بازار توکاری نگشود از هنرم

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم
گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس
خود تو دانی که من از کان جهانی دگرم

از شکار دگران چشم و دلی دارم سیر
شیرم و جوی شغاالن نبود آبخورم

خون دل موج زند در جگرم چون یاقوت
شهریارا چه کنم لعلم و واال گهرم
خواننده: محسن چاوشی

***

محمد مبارکی

تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت
 شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت

آبشار ارغوان بر نرگس چشمم که ریخت
گل فروشی های زیبای محل از دست رفت

مثل دریا ظاهرت برعکس باطن بود باز
 هر عزیزی را گرفتی در بغل از دست رفت

شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد
 شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت

عشق تو سرتاسر دنیا هزاران کشته داد
 بین این قربانیان حتی اجل از دست رفت

تا گره بر مویت افتاد و معما طرح شد
باد بی انصاف آمد راه حل از دست رفت

تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت
شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت

آبشار ارغوان بر نرگس چشمم که ریخت
گل فروشی های زیبای محل از دست رفت

خواننده: مجید اخشابی

دبیات جهان 
ا

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

 رقابت 3 هزار شاعر 
در محضر حافظ و سعدی
گفت وگوی اختصاصی خراسان با رضا اسماعیلی، دبیر علمی هفدهمین 

 جشنواره شعر فجر درباره امتیازات ، کاستی ها و جنبه انتقادی
 آثار ارسالی به این دوره از جشنواره که در شیراز برگزار می شود



سیدخلیل سجادپور- جــوان 42 ساله 
ای که در پاتوق معتادان متجاهر جنایت 
هولناکی را مرتکب شده بود، روز گذشته در 
بیمارستان طالقانی مشهد درحالی دستگیر 
شد که مدعی است به خاطر تلفن همراه، 

مورد تمسخر معتادان قرار گرفته بود.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ماجرای این جنایت وحشتناک عصر بیست 
و ششم آبان البه الی شمشادهای ابتدای 
منطقه قاسم آبــاد مشهد هنگامی لو رفت 
که شهروندان در تماس با پلیس 110، از 
وجود جسدی در فضای سبز وسط بزرگراه 
خبر دادنــد. خیلی زود خودروهای پلیس 
آژیرکشان به سمت پلیس راه امــام هادی 
)ع( حرکت کردند و با تایید درستی خبر، 
مراتب را به قاضی ویــژه قتل عمد اطالع 
دادنـــد. طولی نکشید که قاضی محمود 
عارفی راد به همراه گروهی از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
عازم منطقه مذکور شد و به تحقیق در این 
باره پرداخت. جسد مربوط به جوانی حدود 
30 ساله بود که آثار ضربه چاقو در قفسه 
سینه اش خودنمایی می کــرد. در همین 
حال دختر 22 ساله ای که در کنار جسد 
مشغول استعمال مواد مخدر بود با دستور 
مقام قضایی بازداشت شد و به مرکز ترک 
اعتیاد انتقال یافت چرا که با طرح چند سوال 
تخصصی از وی، مشخص شد که او از راز این 

جنایت خبر دارد.
ــت: بــا انتقال  گـــزارش روزنــامــه حاکی اس
جسد جوان 30 ساله به پزشکی قانونی و 
اثربرداری در صحنه جنایت، هویت مقتول 
برای کارآگاهان آشکار و مشخص شد که 
وی »محمد جواد – ش« نام داشته و از مکان 
شمشادنشین  معتادان  پاتوق  به  دیگری 

آمده است. 

بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان 
با نظارت مستقیم سرهنگ مهدی 
جنایی(  اداره  )رئیس  سلطانیان 
ــرای  ب را  ای  گــســتــرده  تحقیقات 
شناسایی و دستگیری قاتل فراری 
آغاز کردند اما همه سرنخ ها به بن 
تا ایــن که کارآگاهان  بست رسید 
با راهنمایی های قاضی ویــژه قتل 
عمد به سراغ دختری رفتند که در 
مرکز ترک اعتیاد، دوران بهبودی 
را سپری می کرد. این دختر جوان 
کارتن خواب که در روز دستگیری 
هویت واقعی خــود را پنهان کرده 
بود، بعد از افشای نام واقعی اش، به 
کارآگاهان گفت: روز حادثه فردی به 
نام »اسماعیل – خ« که به اسماعیل 
ــت بــا آن جــوان  غــربــت مــعــروف اس
)محمدجواد( درگیر شد و او را با 
ضربه کارد به قتل رساند اما من چون 
خمار بودم در همان مکان ایستادم تا 
مواد مخدر را در کنار دیگر معتادان 

شمشاد نشین مصرف کنم! 
قتل،  به  متهم  هویت  شناسایی  با 
سوابق وی زیــر ذره بین تحقیقات 
قرار گرفت و مشخص شد که او قبال 
به اتهام مواد مخدر سال ها در زندان 
بــوده و اکنون نیز به کارتن خوابی 
شیوه  بنابراین  ــت  اس آورده  روی 

ردزنی های پلیسی تغییر کرد و کارآگاهان به 
پاتوق های زیادی در مناطق مختلف شهری 
سر زدند ولی خبری از اسماعیل غربت نبود! 
تا این که منابع و مخبران به کارآگاهان اطالع 
دادند که وی به جنوب کشور گریخته است. 
در حالی که بررسی های تخصصی با هدایت 
سرهنگ ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد 
ــرای شناسایی مخفیگاه وی با  آگــاهــی( ب

همکاری دیگر مراکز انتظامی ادامه داشت، 
ناگهان اسنادی به دست آمد که نشان می 
ــاره بــه مشهد  داد متهم تحت تعقیب دوبـ
بازگشته است اما باز هم او به مکان هایی 
که  تحت نظر نامحسوس پلیس بود مراجعه 
نکرد. در حالی که رصــدهــای اطالعاتی 
کارآگاهان در مکان هــای تــردد معتادان 
متجاهر ادامه داشت، اخباری به پلیس رسید 
که بیانگر حضور متهم به قتل در یکی از محله 

های اطراف چناران بود. به همین 
دلیل بالفاصله  کارآگاهان به تکاپو 
افتادند و دامنه عملیات پلیسی خود 
را با دستورات قاضی عارفی راد به 
محل اختفای متهم فراری کشاندند 
اما دقایقی بعد مشخص شد که او 
شبانه به منزل خواهرش رفته و با 
خواهرزاده اش نیز درگیر شده است. 
با توجه به ایــن که احتمال حضور 
متهم در مراکز درمانی وجود داشت، 
مشخصات قاتل فراری به همه یگان 
مستقر  ونیروهای  انتظامی  هــای 
در مراکز درمانی اعــالم شد. هنوز 
چندین ساعت از این ماجرا نگذشته 
بود که کارکنان بیمارستان طالقانی 
مشهد از انجام اقدامات درمانی برای 
مردی خبر دادند که با ضربات چاقو 
مجروح شده بود! دقایقی بعد گروه 
تخصصی کارآگاهان با دریافت این 
خبر، عازم بیمارستان شدند و حلقه 
هــای قانون را درحــالــی بر دستان 
مرد مجروح گره زدند که بررسی ها 
نشان داد او همان »اسماعیل غربت« 

)متهم تحت تعقیب( است.
به گزارش روزنامه خراسان، با انتقال 
متهم به پلیس آگاهی، بازجویی های 
قاضی  حضور  در  وی  از  تخصصی 
ویژه قتل عمد آغاز شد و متهم که با 
مشاهده اسناد و مــدارک موجود چاره ای 
جز بیان حقیقت نداشت، به قتل جوان 30 
ساله اعتراف کرد. او گفت: من حدود 15 
سال از عمرم را به خاطر مواد مخدر پشت 
میله های زندان گذراندم و زمانی که آزاد 
شدم ،از سوی خانواده ام طرد شده بودم به 
همین دلیل در پاتوق های معتادان روزگار 
می گذراندم و جا و مکانی نداشتم. ولی 

چند روز قبل از قتل، آن جوان )محمد جواد( 
گوشی معمولی مرا برداشت و با برخی از 
معتادان داخل شمشادها مرا مسخره می 
کردند. آن ها با گوشی آهنگ می گذاشتند 
و می خندیدند! من هم نمی توانستم گوشی 
را از آن ها بگیرم،یک روز او را با دختری دیدم 
که کنار هم نشسته و در حال مصرف مواد 
مخدر بودند و در یک لحظه کارد را از کمرم 
بیرون کشیدم و با آن به طور ناگهانی ضربه 
ای به شانه اش زدم. او قوی هیکل تر از من 
بود به همین دلیل مرا گرفت و روی زمین 
انداخت، سپس فریاد زد به پلیس 110 زنگ 
بزنید! من هم که اوضاع را این گونه دیدم 
ضربه دیگری با همان کارد به قفسه سینه اش 
زدم که خون فواره زد و هر دو نفرمان خون 
آلود شدیم. هنگامی که خودم را از زیر پیکر 
او بیرون کشیدم، در حال خرناس کشیدن 
بــود. خیلی ترسیدم و از محل فــرار کردم. 
گوشی تلفن و کارد را در بیابان انداختم و 
خودم به بندرعباس رفتم. وقتی فکر کردم 
آب ها از آسیاب افتاده است به منزل خواهرم 
در چناران رفتم ولی خواهرزاده ام با بیان 
این که تو آدمکش هستی، با من درگیر شد 
تا مرا از خانه بیرون کند. او به شدت کتکم 
زد و با چاقو مرا مجروح کرد.روز بعد به اصرار 
خواهرم به مرکز درمانی رفتم تا زخم هایم را 
پانسمان کنند که ناگهان کارآگاهان پلیس 

آگاهی رسیدند و مرا دستگیر کردند. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: در 
صدور  با  وی  متهم،  صریح  اعترافات  پی 
قرار قانونی از سوی قاضی محمود عارفی 
راد در اختیار کارآگاهان اداره جنایی قرار 
گرفت و بدین ترتیب بررسی هــای پلیس 
بــرای کشف زوایــا وابعاد دیگر این جنایت 
و همچنین ادعاهای متهم به قتل توسط 

سرهنگ مرادی )افسر پرونده( ادامه یافت.

حوادث پنج شنبه  6 بهمن  1401 .  شماره 821139
4  رجب  1444  .  26 ژانویه 2023

در امتداد تاریکی

تبهکار پاتوق نشین! 
روزی که همسرم مرا به دلیل اعتیاد رها کرد و به منزل 
مادرش رفت تا از من طالق بگیرد، من هم راهی پاتوق های 
خالفکاران شدم و در آن جا شیوه های تبهکاری و سرقت را 

از دیگر پاتوق نشینان آموختم تا این که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات مرد 43 ساله ای است که در عملیات افسران دایره 
تجسس کالنتری معراج مشهد دستگیر شده است. این 
تبهکار حرفه ای که شبانه قطعات و محتویات خودروهای 
پارک شده در حاشیه خیابان های شهر را می ربود، درباره 
سرگذشت تلخ خود به مشاور و مددکار اجتماعی گفت: در 
کالس چهارم ابتدایی درس می خواندم که روزی وقتی از 
مدرسه به خانه بازگشتم همه اطرافیان و بستگانم را سیاه 
پوش دیدم که گریه می کردند. تازه فهمیدم پدرم بر اثر 
تصادف با یک دستگاه پراید جان خود را از دست داده است. 
آن شب پدرم که در یکی از باغ ویالهای اطراف مشهد کار می 
کرد، در تاریکی شب قصد عبور از عرض خیابان را داشته که 
خودروی پراید با او برخورد می کند و راننده آن نیز از صحنه 
تصادف متواری می شود. بعد از مرگ پدرم زندگی ما هم 
دگرگون شد. من که مدتی به دلیل عزاداری به مدرسه  نرفته 
بودم، دیگر ترک تحصیل کردم و در کوچه و خیابان همبازی 
نوجوانانی شدم که بزرگ تر از خودم بودند، مادرم نیز برای 
آن که بتواند مخارج من و 4 خواهر و برادر دیگرم را تامین 
کند، در منزل یک پزشک عمومی به کارگری می پرداخت 
و مراقبت از کودکان او را هم به عهده گرفت اما درآمد کافی 
نداشت به همین دلیل شب ها را در منزل یک پیرمرد تنها 
می خوابید تا از او مراقبت کند و با پولی که فرزندان پیرمرد 
به او می دادند، هزینه های ما را می پرداخت. حاال دیگر من 
و خواهر و برادرانم نه تنها سرپرستی پدر را نداشتیم بلکه از 
مهر و محبت مادری هم بی بهره شدیم چرا که مادرم به نوعی 
در عقد موقت پیرمرد بود و ما او را گاهی آن هم برای دقایق 
کوتاهی می دیدیم. در این شرایط من هم شاگرد گچ کاری 
شدم و با برادر یکی از دوستانم که استادکار بود، مشغول 
آموختن حرفه گچ کاری شدم تا حداقل مخارج خودم را 
تامین کنم. خالصه چند سال بعد و در حالی که دیگر خودم 
استاد گچ کاری شده بودم به خدمت سربازی رفتم. آن جا 
بود که در ساعات مرخصی شهری و با تشویق و ترغیب برخی 
از دوستانم کشیدن سیگار را شروع کردم و خیلی زود هم به 
مصرف مواد مخدر روی آوردم. وقتی دوران خدمت سربازی 
را به پایان رساندم که دیگر به مواد مخدر اعتیاد داشتم اما 
چون در سن و سال جوانی بودم هنوز در چهره ام آثار اعتیاد 
نمایان نبود به همین دلیل هم همواره ماجرای اعتیادم را 
پنهان می کردم تا این که به خواست مادرم به خواستگاری 

دختری از بستگانش رفتم و با »ترالن« ازدواج کردم.
اما به دلیل این که دیگر نمی توانستم به راحتی مواد مخدر 
سنتی مصرف کنم، به استعمال شیشه و کریستال روی 
آوردم تا کسی متوجه اعتیادم نشود اما نمی دانستم که با 
این کار به قعر دره بدبختی و فالکت سقوط می کنم. همسرم 
زمانی که ماجرای اعتیادم را فهمید، خیلی تالش کرد تا مرا 
از مسیر تباهی باز دارد اما فایده ای نداشت. من در منجالب 
مواد افیونی غرق شده بودم و به چیزی جز مواد مخدر نمی 
اندیشیدم. با آن که دو کودک خردسال هم داشتم اما بیکار 
بودم و نمی توانستم سرکار بروم! »ترالن« مدتی اجاره منزل 
مان را از مادرش گرفت ولی دیگر از این وضعیت خسته شد 
و نمی توانست نیش و کنایه های اطرافیانش را تحمل کند. 
این بود که باالخره دو فرزندم را برداشت و از حدود 2 سال 
قبل به منزل مادرش رفت ولی من باز هم به خودم نیامدم. 
در این اوضاع صاحبخانه هم لوازم مرا بیرون ریخت و من 
بعد از آن که همه آن لوازم را فروختم و دود کردم به ناچار از 
پاتوق های استعمال مواد مخدر در حاشیه شهر سردرآوردم 
و پاتوق نشین شدم. چند روز بعد برای تامین هزینه های 
سنگین اعتیادم با یکی از همان پاتوق نشین ها همراه شدم 
تا شیوه سرقت از خودروها را به من بیاموزد. آن شب به چند 
خودرو دستبرد زدیم واو مبلغی از پول های نقدی را که داخل 
یک خودرو بود،به من داد. از آن روز به بعد شب ها بیرون 
می آمدیم و به خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان 
ها دستبرد می زدیم ولی باز هم نمی توانستم برای خودم 
مواد غذایی تهیه کنم. به همین دلیل به مردی الغر و ژولیده 
تبدیل شدم تا این که فهمیدم همسرم دادخواست طالق 
داده است و اکنون در حال طی مراحل قانونی طالق است.

