
زمزمه های توافق موقت؟
گرچه در ظاهر غربی ها دیپلماسی را رها کرده و به سمت استفاده از ابزار صدور 

قطعنامه در زمینه های مختلف حقوق بشری علیه ایران گام برداشته اند اما 
فایننشال تایمز  از احتمال  توافق موقت با ایران خبر داده است

 زلزله 9/  5 ریشتری
خوی را لرزاند

 فارس: گزارش های اولیه 
از حجم باالی تخریب حکایت دارد
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 ردپای دعواهای والدین 
در مرگ مرموز دختر جوان

مروری بر آسیب های جروبحث 
پدر و مادرها روی فرزندان

زندگی سالم

آمار تکان دهنده رئیس سازمان 
خصوصی سازی از امالک مازاد دولت

 200 هکتار در بهترین مناطق تهران!
10

 مشکل تلویزیون 
کمبود بودجه است؟
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 گزارش میدانی خراسان از حال 
و هوای بازار سکه و ارز مشهد

 تعلل صرافی ها در فروش ارز
خراسان رضوی

با شلیک بامدادی پلیس لو رفت 

 راز دستبرد عجیب به خودروها!
8

   صفحه ۱۲

   صفحه ۳

»سیف القدس2« در راه است؟

تنها27 روز از سال جدید 2023 میالدی گذشته بود 
که شهر قدس به خود عملیاتی ...

یادداشت روز

دکترحامدرحیم پور

  صفحه ۲

ترمیناتور به 
تحقق پیوست!

مروری بر عجایب دنیای روبات ها 
به بهانه ساخت روباتی که به مایع 

تغییر شکل می دهد

   صفحه 9

تاوان سخت جنایت »جنین«
 کمتر از 48 ساعت بعد انتقام جنایت  اردوگاه جنین گرفته شد . موج خوشحالی از این عملیات همچنان در سراسر فلسطین ادامه دارد 

گفته می شود تلفات صهیونیست ها به حداقل10 کشته و بیش از 1۵ زخمی رسیده که آماری بی سابقه در 10 سال اخیر است

   زندگی سالم

 بازدید 3 ساعته 
رهبر انقالب از نمایشگاه 

صفحه ۲توانمندی های صنعتی

استیضاح وزیر بهداشت، چرا؟
 گفت وگوی تفصیلی 

با طراح استیضاح عین اللهی

5

 حواشی ادامه دار دیدار 
فوالد و پرسپولیس

جنجال بازی سرخ ها!

یک شنبه
9 | بهمن |1401

20 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

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

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 7 رجب  1444 . 29 ژانویه 2023 
. سال هفتاد و چهارم . شماره 21141

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



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

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010  تلفن: 37009111 051                 

 برخـی از مسـئوالن مـی گوینـد مـدارس دیگر  •
نباید بـه هیچ دلیلی تعطیل شـود. می خواسـتم 
بگویم که آقای مسئول سـامتی بچه ها اولویت 

دارد تا علـم آن ها!
 شـرکت گاز پـس از بـی تدبیـری در تامیـن گاز  •

شهروندان که موجب قطع گاز برخی هموطنان 
شـد، ایـن بـار بـا صـدور قبـض هـای نامتعـارف 
مردم را شـوکه کـرد! اسـتیضاح هر چه سـریع تر 
وزیر نفـت حداقـل خواسـته مـردم از نمایندگان 

مجلـس اسـت.
 تسـهیات سـفر ریاسـت جمهـوری ثبـت نـام  •

کـردم، یـک سـاله تاییـد درخواسـت و بانـک 
عاملـش و تاریـخ ثبـت کـد پیامـک شـده ولـی 
بانک ملت دو تـا ضامن برای ۱۵ میلیـون تومان 
و گواهـی کسـر حقـوق و یـک دنیـا مـدارک مـی 
خواهد. این انصاف نیسـت، مسـئوالن پاسخگو 

باشـند.
 بیـش از ۱0 سـال گذشت،متاسـفانه قانـون  •

همسـان سـازی حقـوق معلمـان انجـام نشـد که 
نشـد!

 احسـاس مـی کنـم قـدرت خارجـی مـان هـم  •
داره ضعیـف مـی شـه چـون کشـورها هـر کار 
کـه دل شـان مـی خواهـد انجـام مـی دهنـد، از 
توهیـن رئیـس جمهـور کـره جنوبـی، کشـور 
عربسـتان، عراقی که سـلیمانی عزیز نگذاشـت 
داعش آن را غارت کنه و دیگر کشورهای عربی. 
حـاال خلیـج فـارس مـا شـده خلیـج عربـی بـرای 
عـرب هـا. از افغانسـتان داریـم خواهـش مـی 
کنیـم آبـی را کـه حـق ماسـت روی مـا نبنـدد امـا 
توجـه نمـی کنـه! کشـورهای غربـی هـم کـه از 
خودشـان اراده ندارند، آن ها هم هر روز برای ما 
گربـه می رقصاننـد. چـرا؟ چـون جـواب کوبنده 

. هیـم نمی د
 شـرکت مخابـرات گـرون کـرد کـه هیـچ حـاال  •

بـدون ایـن کـه پیامـک بـده بابـت قبـض زنـگ 
می زنـن مـی گـن اگـر پرداخـت نکنید قطـع می 
شود. یعنی واقعا این رسم مسلمانی است؟ تورا 
بـه خـدا بهشـان اعـام کنیـد ایـن قدربـا اعصاب 

مـردم بـازی نکننـد.
 در جـواب کسـی کـه گفتـه طـا نخریـن گران  •

مـی شـه، خمس هـم نمـی دین بگـم مگـه جناب 
عالـی علـم غیـب داری که مـی گی خمـس نمی 
دن تـو مثـا خـودت رو مومـن مـی دونـی بـا ایـن 
تهمـت کـه زدی، نکنـه فکـر کـردی بـا فرشـته ها 

در ارتباطـی. 
 افـراد بسـیار زیـادی از بانـک هـای مطـرح وام  •

گرفتنـد و یـک و نیـم برابـر برگردوندند پـس این 
پول ها به اضافه سـودش کجا می ره که االن می 

ری بانک  مـی گـن اعتبـار نداریم؟!
خیلـی  • سـام  زندگـی  اول  صفحـه  در   

بدسـلیقگی کردین! صفحه ای را که اختصاص 
بـه بـزرگ سـاالن دارد ،اختصـاص داده ایـد بـه 
چنـد تـا عروسـک و کار سـخت و خداپسـندانه 
دوهمشـهری مـان را به صـورت ریز کنـار صفحه 

کار کـرده ایـد! لطفـا دقـت بفرماییـد.
خراسـان:  مخاطب گرامـی، با تشـکر از دغدغه 
شـما و آرزوی سـامتی و موفقیـت بـرای  دو  
همشـهری عزیـز، موضـوع عروسـک هـا بحـث  
جـدی در فضـای دیپلماسـی  عمومـی اسـت 
و خیلـی از دولـت هـا منافـع خـود را  از طریـق 

دیپلماسـی عمومـی جلـو مـی برنـد.

 در ایـن شـرایط که کنتـرل قیمـت ها از دسـت  •
دولت و اقتصـاددان ها خارج شـده اسـت، مرکز 
رشـد دانشـگاه فردوسـی به شـرکت های نوپای 
مستقر در دانشگاه که توسط دانشجویان ایجاد 
شـده و تقریبا هیچ تجربه بـازار و تجـارت ندارند، 
الـزام مـی کنـد کـه طـرح تجـاری ارائـه و در آن 
پیـش بینـی ۵ سـال آینـده شـرکت شـان از نظـر 
درآمد، هزینه ها، تعداد پرسـنل، حقوق نیروها، 

اسـتهاک و... را ارائـه کنند!
 ای خراسـان تـو مثل کـوه مـی مونـی هرچه ما  •

مـی گیـم بعـدش خودمـان همـان را می شـنویم 
و کسـی دیگه پاسـخ نمی دهد. بازم دمـت گرم!

 خانـم هـا وآقایانـی کـه تـو خیابـان بـی دلیـل  •
رانندگـی و ترافیـک درسـت می کنیـد بایـد اون 
دنیا جوابگوی آمبوالنسـی باشـید که دیررسـید 
بیمارستان و بیمارفوت کرد. همچنین بیماری 
کـه منتظـر داروی اورژانسـی اسـت و تـو ترافیک 

گیـر افتـاده.
 جناب آقای هـادی محمـدی در سـرمقاله روز  •

چهارشـنبه دالیلـی بـرای عقـب نشـینی اروپـا 
بیـان کردنـد. از جملـه بـه بـن بسـت رسـیدن 
برجام، همکاری بیشـتر ایران و روسیه، افزایش 
درگیـری هـا در خاورمیانـه و تنـش در خلیـج 
فارس. آخـر دوسـت گرامی شـما فکر مـی کنید 
در پارلمـان اروپـا یـک نفـر نبـود که ایـن مـوارد را 
تذکر بدهد و ظرف همین چند روز پی به عواقب 
آن بردند؟! دوسـت گرامی تصویب نشدن طرح 
فـوق در شـورای اروپـا چیـزی نیسـت جـز یـک 
شمشـیر داموکلـس دیگـر باالی سـر کشـورمان 
بـرای بـاج گیـری همچـون بـازی کـه در موضوع 

برجـام بـر سـر کشـورمان آورده انـد...
 خدایا ما را ساکن  و شهروند شهر هرت  نکن! •
 قبـض هـای نجومـی شـرکت  گاز خراسـان  •

 جنوبـی بـرای روسـتاییان  محـروم   و درمانـده!
 دربـاره پـول بلوکه شـده ایـران درکـره جنوبی  •

بایـد عـرض کنـم وقتـی بـا التمـاس درخواسـت 
چیزی را از یک کشور داشته باشی، حق خودت 
رو نمی دن که هیچ، توهین رئیس جمهورشـان 
را هـم در کشـور امـارات باید داشـته باشـید. اگر 
مسـئوالن ما هـم چند بـار به کشـور کره شـمالی 
برونـد و حتـی صحبتـی هـم راجع بـه ایـن قضیه 

نشـود کره جنوبی حسـاب دسـتش میـاد...
 در شماره ۳بهمن خبر تعدیل نیروی ۱۳هزار  •

نفـری را چـاپ مـی کنیـد و ۵ بهمـن در صفحـه 
اقتصـاد از کاهش نـرخ بیـکاری در ۵ سـال اخیر 

می نویسـید! بـا خودتـون چنـد چندین؟
خراسـان: مخاطـب گرامـی، آمـار تعدیـل نیـرو  
از سـوی معـاون اداره کار اسـتان اعـام شـده و  
مربـوط به 9 مـاه ابتدای سـال اسـت ، اما کاهش 
نرخ بیـکاری  بـه گـزارش مرکز آمـار برمـی گردد 
و منافاتـی بـا یکدیگـر ندارنـد، چـرا کـه ممکـن 
اسـت بخشـی از واحد هـای  اقتصـادی بـه دلیل 
مشـکاتی  دچـار تعدیل نیـرو شـوند، امـا  بخش 
دیگری از واحد هـای اقتصادی به دلیـل عبور از 
کرونا و بازگشـت  فعالیـت ها رونق یافته باشـند.

 آقای رئیسی، جوانم بیکاره، حق استخدام تو  •
هیچ اداره ای رو بدون پارتی نداره...

 کاسـب بـازار بـودم خـوردم زمین...تمـام  •
دوسـتان وخویشـان ازم بریـدن. قـدر همدیگـه 

رو بدونیـم.
 ای کاش وزیرصمـت از اقـدام رئیـس کل  •

بانک مرکـزی آقـای فرزیـن یـاد بگیـرد و صنعت 
خودروسـازی را رهـا کنـد تـا بـازار قیمـت هـارا 
تعیین کنـد و دزدی، رانـت و التهـاب و اضطراب 

تعطیـل شـود و کیفیـت ارتقـا یابـد.
 در صفحـه ورزشـی و خبـر مربـوط بـه حـراج  •

پیراهن پله به اشتباه ۵بار قهرمانی جام جهانی 
نوشـته بودید. پله با پیراهن تیم ملی برزیل ۳بار 
قهرمان جام جهانی شد و تعداد قهرمانی برزیل 

در ادوار مختلف ۵تاست.
 ظلـم اسـت بـرای خـط تلفنی کـه وصل نشـده  •

و هیـچ اسـتفاده ای هنوز نشـده ۵۲هـزار تومان 
بایـد بپـردازی. تـازه اخطـار قطعـی هـم ارسـال 

مـی کنند.
 خدمـت دوسـت عزیـزی کـه گفتـه تعطیلـی  •

باعث پرسه زدن تو خیابون می شـه، دوست من 
هرگـز ایـن جـوری نگیـد دختـر و پسـر مـن حتی 
بلند نمی شـن جلـوی در بـرن در رو بـاز کنند چه 
برسـه به خیابون. خدایا هزاران بار شکرت بابت 

ایـن نعمـت فرزند.
 آقای خانـدوزی لطفـا بـا اسـتفاده از تجربیات  •

اقتصـاددان هـای کشـور و نظرخواهـی از آنـان 
بـرای رفـع مشـکات مـردم اقـدام کنیـد.

در  کشـوری که نفت و گاز فـراوان دارد جایگاه  •
ها بـرای ماشـین هـا گاز نـدارد. عجـب مدیریتی 

دارنـد!
 روزنامه خراسـان عزیز! سـتون حرف مـردم را  •

حذف کنیـد. دردی دوا نمی کنـد داداش.
 امیـدوارم اسـتانداری محتـرم اقدامـات خـود  •

را در دفـاع از برخـورداری شایسـته اسـتان از 
ردیف های بودجه سـال آینده صادقانـه به مردم 

گـزارش کنـد.
 لطفـا از آقـای مخبـر بپرسـین این گشـایش به  •

زودی کـی، کجـا و چـه موقـع؟
 امیـدوارم  مشـابه  جنـگ  اوکرایـن،  ایـن بـار  در  •

شـرق  آسـیا اتفـاق  نیفتـد.
 آخ  جـون! سـیر نزولی  مـوج  هشـتم   کرونـا آغاز  •

شـده  اسـت.
 بعـد از مدتی توفیق سوارشـدن بـه اتوبوس در  •

یک مسـیر پرترافیـک را داشـتم. 4 تـا از صندلی 
هـا طـرف خواهـران نصـب شـده بـود. تعـدادی 
کشـف حجاب کرده هم حضور داشتند. هرچی 
فکـر کـردم خروجـی موجهـی بـرای ایـن چنـد تا 
صندلی بر عکس شـده پیدا نکردم. پا شدم رو به 
راننده نشسـتم. تو دلم گفتم حتما سـازنده اش 
یـک فکـر بکـری داشـته. یـاد مردهـای بـا غیـرت 
عاشـق افتـادم کـه مـی گفتـن مـادر احمـد پیاده 

شو رسـیدیم.
 در پاسـخ بـه پیـام آن عزیـز در خصـوص تـورم و  •

کابـوس زندگـی و در آخر نابـودی اعـام کنم که 
ایـن دنیـا، مزرعه آخرت اسـت. بـه نظرم بایـد نور 

معنویـت و ایمـان را تقویـت کنید.
 نمـی دونـم مخابـرات داره چـی کار مـی کنه؟  •

اول بهمـن مـاه قبـض بـه روز پرداخـت کـردم، 
ولی بـاز بـرای دی مـاه پیامک قبـض اومـده اونم 

بـا بدهـی قبلـی!
 بعضـی مواقـع نـام ایـران در کنـار کشـورهایی  •

همچـون کـره شـمالی و ونزوئـا و... مـی آیـد 
در حالـی کـه بیـن ایـران و ایـن کشـورها از نظـر 
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»سیف القدس2« در راه است؟