اگرچه می دانم بعد از »طالق« فرزندانم نیز در رنج و سختی 
رشد می کنند اما فقط امیدوارم مانند من به دنبال رفیق 

بازی و استعمال مواد مخدر نروند! 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: تحقیقات افسران 
دایره تجسس با دستورات ویژه سرگرد امیررضا فعال )رئیس 
کالنتری معراج مشهد( برای کشف سرقت های دیگر این 

تبهکار حرفه ای و دستگیری همدستان وی ادامه دارد.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

 خراسان رضوی

بازی مرگبار در گیم نت   
دلگان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
در جــنــوب ســیــســتــان وبــلــوچــســتــان 
گفت : تیراندازی یک فرد مسلح در یک 
مغازه گیم نت در این شهرستان به کشته 

و زخمی شدن ۶ نفر منجر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ 
ــده انــتــظــامــی  ــان ــرم مــحــمــد خـــبـــازی ف
شهرستان دلگان گفت: ساعت 1۹:40 
شب گذشته فردی مسلح به کالشینکف 

و با سرو صورت بسته وارد مغازه گیم نت در خیابان نبی 
اکرم این شهرستان شده و قصد گروگان گرفتن یک 
نفر از افراد حاضر در مغازه را داشته که با مقاومت وی و 

همراهش مواجه شده است.
 وی افزود: متاسفانه فرد مسلح در این واحد صنفی 
به سوی آنان تیراندازی می کند که این دو نفر به قتل 
می رسند و متصدی مغازه و سه نفر دیگر از مراجعان 
نیز مجروح می شوند.سرهنگ خبازی بیان کرد: 

مجروحان سریع در مرکز درمانی تحت درمان قرار 
گرفته اند و وضعیت عمومی آنان مساعد است.

این مقام انتظامی افــزود: فرد مسلح بالفاصله پس 
از ارتکاب عمل وحشیانه با یک دستگاه خــودروی 

پژوپارس و همدست خود از محل متواری شده است.
وی گفت: احتماال انگیزه این مجرم، شخصی است و 
اقدامات برای شناسایی و دستگیری آنان آغاز شده 

است.

 150 فقره سرقت  
در پرونده  سارقان زورگیر   

از   کــرمــان  اســتــان  انتظامی  کرمانی-فرمانده 
متالشی شدن  چندین باند سرقت سیم و کابل برق 
و زورگیری که در شهرستان های رفسنجان، کرمان 

و زرند سرقت می کردند، خبر داد. 
به گزارش خراسان،  سردارعبدالرضا ناظری ، در 
حاشیه بازدید از دستاوردهای طرح اخیر ارتقای 
امنیت اجتماعی شهرستان رفسنجان بیان کرد: 
اعضای چندین باند سرقت که وارد منازل می شدند 
و با تهدید سالح سرد به سرقت اشیای  قیمتی در 
شهرستان های کرمان، رفسنجان و زرنــد اقدام 
می کردند توسط فرماندهی انتظامی شهرستان 
رفسنجان با پشتیبانی بسیار خوب مسئوالن قضایی 

و اقدامات اطالعاتی دستگیر شدند.
ــادی از اموالی که این  ــه داد: مقادیر زی وی  ادام

سارقان سرقت کرده اند، طال بوده و دیگر اشیای 
سرقتی نیز کشف شده است که به  دنبال شناسایی 
مالخرها و کشف امــوال قیمتی و به فــروش رفته 
هستیم.این مقام ارشد انتظامی اظهار  کرد: در این 
طرح اعضای یک باند چهار نفره سرقت سیم برق 
و تجهیزات مخابراتی هم به دام افتادند که مقادیر 
زیادی آالت و ادوات و قیچی هایی که در سرقت به 
کار می بردند، کشف و خودروهای مورد استفاده 

نیز توقیف شد.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع طی  متالشی شدن 
این چند شبکه سرقت بیش از150 فقره سرقت 
کشف شد. همچنین سردار»ناظری« از تشکیل 
قرارگاه مبارزه با سرقت در سراسر استان کرمان  

خبر داد.

اختصاصی خراسان عامل جنایت در اپتوق معتادان اعرتاف کرد 

آدمکشی برای تمسخر! 

 یخ بندان افغانستان جان دست کم
 ۱۲۴ نفر را گرفت

افغانستان سخت ترین 
زمـــســـتـــان خـــــود در 
ــر را  ــیـ ــای اخـ ــ ــال ه ــ س
تجربه می کند.مقامات 
که  می گویند  طالبان 
گذشته  هفته  دو  در 
124 نفر  ــت کــم  دسـ
ــوا در  ــر ســرمــای ه بــر اث
افغانستان جان خود را 

از دست داده اند.
ــزارش بی بی سی  به گ
وزارت  ــوی  ــگ ــن ــخ ،س
مـــدیـــریـــت حـــــوادث 
طبیعی گفته است که 
حدود ۷0 هزار دام هم 

در زمستانی که سردترین زمستان یک دهه اخیر این کشور 
است، تلف شده اند.بسیاری از آژانس های امدادرسانی 
بین المللی در هفته های اخیر، پس از این که طالبان زنان 
افغان را از کار در سازمان های غیردولتی منع کردند، 

عملیات خود در افغانستان را متوقف کردند.
یکی از وزیران طالبان گفت که با وجود مرگ ومیرها، این 

فرمان مبنی بر ممنوعیت کار زنان تغییر نخواهد کرد.
محمد عباس آخوند، سرپرست وزارت مدیریت حوادث 
طبیعی، به بی بی سی گفت که اکنون ارتباط با بسیاری از 
مناطق افغانستان به دلیل برف سنگین کامال قطع شده 
است. بالگردهای نظامی برای نجات اعزام شده بودند، 

اما نتوانستند در کوهستانی ترین مناطق فرود بیایند.

درگیری ۲برادر در داراب قتل را رقم زد
رئیس پلیس داراب اعالم کرد که طی یک درگیری خانوادگی در این شهرستان، 
فردی برادر جوان خود را به قتل رساند.به گزارش ایسنا، سرهنگ علیرضا نوشاد 
چهارشنبه 5 بهمن به خبرنگاران گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی110 
مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در محله دریمی شهرستان داراب، 
بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: 
کارآگاهان در بررسی های اولیه مطلع شدند که قاتل 33 ساله به منزل پدرش 
مراجعه کرده و به دلیل اختالفات شخصی با برادر خود درگیر شده و با سالح 
سرد وی را به قتل رسانده و متواری شده است.فرمانده انتظامی داراب ادامه داد: 
ماموران پلیس آگاهی تحقیقات خود را آغاز کردند و مطلع شدند قاتل که طی 
درگیری  از ناحیه پیشانی نیز مجروح شده، با اسم مستعار برای درمان به بیمارستان 
مراجعه کرده است.نوشاد با بیان این که کارآگاهان سریع به بیمارستان مراجعه 
کردند و موفق شدند در کمتر از 24 ساعت قاتل را دستگیر کنند، افزود: متهم پس 

از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

پلیس به دنبال دستگیری عامل حادثه دبیرستان دکتر حسابی قلعه گنج 

از  گنج   قلعه  شهرستان  انتظامی  توکلی -فرمانده 
پیگیری پلیس برای  دستگیری عامل حادثه دبیرستان 
دکتر حسابی این شهرستان خبر داد.به گزارش خراسان  
سرهنگ محمدرضا بیلری با اشاره به وقوع تیراندازی 
منجر به مجروح شدن  یک دانش آموز پسر در دبیرستان 
دکتر حسابی این شهرستان ،بیان کرد : پیگیری ویژه این 
موضوع برای دستگیری ضارب و کشف علت و انگیزه او در 
دستور کار قرار گرفته است.این  مسئول انتظامی ادامه 

داد: این حادثه  حدود ساعت 10 صبح  چهارشنبه  پنجم 
بهمن ماه اتفاق افتاد و هویت ضارب که او نیز دانش آموز 
یکی دیگر از دبیرستان های شهر است مشخص شده است  
و پیگیری های پلیس برای دستگیری این متهم در حال 
انجام است.بنابراین گزارش ،منابع محلی اعالم کردند 
در نتیجه  این تیراندازی  در شهر قلعه گنج  یک  دانش آموز 
از  ناحیه دست زخمی و پس از چند ساعت از بیمارستان 

مرخص شده است.
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۹اجتماعی

مالکی ،نماینده   زاهدان:  
دیپلماسی جای خود، اهرم 

فشار جای خود
فداحسین مالکی 
نماینده مجلس و 
سفیر اسبق ایران 
افــغــانــســتــان  در 
ــه خــراســان ــم ب  ه
 می گوید، طبیعتا 

رویکرد ما پیگیری تامین حقابه با راهبرد 
دیپلماسی است اما وقتی طالبان در 
این مسیر همراهی الزم را ندارد، شاید 
الزم باشد از اهرم های دیگر هم استفاده 
کنیم. او تصریح می کند: مردم ایران و 
افغانستان همواره روابط برادرانه ای با 
هم داشته اند و در گذشته ای نه چندان 
دور دولت های دو کشور نیز همین رویکرد 
را داشتند. به عنوان مثال زمانی که من 
مسئولیت سفارت را بر عهده داشتم، 
ــازه دخالت  دولــت وقــت افغانستان اج
دیگر کشورها در موضوع حقابه مشترک 
هیرمند را نمی داد و مردم افغانستان هم 
باورشان این بود که اگر حتی یک قطره 
آب هم داشته باشند، نصف آن متعلق به 
بــرادران ایرانی شان است. مالکی می 
افزاید: امیدواریم طالبان هم در رویکرد 
خــود تجدید نظر کند تا مانند گذشته 

بتوانیم مشکل حقابه را مدیریت کنیم. 

دهمرده، نماینده زابل: 

دیپلماسی بی نتیجه بود، طالبان 
یک مثقال هم آب نداد

بستن آب شرب مردم، رسم همسایگی 
و مسلمانی  نیست

غفوریان-دکتر حبیب ا... 
دهمرده نماینده زاهدان در 
مجلس به پیشینه تاریخی 
ــران از  ایـ و تمدنی حقابه 
ــاره و بیان می  هیرمند اش
کند: در طول تاریخ، زندگی 

مــردم این منطقه بر اســاس آب رودخانه هیرمند 
شکل گرفته است. اما به تدریج، عوامل مختلفی  
در افغانستان بر این آب اشــراف پیدا  و به احداث 
بند اقــدام کردند. ولی تقریبا تا چند سال اخیر، 
سیالب های اضافه که مورد استفاده افغانستان 
نبود، به طرف ایران رهاسازی می شد. اماوقتی بند 
کمالخان که ما معتقدیم این سد، ساخته و پرداخته 
آمریکا و رژیم صهیونیستی است احداث شد، آب 
های اضافه آن به نمکزار و منطقه ای بالاستفاده 
رها می شود و به طرف سیستان و بلوچستان رها 
ــران را نمی دهند.  نمی کنند و حقابه قانونی ای
دکتر دهمرده با اشــاره به اظهارنظر روز گذشته 
معاون اول رئیس جمهور، گفت: در واقــع مسیر 
گفت وگــو و دیپلماسی به جایی نرسیده اســت و 
به این دلیل که شرایط پایدار در این سال ها در 
افغانستان وجود نداشته، این تالش ها بی نتیجه 
 مانده و آن ها به تعهدات قانونی خود عمل نکردند.
طالبان هم که آمــدنــد، در ابتدا قــول دادنــد که 
حقابه ایران را بدهند اما یک مثقال هم از حق آب 
ایران ندادند. از طرفی دولت جمهوری اسالمی 
هم باید پاسخ مــردم خود را بدهد و بــرای حقابه 
تالش کند.دهمرده به حدود 700 هزار مهاجر 
افغانستانی مقیم در سیستان  و بلوچستان اشاره 
و اظهار می کند: ایــن بـــرادران و خــواهــران ما از 
 همه آب و برق و گاز و امکانات این استان استفاده 
ــان، به  مــی کنند و گاهی در صــف هــای شلوغ ن
ایرانی ها نان نمی رســد، حال چگونه می شود 
که تمام امکانات جمهوری اسالمی به میلیون ها 
مهاجر افغانستانی در ایران تعلق بگیرد، اما آن ها 
ــدازه آب شرب هموطنان مهاجر خود  حتی به ان
در سیستان و بلوچستان حقابه را نمی دهند؛ این 
رسم همسایگی و مسلمانی نیست. چرا و به چه 

حقی آب را به روی مردم بسته اند؟ 

اتمام حجت با طالبان دربا  ره حقابه هیرمند
 اظهارنظر صریح معاون اول رئیس جمهور درباره حقابه هیرمند همزمان با اعزام سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان 

از رویکرد جدی کشورمان برای تامین حق قانونی مردم سیستان و بلوچستان حکایت دارد. ۲ نماینده سیستان  
وبلوچستان در گفت و گو با خراسان از بی نتیجه ماندن دیپلماسی آبی با افغانستان می گویند

 مصطفی عبدالهی – موضوعی که تا به امروز صرفا به 
عنوان یک اهرم سیاسی برای وادار کردن دولت های 
حاکم در افغانستان به دادن حق قانونی ایران از حقابه 
هیرمند مطرح بود، حاال به رویکرد صریح و جدی دولت 
تبدیل شده و معاون اول رئیس جمهور به طور رسمی 
اعالم کرده است »در صورت تامین نشدن حقابه ایران، 
700 هزار تبعه افغانستانی ساکن استان سیستان و 

بلوچستان به کشورشان برگشت داده خواهند شد«.

 اولین رویکرد قاطع پس از سال ها       
ماجرای حقابه ایران از هیرمند، داستانی دارد به درازای 
این رودخانه 1100 کیلومتری. هرچند در سال 1352 
و با امضای معاهده بین ایران و افغانستان، کشور همسایه 
به تامین حقابه ایــران از این رودخانه مشترک مرزی 
متعهد شده بود، اما این حقابه هیچ گاه به طور کامل 
تامین نشده و آبی که به هامون و چاه نیمه های سیستان 
و بلوچستان رسیده، صرفا آن چیزی بــوده که طرف 
افغانستانی نیازی به آن نداشته یا حتی برای رفع خطر 
سیل و طغیان رودخانه، مجوز جاری شدنش به سمت 

ایران را داده است.
برخی می گفتند به روز نشدن معاهده سال 52، دلیل کم 
کاری طرف افغانستانی در اجرای توافق است و به همین 
دلیل، پس از پیگیری های فشرده و مستمر، سرانجام در 
بهمن 1399  اساسنامه پیگیری حقابه رودخانه هیرمند 
بین ایران و افغانستان مبادله شد، با تاکید بر این محورها: 
نقشه کشی جدید و به روز در حوضه آبریز هیرمند، حفظ 
امنیت مهندسان نقشه برداری و همین طور تامین آب 
رودخانه مرزی 2 کشور. دغدغه سدسازی های متعدد 
افغانستان روی هیرمند، در همان زمان هم مطرح شده 
بود. »نعیم ا... ساالرزی« معاون وقت کمیسار آب هلمند 
در افغانستان، در زمان تبادل اساسنامه مشترک تاکید 
کرده بود، که بند کمال خان مشکلی برای ایران ایجاد 
نخواهد کرد، اما روشن بود این سد که در نزدیک ترین 
نقطه مرزی به ایران و فاصله 80 کیلومتری با چاه نیمه 
های سیستان و بلوچستان احداث و آبگیری شده، یک 

تهدید جدی برای حقابه ما خواهد بود.

از تهدید اشرف غنی، تا تهدید ایران       
همین اتفاق هم افتاد و فروردین سال 1400، اشرف 

غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان در مراسم افتتاح 
ــالم کــرد که »کشورش  بند کمالخان به صراحت اع
دیگر آب را رایگان نمی دهد، بلکه با افتخار آن را در 
مقابل دریافت نفت به ایــران می فروشد)یورونیوز- 
4فروردین1400(«. اشرف غنی البته پنج ماه بعد و با 
تحوالت سیاسی در افغانستان، از این کشور فرار کرد و 
زمام کار به دست طالبان افتاد اما این تغییر سیاسی هم 
گره از کار حقابه هیرمند باز نکرد و کار به جایی رسید که 
معاون اول رئیس جمهور، در سفر کاری این هفته خود 
به سیستان و بلوچستان رویکردی همسطح طرف های 
افغانستانی اتخاذ کند و بگوید: »تحقق حقابه شرط 
ماندگاری اتباع افغانستانی در سیستان و بلوچستان 
است. 700 هزار تبعه افغانستانی در این استان از 
سرانه آرد مردم استان بهره مند هستند و یکی از علت 
های صفوف طوالنی نانوایی ها در این استان است. 
در صورت تامین نشدن حقابه از کشور همسایه تمامی 
این افــراد به افغانستان برگشت داده خواهند شد.  