تنها ۲7 روز از سال جدید ۲0۲۳ میادی گذشته بود که 
شهر قدس به خود عملیاتی دید که به نقل از رسانه های 
صهیونیستی در چند دهه اخیر بی سابقه بــود، به گونه 
ای که رئیس پلیس رژیم صهیونیستی پس از حضور در 
مکان اجــرای عملیات شهادت طلبانه قدس تاکید کرد 
که این یکی از بدترین حماتی بود که در سال های اخیر 
با آن مواجه شده ایم. البته در این یک ماهی که از سال 
جدید میادی و آغاز دولت جدید نتانیاهو گذشته، حدود 
۳0 فلسطینی شهید شده و در مقابل ۱0 صهیونیست به 
هاکت رسیده اند؛ اتفاقاتی که به واسطه سیاست های 
کابینه جدید یک سال پر تنش را نوید می دهد. حال با رخ 
دادن عملیات شهادت طلبانه کم سابقه در دل شهر قدس، 
صهیونیست ها و کابینه تندرو نتانیاهو در یک دو راهی 
کامل قرار دارنــد؛  تشدید فشار و تنش یا مــدارا؟ واقعیت 
ــان پایان جنگ سیف القدس که در  ایــن اســت که از زم
خرداد سال گذشته روی داد، وضعیت صلح شکننده میان 
گروه های مقاومت غزه و رژیم صهیونیستی تا این اندازه 
در معرض شعله ور شدن مجدد نبوده است. ناکامی های 
پی در پی مذاکرات با میانجی گری مصر برای عمل کردن 
صهیونیست ها به تعهدات خود در قبال بازسازی غزه و 
آزادی اسرا، از مدت  ها پیش گروه های مقاومت را با این 
چشم انداز روبه رو کرده بود که تداوم کارشکنی و فشارهای 
اقتصادی رژیم بر غزه و جنایت آفرینی در کرانه باختری، 
گزینه پاسخ نظامی را به تنها چاره کار برای عقب  راندن 
صهیونیست ها از مواضع شان تبدیل خواهد کرد. این روند 
با پیروزی کم سابقه راست گرایان افراطی در انتخابات 
پارلمانی رژیم صهیونیستی که به روی کار آمدن مجدد 
نتانیاهو همراه با تندروهای جنگ طلب نظیر بن گویر و 
اسمورتیج انجامید، عمًا تحوالت فلسطین را به سمت 
شعله ور کردن آتش زیر خاکستر سوق داده است. از سوی 
دیگر کابینه نتانیاهو اکنون با انبوه تعارضات داخلی و 
بین المللی مواجه است. در واقع  سیاست ورزی او امروز 
بر »لبه تیغ« است. از یک سو وی برای حفظ اریکه قدرت 
در داخل احتیاج به ائتاف با احزاب راست افراطی دارد 
و از سوی دیگر پا گرفتن این احزاب به تقابل اجتماعی با 
بخش سکوالر جامعه اسرائیل، اتحادیه های کارگری ،عرب 
تباران و آفریقایی تبارهای سرزمین های اشغالی منجر 
می شود که بخشی از آن را در تظاهرات ۱00 هزار نفری 
هفته های گذشته در تل آویو دیدیم. ضمن این که نقشه های 
درازمدت نتانیاهو به ویژه حرکت او به سمت افزایش قدرت 
نهاد نخست وزیری باعث اختاف احزاب راست میانه مانند 
»اسرائیل بیتنا« و نیز نهادهای قانونی همچون دادگاه عالی 
با وی می شود. در سطح جهانی نیز نتانیاهو دچار تعارضات 
فراوانی است. بایدن که به شدت عمل او در برابر ایران 
نیازمند است، همچنان با او مدارا می کند و به دنبال آن 
است که باعث میانجیگری بین عربستان و اسرائیل شود 
ولی نپذیرفتن راهکار »دو دولت« از سوی دولت راست گرای 
نتانیاهو باعث شکاف »بی بی« با بن سلمان و بایدن شده 
است. خاصه آن چه در روزهای اخیر در اردوگــاه جنین 
و قدس اشغالی رخ داد، بخش کوچکی از این تعارضات 
ــت. همان گونه که ســال ۲0۲۲ ســال وحشتناک و  اس
خونینی برای صهیونیست ها بود، سال جدید هم باتوجه 
به روند قدرت گیری مقاومت در جنین و گسترده شدن 
عملیات شهادت طلبانه در کنار بی ثباتی های سیاسی و 
شکاف های درون صهیونیستی، سیاه تر از قبل خواهد بود. 
نکته اما این جاست که نتانیاهو تا کجا می تواند با تداوم 
تنش نظامی آن هم با هدف ارائه تصویری مقتدر در برابر 
تهدیدات سیاسی و نظامی صورت گرفته، آبی روی آتش 
اختافات و اعتراضات داخل سرزمین های اشغالی بریزد؟ 
سوال دیگر این که دولت نتانیاهو تا کجا می تواند از طریق 
جوخه های ترور )مانند رخداد جنین( پاسخ دهد؟ هرچند 
نباید این نکته را از نظر دور داشت که نتانیاهو سعی خواهد 
کرد تا از این عملیات های انتقامی فلسطینیان برای مظلوم 
نمایی خود و ساکت کردن منتقدان غربی شهرک سازی و 
پاسخ به درخواست های طیف تندروتر کابینه خود که عما 
خواستار توسعه شهرک ها هستند، سود ببرد. با این اوصاف 
به نظر می رسد اسرائیل در آینده نزدیک عملیاتی گسترده 
را آغاز کند که در صورت هوشیاری و اتحاد بین گروه های 
مقاومت فلسطینی خاصه جهاد اسامی و حماس افق 
روشنی برای مطلوبیت نتیجه آن در راستای امنیت اسرائیل 

دیده نمی شود.

بازدید 3 ساعته رهبر انقالب از 
نمایشگاه توانمندی های صنعتی

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقاب اسامی صبح دیــروز به مدت 
سه ساعت از نمایشگاه توانمندی های 
داخلی که در حوزه های مختلف برپا 
شــده بــود، بازدید کردند.به گــزارش 
به  نمایشگاه  ،ایــن   khamenei.ir
مناسبت شعار سال که سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری 
شده بود، برگزار شد. در این نمایشگاه 
توانمندی های داخلی در حوزه های 
صنایع معدنی و اکتشافی، الکترونیکی 
و مخابرات، هوافضا و ماهواره، خودرو، 

کشاورزی و غذایی، حمل و نقل ریلی، 
ــی، بخش  ــوای ــی و ه ــای جــــاده ای، دری
ــوازم  ل پتروشیمی،  و  نفت  مسکن، 
خانگی، نساجی، صنایع آبزی پروری، 
آبخیزداری، صنایع برق و نیروگاهی 
و سدسازی و طرح های مدیریت آب، 
فناوری اطاعات و ارتباطات به نمایش 
گذاشته شده بود.رهبر انقاب در این 
بازدید با حضور در غرفه های مختلف 
از نزدیک در جریان تولیدات جدید 
صنعتی در بخش های مختلف کشور 

قرار گرفتند.

گفت وگوی تلفنی رئیسی و الهام علی اف 
رئیس جمهور: روابط دوستانه ۲ ملت ایران  و آذربایجان  ناگسستنی  است

رئیـس جمهـور بـا بیـان ایـن کـه روابـط 
دوسـتانه و برادرانـه دو ملـت ایـران و 
آذربایجـان بـر پیوند هـای فرهنگـی و 
تاریخی ناگسسـتنی بنیان نهاده شـده 
اسـت، اظهـار کـرد: دولت های ایـران و 
آذربایجان، اجـازه نمی دهند روابط دو 
کشـور تحـت تاثیـر القائـات بدخواهـان 
دو ملـت قـرار گیرد.بـه گـزارش پایـگاه 
جمهـوری،  ریاسـت  رسـانی  اطـاع 
در گفت وگـوی تلفنـی شـامگاه شـنبه 
آیـت ا... دکتـر سـیدابراهیم رئیسـی 
و »الهـام علـی اف« رئیـس جمهـوری 
و  دولـت  تسـلیت  مراتـب  آذربایجـان 
سـفارت  حادثـه  بابـت  ایـران  ملـت 
آذربایجـان در تهـران به وی اباغ شـد. 
رئیـس جمهـور بـا اشـاره بـه ماموریـت 
دسـتگاه های ذی ربـط بـرای پیگیـری 
دولـت  و  ملـت  بـا  واقعـه،  ایـن  ابعـاد 
آذربایجـان ابراز همـدردی کـرد. دکتر 