)خبرگزاری صداوسیما-دیروز، 5 بهمن(«.

ماموریت ویژه به سکاندار جدید سفارت       
از  پــس  را چند روز  ایــن صحبت هــا  محمد مخبر 
ماموریتی مطرح کرده که رئیس جمهورکشورمان به 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و حسن کاظمی قمی 
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان داده تا 
از طریق رایزنی با هیئت حاکم بر این کشور، موضوع 
حقابه کشورمان از رود هیرمند و تأمین آب مورد نیاز 
مردم سیستان و بلوچستان را با جدیت دنبال کنند و 
مشخص است که رویکرد صریح معاون اول نیز، حتما 

با این ماموریت ویژه هم راستا و هماهنگ بوده است. 
حسن  کاظمی قمی نیز که تاکنون نماینده ویژه رئیس 
جمهور در امور افغانستان بوده، از اول بهمن با استقرار 
در محل سفارتخانه، به طوررسمی به عنوان سرپرست 
سفارت، کار خود را آغاز کرده و در اولین دیدار رسمی 
خود با »امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان«، تامین 
حقابه ایران از هیرمند را به عنوان یکی از مطالبات مهم 

ایران برشمرده است.

موضع طالبان چیست؟        
این دیدار رسمی، با تاکید کشور همسایه بر رعایت 

حق ایــران همراه بوده و وزیر خارجه طالبان تاکید 
کــرده اســت؛ همان چیزی که پیش ازایــن هم بارها 
 اعالم شده اما در عمل اتفاق دیگری رخ داده بود.
 مصداقش هم گزارش شهریور ماه آرزو اشرفی زاده، 
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های سازمان 
ــه تصاویر ب او  اســتــنــاد  و  زیــســت   حفاظت محیط 
 ماهواره ای که مشخص کرد دولت طالبان نیز مانند 
دولت قبلی افغانستان آب هیرمند را به سمت نمکزار 
گودزره منحرف کرده است. البته آن طور که کاظمی 
قمی پیش از سفر به افغانستان به عنوان سرپرست 
سفارتخانه و در گفت و گویی تفصیلی با جماران، 
دربــاره مواضع طالبان مطرح کرده »طالبان چه در 
گفت و گوهای شفاهی و چه در یادداشت های رسمی 
بر اجرای معاهده و تشکیل کمیساران آب دارند و نگفته 
اند که آب را نمی دهند«. به گفته کاظمی، این وعده هم 
از سوی طالبان داده شده که مسیر انحرافی ایجاد شده 
با بند کمال خان باید اصالح شود و این کار را هم شروع 

کرده اند تا آب به سمت ایران بیاید.

به امید روزهای زالل هامون       
اکنون، طرح های آب رسانی گسترده ای برای حل 
مشکل آب در سیستان وبلوچستان آغاز شده؛ از 
طرح انتقال آب عمان گرفته تا حفر چاه های آب 
ژرف و  تامین آب شرب 2هــزارو800 روستایی با 
طرح جهاد آب رسانی. اما هیچ کدام از این ها دلیل 
نمی شود که مردم رنجیده این استان و چاه نیمه 
های خشکیده این خطه، از حقابه قانونی هیرمند 
ــای زالل هامون، برایشان  محروم باشند و روزه

تکرار نشود.

پنج شنبه  ۶ بهمن  ۱40۱ .  شماره ۲۱۱۳۹
4 رجب  ۱444 . ۲۶  ژانویه ۲0۲۳

رسانه های جهان 

تی آر تی: کوه 
از  یــخ عظیمی 
یــخــچــال هــای 
ــب جــنــوب  ــط ق
شــد.  شکسته 
ــدن  ــ جـــــــدا ش
از  1550 کیلومترمربع کــوه یخ 
قفسه یخی برونت در قطب جنوب 
در تصاویر مــاهــواره ای رصد شده 
است. موسسه بررسی قطب جنوب 
که  کــرد  ــالم  اعـ  )BAS( بریتانیا 
شکستگی مورد بحث که افزایش 
از بین رفتن یخ دریا در قطب شمال 
را  جنوب  قطب  از  بخش هایی  و 
تسریع می کند، به دلیل تغییرات 
آب و هوایی نبوده، بلکه به دلیل 
یک فرایند طبیعی است که به قطعه 

قطعه شدن یخ معروف است. 

فــــــوربــــــس: 
بــــــر اســــــاس 
که  مطالعه ای 
سه شنبه  روز 
ــام شـــد،  ــ ــج ــ ان
انــــســــان هــــا 
ــد ژســـت هـــایـــی را که  ــن ــوان ــی ت م
انجام  دیــگــر  بـــزرگ  میمون های 
می دهند، باوجود این که خودمان 
کنند.  درک  نمی کنیم،  استفاده 
ــه مــحــقــقــان می گویند  درکـــی ک
احتماال بخشی از یک شناخت کلی 
است. بر اساس این مطالعه، بیش 
ــزارو550 شرکت کننده در  از 5ه
این مطالعه، 20 ویدئوی کوتاه از 
حرکات میمون را مشاهده کردند 
و سپس به سواالت چند گزینه ای 
دربــاره معنای ژست مربوط پاسخ 
ــد که بیش از نیمی از مواقع  دادن
ــت کــنــنــدگــان بـــه درســتــی  ــرک ش
تفسیر  را  حیوان  حرکات  معنای 
کردند. این درک از حرکات از کجا 

سرچشمه می گیرد. 
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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)0(306,930333,670378,16645,24383,57620,718,770) 3,000.000(230,000,000136,000,00085,000,000316,906-

تازه ترین گــزارش مرکز آمار ایــران حاکی از آن 
است که در پاییز امسال، نرخ بیکاری با افت 0.7 
درصدی، به 8.2 درصد رسیده که کمترین نرخ 
بیکاری فصلی حداقل از بهار 97 تاکنون است. 
)حتی اکو ایران گزارش کرده که این رقم کمترین 
میزان در 17 سال اخیر است( این گزارش نشان 
می دهــد در ایــن مــدت، رشــد اشتغال جمعیت 
شاغل بیش از 535 هــزار نفر با نقش آفرینی 
بخش خدمات انجام شده است. با این حال، دیروز 
تناقض آمارهای اعالمی وزیر کار مبنی بر عبور 
از یک میلیون فرصت شغلی در سال، با آمارهای 
مرکز آمار، واکنش ها را برانگیخت. به گزارش 
خراسان، تازه ترین گزارش مرکز آمار حاکی از 
بهبود برخی از شاخص های بازار کار است.  بر این 
اساس در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته، 
بیش از 730 هزار نفر به جمعیت 15 ساله و بیشتر 
)در سن کار( اضافه شده که بیشتر این تعداد یعنی 
بیش از 369 هزار نفر وارد جمعیت فعال )شاغل یا 
بیکار( شده و به میزانی کمتر از این رقم یعنی حدود 
361 هزار نفر، وارد جمعیت غیر فعال )ناامید از 
جست وجو کردن شغل، دارای درآمد بدون کار و 
...( شده اند. از همین رو نرخ مشارکت اقتصادی 
که یکی از شاخص های مهم بازار کار به شمار می 
رود، در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته با 
رشد 0.1 واحد درصد روبه رو شده و به 41 درصد 

رسیده است.
عالوه بر وضعیت مثبت شاخص نرخ مشارکت 
اقتصادی، داده های مرکز آمار، نشان می دهد 
در مقایسه پاییز امسال با پاییز سال گذشته، از 
جمعیت بیکاران بیش از 166 هزار نفر کاسته 
شده و این میزان از 2 میلیون و 302 هزار نفر به 2 
میلیون و 136 هزار نفر رسیده است. به موازات، 
شاخص نرخ بیکاری که از نسبت جمعیت بیکار 
به جمعیت فعال )شاغل/بیکار( به دست می 
آید، از 8.9 درصد به 8.2 درصد رسیده است که 
کمترین میزان خود از ابتدای سال 97 تاکنون 

به شمار می رود.

کاهش 4.4 درصدی بیکاری جوانان     
بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله 
حاکی از آن است که 19.2 درصد از جمعیت 
فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص 
در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 
نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. روند 
تغییرات در این بخش نشان می دهد که این 
شاخص نسبت به پاییز 1400، 4.4 درصد 

کاهش یافته است.

اشتغال ناقص کم شد    
یکی از دغدغه های نیروی کار، داشتن شغل تمام 
وقت و نداشتن اشتغال نیمه وقت )ناقص( است.  
در این زمینه گزارش بازار کار در پاییز امسال 
نشان می دهد که اشتغال ناقص کم شده است. 
به طوری که 9.5 درصد جمعیت شاغل 15 ساله 
و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند. این رقم 
نسبت به پاییز سال قبل 1.1 درصد کاهش دارد.

بار اصلی اشتغال روی دوش خدمات    
یک نکته قابل تامل در داده های اشتغال پاییز، به 
تغییرات اشتغال بخش های اصلی اقتصاد یعنی 
کشاورزی، صنعت و خدمات برمی گــردد. در 

این مدت، سهم شاغالن بخش های کشاورزی 
و صنعت از کل اشتغال کاهشی و سهم شاغالن 
بخش خدمات از کل اشتغال افزایش یافته است. 
در پاییز امسال بیش از 552 هزار نفر در بخش 

خدمات مشغول به کار شده اند.

اشتغال زایی یک ساله یک میلیون یا 500     
هزار نفر؟

همان طور که اشاره شد، داده های مرکز آمار 
ایران، حاکی از افزایش تعداد شاغالن در پاییز 
امسال نسبت به پاییز سال گذشته به میزان 
535 هزار نفر است. با این حال، اظهارات دیروز 
وزیر کار درباره اشتغال ایجاد شده در یک سال 
اخیر با واکنش رسانه ها مواجه شد. سیدصولت 
مرتضوی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد:  از وعده داده شده 
دربــاره یک میلیون فرصت شغلی تحقق یافته 
و از یک میلیون فرصت شغلی در ســال عبور 
کردیم. وی افــزود: شاید ســوال ایــن باشد که 
شیوه های صحت سنجی شما چگونه است؟ اوال 
گزارش های مرکز آمار ایران که گزارش فصلی آن 
روز گذشته منتشر شد، موید این عرایض درباره 
ایجاد اشتغال است. مرتضوی ادامه داد: شیوه  

دوم صحت سنجی و راستی آزمایی ما، سامانه 
رصدی است که در وزارتخانه و ادارات کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور پیشخوان 
دارد و قابل مشاهده اســت. مــا بــه ســه روش 
پیامکی، تلفنی و بازدید میدانی راستی آزمایی 
انجام می دهیم.عالوه بر ایــن هــا، یک میزان 
سنجش دیگری هم داریم که بر اساس بیمه های 
ایجاد شده است. طبق گزارش سازمان تامین 
اجتماعی از ابتدای دولــت سیزدهم تاکنون، 
حدود یک میلیون و 500 هزار نفر بیمه شده 
جدید داریم که به واسطه این هم می توان اعالم 

کرد که این میزان اشتغال ایجاد شده است.
به گزارش خراسان، اگر چه آمار وزیر کار مبنی بر 
ایجاد شغل قابل دفاع است، اما مسئله مهم برای 
مردم و رسانه ها، پایداری اشتغال ایجادشده 
ــت. اگر  و به عبارت دیگر اشتغال خالص اس
آمارهای وزارت کار به طور مــداوم بیمه افراد 
شاغل را شامل شود، می توان اتکای بیشتری 
به آن پیدا کرد. در غیر این صورت و از آن جایی 
در  کمتر  نیز  رسمی  غیر  اشتغال  احتمااًل  که 
رصد آمارهای رسمی اشتغال قرار می گیرد، به 
نظر می رسد آمارهای مرکز آمار قابلیت اتکای 
ــت. در هر صــورت باید  بیشتری خواهند داش
گفت طبق گزارش 18693 مرکز پژوهش های 
مجلس با عنوان آسیب شناسی حمایت از تولید 
و اشتغال در کشور نیز تکمیل و سامان دهی 
ــازار کار )هم در سمت  نظام آمــار و اطالعات ب
عرضه و هم در سمت تقاضای بازار کار( یکی از 
 اصالحات ضروری در این حوزه به شمار می رود.
نکته مهم دیگر درباره آمارهای اشتغال زایی یک 
سال اخیر اثر مثبت عبور از تبعات کرونا و رونق 
گرفتن فعالیت هایی است که به دلیل شیوع 
کرونا محدود شده بود و این اتفاق اگرچه به دلیل 
عملکرد مثبت دولت در زمینه واکسیناسیون 
ایجاد شد اما لزوما ناشی از رونق چشمگیر و ایجاد 
اشتغال جدید نیست بلکه بخش عمده آن ناشی 

از بازگشت شاغالن قبلی به سر کار است.

465 هزار اشتغال گمشده!  
 در حالی که وزیر کار روز گذشته از تحقق ایجاد یک میلیون شغل  در یک سال اخیر خبرداد  مرکز آمار تعداد  اشتغال های ایجاد شده در پاییز 

امسال نسبت به پاییز سال قبل را  535هزار نفراعالم  کرد .دلیل این تناقض465 هزار نفری  چیست؟

گفت وگو

دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی: نرخ بلیت  هواپیما به 
قبل از افزایش قیمت برگشت

ایسنا-دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت 
شرکت های هواپیمایی طبق دستور دادستان، 
نرخ ها را به قبل از افزایش قیمت برگرداندند؛ با 
وجود این هم اکنون ایرالین ها در شرایط سختی 
قــرار دارنــد و اگر قیمت ها تغییر نکند، ایمنی 

پروازها را تحت تاثیر قرار می دهد.

ربع سکه بورسی باز هم خواهان 
نداشت

اکو ایران-عرضه ربع سکه که مرحله اول آن در 
هفته قبل به روش حراج تک قیمتی با استقبال 
مواجه نشد ؛ در روز اول عرضه دور دوم نیز با 
وجود تغییر روش به حراج چند قیمتی خواهان 

زیادی نداشت. 

نسخه شورای رقابت برای کنترل 
بازار خودرو

میزان-شورای رقابت طی اطالعیه ای اعالم 
کرد: ما در برنامه کوتاه مدت به دنبال برطرف 
کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو 
هستیم اما تاکید می شود بازار خودرو براساس 

قانون مصداق بارز انحصاری است.

 شاخص بورس منفی ماند؛ کاهش 
بیش از 34 هزار واحدی شاخص کل

ــهــران در پایان  ــورس ت ایــرنــا-شــاخــص کــل بـ
معامالت دیروز )چهارشنبه، پنجم بهمن ماه( 
با 34 هــزار و 91 واحــد کاهش در ارتفاع یک 

میلیون و 611 هزار واحدی ایستاد.

بهادری جهرمی: دولت دخالتی 
در کار کارشناسی بورس کاال و 

شورای رقابت نمی کند

ایسنا/سخنگوی دولت گفت: دولت دخالتی 
در کار کارشناسی بورس کاال و شورای رقابت 
نمی کند. نگاه دولت در حوزه خودرو این است که 
مردم با قیمت مناسب تر به خودروی با کیفیت تر 
دسترسی داشته باشند.باید اجازه دهیم تا نظر 
نهادهای کارشناسی و کارشناسان این حوزه 
گرفته شود تا هر شیوه ای که مناسب تر است، 

انتخاب شود.

بازار خبر

تغییراتپاییز 1400پاییز 1401عناوین شاخص
0.1 40.9 41 نرخ مشارکت

0.۷ -8.28.9نرخ بیکاری

4.4 -23.6 19.2 نرخ بیکاری جوانان 15-24 ساله

1.3 -13.8 12.5 نرخ بیکاری دانش آموختگان

اشتغال کشاورزی
1.1 -15.4 14.3 سهم

183.56۷ -3.629.80۷ 3.446.240 تعداد

اشتغال صنعت
0.1 -34.۷ 34.6 سهم

166.03۷ 8.163.113 8.329.150 تعداد

اشتغال خدمات
49.91.2 51.1 سهم

552.499 11.۷3۷.9۷9 12.290.4۷8 تعداد

کل اشتغال
3۷.30.4 3۷.۷ نسبت

535.23۷ 23.535.1۷5 24.0۷0.412 تعداد

جوابیه سازمان برنامه به گزارش »اعداد خبرساز بودجه 1402« 
سازمان برنامه و بودجه به گــزارش خراسان از 
جزئیات الیحه بودجه واکنش نشان داد و با ارسال 
جوابیه ای 2300 کلمه ای بدون آن که مشخص 
کند کدام بخش از گزارش خراسان دارای اشکال 
است، خواستار درج جوابیه شده است. در این 
جوابیه با اشاره به گزارش مورخ 1401/10/25 
با تیتر »اعــداد خبرساز بودجه 1402« به طور 

مشروح جزئیات الیحه بودجه تشریح شده است.
خالصه ای از این جوابیه را در ادامه آورده ایم:

الیحه بودجه سال 1402 کل کشور به همراه 
ــداول و پیوست ها پس از انجام توافقات،  ج
در 21 دی مــاه 1401 توسط ریاست محترم 

جمهوری به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد. 
مبانی تدوین الیحه بودجه سال 1402 مشتمل 
بر سند تحول دولت مردمی، سیاست های کلی 
برنامه هفتم توسعه، سند ملی آمایش سرزمین 
و بخشنامه بودجه سال 1402 می باشد. از 
رویکردهای قابل توجه در تدوین الیحه بودجه 
می توان به احصای احکام با ماهیت دایمی 
و درج به شکل جداگانه در ماده واحده اشاره 
نمود که ضرورتی به تکرار در قوانین سنواتی 
ندارند و در صورت تصویب توسط قانون گذار، 
به عنوان احکام دایمی تنظیم لوایح بودجه در 
سال های آتی مورد عمل قرار می گیرند. از دیگر 

رویکردهای تدوین ضوابط تبصره ای الیحه 
بودجه سال 1402 در راستای اصالحات 
ساختاری، عدم تغییر یا اصالح قوانین دایمی 
ــوده اســت و تدوین ضوابط  مصوب قبلی ب
یادشده صرفًا به اجازه های قانونی موردنیاز 
ــرا در ســال 1402 معطوف شده  ــرای اج ب
است. از رویکردهای کالن و خط مشی های 
تدوین الیحه بودجه، می توان به هدف گذاری 
جهت دستیابی به رشد با ثبات اقتصادی، 
عدالت محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی 
و اصالح ساختار بودجه در تطابق با اسناد 

باالدستی اشاره نمود.

صرفه 5 برابری برای پاداش دهی 
به مشترکان خوش مصرف برق

حسین بردبار: مدتی پیش توانیر از محاسبه 
ــاداش در قبوض برق  1300 میلیارد تومان پ
مشترکان خوش مصرف خبرداد، البته درمقابل 
هزینه مشترکان بدمصرف نیز به صورت پلکانی 
افزایش یافت، این را که چقدر این موضوع برای 
صنعت برق هزینه -فایده داشته است، در پرسش 
و پاسخ با عبداالمیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت 
مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر بررسی 

کردیم که می خوانید:
چــنــدی پیش اعـــالم شــد کــه توانیر 
مشترکان  به  تومان  میلیارد   1300 امسال 
خوش مصرف پــاداش داده اســت، آیا این رقم 

صرفه اقتصادی داشته است؟
- این رقم برای 4 ماه گرم سال یعنی خــرداد تا 
شهریور امسال بود. هدفمان از این کار تامین 
بــرق مطمئن اســت، یعنی بعضی وقت ها وارد 
حاشیه هایی می شویم که این پول خیلی مهم 
نیست بلکه تبعات آن مهم تر است. این مختص 
کشور ما نیست. اگر تحوالت انــرژی را در اروپا 
به ویژه پس از جنگ اوکراین و دوره سرد کنونی 
دنبال کنید، سیاست ها بسیار متفاوت شده است.
توانیر از سوی دیگر برای مشترکان 
پرمصرف نیز به صــورت پلکانی تعرفه ها را 
افزایش داده است، آیا این ها یکدیگر را خنثی 

می کنند؟
ــروری اســت که وقتی  - اول ذکــر ایــن نکته ض
می خواهیم بگوییم این 1300 میلیارد تومان 
آیا ارزش دارد یا نه، خب در برخی جاها نمی توان 
با پول آن را سنجید ولی اگر با پول نیز بسنجیم 
باید به صورت تقریبی بگوییم برای ایجاد یک 
کیلووات بــرق در نیروگاه گــازی باید حداقل 
650 دالر سرمایه گذاری کنیم و برای رساندن 
آن به دست مشترک نیز 80 درصد این رقم باید 
صرف شود. یعنی به منظور رسیدن یک کیلووات 
برق به مشترک در ایــران باید برای تاسیسات 
حدود 1100 دالر سرمایه گذاری شود که این 
رقم نیز قدرت نامی است و پس از کسر تلفات، 
حدود 80 درصد آن به دست مشتری می رسد، 
یعنی درمجموع 1100 دالر نیز باید تقسیم بر 
0.8 شود، یعنی حدود 1300 تا 1400 دالر به 
ازای رسیدن یک کیلووات برق به دست مشترک 
هزینه می شود. امسال 1200 مگاوات برق و 
بیش از 3 تراوات ساعت انرژی در اوج   مصرف 
)احتماال به دلیل همین سیاست( صرفه جویی 
شد که خودش به صرفه جویی در سوخت گاز به 
عنوان منبع اولیه سوخت نیروگاه ها نیز منجر 
شده است، به طوری که به ازای هرکیلووات برق 
با نرخ های جهانی، 5 تا 6 سنت گاز باید سوخته 
شــود. این جا مشخص می شود که حــدود 10 
تا 15 برابر عدد مذکور )که پــاداش داده شده 
اســت( صرفه بیشتری حاصل می شــود. البته 
باید پذیرفت که ظرفیت مذکور نیز محدود است 
و عوامل دیگری مثل اطالع رسانی به مشتریان 
و استفاده از فناوری روز هم موثر هستند، اما 
برآورد ما آن است که نسبت فایده به هزینه این 
موضوع صرفا در حوزه برق بیش از 5 برابر است. 
یعنی 5 برابر ما را از هزینه و سرمایه گذاری های 

بیشتر حفظ کرده است.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

صبح نو -  مانع جدی استفاده از ظرفيت ها در  •
روابط ايران و روسيه؛ ناکارآمدی ناشى از بوروکراسى 
در هر دو طرف است. اهميت برخى موارد به قدری 
ــن اســت که اجــرايــى نشدنش باعث تعجب  روش
است. آن چه در مباحثات بين مسئوالن دو کشور 
در کميسيون مشهود بود، ضرورت ايجاد ساختاری 
ــرای تسهيل و  ــارج از چــارچــوب هــای موجود ب خ
اجرايى شدن ميلياردها توافق و تفاهم است در 
غيراين صورت با اين که طرفين به تقويت روابط باور 
دارند، مى توان اطمينان داشت که تحولى در روابط 

اقتصادی ايران و روسيه اتفاق نخواهد  افتاد.
اعتماد –عباس عبدی نوشت: خيلى روشن بايد  •

گفت حرکت با اين دست فرمان چشم انداز روشنى 
ندارد. سال ۱۴۰۲ را جدی بگيريد. تکرار سناريوی 
تثبيت قيمت ها در کنار رشد نجومى نقدينگى و 
ادامه سياست خارجى و داخلى کنونى، راه گشا 
نيست بلکه به سراشيبى ختم مى شود.وی با اشاره 
ــزود: دوران روايت  به موضوع جنگ روايــت ها  اف
گذشته است. روايت بيش از اين که ديگران را قانع 

کند، موجب سرخوشى راوی مى شود.
جوان -  اصالح طلبان خيلى نگران بيت المال  •

و وضعيت اقتصادی مردم شده اند و خيلى متحد به 
هزينه کردن برای برگزاری کنگره زنان تأثيرگذار 
اعتراض مى کنند، با اين بهانه که در اين شرايط 
اقتصادی چرا بايد چنين هزينه ای شود. ۶۰ ميليارد 
ــده آشــوب در استان  تومان فقط خسارات واردش
کردستان است و اگر استان تهران يا کل کشور در نظر 
گرفته شود، مبلغى بسيار باال خواهد شد که قابليت 
برگزاری ده ها کنگره را خواهد داشت! اصالح طلبان 
چرا دلشان برای اين بخش از بيت المال نمى سوزد؟

هم میهن -روند تحوالت نشان مى دهد که ايران  •
بار ديگر در حال تجربه انزوای ديپلماتيک دهه8۰ 
است. مرور سال های نه چندان دور، در دولت دوم 
محمود احمدی نژاد به وضوح نشان مى دهد که 
ايران در عرصه سياست خارجى بار ديگر در حال 
تجربه ای آزموده است؛ هرچند در فضای ديپلماسى، 
تکرار دوباره يک اجماع جهانى عليه ايران تبعات 
به مراتب سخت تری را از تجربه پيشين به همراه 

خواهد داشت.
 همشهری- کسانى که نظام نابرابر را خلق  •

کردند، بدون اجازه منشور سازمان ملل در عراق 
يک ميليون نفر را از بين بردند و قدرتمندان احساس 
مى کردند بايد بر دنيا حکومت کنند. قدرت نظام 
جمهوری اسالمى از نوع قدرت آن ها نبود و تالش 
داشت اين قدرت را به مردم منتقل کند. امروز سپاه 
مورد تهديد قرار مى گيرد؟ دليل آن، اين است که 
توانست قدرت را به مردم منتقل کند و در برابر قدرت 

غرب، مدل قدرت بازدارندگى را خلق کند.

اعتماد آنالین نوشت: محمد وحيدی نماينده  •
مجلس در تذکری شفاهى در جلسه علنى ديروز 
مجلس، گفت: توهين کنندگان به مرجعيت قرآن 
کريم از ذليل ترين ها و شهدا و سپاه در عصر حاضر 
از عزيزترين ها در بين مردم هستند. پارلمان اروپا 
بداند با اين نابخردی، ديگر ضرورتى ندارد که ايران 
با تقديم شهدا هزينه سالمت دشمنان را بدهد و 

مانع ترانزيت مواد مخدر به اروپا شود.
 فــردانــیــوز خــبــرداد: دکتر »على صــدارت«  •

کارشناس ضد ايرانى »صدای آمريکا« از به اصطالح 
پويش »من وکالت مى دهم« انتقاد تندی کرد: من با 
سابقه ای که از رضا پهلوی و دوستانشان مى بينم، 
دچار دلهره مى شوم که ما داريم به کدام سو رهبری 
مى شويم؟! واقعا نمى توان آن را بيشتر از يک جنگ 
رسانه ای ناميد! و از ديد من عملى ناشايست و از نظر 

سياسى کاری سبک است.
ــران مدعی شد:ضرغامى وزير  • دیــده بــان ای

ميراث فرهنگى و گردشگری گفت:بايد فضا را باز 
کنيم، مردم را درک کنيم و به مردم سخت نگيريم. 
چند وقت پيش تعدادی از خانم ها در نمايشگاه 
دستاوردهای بانوان به صورت آيينى و همخوانى 
محتوای بسيار خوبى را در وصف پيامبر)ص( و 
امام على)ع( اجرا کردند و هيچ مشکل شرعى هم 
نداشت. ديگر نمى شود، آن قدر سخت گيری کرد 
و من به آن آقايى که اشکال مى گيرد و رفتارها و 
برخوردهای تند مى کند، مى گويم که اگر تحريک 

مى شود، نگاه نکند.
رجانیوز خبر داد:به دنبال انتشار برخى اخبار  •

مبنى بر پناهندگى فرزاد رستمى به کشور سوئيس، 
به اطالع مى رساند اين ورزشکار، ملى پوش کاراته 
نبوده و بــدون اطــالع و هماهنگى فدراسيون و 
دريافت مجوز شورای برون مرزی وزارت ورزش در 

مسابقات اوپن فرانسه شرکت کرده است.
دیده بان ایران نوشت:  مرتضى فرخى، معاون  •

حقوقى و امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و 
هيئت  اعضای  دسترسى  خصوص  در  فناوری 
علمى دانشگاه ها به اينترنت باز، نامه ای به روسای 
ــوزش عالى، پژوهشى و  دانشگاه هــا، مراکز آم

فناوری ارسال کرد.
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چاپخانه هنر سرزمین سبز

ــور کــه قبال  ــادی محمدی –  همان ط ه
ايران وعده داده بود فهرست تحريم های 
مقامات اروپايى و انگليسى در واکنش به 
تحريم های مسئوالن ايرانى منتشر شد 
و تهران نيز 3۴ فرد و نهاد تضييع کننده 
حقوق بشر و حامى تروريسم را در اروپــا و 
خود  هــای  تحريم  فهرست  در  انگلستان 
قرار داد . همچنين رافائل گروسى که اين 
ــا حــرف آمــدن و نيامدنش به تهران  روزه
وجود دارد، اعالم کرد احتماال ماه فوريه 
)بهمن ماه( به تهران سفر خواهد کرد. هر 
چند هنوز طرف ايرانى اين خبر را تاييد 
نکرده اما مى توان پيش بينى کرد اين سفر 
در آستانه نشست شورای حکام آژانس بين 
المللى انــرژی اتمى که اوايــل اسفندماه 
برگزار مى شود، مى تواند تکليف بسياری از 
مسائل درخصوص مذاکرات احيای برجام 
را روشن کند. همان طور که ناصر کنعانى 
سخنگوی وزارت امــور خارجه جمهوری 
اسالمى ايران روز سه شنبه در واکنش به 

تحريم های جديد از سوی اتحاديه اروپا و 
انگليس که روز دوشنبه سوم بهمن صورت 
گرفت، از اعمال تحريم های جديد عليه 
تروريسم  مروجان  و  بشر  حقوق  ناقضان 
در اتحاديه اروپا و انگليس خبر داده بود، 
روز گذشته وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمى ايــران طى بيانيه ای اعالم کرد: 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمى ايران 
وفق مصوبات مراجع ذيربط و در چارچوب 
قــواعــد مرتبط و ســازوکــارهــای تحريمى 
مربوط، به عنوان عمل متقابل، اشخاص 
و نهادهای زير را در حوزه اتحاديه اروپا و 
رژيم انگليس به علت حمايت از تروريسم و 
گروه های تروريستى، تحريک و تشويق به 
اقدامات تروريستى و خشونت عليه مردم 
ايــران، دخالت در امــور داخلى جمهوری 
اسالمى ايــران، ترويج خشونت و ناآرامى 
در ايــران، نشر اکاذيب و ترويج اطالعات 
غلط درباره ايران و نيز مشارکت در تشديد 
تحريم های ظالمانه عليه مردم ايــران که 

به مثابه تروريسم اقتصادی اســت، تحت 
تحريم قرار مى دهد.اين بيانيه مى افزايد: 
جمهوری اسالمى ايران ضمن محکوميت 
اقدامات اتحاديه اروپا و رژيم انگليس در 
حمايت و تسهيل و نيز خودداری از مقابله با 
اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور 
حــوزه  در  بين المللى  تعهدات  نقض  کــه 
مبارزه با تروريسم است، اعالم مى کند که 
اقدام آن ها در اعمال و تشديد تحريم های 
ظالمانه، نقض آشکار اصول بنيادين حقوق 
متحد  ملل  منشور  در  مندرج  الملل  بين 
ــت.در بيانيه مذکور آمــده اســت: همه  اس
نهادهای جمهوری اسالمى ايــران طبق 
مصوبات مراجع مربوط، اقدامات الزم را که 
شامل ممنوعيت صدور رواديد و جلوگيری 
از ورود به قلمروی جمهوری اسالمى ايران، 
مسدود شدن حساب های بانکى در نظام 
مالى و بانکى و توقيف اموال و دارايى ها در 
قلمروی تحت صالحيت جمهوری اسالمى 
ايران خواهد بود، برای اجرای اين تحريم ها 
معمول خواهند داشت. اتحاديه اروپا روز 
دوشنبه ســوم بهمن در ادامـــه اقــدامــات 
ضد ايرانى، 3۷ شخص و نهاد حقيقى و 
حقوقى ايرانى را تحريم کرد. ساعاتى بعد 
ــالم کــرد هفت نام  ــت انگليس اع هم دول
جديد را به »رژيم تحريم های حقوق بشری 
ايران« افزوده است. همزمان وزير خارجه 
سوئد  گفت که نمى توان سپاه پاسداران 
ــران در  را صرفا به دليل اقداماتش در اي
فهرست گروه ها و سازمان های تروريستى 
قرار داد. به گفته او، »وگرنه اين مخاطره 
وجود دارد که فردی که تحت تحريم قرار 
گرفته به دادگاه اتحاديه اروپا شکايت بياورد 
و از فهرست حــذف شــود و ايــن موضوع، 
همان طور که همه ما  مى دانيم، در گذشته 
نيز اتفاق افتاده است.«   پيش از اين جوزف 

بــورل، مسئول سياست خارجى اتحاديه 
ــا، نيز تاکيد کــرده بــود که قــرار دادن  اروپ
سپاه پاسداران در فهرست سازمان های 
ــاه يکى از  تروريستى مستلزم حکم دادگ

کشورهای عضو اتحاديه است.