رئیسـی همچنین با بیان این 
که روابط دوسـتانه و برادرانه 
دو ملـت ایـران و آذربایجـان 
و  فرهنگـی  پیوند هـای  بـر 
تاریخـی ناگسسـتنی بنیـان 
اظهـار  اسـت،  شـده  نهـاده 
و  ایـران  دولت هـای  کـرد: 
آذربایجـان، اجازه نمی دهند 
روابـط دو کشـور تحـت تاثیـر 
القائـات بدخواهـان دو ملـت 
قـرار گیـرد. »الهـام علـی اف« 
رئیـس جمهـوری آذربایجـان 

نیـز در ایـن گفت وگـوی تلفنی با تشـکر 
از ابـراز همـدردی و تسـلیت آیـت ا... 
رئیسـی بـه دولـت و مـردم کشـورش 
جنایـت  یـک  ایـن  کـرد:  تصریـح 
دو  همـکاری  ولـی  بـود  غیرمنتظـره 
کشـور در ایـن زمینـه بایـد چنـان باشـد 
بـه بهانـه چنیـن حوادثـی  کـه کسـی 
دوسـتانه  روابـط  در  اخـال  فرصـت 
دو کشـور را پیـدا نکنـد. پیشـتر احمـد 
کـه  بـود  گفتـه  کشـور  وزیـر  وحیـدی 
براسـاس گزارش هایـی کـه تاکنـون بـه 
دسـت مـا رسـیده و اعترافـات ضـارب، 
ایـن اتفـاق یـک حادثـه کامـا شـخصی 
بـوده اسـت و بایـد در ایـن ردیـف نیـز 
رسـیدگی شـود. همچنیـن دو مجـروح 
ایـن حادثـه حـال و روز خوبـی دارنـد و 
روند درمانـی آن ها جـواب داده و حتی 
احتمـال بازگشـت شـان بـه باکـو نیـز 

وجـود دارد. 



گــروه بین الملل- یــورش هــای اخیر نظامیان 
صهیونیستی به اردوگـــاه جنین که به شهادت 
9 نفر و زخمی شدن 20 فلسطینی منجر شد، 
عاقبت خوشی برای صهیونیست ها نداشت و گروه 
های مقاومت کرانه باختری با سیاست »چشم 
در برابر چشم« که پیش از این وعــده آن را داده 
بودند بالفاصله پاسخ این جنایت ها را دادند و در 
عملیات استشهادی در بیت المقدس حداقل10 
صهیونیست به هالکت رسیدند و 15نفر دیگر 
زخمی شدند، عملیاتی که مقامات تل آویو را شوکه    
و ایــن اقــدام را بی سابقه و وحشتناک توصیف 
کرده اند.از سال 2005 که ارتش صهیونیستی 
در دوران نخست وزیری آریــن شــارون، ملقب به 
قصاب صدرا و شتیال، مجبور شد شکست طرح های 
نظامی در غزه را بپذیرد و با سرافکندگی هرچه 
تمام تر از باریکه غــزه عقب نشینی کند یکی از 
اهداف راهبردی صهیونیست ها در قبال کرانه 
باختری جلوگیری از رشد گفتمان مقاومت  و تکرار 
سناریوی غزه در این منطقه بوده است، اما  پس 
از نزدیک به دو دهه اقدامات رژیم برای سیطره 
تام و تمام بر وضعیت امنیتی کرانه باختری، روند 
تحوالت این منطقه دقیقًا به همان سویی پیش 
رفته است که صهیونیست ها سال ها کابوس آن را 
می دیدند و ارتش مقاومت عالوه بر گفتمان سازی 

از لحاظ تشکیالت نظامی نیز حضور خود را در کرانه 
باختری به دشمن تحمیل کرده است. در این میان 
،شهر جنین نقطه عطف تشکیل غزه دوم در اراضی 
فلسطینی است.همزمان شهروندان فلسطینی 
در مناطق مختلف با حضور در خیابان ها و پخش 
شیرینی، به خوشحالی و شادمانی می پردازند.
از بلندگوهای مساجد کرانه باختری هم فریاد 
تکبیر)ا... اکبر(موذن ها پخش شد.سخنگوی 
پلیس رژیم صهیونیستی دیروز نیز از تیراندازی 
یک نوجوان 1۳ ساله فلسطینی در نزدیک شهرک 
سلوان در شهر اشغالی قدس و زخمی شدن 2 
صهیونیست در پی این تیراندازی خبر داد.در 
دفعات قبل که رزمندگان مقاومت فلسطین این 
گونه عملیات استشهادی علیه صهیونیست ها 
انجام می دادند، محمود عباس)رئیس تشکیالت 
خودگردان(بالفاصله آن را محکوم و ضمن تماس 
با مقام های اسرائیلی با آن ها ابراز همدردی می 
کرد ولی او)محمود عباس( به دلیل ترس از خشم 
فلسطینی های کرانه باختری، تا این لحظه از انجام 

چنین اقدامی خودداری کرده است.

اسرائیل در دوگانه خشم و ناتوانی	 
 خشم و نگرانی سران و مقامات رژیم صهیونیستی 
پس از سلسله عملیات های موفقیت آمیز قدس و 

ناتوانی دستگاه های امنیتی این رژیم در مقابله و 
جلوگیری از چنین عملیاتی را می توان به خوبی 
در چهره و سخنان آن ها مشاهده کرد.»یائیر 
الپید« نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: شب سخت 
 و دردناکی بود و صحنه های ترسناکی رقم خورد.
وی در موضعی منفعالنه افزود: نباید با این گونه 
عملیات مماشات کرد، باید با قدرت با عامالن آن 
برخورد کرد.همچنین »ایتامار بن گویر« وزیر امنیت 
داخلی رژیم صهیونیستی که به محل عملیات رفته 
بود، در این باره گفت: باید به عملیات قدس پاسخ 

دهیم، زیرا نباید اوضاع این گونه تداوم پیدا کند.
ــزود: قوانین مربوط به کاربرد سالح باید  وی اف
اصالح شود.از سوی دیگر، »یعقوب شبتای« رئیس 
پلیس رژیم صهیونیستی اذعان کرد که عملیات 
قدس سخت و پیچیده بود و این عملیات یکی از 
بدترین عملیات هایی است که در سال های اخیر 
شاهد آن بودیم.بنیامین نتانیاهو که یک ماه است 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده،  با حضور در 
محل عملیات شهادت طلبانه قدس، در واکنش به 
این عملیات تاکید کرده که »شاهد بدترین حمله 
در چند سال اخیر بودیم و بعد از جلسه با دستگاه 
های امنیتی، تصمیمات فوری در این زمینه اتخاذ 
کردیم«.در این بین،مسئول رسانه ای جنبش جهاد 
اسالمی فلسطین اقــدام ترکیه و امــارات متحده 
عربی در محکوم کردن عملیات شهادت طلبانه 
قدس را خیانت به فلسطین دانست.موضوع مهم 
این است که هم اکنون سران رژیم صهیونیستی با 
روی کار آمدن کابینه افراطی نتانیاهو با گروه های 
مقاومت فلسطین که در چند سال اخیر به انواع 
موشک ها و سالح ها تجهیز شده اند،  مواجه هستند 
و باید گفت که سرزمین فلسطین اشغالی که عمال 
به بشکه باروتی برای صهیونیست ها تبدیل شده 
است، یکی دیگر از مشکالت و عرصه های تنش زا 
در سرزمین های اشغالی اختالفات درونی میان 
بخش ها و اردوگاه های مختلف رژیم صهیونیستی 
است که روزبه روز افزایش قابل توجهی پیدا کرده 
و موجب چند قطبی شدن جامعه صهیونیستی 
شده است؛ به ویژه بعد از روی کار آمدن کابینه 
راست افراطی بنیامین نتانیاهو که بسیاری از 
صهیونیست ها نیز آن را تهدیدی بزرگ برای جامعه 

یهودی می دانند.
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2023؛ کابوس صهیونیست ها  