تالش دوبــاره مالی برای مقصر جلوه 	 
دادن ایران 

 آمريکايى ها نيز همچنان مى خواهند با 
انداختن توپ تنش موجود به زمين ايران، 
دامــن خود را از خطای بــزرگ ترامپ در 
خــروج از برجام پــاک کنند در حالى که 
چنين  ايجاد  اول  متهم  دانند  مى  همه 
وضعيتى در برجام، دولت آمريکاست. بر 
اين اساس راب مالى نماينده ويژه آمريکا 
ــران بــرای چندمين بار مدعى  در امــور اي
شد که به دليل روگردانى ايران از توافق 
ــرات ويـــن، تمرکز  ــذاک نهايى شده در م
توافق  احيای  روی  ديگر  آمريکا  ــت  دول
هسته ای نيست. وی در صفحه توييترش 
نوشت: ما هنوز به ديپلماسى باور داريم 
اما چون ايــران در سپتامبر به يک  توافق 
پشت کرد، تمرکزمان روی مقابله ای که 
با شهروندان شان دارند و کمک رسانى به 
روسيه در جنگ اوکراين است. همچنين 
ند پرايس، سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمريکا در يک  نشست خبری در پاسخ به 
درخواست توضيح بيشتر درباره اظهارات 
اخير رابرت مالى، نماينده ويژه آمريکا در 
ــران، مبنى بر تالش آمريکا برای  امــور اي
ــران توسط  جلوگيری از واردات نفت اي
چين، گفت: ما به طور منظم و سرسختانه 
مشغول اجرای تحريم های مان هستيم که 
شامل تعامالت منظم و موثر با متحدان و 
شرکايمان درباره کسانى است که سعى 

مى کنند اين تحريم ها را دور بزنند.

توئيت سياسى

34 فرد و نهاد اروپایی در فهرست تحریم ایران 
وزیر خارجه سوئد: نمی توان سپاه پاسداران را صرفًا به دلیل نقض حقوق بشر در 

ایران، در فهرست تروریسم گذاشت

مجاور-سردار رادان که اين روزها فرمان فراجا 
را در اختيار دارد؛ در حاشيه سفر خود به مشهد 
گريزی به موضوع نصب دوربين روی لباس های 
پليس زد و اظهار کرد: »اقدامات ويــژه ای در اين 
خصوص در دســتــور کــار اســـت.« مــوضــوع نصب 
دوربين روی لباس های پليس تازگى ندارد و رئيس 
پليس پيشگيری ناجا در سال 9۷ از  نصب ۱8 هزار 
دوربين روی لباس و عينک مأموران پليس خبرداده 
بود. اقدامى مهم که البته فراگير نبوده و همين هم 
باعث شد که دربسياری از ماجراها مانند درگذشت 
در  تهران  پليس  رئيس  امينى،  مهسا  انگيز  غم 
پاسخ به ابهامات در خصوص پوشش مهسا امينى 
هنگام بازداشت و همچنين در پاسخ به شايعات 
که گفته مى شد هنگام انتقال او به »مرکز پليس 
امنيت اخالقى  برخورد فيزيکى با او صورت گرفته 
است يا نه؟«  اظهار کند که ماموران گشت ارشاد به 
دوربين هايى روی لباس خود مجهز هستند؛ اما در 
ماجرای مهسا امينى  فاقد دوربين بودند.  دوربينى 
که شايد اگر بود؛ مى توانست خيلى از ابهامات را 
روشن کند. واقعيت اين است که نصب دوربين 

در حقيقت يکى از ابزارهايى است که برای ثبت 
مدارک و شواهد صوتى و تصويری در لباس پليس 
استفاده مى شود و مى تواند در مواقع لزوم له يا 
عليه پليس به کار گرفته شود. درواقع هم پليس و 
هم شهروندان وقتى ببينند که اعمال و گفتارشان 
در حال ضبط شدن است، بيشتر مراقب اعمال و 
رفتارشان هستند و از همه مهم تر مى تواند جلوی 
دام هايى را که از سوی تبهکاران برای مأموران 

پهن مى شود، بگيرد چرا که دوربين بدنى 
پليس هر واقعه و فعاليت و عملى را از 

برخورد و رفتار پليس با شاهد، مظنون 
و قربانى، تا صحنه جــرم، مصاحبه ها، 

نيز  و  دستگيری ها  حتى  و  بازجويى ها 
و  مجرمان  خشونت آميز  رفــتــار 

و  ضبط  پليس  با  مظنونان 
ثــبــت مــى کــنــد و هــدف 

کلى از نصب دوربين، 
ــزان  ــ ــي ــ ــش م ــ ــاهـ ــ کـ

ــردم از  ــ ــات م ــاي ــک ش
پليس و نيز کاهش 

حمالت به پليس است. کشورهايى که تاکنون 
از دوربين های بدنى پليس استفاده مى  کنند 
عبارتند از آمريکا، انگلستان، فرانسه و آلمان.   
در سال ۲۰۰5 پليس انگليس، برای نخستين 
ــرد و از سال  ــن دوربــيــن هــا استفاده ک ــار از اي ب
۲۰۰۷، تمام ادارات پليس انگلستان، از اين 
دوربين ها به طور رسمى استفاده کردند. پليس 
فرانسه از سال ۲۰۱۲ به طور آزمايشى شروع 
به استفاده از آن کرد و تعداد ۱9۰۰ دوربين 
پليس  به کارگرفت.  خــود  پليس  ادارات  در  را 
آمريکا از سال ۲۰۱۴ شروع به استفاده از اين 
دوربين ها کرد و هم اکنون، حدود ۶۰۰۰ اداره 
اين دوربين ها استفاده  از  آمريکا،  پليس 
مى کنند. عــالوه بر ايــن، بررسى و پايش 
زنده تصاوير ارسالى از دوربين های مدار 
بسته ثابت يا دوربين های همراه پليس در 
اتاق های کنترل و فرماندهى و 
بررسى موضوع اعالم خطر 
ــداد تا حد  و درخــواســت ام
طريق  همين  از  زيـــادی 
ــت و اين  قــابــل انــجــام اس
بررسى بسيار ارزان برای 

پليس تمام مى شود. 

رادان: نصب دوربین روی لباس های پلیس در دستور کار است 

در هفته های اخير رسانه های معاند مانند 
اينترنشنال سعودی و بازوهای آن ها در 
فضای مجازی با انتشار تصاويری از فردی 
به نام حسن فيروزی، عمليات  رسانه ای 
گسترده ای را انجام دادند  و اخبار مختلفى 
را دربـــاره وضعيت نامساعد ايــن فــرد در 
زندان منتشر کردند.درخصوص نامبرده، 
ادعاها و داستان های عجيب و مختلفى 
مطرح شده بود؛ از اين که وی در زندان اوين 
در آستانه اعدام قرار دارد تا انتشار يک فايل 
صوتى؛ همچنين اين دروغ مطرح شد که 
حسن فيروزی به دليل شکنجه، به کما رفته 
است و خانواده اش او را در يک بيمارستان 
نمى دانسته اند،  را  آن  ــم  اس و  محل  کــه 
مالقات کرده اند.اما پس از بررسى های 
دقيق انجام شده، مرکز رسانه قوه قضاييه 
ــاريــخ ۲ بهمن  در اطــالعــيــه ای کــه در ت
۱۴۰۱ منتشر کرد، اعالم کرد: فردی به 
نام حسن فيروزی با جرايم ذکر شده در 
ادعاهای مطرح شده توسط معاندين، نه 
تنها طى ماه های گذشته حکم محکوميت 
هيچ  در  بلکه  نداشته  کيفرخواست،  و 
کدام از زندان های ايــران در بازداشت يا 
گذران دوران محکوميت   نيست.برهمين 
ــاس و پس از حجم تبليغات گسترده  اس
معاندين روی نام حسن فيروزی که به قول 
و گفته دروغين آن هــا تحت شکنجه های 
ــرار داشته و حتى از بــدن کبود  سخت ق
ــل زنــدان عکس به  و زخمى خــود از داخ
بيرون ارسال کرده بود، بررسى های فنى 
يافتن  درخصوص  امنيتى  های  دستگاه 
فردی با چنين مشخصاتى آغاز شد تا اين 
که بالفاصله اطالعات جديدی از اين فرد 
به دست آمد. اين فرد که به گفته خودش 
بنا بــه درخــواســت شبکه های رســانــه ای 
معاند تصاوير و فايل های صوتى خود را 
در اختيار آن ها قرار مــى داد، با اقدامات 
اطالعاتى و امنيتى سربازان گمنام امام 
زمــان)عــج( و با دستور مقام قضايى در 
جنوب کشور دستگير شد.حسن فيروزی 
که روز سوم بهمن و يک روز پس از اعالم 
خبر مرکز رسانه قوه قضاييه در حال فرار 
از مــرزهــای کشور در مــحــدوده آب هــای 
سرزمينى جمهوری اسالمى ايران نزديک 
جزيره قشم بــازداشــت و شب گذشته با 
پرواز شماره ۱۲۴۱ به تهران منتقل شده 
است، در اولين اظهارات خود بيان کرد: در 
مدت زمان مفقودی به جنوب کشور رفته 
بودم. وی همچنين درخصوص تصاوير و 

فايل  های صوتى منتسب به خود گفت: 
ــودم   به درخواست مديران  فايل ها را خ
کانال و يک شبکه رسانه ای معاند تهيه و 
برايشان ارسال مى کردم. از آن جايى که 
عکس  های من در شبکه های مجازی به 
صورت گسترده منتشر شده بود، مديران 
رسانه ای که با آن ها در ارتباط بودم از من 
خواستند تا دستورات و خواسته هايشان 
را اجرا کنم. وی در واکنش به اين که آيا 
ــوده و  در هفته های اخير در بــازداشــت ب
ضرب و شتم شده است، گفت: من حتى 
يــک روز هــم در پــى حـــوادث اخير کشور 
دستگير نشده و در بازداشت نبوده ام. هيچ 
جای بدنم کبود نيست و هيچ گاه تحت 
شکنجه قرار نگرفته ام. حسن فيروزی در 
تشريح اقدام اخير خود برای سناريوسازی 
زنـــدان هـــای  در  شکنجه  و  ــت  ــازداشـ بـ
جمهوری اسالمى ايــران گفت: چون به 
طلبکاران خود بدهى داشتم برای همين 
تصميم گرفتم از خانه فرار کنم و به همين 
دليل در تاريخ ۲9 آبان ماه ضمن فرار از 
منزل سناريوی بازداشت و شکنجه خود را 
طراحى و آن را با اعضای رسانه های خارج 
از کشور مطرح کــردم. قصدم اين بود تا 
بتوانم از اين داستان به نفع خودم استفاده 
کنم و با ربط دادن موضوع دستگيری ام به 
اتفاقات اخير در کشور ادعا کردم توسط 
ماموران امنيتى بازداشت و روانه زندان 
شــده ام تا از دست طلبکاران نجات پيدا 
کنم. درخور ذکر است پس از بازداشت و 
انتقال به تهران، اتهام تبليغ عليه نظام و 
نشر اکاذيب به حسن فيروزی تفهيم شد  
و تحقيقات تکميلى دربــاره او و اقدامات 
مجرمانه اش در اين پرونده ادامه دارد که 
متعاقبا اطالع رسانى الزم در خصوص آن 

صورت خواهد گرفت.

اولين کنگره بين المللى بانوان تاثيرگذار 3۰ دی ماه با حضور 
3۰۰ مهمان خارجى از جمله ۷۰ نفر از مقامات و فعاالن 
زن حوزه های مختلف اعم از وزرا، معاونان رئيس جمهور و 
نمايندگان مجلس و همسران روسای دولت های کشورهای 
مختلف در سالن اجالس سران تهران برگزار شد، کنگره ای 
که همچنان خبرساز است. مهدی فضائلى عضو دفتر حفظ 
و نشر آثار رهبر انقالب، ديروز با کنايه به وزير خارجه درباره 
مطرح کردن بحث عنوان  بانوی اول برای همسر رهبر معظم 
انقالب نوشت: »کم نبوده اند بانوان بزرگ و عالى قدری که 
در کنار مردان بزرگ نقش آفرينى کرده اند اما خطاست که 
دولتمردان برای تکريم آن ها از الگوی نابجای بيگانگان کپى 
برداری کنند.« وزيرخارجه چند روز قبل از لفظ بانوی اول برای 
همسر رهبر انقالب استفاده کرده بود. درواقع يکى از حواشى 
که در اين کنگره اتفاق افتاد اصرار مجری برنامه به معرفى 
همسر ابراهيم رئيسى به عنوان »بانوی اول ايران« بود.اما پس 
از مجموعه ای از واکنش ها   به حواشى اين کنگره، حسين 
اميرعبداللهيان وزيــر امورخارجه کشورمان در يک برنامه 
تلويزيونى در تالش برای مصداق يابى برای »بانوی اول« برآمده 
بود البته اميرعبداللهيان جمالت اشتباهى را به زبان آورد که 
ربطى به مسئوليت های وی نداشت. او هم در حوزه بى ارتباط 
به وزارت خارجه سخن گفت و هم ادبيات بانوی اول را تکرار کرد 
و گفت که همسر رئيس جمهور گفته اند که بانوی اول ايران، 

همسر رهبری است.

فضاحت دروغگوها 
فردی که رسانه های ضد انقالب در هفته های گذشته با انتشار تصاویر و 

فایل صوتی منتسب به او مدعی شده بودند در آستانه اعدام قرار دارد و براثر 
شکنجه به کما رفته است، حین فرار از مرزهای آبی جنوب کشور دستگیر شد 



روزهای اوج شیوع کرونا را به  خاطر دارید؟ نگرانی و استرس از ویروسی که دنیا را ترکانده بود. اما تکلیف انسان ها 
پرونده

 
چه می شود اگر به  جای ویروس ها، قارچ ها عامل یک شیوع خطرناک باشند؟ آن  هم وقتی خبری از واکسن برای 
کنترل نیست و قدرت ابتال چند برابر است؟ نتیجه می شود هشداری که یک اثر هنری می دهد. سال 2003 
است. همه چیز آرام و عادی به  نظر می رسد تا شبی که نشانه های نوعی همه گیری بروز می کند؛ هواپیما وسط 
شهر سقوط می کند، خانه ها آتش می گیرد، هرج ومرج و ناامنی با سرعتی باورنکردنی همه چیز را می بلعد. ماجرا زیر سر یک  نوع 
قارچ است که جهش ژنتیکی در آن، باعث شیوع عفونت قارچی می شود و کسانی که هاگ های سمی اش را استنشاق می کنند، 
به موجوداتی شبیه زامبی  بدل می کند. 20سال گذشته و رسیده ایم به زمان حاضر؛ سال 2023، یک قاچاقچی که از همه گیری 
قارچی جان سالم به در برده است و در منطقه ای قرنطینه  شده زندگی می کند، 
مأمور می شود تا دختری جوان را که بعد از ابتال، جان سالم به در برده و احتمااًل 
کلید درمان این بیماری است به جایی دور انتقال بدهد. همه چیز در هراس و 
وحشت و خطر می گذرد. این خالصه تازه ترین سریال رستاخیزی شبکه اچ بی او 

است؛ »آخرین بازمانده از ما/ The Last of Us« که درامی اکشن و 
ماجراجویانه است و به سیاق سایر آثار پسارستاخیزی، قصه ای 

ــراس ناشی از  خیالی را روایــت می کند. البته تــرس و ه
همه گیری برای ما که سال های سیاه کرونا را با آن  همه قربانی 
و اضــطــراب هــای هولناک و قرنطینه های آزاردهــنــده 
پشت سر گذاشته ایم، خیلی دور از واقعیت نیست. تبدیل 

شدن آدم به زامبی هم آن قــدر در فیلم ها و سریال های 
مختلف تکرار شده که دیگر چندان تخیل ما را قلقلک 

نمی دهد،  اما »آخرین بازمانده از ما« ترفند تازه ای رو کرده و با 
وسط کشیدن پای قارچ ها، از قصه ای بارها گفته  شده، روایت متفاوتی 
به دست می دهد که توی ذهن کنجکاوها عالمت سوال بزرگی ایجاد 
می کند. چرا قارچ؟ این ایده از کجا به  ذهن سازندگان سریال رسیده 
 است؟ نکند واقعا قارچ ها با آن ظاهر غلط انداز بی خطرشان، می توانند 
کارهای عجیبی بکنند و ما تا حاال ازشان غافل بوده ایم؟ خب برویم 

ببینیم در عوالم قارچی چه خبر است.