عملیات اخیر درقدس اشغالی چنان دردناک بود 
که وزیر جنگ اسرائیل را که به آمریکا سفر کرده 
بود مجبور به بازگشت کرد و نتانیاهو و بن غفیر 
)وزیر امنیت ملی( شخصا برای بازدید از صحنه 
عملیات رفتند . نتانیاهو و بن غفیر قصد داشتند 
از ابتدای دولت خود با مشت آهنین وارد عرصه 
کارزار با فلسطینیان شوند، اما صهیونیست ها در 
2 روز گذشته هم در جنین یک نفر کشته دادند   
هم از سوی غزه راکت به سمت اراضــی اشغالی 
شلیک شد و هم در قدس تا این لحظه 10 کشته 
و 1۳ زخمی را متحمل شده اند ؛ آماری بی سابقه 
در 10 سال اخیر.مطمئنا واکنش دولت افراطی 
اسرائیل به حمله  جمعه شب دیوانه وار خواهد 
بود  اما فلسطینیان نیز دست روی دست نخواهند 
گذاشت و درگیری ها همچنان سیر صعودی به 
خود می گیرد. مقاومت در کرانه غربی به تسلیحات 
زیادی دست یافته و روزانه عملیات های متعددی 
علیه اسرائیلی ها انجام می شود.نکته جالب این 
است که در کرانه غربی ، صدها هزار اسرائیلی 
حضور دارند و کامال در دسترس فلسطینی ها برای 
گرفتن انتقام هستند .افزون بر این، راهبرد تسلیح 
کرانه غربی و شعله ور ساختن آن علیه اسرائیل ، با 
موفقیت در حال انجام است و نتانیاهو نمی تواند 
به راحتی آن را حل کند ، زیرا بیش از ۳ میلیون 
فلسطینی با انگیزه در این منطقه حاضر هستند که 
نمی شود همه آن ها را کشت یا بیرون کرد.خالصه 
آن که تلفات 2 روز اسرائیل به اندازه نصف تلفات آن 
در سال 2022 بود و پیش بینی می شود در سال 

202۳، بی سابقه ترین تلفات را متحمل شود .

پیشخوان بین الملل 

در  ِاسِتیتسَمن  نیو 
پرونده ای، به ادامــه 
بریتانیا  در  ــران  ــح ب
بهداشت  حـــوزه  در 
ــان پــرداخــتــه و  و درمـ
راه حل هایی برای آن 
پیشنهاد کرده است. 
ــه  در  ــام ایـــن هفته ن

گزارش خود با عنوان »چگونه بحران بهداشت 
عمومی بریتانیا را درست کنیم« به مشکالت 
متعدد در این زمینه از جمله کمبود کارکنان 
حوزه بهداشت و درمان و اعتراضات به حقوق کم 
آن ها پرداخته است. البته این مجله به این نکته 
اشاره می کند که این کشور از لحاظ مالی نمی 
تواند کار خاص جدیدی برای حل این مشکالت 
انجام دهد و راه حل هایی نیز که پیشنهاد کرده 

بدون توجه به بحث مالی این قضیه است.

تحلیل روز

  علیرضا تقوی نیا
international@khorasannews.com

شرکت عرضه لباس »دیــزرت ِدِرس« که متعلق 
به یک بــازرگــان بریتانیایی عربی  تبار و بیشتر 
محصوالت آن لباس های عربی، حجاب و نقاب 
برای زنان است، برقع را به  عنوان یک محصول 
بــا رنــگ هــا و  از افغانستان و پاکستان،  جدید 
طرح های گلدوزی  شده مختلف تهیه کرده و به 
فــروش گذاشته اســت. ایــن محصول، از طریق 
فروشگاه بزرگ اینترنتی آمازون به فروش می رسد.

آمازون در تبلیغ برقع نوشته است: »مناسب برای 
جهانگردان، خبرنگاران و کسانی که به افغانستان 
و پاکستان سفر می کنند.« چنین تبلیغاتی نشان 
می دهد که احتماال این محصول به تازگی و پس از 
سلطه طالبان بر افغانستان، بازار فروش پیدا کرده 
است، زیرا پیش از این، خبرنگاران و جهانگردان 
برای سفر به افغانستان نیازی به پوشیدن برقع یا 

حجاب نداشتند./ ایندیپندنت
 دونالد ترامپ و عکس العملش به موضوع اسناد 

محرمانه 

شبکه کان رژیم صهیونیستی با انتشار تصویری 
از جوان فلسطینی به نام علقم خیری 21 ساله، 
او به  عنوان عامل عملیات استشهادی در  از 
بیت المقدس نام برد. خیری حتی انتفاضه دوم 
را ندیده ،اما فرهنگ مقاومت به او منتقل شده 
بود. از طرفی اجرای این عملیات از طریق تپانچه 
برونینگ با کالیبر 9 میلی متری انجام شد که 
عامل آن با حداقل شلیک ، حداکثر تلفات را از 
صهیونیست ها گرفت و موفق به فرار از محل شد 
و سپس در یک مکان ایست و بازرسی در درگیری 

جداگانه به شهادت رسید.

آمــنــه مــحــمــد، مــعــاون 
دبیر کل سازمان ملل 
سفری  از  پس  متحد، 
طالبان  کنترل  تحت  
به افغانستان   گفته که 
نیاز است تا این گروه 
از قرن 1۳ به قرن 21 

انتقال داده شوند.

خبر متفاوت

کارتون روز 

چهره روز 

اظهار نظر روز 

روس ها به دنبال شرکای جدید
الوروف سفر دوره ای خود را به چند کشور آفریقایی آغاز کرد. این دومین سفر آفریقایی وی 

در یک سال گذشته است

ــه روســیــه  ــارج ســرگــئــی الوروف وزیـــر امـــور خ
سفر دوره ای خود را به چند کشور آفریقایی  آغاز 
کرده و در این راستا تاکنون از کشورهای آفریقای 
جنوبی، اسواتینی)سوازیلند سابق(، آنگوال و اریتره 
دیدار کرده است. این دومین سفر آفریقایی الوروف 
در یک سال گذشته است.در نخستین قطعنامه 
مجمع عمومی سازمان ملل در مــارس 2022 
که اقدامات روسیه را محکوم کــرد، کشورهای 
آفریقایی بخش قابل توجهی از رای ممتنع را 

تشکیل دادند. همچنین اریتره به همراه سوریه، 
کره شمالی، چین و بالروس یکی از پنج کشوری 
بود که به این قطعنامه رای منفی داد.  مسئله مهمی 
که در زمینه سفر دوره ای وزیر خارجه روسیه به 
کشورهای آفریقایی خودنمایی می کند، تالش 
مسکو برای خروج از انــزوای سیاسی با افزایش 
تعامالت سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای قاره 
سیاه و همراه کردن آن ها با مواضع مسکو و نیز 
یافتن فرصت های جدید اقتصادی و تجاری و 

کشف بــازارهــای نوین در آفریقاست.«غرب به 
سرکردگی آمریکا از زمان آغاز جنگ اوکراین شدید 
ترین تحریم ها را در همه زمینه های ممکن علیه 
روسیه به اجرا گذاشته و همین مسئله موجب بروز 
تنگناهای مختلفی برای مسکو شده است. طبیعی 
است در این شرایط، روسیه به دنبال شرکای جدید 
سیاسی، تجاری و اقتصادی برود و تالش خود 

را معطوف به گسترش روابط با 
آن دسته از کشورها کند که 
از رویکرد غــرب در زمینه 

تحریم روسیه حمایت 
بلکه  نکردند، 

خـــــواهـــــان 
حفظ و حتی 

گسترش روابــط با مسکو در ابعاد و عرصه های 
مختلف هستند.به گفته کارشناسان و براساس 
روند سیاست خارجی روسیه، توجه  خاص روسیه 
به آفریقا حاکی از آن است که مسکو تالشی جدی 
برای گسترش روابــط همه جانبه با کشورهای 
آفریقایی و نفوذ بیش از پیش در این قاره را آغاز 
کرده است. به نظر می رسد تالش فعلی 
مسکو بر گسترش روابط سیاسی  روسیه 
با کشورهای آفریقایی متمرکز باشد.
بر  بارها  مقامات مسکو 
ــت روابــــط  ــی ــم اه
ــای  ــورهـ ــشـ بــــا کـ
آفــریــقــایــی تاکید 

کرده اند. 