قارچهایزامبیساز؟!

 
 

 آیا قارچ ها در دنیای واقعی می توانند به همه گیری های مرگبار منجر شوند؟ با نگاهی به نظرات جالب کارشناسان 
و هشدارهای یکی از مهم ترین سریال های پسا رستاخیزی به این سوال جواب می دهیم

  
 

 

قارچ های 
دستکاری کننده 

رفتار که مگس ها و 
مورچه های زامبی را 
به  وجود می آورند، 

مختص میزبان هستند؛ 
برای مثال قارچی 
که در تایلند برای 

آلوده کردن مورچه ها 
تکامل پیدا کرده  است، 
نمی تواند گونه متفاوتی 
از مورچه را در فلوریدا 

به زامبی تبدیل کند

 طبق یک نظریه، انتقال 
قارچ جهش یافته از 
گونه ای دیگر به 

انسان چندان دور از 
ذهن نیست، حتی اگر 

روندش سال های 
زیادی طول بکشد

ماجرای یک حمله قارچی تمام عیار
ایده هجوم بردن قارچ ها به موجودات زنده و زامبی ساختن از مورچه ها، سوسک ها و ... از کجا می آید؟

»آخرین بازمانده از ما« را »کریگ مازن« و »دنیل دراکمن« 
ساخته اند. از مازن، احتماال مینی سریال »چرنوبیل« 
را درمقام نویسنده و کارگردان به  خاطر داشته  باشید، 
اما بعید است اسم دراکمن را تا حاال شنیده  باشید، 
مگر آن  که خوره بازی های ویدئویی باشید. دراکمن، 
طراح، برنامه نویس و کارگردان بازی است و با شرکت 
بازی سازی »ناتی داگ« همکاری می کند. یعنی همان  
جایی که 10سال پیش، »آخرین بازمانده از ما« تولید 
شد؛ یک بازی ویدئویی در سبک اکشن و ماجراجویی که 
در زمان خودش، بیش از 300 جایزه برترین بازی سال 
را دریافت کرد و یکی از بهترین بازی های ویدئویی تمام 
دوران ها درنظر گرفته شد. بله، درست خواندید. سریالی 
که امروز درباره اش حرف می زنیم، اقتباسی از یک بازی 
ویدئویی است. برگ برنده »آخرین بازمانده از ما« که در 
جدول فروش تا مدت ها صدرنشین بود و نظر گیمرها و 
منتقدان را به یک اندازه جلب کرد، قصه اش بود. قصه ای 
که کامال خیالی به  نظر می رسد البته تا وقتی ندانیم از یک 
مستند الهام گرفته شده  است. مستند تلویزیونی »سیاره 
زمین/ Planet Earth«، ساخته »دیوید اتنبرو« که اولین 

اپیزودش سال 2005 منتشر شد، شامل 11 قسمت بود 
و طی پنج سال ساخته شد. در یکی از قسمت های این 
مستند، روایت یک اتفاق واقعی در طبیعت، دست مایه 
خیال پردازی سازندگان »آخرین بازمانده از ما« می شود؛ 
نوعی قــارچ به بدن مورچه ها حمله می کند و آن هــا را 

تحت کنترل خودش درمی آورد.
مورچه های زامبی 

توی طبیعت، کنج دنجی پیدا کرده اید و زیر سایه لم 
ــد. قطار مورچه های جدی و منظم، بی توجه به  داده ای
شما کنار دست تان درحال حرکت هستند. ناگهان یکی 
از مورچه ها از صف بیرون می زند. از ساقه نازک گیاهی 
باال می رود و همان جا می ماند. اگر با زندگی مورچه ای 
آشنا باشید، می دانید که خسته شدن و از زیرکار دررفتن 
در فرهنگ مورچه ها جایی ندارد. پس دقیقا چه اتفاقی 
افتاده  است؟ مورچه بیچاره که به زودی از بین خواهد 
رفت، زامبی شده  است. قضیه از این قرار است که قارچ 
»اوفیو کوردیسپس« وارد بدنش شده و کنترل حرکات 

او را برعهده گرفته است. این اتفاق احتماال مربوط به 
دو هفته پیش بوده، حاال مورچه کامال آلوده شده و به  
دلیل پیشرفت عفونت، مجبور است النه و رفقا را ترک 
کند تا خودش را به محیطی مرطوب برساند. چرا؟ چون 
رطوبت برای رشد قارچ، ضروری است. مورچه همچنین 
به  دستور قارچ که کنترل غرایزش را در دست دارد باید 
خودش را به نقطه ای مرتفع برساند. برای همین از باالی 
گیاهی سردر می آورد. قارچ، هاگ های سمی اش را وارد 
مغز مورچه کرده است، بنابراین با دردست گرفتن اتاق 
فرمان، می تواند مورچه را به هر کاری وادار کند. پس 
مورچه آرواره هایش را در برگ یا قسمت دیگری از گیاهی 
که به آن آویزان شده، فرو می کند و منتظر مرگ می شود. 
قارچ دقیقا چه مشکلی با مورچه دارد که چنین بالیی 

بر سرش می آورد؟ خب هیچی، فقط می خواهد 
خودش را تکثیر کند؛ قارچ با دراختیار گرفتن 

مورچه، می تواند بی دردسر از بدنش تغذیه 
کند و بعد از مرگش هم می تواند جای پای 
خودش را در طبیعت محکم تر کند. به این 
ترتیب که باد، بقایای جسد آلوده به قارچ 
مورچه را به جایی پرتاب و مورچه های تازه 

را دچار می کند.

سوسک های فریب خورده
ــوب  ــا چ ــر کــنــیــد مـــورچـــه هـ ــک شـــایـــد ف

در  می توانند  قارچ ها  که  می خورند  را  سادگی شان 
بدن شان خانه کنند، اما حمله قارچی در طبیعت، اتفاق 
نــادری نیست. سوسک ها، جیرجیرک ها و گونه های 
دیگری از حشرات هم قربانی قارچ ها می شوند. ازجمله 
سوسک »گلدن رود« که عاشق گیاهان است؛ از گل ها 
تغذیه و روی گلبرگ های آن ها جفت گیری می کند. قارچ 
»ارینیوپسیس« که سوسک های گلدن رود را به عنوان 
زندگی  گل هایی  همان  در  برمی گزیند،  قربانیانش 
می کند که این سوسک ها بــرای جفت گیری انتخاب 
می کنند. این قارچ دو رفتار متفاوت با سوسک ها درپیش 
می گیرد. نرها بالفاصله بعد از آلوده شدن توسط قارچ، 
از بین می روند ،اما ماده ها به زامبی تبدیل می شوند. 
سوسک مــاده آلــوده به قــارچ، آرواره هــایــش را در گیاه 
فرو می کند و آن قدر در این حالت می ماند تا بمیرد، اما 
یک روز بعد از مرگ، هاگ ها که در بدن سوسک النه 
کرده اند، بال های آن را به حالت اعالم آمادگی برای 

جفت گیری به حرکت درمی آورند. سوسک نر بی خبر 
از همه  جا، خــودش را به بــاالی گل می رساند و شکار 
سوسک زامبی می شود. به این  ترتیب، قارچ مرموز، با 
یک تیر دو نشان می زند. هم قارچ ماده را از بین می برد 
و هم به راحتی هاگ هایش را به بدن سوسک نر منتقل 

می کند.

جنگِل به  قتل  رسیده
قارچ ها برای زنده ماندن و تکثیر شدن، فقط به حشراِت 
بی دفاع حمله نمی کنند. نگاه به جثه ریزشان نکنید، 
آن ها حتی می توانند یک جنگل را از پا دربیاورند. قارچ 
»آرمیالریا اوستویا«، معروف به بزرگ ترین ارگانیسم 

زنده جهان – توجه دارید؟ بزرگ ترین ارگانیسم زنده 
نه یک دایناسور یا مثال نهنگ عنبر بلکه قارچ است- 

با نام قــارچ قاتل شناخته می شود. مقتول 
کیست؟ یک پهنه وسیع جنگلی! متهم که 
سال ها در سکوتی زیرکانه به جنایت مشغول 
بــود، وقتی دستش رو شد که دانشمندان 
بــه  دنــبــال دلیل خشک شــدن درخــتــان در 
ایالت »اورگـــاِن« آمریکا بودند. تحقیقات 
معلوم کرد این قارِچ     8هزارساله که فرصت 
کافی برای گسترش در منطقه داشته و سایر 
موجودات زنده را هم برای تکثیر به خدمت 
گرفته، حدود 10کیلومتر وسعت و 6هزار 
تن وزن دارد و ساالنه بیش از 450تن قارچ 
تولید می کند. در واقــع محققان از این  جا 
به سرنخ جنایت پی بردند و فهمیدند تمام 
قارچ های موجود در منطقه مدنظر از 
یعنی  ژنتیکی یکسان هستند؛  حیث 
همگی متعلق به یک کلنی اند و 

ارتباط شان را با منبع حفظ کرده اند. نکته 
عجیب تر این  که آرمیالریا، یک  بار به  دلیل 
آتش سوزی بخشی از پیکرش را از دست 
می دهد، اما این اتفاق، خللی در فرایند 
گسترش قلمرویش ایجاد نمی کند. ارتش 
قارچ ها را هیچ  چیز نمی تواند متوقف کند 
و دانشمندان هم نمی دانند با آن چه کنند. 
ازطرفی اگر دست  روی  دست بگذارند، 
درختان بیشتر و بیشتری قربانی قارچ ها خواهند شد 
و ازطرف دیگر نمی توانند این ارگانیسم زنده را که با آن 
قدمت به نوعی موجودی باستانی به  شمار می رود، به 
 راحتی از بین ببرند چون به  هرحال به عنوان بخشی از 

طبیعت محسوب می شود و درحال زندگی است.

زور قارچ ها به انسان می رسد؟
دانشمندان درباره تأثیر قارچ ها روی زندگی انسان، حدس و گمان های متضاد و نگران  کننده ای دارند

آیا یک عفونت قارچی می تواند بالیی را که روانگردان 
بر سر ذهن و ادراک ما می آورد، تکرار کند؟ 
شاید در پاسخ به این سوال بگویید :» قارچ  ها 
زورشون به ما که نمی رسه«؛  امابا کمال احترام 
باید بگوییم زهی خیال باطل! قارچ های سمی 
زیادی در طبیعت وجود دارند که خوردن شان 
ــان  ــس ــی مـــرگ ان ــت بــاعــث مــســمــومــیــت و ح
ها می شوند. ظاهر بعضی از ایــن قارچ های 
بی خطرشان  انــواع  با  تفاوتی  هیچ  وحشی، 
ندارد و به راحتی می توانند آدم را گول بزنند، 
ــا نیست. گاهی  امــا همیشه هــم تقصیر آن ه
 وقت ها قارچ ها دارند به زندگی مرموزشان ادامه 
می دهند که آدم ها سر می رسند و آن ها را به 
اعمال خبیثانه وادار می کنند؛ مثل از بین بردن 
جنگل ها که باعث جابه جایی خاک می شود و 
گرده های نوعی قارچ را در هوا پراکنده می کند. 
درنتیجه، خود انسان و حیواناتی که در نزدیکی 
جنگِل ویران شده زندگی می کنند، به عفونت قارچی مبتال 
خواهند شد، اما آیا زور قارچ ها در ارتباط با انسان از این 
بیشتر هم می شود؟ مثال ممکن است اتفاقی شبیه »آخرین 

بازمانده از ما« در دنیای واقعی رخ بدهد؟

صدها قارچ خطرناک برای انسان
دکتر »هنریک لیخت« استاد دانشگاه کپنهاگ، در جواب 
به سوال باال می گوید: براساس اطالعات فعلی می دانیم 
قارچ های دستکاری  کننده رفتار که مگس ها و مورچه های 
زامبی را به  وجود می آورند، مختص میزبان هستند؛ یعنی 
فقط می توانند تعدادی از موجودات گونه میزبان را آلوده 
کنند. برای مثال قارچی که در تایلند برای آلوده کردن 
مورچه ها تکامل پیدا کرده  است، نمی تواند گونه متفاوتی 
از مورچه را در فلوریدا به زامبی تبدیل کند. به بیان دیگر 
توانایی قارچ ها برای تحت کنترل درآوردن رفتار میزبان، 
درطــول سال ها تکامل مشترک با آن گونه، ایجاد شده  
است. بر همین اساس، محققان نتیجه می گیرند احتمال 
این  که یکی از این قارچ ها بتواند ناگهان چیزی متفاوت 
از حشره میزبان یعنی مثال انسان را آلــوده کند، وجود 
ندارد و اگر قارچ قصد داشت مغز پستانداران را مثل سایر 
جانداران تحت  تسلط خودش دربیاورد، طی میلیون ها 
سال تغییرات ژنتیکی این اتفاق رخ می داد. خبر خوبی 
به  نظر می رسد، اما نظریه دیگری هم وجود دارد. بعضی 
از دانشمندان می گویند بسیاری از بیماری های جدید 

احتماال از ارگانیسم های بیماری زایی ناشی می شوند که 
از گونه های دیگر انتقال می یابند. بنابراین انتقال قارچ 
جهش یافته از گونه ای دیگر به انسان چندان دور از ذهن 
نیست، حتی اگر روندش سال های زیادی طول بکشد. 
هم اکنون از میلیون ها گونه قارچ موجود در جهان، چند 
صد گونه  آن  برای انسان ها خطرناک است و اگر ما دربرابر 
عفونت های قارچی به  اندازه سایر موجودات آسیب پذیر 
نیستیم، دمای گرم بدن مان است که به دادمــان رسیده 

است.

گرمایش زمین، عامل قدرت گرفتن قارچ ها
دمای عادی بدن ما برای تکثیر قارچ ها، زیادی گرم است. 
ما البته همین االن هم به انواع عفونت های قارچی از جمله 
قارچ پوستی مبتال می شویم؛ به  این دلیل که قارچ می تواند 
بین چین های پوست که تاریک و مرطوب و ایده آل برای 
تکثیرهستند، جا بگیرد، اما اگر وضعیت گرم شدن زمین 
به همین روال ادامه پیدا کند، اختالف بین دمای محیط و 
بدن انسان چندان محسوس نخواهد بود. خب چه اتفاقی 
می افتد؟ آن گروه از قارچ ها که تکامل یافته اند اگر دمای 
گرم تر بیرونی را تاب بیاورند، می توانند دمای درون بدن 
انسان را هم تحمل کنند. »کاندیدا اوریس«، قارچی است 
که سال 2011 سروکله اش در سه قاره مختلف پیدا شد. 
این قارچ که درطول سال ها با دماهای باالتر سازگار شده 
 است، وقتی وارد جریان خون انسان بشود، عالیم عفونت 
باکتریایی ایجاد می کند. تخمین زده می شود که 30 تا 
60درصد بیماران مبتال به این قارچ جان شان را از دست 
داده انــد. البته احتمال ابتالی این افراد به بیماری های 
نهفته، پزشکان را درخصوص پذیرفتن نقش کاندیدا در 
مرگ آن ها مردد می کند ولی به  هرحال هیچ کس نمی تواند 
با قطعیت، قدرت قارچ ها را در ایجاد همه گیری های مرگبار 

انکار کند. بالی بعدی را قارچ ها سر انسان می آورند؟
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تصویر پروانه ای که بر اثر آلوده شدن به قارچ سرچماقی 
جانش را از دست داده است
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این جا قصه حرف اول را می زند. فرقی ندارد 

به چه زبانی حرف می زنی، چندســاله ای و 

کاروبارت چیســت، اگــر اهل دنیــای قصه 

باشــی، جایــت این جاســت؛ این جــا یعنی 

جشنواره بین المللی قصه گویی که همه از 

بچه هــای کوچــک گرفته تــا پدربــزرگ و 

مادربزرگ هــای 80ســاله دورهــم جمــع 

می شوند تا قصه های شان را تعریف کنند. 