تاوان سخت جنایت» جنین «
کمتر از 48 ساعت انتقام جنایت جنین گرفته شدو موج  خوشحالی از این عملیات   همچنان 

در سراسر فلسطین ادامه دارد. گفته می شود حداقل  10 صهیونیست  به هالکت رسیدند 

و بیش از  1۵ نفر زخمی شدند که آماری بی سابقه در 10 سال اخیر است 
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معکوس کردن روند پیری و پنت هاوس ایرانی در سان فرانسیسکو
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پنت  هاوس کاماًل ایرانی در آمریکا

باورش سخت است به  خصوص برای خیلی از ما که 
قدر زیبایی  های هنر معماری کشورمان را نمی  دانیم 
و ترجیح می  دهیم خانه  مان نمای رومی، با ستون  های 
عجیب و کاغذ دیــواری  هــای تیره داشته باشد. اما 
پنت هاوس هتل فیرمونت سان فرانسیسکو کامالً 
طراحی ایرانی دارد. یک نمای زیبا با نمادهایی از 
معماری ایران، اتاق بیلیارد خاص این پنت  هاوس اما 
جالب  ترین بخش آن است چون ترکیب زیبایی  های 
ایرانی با میزبیلیاردی شیک و خارجی شده است. 
کاربری در واکنش به این تصاویر نوشت: »االن 
بعضی  ها فکر می  کنن اگه خونه شون نور مخفی، آباژور 
و مجسمه چینی نداشته باشه از مرحله پرتن، اون  وقت 

یک هتل الکچری تو آمریکا چنین کاری کرده«.
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وصیت جالب بابا ِبسکی

بعضی  ها در هر شرایطی فکر محیط زیست هستند، 
فکر این  که دنیا جای زیباتر و سرسبزتری باشد؛ مثل 
غالمعلی ِبسکی معروف به بابا بسکی حامی فعال محیط 
زیست که قبل از مرگش وصیت کرده بود حتی بر 
مزارش هم سنگ قبر کار نشود تا مانع رشد سبزه 
نباشد. این پزشک عزیز که حــدود سه سال قبل 
فوت کــرده بود سال 1345 بیمارستانی در شهر 
گنبدکاووس تاسیس کرد و از سال 1349 هم زندگی 
شهری را رها کرد تا در خدمت محیط  زیست باشد. 8 
بهمن سالروز تولد ایشان است و برای همین وصیت 

جالب او در فضای مجازی منتشر شد.
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آسمان  مخوف  ُرم

اما تصویری جالب و مخوف از آسمان شهر رم ایتالیا در 
شبکه  های اجتماعی تمام دنیا پربیننده شد. در این تصویر 
تمام آسمان سیاه شده که علت اش مهاجرت سارها ست. 
کاربری در این  باره نوشت: »من یاد فیلم پرندگان 
هیچکاک افتادم با دیدن این عکس«. کاربر دیگری هم 
یاد خاطره جالبی افتاد: »یادش به  خیر، یادتونه یک فیلم 
اومد که آسمون تهران سیاه بود و بعدش می  گفتن مربوط 
به بارش بادمجونه؟ بعدشم که گفتن ساختگی بوده. حاال 

ازکجا معلوم این یکی ساختگی نباشه«؟     
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MMA در ایران

 MMA انتشار تصاویری از اولین دوره مسابقات رسمی
در کشورمان واکنش  هایی بین کاربران به  همراه داشت. 
کاربری نوشت: »مگه ورزش برای سالمتی نیست؛ اینا 
چرا همه  شون خونی هستن«؟ کاربر دیگری گفت: »اوالً 
قوانین زیادی داره که باعث می شه از سالمت ورزشکاران 
محافظت بشه. ثانیاً جذابیت این ورزش به اینه که لباس 
نداشته باشن تا حرکات سریع رو انجام بدن و تماشاگر هم 
بیشتر لذت ببره«. کاربر دیگری هم نوشت: »همین  که 
مسابقات رسمی شد تا دیگه شاهد مبارزه زیرزمینی 

نباشیم خوبه، کم کم بقیه  اش درست می شه«.
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20 دقیقه وقت تلف شده

فیلمی از وقت های اضافه    بازی پرسپولیس و فوالد منتشر 
شده که طی آن مشخص می  شود این بازی حدود 20 دقیقه 
وقت اضافه داشته درحالی  که داور فقط 7 دقیقه وقت 
اضافه گرفته است. کاربری در واکنش به این ویدئو و 
داوری بازی نوشت: »انصافاً دیگه وقت اضافه اصولی 
گرفتن که نیازی به امکانات VAR نداره، یک تایمر می  خواد 

که باید هی متوقفش کنی«. 
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18 =45

اما بشنوید از یک کارآفرین عجیب که این  روزها در مرکز 
اخبار جهان قرار گرفته چون با کمک یک تیم پزشکی مجرب 
روند پیری  اش را معکوس کرد و االن مدعی است سن 
بیولوژیکش را به 18 سال رسانده است. او برای رسیدن 
به این هدف از دستورالعمل  های سخت گیرانه برای رژیم 
غذایی )1977 کالری وگان در روز(، ورزش )یک ساعت 
در روز، تمرینات با شدت زیاد سه بار در هفته( و خواب 
)هر شب در یک زمان مشخص، پس از دو ساعت استفاده 
از عینکی که نور آبی را مسدود می کند( استفاده می کند.   
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تیک  آف عمودی

اما ویدئوی جالبی از تیک  آف یک بوئینگ 777 منتشر 
شده که با هرچی تیک  آف دیدیم فرق دارد. ما عادت 
داریم تیک  آف  هایی با شیب مالیم ببینیم که هواپیما 
در آن به  مرور اوج می  گیرد. اما این هواپیما که از 2025 
وارد شبکه هوایی خواهد شد تیک  آفی نسبتاً عمودی و 
با زاویه زیاد دارد. این ویدئو در جریان یک نمایشگاه 
صنایع هوایی گرفته شده تا قابلیت  های محصول جدید 

بوئینگ را به نمایش بگذارد.

ساعت کاری در کشورهای مختلف     
یکی از اولین نکات در افزایش بهره وری ساعت کاری است. 
با این نگاه که کارمندان بــرای کار بهتر نیاز به استراحت 
جسمی و روحی دارند. آمار مختلفی از میزان ساعات کاری 
در کشورهای مختلف منتشر شده است. ساعات کاری در 
کشورهای اتحادیه اروپا 40.3 ساعت در هفته اعالم شده و 
ساعت کاری مردان با 42 ساعت بیش از میزان ساعت کاری 
زنان با 38.1 ساعت است. بیشترین ساعت کاری مربوط به 
مشاغل معدن به میزان 42 ساعت و کمترین ساعت مربوط به 

بخش آموزش بوده که 38.1 ساعت است.
آلمان| در کشور آلمان متوسط ساعت کاری 28 ساعت در 
هفته است و بسیاری از آلمانی ها بیشتر وقت خود را با خانواده 
سپری می کنند. بر اساس آمار ارائه شده در سال 2017 
متوسط ساعت کاری آلمانی ها 1363 ساعت در سال است 

که حدود 26 ساعت در هفته می شود.
انگلیس | ساعت کاری این کشور را سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی )OECD(  1676 ساعت ساالنه یعنی 32 ساعت 

در هفته اعالم کرده است.
مکزیک| میزان ساعت کار در مکزیک، 2255 ساعت در 

سال  یا 43 ساعت در هفته است.
بقیه کشورها | متوسط ساعت کاری در قبرس 41.7، اتریش 
41.4، یونان 41.2، لهستان و پرتغال 41.1 ساعت است که 

بیشترین ساعات کاری اعالم شده است.
دانمارک با میزان ساعت کــاری 37.8 و بعد از آن ایتالیا 
38.8، هلند و فرانسه 39 و  فنالند و ایرلند با 39.1 کمترین 

ساعات کاری در هفته را دارند.
استراحت یا ورزش     

بعضی از شرکت ها برای افزایش بهره وری کارکنان تنفس 
نیمروزی را برای انجام  تمرینات ذهنی در نظر می گیرند و 
برخی دیگر، از کارمندان می خواهند که به خود استراحتی 
بدهند. بعضی از شرکت های بزرگ مجهز به سالن بدن سازی 
هستند و برخی دیگر به کارمندان خود اجازه می دهند در 
نزدیکی محل کار سالن های بدن سازی یا کالس های تناسب 
اندام را جست وجو کرده و  در ساعات مشخصی ورزش کنند.

معاشرت  کنید     
گذراندن وقت با هم نیازی به جایگزین کردن ساعت ناهار 
ندارد.  گروه های کاری  هفته ای دو بار به مدت نیم ساعت، 
برای معاشرت با هم تیمی های خود، جمع می شوند و به 

تبادل فکر و اطالعات می پردازند.
مسافرت جایزه بگیرید     

در بسیاری از شرکت ها  به کارمندان خود تعطیالت جایزه 
می دهند تا در طول سال، یک سفر به مقصد انتخابی خود 

داشته باشند.

شهربازی به نام گوگل     
هرچند به تازگی خبر تعدیل کارمندان در گوگل خبرساز 
شده است اما نمی توان از یاد برد این شرکت همیشه جزو 

بهترین ها در ارائه خدمات رفاهی به کارکنانش بوده است.
وعــده هــای غــذایــی رایــگــان، سفرها و مهمانی های ویــژه  
کارکنان، تشویقی های مالی، ارائه های باز توسط مدیران 
اجرایی سطح  باال، باشگاه های ورزشی، محیط متناسب برای 
نگه داشتن حیوانات خانگی و مزایای بسیار دیگر  سال هاست 

توسط  شرکت گوگل فراهم می شود.
در استارباکس مجانی درس بخوانید     

نیست.  مــعــروف  قهوه هایش  دلیل  بــه  فقط  استارباکس 
ایــن شرکت بین المللی جــزو برترین ها در دادن مزایا به 
کارمندانش هم هست. این شرکت  شهریه کارکنانی را که 
بخواهند از دانشگاه آریزونا مدرک لیسانس دریافت کنند، 

به طور کامل پرداخت می کند.
آمریکن اکسپرس، مدافع حقوق  مادران    

در این شرکت، کارکنانی که به تازگی بچه دار شده یا کودکی 
را به فرزندی قبول کرده اند می توانند پنج ماه مرخصی با 
حقوق بگیرند. مادرانی که به تازگی وضع حمل کرده اند، 
عالوه بر آن پنج ماه، می توانند از 6 تا 8 هفته مرخصی با حقوق 
برای انجام امور درمانی و پزشکی استفاده کنند. به عالوه، 
اگر کارمندی درباره شیردهی و نگهداری از نوزاد سوالی 
داشته باشد، می تواند از مشاورانی که 24 ساعته در دسترس 
هستند، کمک بگیرد. این شرکت بیش از هر شرکت دیگری به 

دنبال رفاه مادرانی است که کارمند آن جا هستند.
فیسبوک و زاکربرگ در فضای باز     

فیسبوک، مثل خیلی از شرکت های دیگر، وعده های غذایی 
متنوع، گزینه های سهام، فضای اداری باز، خشک شویی در 
محل کار، تمرکز بر کار گروهی، تعامالت باز، فضای رقابتی 
که به رشد شخصی و یادگیری کمک می کند و مزایایی عالی 

را در اختیار کارکنان قرار می دهد.
ــعــامــل  ــس بــــرابــــری و ت ــ ــاد ح ــ ــج ــ ــرای ای ــ ــ ــوک ب ــب ــس ــی ف
ساختمان های  مجزا و فضاهای استراحت در محیط باز را 
برای کارمندانش  فراهم کرده است و حتی مدیرعامل) مارک 
زاکربرگ( هم در فضای کاری باز در کنار دیگر کارکنان کار 

می کند.
 جام جهانی فوتبال در ِبین  اند کمپانی     

)Bain & Company(
این سازمان که به عنوان »بهترین شرکت برای کار کردن« در 
سال 2017 انتخاب شده، کار جدیدی را برای رفاه کارمندان 
خودش انجام داده است.این شرکت هر سال مسابقاتی را 
تحت عنوان »جام جهانی فوتبال بین« برگزار می کند. همه 

کارکنان می توانند در این مسابقات شرکت کنند. 

 درباره ترفندهایی برای افزایش بهره وری کارکنان در نقاط مختلف دنیا
 به بهانه انتشار عکس خواب ژاپنی ها در محل کار

 هبره وری  کارمندان  اب خواب!

ژاپنی ها به دو چیز شناخته می شوند اول ادب و احترام و قدرت معذرت خواهی مسئوالن شان و دوم کار زیاد و تالش 
وپشتکار آن ها. اما به تازگی تصویری از محل کاری در ژاپن در فضای مجازی بازنشر شده است که چند کارمند ژاپنی را در 
حال استراحت و خواب در ساعات کاری نشان می دهد. در زیر این عکس نوشته شده است: »در ژاپن خوابیدن در محل کار 
باعث اخراج کارمندان نمی شود. کارمندان در محل کار30 دقیقه بعد از ناهار می توانند در محل کار بخوابند تا با انرژی 
بیشتر ادامه فعالیت دهند و در منزل هم کنار خانواده حال خوبی داشته باشند«. این تصویر با واکنش بسیاری از کاربران در 
فضای مجازی روبه رو شده و وضعیت خدمات و قوانین کاری در این کشور را با محل کار خودشان مقایسه کرده اند. هرچند 
شاید این تدبیر جالب در تمام اداره های ژاپن عمومیت نداشته باشد اما بد نیست مروری بر انواع خدمات و قوانین جالبی 

داشته باشیم که به منظور افزایش بهره وری کارکنان در کشورهای مختلف دنیا انجام می شوند.

خاص ترین اتکیس هتران
بهنام علیرضازاده راننده تاکسی است که 

خودرویش را تبدیل به یک موزه سیار کرده است

بهنام علیرضازاده که 20 سال در تهران، پایتخت ایران، 
راننده تاکسی است، با وسیله نقلیه خود که با صنایع 
دستی دست ساز تزیین شده است، سفری رنگارنگ 
را به مسافران ارائه می کند. به گزارش »فرارو« به نقل از 
آناتولی، بهنام علیرضازاده راننده تاکسی خوش ذوقی 
است که در خودرویش تنوع موسیقی بسیاری از زبان ها 
به خصوص ترکی کم نیست، او در جوانی متوجه عالقه 
خود به طراحی خودرو شده و حاال با تاکسی کار می کند 
که گوشه کنارش پر است از صنایع دستی و اجناس 
آنتیک و جالب. بزرگ ترین دغدغه بهنام که مسافران 
کنجکاو را با آثار داخل خــودروی خود آشنا می کند و 
اشعاری از خیام می خواند، فراموش شدن صنایع دستی 
است. وسیله نقلیه او با محصوالتی که برای حمایت از 
بقای صنایع دستی خریداری کرده است، شبیه یک 
موزه است. علیرضازاده گفت:» برای حمایت از بقای 
صنایع دستی و سعی در ایجاد نوعی آگاهی با قرار دادن 
محصوالتی که اقدام به خرید کرده ام  پس از مدتی جلوی 
وسیله نقلیه ام به نمایشگاه صنایع دستی سنتی تبدیل 
شد«.وی با بیان این که هر کدام از این قطعات متعلق به 
شهر های مختلف ایران است، افزود: »من عاشق صنایع 
دستی هستم و به هنر ایران در این زمینه افتخار می کنم 
و این محصوالت از اصفهان، شیراز، همدان، سیستان 
و بلوچستان، بندرعباس، کردستان، تبریز، خراسان و 
شهر های دیگر هستند«.این راننده تاکسی هنردوست 
با بیان این که باید از انقراض صنایع دستی جلوگیری 
کرد، تاکید کرد: »مردم و مسئوالن در این زمینه وظایفی 
دارند. برای حمایت از صنایع دستی باید هر 3-4 ماه یک 
قطعه خریداری شود، بعد از دو یا سه سال این محصوالت 
تبدیل به یک مجموعه می شود، آدم با دیدن این مجموعه 
آرامش پیدا می کند، اما من برای آن ها پول کمی پرداخت 
کردم«.یکی دیگر از لذت های بهنام در خیابان های 
پرترافیک تهران، موسیقی هایی است که در خودرویش 
از آن غافل نمی شود. وی با بیان این که موسیقی را بسیار 
دوست دارم، افزود: »من آهنگ های ترکی را می فهمم، 
آن ها را همراهی می کنم، اما صدایم خوب نیست«. بد 
نیست بدانید این راننده تاکسی قباًل مغازه داشته و 
بعد از تعطیلی آن به عنوان راننده تاکسی مشغول به کار 
شده است. وی با بیان این که نزدیک به 20 سال است 
که راننده تاکسی ام، اضافه کرد: با حرفه خود مشکلی 
ندارم، اما وقتی هدف خدمت به مردم باشد، خود به خود 