بیســت وچهارمین جشــنواره قصه گویــی 

و  شــد  برگــزار  یــزد  شــهر  در  امســال 

شــرکت کنندگان در بخش هــای ملــی، 

بین الملل، زبان اشــاره، پادکست، آیینی-

ســنتی و... بــا هــم رقابــت کردنــد. جوانه 

این هفتــه به ســراغ نوجوانــی رفتــه که در 

مســابقه قصه گویی رتبه اول بخش ملی را 

به دســت آورده اســت؛ ایــن شــما و این هم 

»فاطمه محمدِی« 17ســاله اهل قزوین که 

گــوش   بــه  را  قصــه   اســت  بلــد  خــوب 

دوستدارانش برساند.  

      توی جشنواره چه خبر بود؟
جشــنواره قصه گویــی، 24ســال اســت 
کــه در ســطح بین المللی برگزار می شــود 
و شــرکت کننده ها در گروه هــای ســنی 
مختلف با هم رقابت می کنند؛ مســابقه ای 
شیرین و پرشور. من در بخش ملی، با قصه 
»قوقولی« شرکت کردم. ماجرای خروسی 
کــه صدایــش از دســتش فــرار می کنــد 
چــون خــروس بی محــل اســت. صــدای 
خروس درطــول قصه دنبال جــای تازه ای 
بــرای خــودش می گــردد و اما دســت آخر 
برمی گردد سرجای خودش. ویرایش قصه 
و کارگردانی اش را مربی ام، خانم »میربها« 

برعهده داشتند و راوی قصه، من بودم.

     کی و چطور ســر از دنیــای قصه گویی 
درآوردی؟

در  شــرکت  و  هشت ســالگی  از  همه چیــز 
کالس هــای داستان نویســی و قصه گویــی 
کانون شــروع شــد. اولین بار چهارسال پیش 
در بخش 90ثانیه جشنواره قصه گویی شرکت 
کردم. دوســال بعدش در بخش ملی شــرکت 
کردم اما رتبه نیاوردم. امسال با آمادگی بیشتر 
شــروع کردم بــه تمرین کــردن و خداراشــکر 
نتیجــه گرفتــم. راســتش را بخواهیــد اولش 
خســتگی تمرین کردن و نتیجه نگرفتن های 
قبلی توی تنــم بود اما این مســیر آن قــدر پر از 
درس تجربه و خوشمزه است که دلم خواست 
باز هم تجربه اش کنم. یاد گرفتم ناامید شدن 
و کم آوردن، معنی ندارد و وقتی کاری را شروع 

می کنی، باید تا تهش بروی.
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گیاه »کاله مومی« درمحاصره  شبنم صبحگاهی و تار عنکبوت
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بگونگو

     اجــازه می دهــی کمــی تــوی رویاهــا و 
فانتزی هایت سرک بکشیم؟

در رویاهای من، همه ســاختمان های شــهر، 
صاف و قشــنگ اند که ایــن رویــا، از هدفم در 
زندگی ناشــی می شود؛ من دوســت دارم در 
آینــده معمار بشــوم. شــاید برای تــان عجیب 
باشد که قصه گویی و معماری چه ربطی به هم 
دارنــد. قصه گویی، چیدن یک ســری عناصر 
کنار هــم و طی کــردن مراحل برای رســیدن 
به یــک نتیجه اســت کــه لــذت ایــن فرایند را 
به دیگــران منتقــل می کنــی. ایــن چیدمان 
لذت بخش در معماری هم وجــود دارد. خب 
درباره فانتــزی ام هــم بگویم کــه در خیاالتم 
همیشــه به این فکر می کنم که کاش وقتی از 
خانــه بیرون مــی روم، مردم خنده رو باشــند. 
نمی دانم چطــور، مثال هــوا قلقلکی باشــد و 

خنده روی صورت آدم ها بیاورد.

     دوســت و آشــنا چه نگاهی بــه فعالیت 
موردعالقه تو یعنی قصه گویی دارند؟

تا حــاال خیلــی پیش آمــده کــه دوســتانم از 
مــن بپرســند چطــور خــوب و روان صحبت 
می کنم و به راحتی ازپس کارهایی مثل اجرا 
کردن در مدرســه یا انشا نوشــتن برمی آیم. 
من هــم برای شــان توضیــح داده ام و تا حاال 
چندنفــر از دوســتانم عضو کانون شــده اند. 
خــب خیلــی دلگرم کننــده اســت. اصــوال 
تشویق شــدن به ویژه از ســمت خانواده، من 
را مطمئــن  می کند که قدم هایــم را محکم تر 
بردارم اما همیشــه هــم نظر دیگــران مثبت 
نیســت. گاهی از دوست و آشــنا و مسئوالن 
مدرســه می شــنوم »ایــن راهــی نیســت که 
به دردت بخورد.«، »بنشــین ســر درست!« و 
چیزهایی شبیه به این ها. من این حرف ها را 
می گذارم به حساب ناآشنایی آن ها با جهان 

قصه گویی. 

گفت وگو با نوجوان قزوینی که در جشنواره بین المللی قصه گویی در بخش ملی نفر اول شد

 قصه گویی نوعی معماری است برای انتقال لذت به دیگران 

   آنتولوژی یعنی چی؟
تا حاال شــده ســریالی کــه دوســتش دارید، 
حوصله  تــان را ســرببرد؟ تــا چنــد قســمت 
می توانید شــخصیت های تکراری را ببینید 
و همچنان به سرنوشــت  و ماجراهای شــان 
عالقه منــد بمانیــد؟ بعضی هــا تنــوع در 
شخصیت ها، خط داســتانی و موقعیت ها را 
ترجیح می دهند و آثار داستانی و نمایشی را –
هرقدر هم که جذاب باشند- فقط درصورتی 
دنبال می کنند که به این عالقه شــان پاسخ 
بدهد. خــب »آنتولوژی« بــرای همین خلق 

شده است.
   آثار آنتولوژیک چه مشخصاتی دارند؟

آنتولوژی در همــه انواع آثار ســرگرم کننده 
وجــود دارد؛ در رمــان، فیلــم ، ســریال های 
تلویزیونــی و حتــی بازی هــای کامپیوتری. 
وقتــی هــر فصــل، شــخصیت های تــازه و 
موضوعات جدید خاص خودش را دارد، اثر 
مدنظر در دسته آثار آنتولوژیک قرار می گیرد. 
همان طور که این تغییــرات در یک اثر واحد 
بــرای مخاطب هــای تنوع دوســت ، جذاب 
است، نویســندگان و کارگردان ها را هم سر 
ذوق می آورد. خالقان آثار نمایشی و داستانی 
می توانند یــک عنوان و قالــب را حفظ کنند 

امــا آن را با شــخصیت ها، موقعیت ها و حتی 
ژانرهای مختلف پرکنند بدون آن که کســی 
بهشان خرده بگیرد. جذاب نیست؟ سریال 
»عشــق، مرگ و روبات ها« یــک نمونه عالی 
از آنتولوژی اســت. ایــن پویانمایــی که برای 
مخاطب بزرگ سال است، از 18 اثر کوتاه در 
ژانرهای مختلف علمی-تخیلی، ترسناک و 
کمدی تشکیل شده و جالب این که هر کدام 
از قسمت هایش را یک گروه انیماتور متفاوت 

از کشورهای مختلف ساخته اند.
   مامبل کور به چی می گن؟

سینما برای عموم مردم در فیلم های پرهزینه 
و شــلوغی تعریف می شــود کــه بازیگرهای 
معــروف در آن هــا هنرنمایــی می کننــد، 
استودیوهای بزرگ فیلم سازی پشت آن ها 
هســتند و زرق وبرق فیلم و فراز و فرود قصه، 
بیننده هــا را ســرگرم می کند اما در ســینما 
آثار هنری و غیرتجــاری هم وجــود دارد که 
در استودیوهای کوچک ساخته می شوند و 
دل شان می خواهد درکنار تولید سرگرمی، 
حرفی بــرای گفتــن داشته باشــند. یکی از 
زیرعنوان های این ســینما کــه تحت عنوان 
»مستقل« شناخته می شود تا راه خودش را 
از فیلم های هالیوودی جدا کند، فیلم های 

»مامبل کور/ Mumblecore« است.
   فیلم های مامبل کور    رو چطور تشخیص 

بدیم؟
فیلم های مامبل کور، آثاری کم هزینه هستند 
بــا بازی هــا و دیالوگ هــای واقع گرایانــه و 
عموما بداهه. تأکید بیش ازحــد بر دیالوگ و 
عالقه مندی به موضوعات جدی مثل روابط 
 بین فــردی، خیانــت، جدایــی و... از دیگــر 
ویژگــی هــای ایــن آثــار اســت.  فیلم هــای 
مامبل کــور در ژانــر بســیار انعطاف پذیرند و 
می تواننــد موضوعــات موردعالقــه و شــیوه 
فیلم سازی محبوب شان را تقریبا در تمام انواع 
ژانرهای شناخته شده پی بگیرند. کارگردان 
در ســاخت چنیــن فیلمــی به جــای آن کــه 
براســاس یک طرح ازپیش تعیین شده پیش 
برود، راه را بــر خالقیت و بداهــه باز می کند 
و بــدون آن کــه ترســی از اتفاقــات غیرقابــل  
پیش بینی داشته باشــد، از پیش آمدن شان 
استقبال می کند. اگر اصطالح مامبل کور را 
پیش از این نشنیده بودید، تعجبی ندارد چون 
به رغم سابقه دار بودن فیلم های مستقل، این 
زیرعنوان مدت زیادی نیست که جای خودش 

را در سینما باز کرده است.
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 قصه گویی، 
چیدن یک سری 
عناصر کنار هم 

و طی کردن 
مراحل برای 

رسیدن به یک 
نتیجه است که 
لذت این فرایند 
را به دیگران 
منتقل می کنی

بدون شرح
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رفقا سالم!
حرف های شما رو بشنویم.می شه؟ چی دل تون می خواد و چی دوست ندارین؟ ما این جاییم که بهمون بگین. دغدغه  این روزهاتون چیه؟ ذهن تون درگیر چه موضوعاتی نوجوان های امروزی چیه؟ اگر بهش فکر نکردی، بهش فکر کن.« شما »جوانه، تا حاال به این سوال فکر کردی که مهم ترین دغدغه 

تلفن تحریریه 05137634000  شماره تلگرام 09354394576شماره پیامک 2000999

   بالشت های سنگی
هیچ چیــز مثل یک بالشــت نــرم از پــر یا پنبه پرشــده، 
خوابیدن را لذت بخش نمی کند اما بالشت ها همیشه 
این قدر لطیــف و گوگولی نبوده انــد. در فرهنگ های 
باستانی، بالشت از چوب، ســنگ یا سرامیک درست 
می شــد. مــردم باســتان بیشــتر از آن که به آســودگی 
هنگام خوابیدن فکر کنند، نیاز داشتند با چالش هایی 
مثل دور کردن حشــرات و هجوم ارواح شیطانی –که 
به خــواب بد نســبت داده می شــد- دســت وپنجه نرم 
کنند بنابراین بالشت های شان را از مصالحی درست 
می کردند که گمان می کردند برای این موارد مناسب 
اســت. مثال مصری هــا بالشــت های ازجنــس مرمر و 
عاج شان را با تصاویری از خدایان تزیین می کردند که 

در خواب با ارواح شیطانی مالقات نکنند.

 مسواکی از موی گراز
خیلی سال پیش از تولد مسواک، انسان ها روشی برای 
تمیز و تازه کردن دهان شــان پیدا کرده بودند؛ جویدن 
گیاهانی مثل شاخه »چریش«. حدود قرن 14 میالدی 

بود که شخصی در چین، ایده چسباندن موهای گراز به 
یک دسته بامبو به ذهنش رسید و مسواک مدرن –که در 
نگاه امروز ما چندش آور به نظر می رســد- متولد شد. تا 
حدود قرن نوزدهم که موهای نایلونی در مسواک به کار 
رفت، استفاده از موی گراز همچنان مرسوم بود. اگر فکر 
می کنید مسواک زدن امروز خیلی آسان شده است، باید 
نظر فضانوردان را بپرسید. آن ها برای تان خواهندگفت 
که چون جایی برای بیرون انداختــن آب دهان ندارند، 

مجبورند خمیردندان را ببلعند.

 جاروشارژی  روی سطح ماه
وقتی دوست تان یکهویی خبر آمدنش را می دهد و شما 
وقت زیادی بــرای جمع وجور کــردن اتاق تان ندارید، 
جاروشارژی مثل سوپرمن ظاهر می شود و آبروی شما 
را می خــرد. فکرش را هــم نمی کردید که این وســیله 
کاربردی از ناســا آمده باشــد. ناســا به ابزاری سبک و 
ساده نیاز داشت که به وسیله آن بتواند نمونه های سنگ 
را از ســطح ماه جمع و با باتری کار کند. این دســتگاه 
آن قدر در انجام وظیفــه اش خوب بود که با کمی تغییر 

از ماه به بیمارستان ها، هتل ها و خانه های ما رسید.

 پاک کردن کاغذ با نان
بعد از اختراع مداد، حدود 200ســال طول کشــید 
تا بتوانیــم آثار اشــتباهش را پــاک کنیم. ایــن اتفاق 
اولین بــار کامــال تصادفــی رخ داد. زمانــی کــه یــک 
مهندس بریتانیایی در قرن هجدهم، تصمیم داشت 
لکه روی کاغذش را ازبین ببرد و برای این کار از یک 
تکه نان اســتفاده کرد. این روش تا سال های زیادی 
تنها راه ممکن برای پــاک کردن کاغذ بــود تا این که 

پاک کن از راه رسید.

کالس زبان

سفرنامه

اطالعات عمومی 

در انتظار یک زندگی طبیعی 
نویسنده: لسلی کانر

مترجم: فرح بهبهانی
انتشارات: افق

عفتزینلی|روزنامهنگار 

رمان »در انتظار یک زندگی طبیعی«، گوشه ای از زندگی دختری به نام »ادی« است. پدر ادی وقتی 
او کوچک بوده، از دنیا رفته است و مادرش دوباره ازدواج می کند. ناپدری ادی خیلی مهربان است و او 

را دوســت دارد. ادی دو خواهر کوچولــو دارد. به خاطر رفتارهای مادر 
ادی، مادر و ناپدری اش از هم جدا می شوند. دادگاه سرپرستی خواهر 
کوچولوها را به پدرشان و سرپرستی ادی را به مادرش می دهد. ناپدری، 
خواهرهــا و پدربزرگ ادی او را خیلی دوســت دارنــد و از دور مواظبش 
هستند. ادی که یک دختر 12ساله اســت، همراه مادرش در خانه ای  
کوچــک و آهنی زیر ریــل راه آهن زندگــی می کنــد. ادی آرزو دارد یک 
زندگی طبیعی داشته باشد اما کارهای مادرش اصال طبیعی نیست. 
مادر ادی مغرور و خودخواه است و گاهی چند روز دخترش را در خانه تنها 
می گذارد. ادی مادرش را خیلی دوست دارد و سعی می کند طوری رفتار 
کند که هیچ کس حتی ناپدری و پدربزرگش متوجه نشوند مادرش در 

خانه نیست و او را تنها گذاشته است اما باالخره... .

یخ  نزنیم  تو کنکور

  سال هاست برام سواله که وقتی با ِفر 
گاز کیــک و پیتزا درســت نمی کنیم پس 

به چه کاری میاد؟ 
   مگه قراره کیک و پیتزا درست کنین؟ ِفر 
گاز همه جا فقط به عنوان انباری ظروف خونه 

استفاده می شه.
  مــن یک ســوال از مادرهــای گرامی 
دارم، وقتی قراره در کمدمون رو ببندیم 
و داخلش دیده نمی شــه چــرا باید توش 

مرتب باشه؟
  حتــی فراتــر از اون، وقتــی در خونــه رو 
می بندیم و داخلش دیده نمی شــه، چرا باید 

مرتبش کنیم؟
  اینایی کــه 5دقیقــه ای دوش می گیرن 
 کی وقت می کنن گروه موزیک  کنسرت شون

 رو به جمعیت معرفی کنن؟
  متأســفانه اینــا اجــرای زنده نــدارن و 
کنسرت هاشــون همــه اش پلی بــک و لــب 

زدنه.
  خسته شدم از بس بچه های فامیل هر 

کار خوبی کردن، مامانم گفت یاد بگیر. 
  این که خوبه، یک بار بچــه فامیل ما یک 
کار زشت کرد. به مامانم گفتم دیدی چی کار 
کرد؟ گفت: »بله دیدم، نتیجه رفت وآمدش با 

تو بود. از تو یاد گرفته!«
  واقعا حال خــوب آقازاده ها رو درک 

نمی کردم تا بابام مدیر ساختمون شد. 
گلــدون  اون  حــاال  خوش به حالــت،    
خوشــگله  ســاختمون رو می تونیــن بذارین 

جلوی در واحد خودتون.
  چــرا این قــدر بســته های اینترنــت 

بی برکت شدن و زود تموم می شن؟
  چــون باید بــه سرعت شــون کــه پایینه، 

بیاد دیگه.
  من که ســرمایی هســتم، چه جوری 
باید دو ســال دیگه مرحله اول کنکور رو 

تو زمستون شرکت کنم؟ 
  اولش ســرده، بعد کــه از بلندگو می گه 
داوطلبــان گرامــی دفترچه تــون رو بردارین 

خودبه خود ُگر می گیری. 

ابزارهای ســاده ای که در زندگی روزمره مان از آن ها استفاده می کنیم و 

آن قدر بودن شــان را بدیهی می دانیم که حتی به آن ها فکر هم نمی کنیم، 

هرکــدام از راه دور ودرازی بــه زمان مــا رســیده اند. کلی تغییــر و تحول 

پشت ســر گذاشــته  و خودشــان را با نیازهای ما تطبیق داده اند تا امروز 

جزئی ضروری و البتــه نامرئی از زندگی ما باشــند. در ادامــه با تاریخچه 

برخی از اشیای روزمره آشنا می شویم.

اتریخچه اشیای روزمره 

اصطالحات  Have   other/bigger   fish   to   fry  
کارهای مهم تری داشتن

Have   better   things   to  do  
کارهای بهتری داشتن 

مثال:
I   won't   worry   about   what   other 

people   are   saying   about   me. I   have 
bigger   fish   to   fry.

ترجمه:   من نگران آن چه دیگران درباره ام 
می گویند، نخواهم بود. کارهای مهم تری دارم.

مثال:
 I   have   better   things   to   do   than    
stand   in   line   for   an   hour!

ترجمه:من کارهای بهتری از یک ساعت در 
صف ایستادن دارم! 

کوه های   رنگین کمان در پرو 
در نگاه اول الیه های رنگارنگش به نظر ساختگی می رسد اما کوه های»وینیکونکا« -به معنی 
رنگین کمان- با رنگ های فیروزه ای، بنفش کم رنگ، ارغوانی و طالیی اش در رشته کوه آند 
واقع شده است. این کوه ها که در 100کیلومتری شهر »کوسکو«ی پرو قرار گرفته، برای مردم 
محلی مقدس به شمار می رود و با عنوان »خدای کوسکو« نقش عبادتگاه را در این شهر دارد. 
البته که رســیدن به آن ، بسیار دشــوار اســت و  حرفه ای ترین کوهنوردان دست کم شش روز 
پیاده روی می کنند تا خودشان را به وینیکونکا برسانند. به گفته مردم محلی، کوه های رنگین 

فرق یک خوره ســینما با مخاطب معمولی چیست؟ شاید بگویید 

اولی، بیشتر فیلم می بیند یا به هیچ فیلم و سریالی »نه« نمی گوید 

اما واقعیت اش این اســت که یک خوره ســینمای واقعــی، معموال 

اطالعــات خوبــی دربــاره دنیــای موردعالقــه اش دارد. خب این 

کاری اســت که ما در ســینماتوگراف انجام می دهیم؛ پرداختن به 

زیروبم سینما برای آن که چنته دوســتدارانش هیچ وقت از دانش و 

اطالعات خالی نماند. این هفته قرار اســت دو اصطالح جدید را با 

هم یاد بگیریم.

 زندگی سالم
   پنج شنبه 

   6 بهمن  ۱۴۰۱    
   ۴ رجب ۱۴۴۴

   ۲6 ژانویه ۲۰۲۳   
 شماره ۲۳۵۹

زندگی سالم 
                      پنج شنبه  
    6  بهمن۱۴۰۱  

۴ رجب  ۱۴۴۴  
۲6 ژانویه ۲۰۲۳    

 شماره ۲۳۵۹ 
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 »  مامبل کور « و »  آنتولوژ ی «   ؛

 2   اصطالحی که ابید بشناسید 

کمان  طی میلیون ها ســال از رســوب های 
ذخایر معدنی شــکل گرفته  و حدود 7سال 
پیــش به دلیل تغییــرات آب وهوایی کشــف 
شــد. به ظاهر این کوه پیش از این پوشــیده 
از برف بوده که گرمایش جهانی موجب آب 
شــدن یخ ها شــده و کوه رنگارنــگ از زیر آن 
نمایان شده اســت. دلیل به وجود آمدن این 
رنگ ها، آب شــدن تدریجی یخ ها  و ترکیب 
آن با مــواد معدنی روی کوه هاســت.  پس از 
 کشف این منطقه صدها روستایِی کوچ کرده

  به ســرزمین اجــدادی خــود بازگشــتند تا 
در  گردشــگران  راهنمــای  عنــوان  بــه 
کوهستان آند مشــغول به کار شوند. اگرچه 
صنعــت گردشــگری، اقتصــاد ایــن منطقه 
دورافتاده را رونق بخشیده است اما حامیان 
محیط زیست،  نگران آسیب گردشگران به 
این منطقه هستند که نگرانی بی جایی هم 
نیســت. تاالبی که قبال پناهگاه اردک های 
مهاجر بوده، امروز به پارکینگ بزرگی برای 

خودروهای  گردشگران تبدیل  شده است.

سینماتوگراف 
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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.

دهان 7. اســم کوچک هرناندز فرانســوی-درخت جوان 
8. بی سواد -الهام خداوندی- نیشتر 9. میوه پاییزی – از 
خدایان بابلــی 10. بوی رطوبت- حیــرت- زه کمان 11. 
حمام کاشان- یکای ســرعت هواپیما–همراه اصول 12. 

قند مصنوعی- زادگاه مارکوپولو
عمودی :1. دختر بینوایان- صیقل دادن- دم و بازدم 2. 
نمک هندی- رودی در روسیه- خوبی ها 3. از بیماری های 
روانی– همراه سوزن 4. بیهوده – عضو چهره 5. باغ حضرت 
فاطمه )س(-ســبو 6. دوشــاب-بازیگر فیلم سر به مهر 7. 
شاخه ای از ریاضیات عالی– زمان ناچیز 8. تارا-آلونک 9. 
سکوی خانه- آهنگ در هم ریخته 10. شادمان شدن– از 
چهار شاخه اصلی گیاهان 11. هجدهمین حرف الفبای 
یونانی- گیاه فیلگوش– ویتامین استحکام بخش استخوان 

ها 12. اجرت- درنگ- خوک نر

افقی:1. یخدان- طرفداری از پدیده های نو 2. نوعی سبزی خودرو -جوانمرد-آبنوس 3. 
دیبای نازک و لطیف–اندیشه- گدایی 4. کیسه وسایل خیاطی-داروی بی هوشی قدیمی 
5. درخت خرما- گاومیش تبتی-اســب چاپار 6. پر جمعیت ترین جزیره جهــان- اندرون 

افقی:1.از مراســم ایرانی 2. میوه تابستانی-مملکت-پایتخت کشــور افغانستان 3. اثر 
رطوبت-مقدمه لشــکر-خالص 4. ده-ناپخته 5. توگوشــی-آیین-یار جری 6.  بیعانه 7. 
سپهبد فرانسوی 8. محموله-خیک-کجاست 9. پول ترکیه-چســب نواری 10. ابریشم 

ناخالص-صندلی ســنگی-حرف اضافــه11. عنصر 
الماس ساز-تیم یونانی- فام 12. غذای ایرانی

عمودی :1. کنایــه از حواس جمع-کفــش  2. دانه 
خوشبو-قورباغه-سیاره مریخ 3. واحد 28 گرمی-فلز 
چاپخانه-شــنبه 4. یکای طول-بروفه-رمق   5. عدد 
ریوی-کرم معده 6. لوله تنفسی-پدال 7. حائل بین 
دو چیز-حرف عطف 8. فیلمی با بازی احمدمهرانفر-
بزکوهی  9. سیخونک-از حبوبات-کلم  10. دریاچه 
حمام-صندلی باشکوه-قلب ترکی 11. آدم ماشینی-
ویتامین جدول-رها 12. جوشن چرمی-از نوشیدنی 

های گرم

پاسخ  ها

سودوکو ها
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ارتــــباط با ما

پیامک 

2000999

شبکه های اجتماعی

09354394576

پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید

زندگیسالم
پنجشنبه

6بهمن۱۴۰۱
۴رجب۱۴۴۴

26ژانویه2۰23
شماره2359

ی
گرم
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 سازمان هواشنایس: رسمای شــدید دوابره از راه 
رسید

شهروندان: با این قبض گازی که برامون اومده، اگه این 

بار از سرما یخ بزنیم هم بخاری روشن نمی کنیم!

 اتفــایق عجیب: اینرتنــت اثبت و هرماه کشــور چند 
دقیقه قطع شد

کاربران:  اگه وصل باشه عجیبه!

 معــاون رئیس جمهــور: کشــور اب هــر روز تعطیــی

 ۲۴۰۰ میلیارد تومان مترضر یم شود

مردم: خــب   تعطیل هم نباشــه، بــا مازوت ســوزوندن ما 
بیشتر ضرر می کنیم!

  در ارواپ مجوز اســتفاده از پــودر جیرجیــرک در غذا 

صادر شد
مسئوالن:  اقال شــما نون و پنیر دارین، ولی اونا مجبورن 

سوسک بخورن!

 مامانــم زنــگ زد گفــت: امیــر ببینمــت، کشــتمت! 
گفتم چرا؟ گفت خــودت می دونی. بعدش هم زود قطع 
کرد. بعد چند ســاعت اســترس و کلی ســوال تو ذهنم 
رفتــم خونه و بــا تــرس از مامانم پرســیدم چی شــده؟  
درحالی که نزدیک بود به تمام جنایت های عالم اعتراف 
کنم گفت: »دوتا پیش دستی تو اتاقت پیدا کردم، چه 

وضعشه«؟
داشــتن داداش خیلی خوبه، چون وقتــی بغض داری 
سرت رو می ذاری روی شونه هاش بدون استرس این که 
دماغت مالیده بشه به لباسش. اما خب آب دماغت رو مثاًل 

روی لباس داییت که نمی تونی به این راحتی بمالی.
ولی ســالن مطالعه تــوی دانشــگاه، ســالن همه چی 
هســت به جز مطالعه. تازه اگه کنار هــر میز یه پریز هم 

می ذاشتن کسی از اون جا دیگه به کالس نمی رفت.

همسر فداکار

در جلســه دادگاه، خانــم موری کــه در جایگاه شــاکی 
ایســتاده بود خطاب به رئیس دادگاه گفــت: »من واقعا 
نمی خوام از شوهرم شــکایت کنم...« قاضی با دقت به 
حرف های خانم گوش می داد. خانــم موری ادامه داد: 
»امــا االن دیگــه به این جــام رســیده...« آقای مــوری با 
عصبانیت به همســرش نگاه می کرد. خانــم ادامه داد: 
»آقای قاضی باید شما بدونید که من ایشون رو میلیونر 
کردم!« قاضی با تعجب به خانم و آقا نگاه کرد و پرسید: 
»واقعا؟ یعنی قبل از ازدواج با آقای موری، ایشون فقیر 

بود؟« خانم موری با غرور گفت: »نخیر! میلیاردر بود!«

تاپخند

داستانک طنز

تیتر خند

 کدام قطعه می تواند این جورچین را تکمیل 
کند؟

اختالف تصاویر:

معمای تصویری:
ساعت شــماره 4 واقعی است. چون 

عقربه دقیقه شــمار ســاعت های 2 و 

3 بسیار بزرگ اســت و در صفحه جا 

نمی شود، ساعت شــماره 1 هم پیچ 

تنظیم ندارد. البته ســاعت شماره 4 

هم برعکس قــرار دارد، برای همین 

پیچ تنظیمش سمت دیگر است.

مسیر یاب :

جورچین:  قطعه شماره2

شرح در متن: 

جورچین

باز مدرسه ها تعطیل شد!
ســالم و روز خوش. یک پنج شنبه دیگه و 
یک مسابقه »چی شــده« دیگه. این هفته 
تصویــر »آقــای اختاپــوس« دوســت باب 
اســفنجی رو انتخاب کردیم تا شما براش 
یک جمله یــا دیالوگ طنز بنویســید و تا 
ساعت 24 روز سه شنبه برای ما بفرستید. 
یادتان نرود ابتدای پیامک بنویسید »چی 

شده« و اســمتان را هم آخر پیامک بنویسید. بامزه ترین و خالقانه ترین 
جمله  های فرســتاده  شــده، به اســم خــود نویســنده ها چــاپ خواهد 

شد. شماره پیامک ما 2000999  است و چند نمونه هم می آوریم. 

    وقتی شوهر عمه ات جوک »یه روز یه مرده می خوره به نرده« رو برای بار سه 
هزارم تو جمع تعریف می کنه!

    قیافه مســئول صفحه طنــز و ســرگرمی، وقتــی بعضــی از پیامک های 

مخاطبان رو می خونه!

    وقتی 7 صبح می ری مدرســه و می بینی کســی نیومده و تــو گروه نگاه 
می کنــی، زدن به علت آلودگــی هوا، شــیوع کرونا و کمبــود گاز، مدارس 

تعطیل است!

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

کدام یکی از این 
ساعت ها واقعی 
است؟

شرح در متن

بچه هــای گل، ایــن دو تصویــر 5 اختالف با 
یکدیگــر دارنــد. می توانیــد آن هــا را پیــدا 

کنید؟

برایاختالف تصاویر
 کودکان

منتخب هفته قبل

   وقتــی خانــه تکانــی عید شــروع
پردیسان  می شه. 
     وقتی فردا امتحان داری، هیچی 
نخوندی و حوصله درس خوندن هم 
ستایش زینلی نداری!  

    وقتــی تو زمســتون با رفیقــت برای ســاعت 5 صبح قرار مــی ذاری و 
علی حبیبی پور مامانت ساعت 11 بیدارت می کنه!  
محمدرضا صدفیان     وقتی  گاز خانه  ما دچار افت  فشار شده!  
ماندانا     قابل توجه اونایی که شبا تا دیروقت گوشی دستشونه!  
    وقتی استرس کنکور داری و بعد از آزمون تو خواب به مامانت می گی 
پارسا حبیبی پور هنوز کنکور تموم نشده؟!  
سعید      زمستون سخت امسال فقط خواب می چسبه، خواب.  
    وقتی روزنامه نتیجه کنکور رو دادی خواهرت ببینه قبول شدی یا نه؟ 
عباس یعقوبی  
  وقتی بعــد از کلی کار عمه ات بهت می گه خســته شــدی، حاال برو یه 
فاطمه کریمیان اقبال چای بیار!  
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چی شده؟منتخب  چی شده؟
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