مسائل حل می شود.
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گروه ورزش/آخرین دیدار هفته هفدهم لیگ برتر 
بین تیم های فوالد و پرسپولیس صحنه جنگ و جدال 
غیرفوتبالی شد و با سوت پایان نه تنها تمام نشد بلکه 
به شکل دیگری در بیرون زمین و فضای مجازی و 
رسانه ها ادامه پیدا کرد. نیمکت فوالد خوزستان که 
پیش از این بازی بارها و از جمله در دیدار سوپرجام 
امسال ، دیدار دو فصل پیش با استقالل با هدایت 
محمود فکری سرمربی وقت این تیم و چند دیدار 
دیگر هم سابقه درگیری و تنش داشته اند، در بازی با 
پرسپولیس هم این روش غیرمتعارف را ادامه دادند 
به طوری که داور مجبور شد به چند مربی و سرمربی 
سرخپوشان اهــوازی کارت زرد و قرمز بدهد. البته 
این پایان ماجرا نبود و در نشست خبری یحیی گل 
محمدی سرمربی پرسپولیس که از باخت یک بر صفر 
تیم اش و اشتباهات داوری و رفتار نیمکت نشینان 
فوالد عصبانی بود جمله ای بر زبان آورد که تبعات 
ــادی داشــت و واکنش های متعدد و مختلفی را  زی
نه  بــود:»  گفته  پرسپولیس  سرمربی  برانگیخت. 
عرضه داریم با تماشاگر بازی را برگزار کنیم نه بدون 
تماشاگر! من ماندم اگر آقای رفعتی ناظر بازی نبود، 
این جا جنگ می شد. خدا را شکر او در ورزشگاه بود و 
اجازه نداد اتفاقات بدتر از این رقم بخورد. من درباره 
بازی صحبتی ندارم. نمی دانم این لجن بازی و بازی 
کثیف آخر و عاقبتی برای این تیم دارد یا خیر. فقط 
می توانم به حال این مجموعه تاسف بخورم.« اصطالح 
لجن بازی که گل محمدی برای بازی تیم حریف به کار 

برد باعث خشم و عصبانیت فوالدی ها شد به طوری که 
نکونام با انتشار یک استوری عجیب با این مضمون که 
»شیر برای اثبات قدرتش نیاز به جنگیدن با هر شغال 
و کفتاری ندارد، همان نگاهش کافی است« به صحبت 
های سرمربی پرسپولیس واکنش نشان داد. سپس 
نوبت به مهدی هاشمی نسب، مربی فوالد و بازیکن 
سابق پرسپولیس رسید که بارها با مسئوالن و مدیران 
و بازیکنان این تیم کشمکش داشته است:» هفته های 
قبل با هــوادار و دو سه تیم دیگر مساوی کردیم که 
مربیان شان ما را بغل کردند و گفتند واقعا تیم خوبی 
دارید ولی االن تیم ما لجن شده است! دور رفت که 
در حضور 60 هزار تماشاگر که به من و جواد نکونام 
توهین شد، آن جا هم لجن بودیم که ما را نتوانستند 
ببرند؟ در سوپرکاپ برنده شدیم، آن جا هم لجن 

بودیم؟ از سه بازی هفت امتیاز گرفتیم.«
************* 

در ادامه مسئوالن دو باشگاه اقدام به انتشار بیانیه و 
محکوم کردن اقدامات حریف کردند و در نهایت هم 
کار به شکایت و شکایت کشی رسید. سخنگوی باشگاه 
فوالد در واکنش به صحبت های یحیی گل محمدی 
دربــاره فوتبال خوزستان و نیز استفاده از لفظ لجن 
در این دیدار، گفت: دور از انصاف و انسانیت است که 
واژه لجن به بازی فوالد و فوتبال خوزستان نسبت داده 
شود و ما منتظر هستیم که آقای گل محمدی از مردم 
خوزستان و هواداران فوالد عذرخواهی کند.باشگاه 
فــوالد از آقــای گل محمدی بابت توهین به فوتبال 

خوزستان و تیم فوالد و استفاده از لفظ لجن، شکایت 
می کند.« باشگاه پرسپولیس هم دست به شکایت برد 
و به خاطر انتشار این استوری از جواد نکونام به کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال شکایت کرد. البته باشگاه 
پرسپولیس به دلیل حضور تعدادی تماشاگر در این 
دیدار، از باشگاه فوالد خوزستان به فدراسیون فوتبال 
شکایت کرده است. در میان این همه اظهارنظر و تهدید 
و شکایت حاال همه منتظرند ببینند کمیته انضباطی 
و فدراسیون فوتبال چه واکنشی به حواشی بازی 
اهــواز خواهد داشــت. در همین زمینه برخی رسانه 
ها به گزارش ناظر بازی اشاره کردند و نوشتند ناظر 
بازی فوالد و پرسپولیس در گزارش خود به کارهای 
عجیب سرمربی فوالد هنگام این دیدار اشاره خواهد 
کرد.طبق تصاویر تلویزیونی در هر صحنه  و بعد از هر 
سوت بنیادی فر )داور بازی(، نکونام و دیگر اعضای 
کــادر فنی اش کنار زمین به شدت به تصمیم داور 
اعتراض می کردند.در بخش دیگری از گزارش ناظر 
بازی به پرتاب توپ توسط یکی از هــواداران فوالد به 
داخل زمین، هنگام حمله پرسپولیس اشاره خواهد 
شد؛ اتفاقی که در فوتبال روز دنیا جایگاهی ندارد و 
قطعا موجب تعیین جریمه برای باشگاه فوالد خواهد 
شد.همچنین گفته می شود که ناظر بازی در ابتدای 
بازی تذکری به سرمربی فوالد بابت همرنگ بودن 
لباسش با تیم حریف داده است. حال باید منتظر ماند 
و دید که پرونده دیدار پرتنش هفته چگونه بررسی و 

بسته خواهد شد.

مدرک استقالل درباره یزدانی
تمایل نداشتن یزدانی برای همکاری و فسخ قراردادش در ساعات پایانی فصل 
نقل و انتقاالت زمستانی باعث شد مدیران باشگاه استقالل در نهایت تصمیم به 
فسخ یک طرفه بگیرند. به همین دلیل شایعاتی مبنی بر بسته شدن 2 پنجره نقل 
و انتقاالتی آبی ها نیز در فضای مجازی داغ شد.اما مدیریت باشگاه استقالل 
نگرانی بابت این موضوع ندارد. فسخ یک طرفه قرارداد سیاوش یزدانی با در 
نظر گرفتن تمامی جوانب انجام شده و باشگاه در صورت مطرح شدن 
شکایتی در این باره، مدارک و دفاعیات الزم را دارد. "پایبندنبودن 
به تعهد" نیز یکی از موضوعاتی است که مدنظر قرار گرفته و بر 
اساس قرارداد بسته شده بین دو طرف، این کار انجام شده 
است. به این ترتیب شایعات مطرح شده مبنی بربسته شدن 

پنجره نقل و انتقاالتی استقالل صحت ندارد.

آفساید

خبر

واکنش استقالل به بلیت های میلیونی 
قیمت باال و غیرمتعارف دیدار تیم های استقالل و ملوان 
با قیمت یک میلیون، نه تنها صدای اعتراض هواداران را 
درآورد بلکه باعث استقبال نکردن آن ها از این بازی شد. 
حجت کریمی عضو هیئت مدیره استقالل در واکنش به 
این موضوع گفت:»  فتح ا... زاده پیگیر این موضوع است تا 

در هفته های آینده قیمت ها را اصالح کنیم.«

هافبک مازاد پرسپولیس اجازه 
تمرین ندارد!

هافبک تیم پرسپولیس که در فهرست مازاد این تیم 
قرار داشت، فعاًل اجازه تمرین با سرخپوشان را ندارد.
تیم پرسپولیس پس از دیدار مقابل فوالد خوزستان، 
دیروز تمرین ریکاوری خود را برگزار کرد، اما نکته جالب 
در تمرین، غیبت سیامک نعمتی هافبک سرخپوشان 
بود.نعمتی که از سوی یحیی گل محمدی در فهرست 
مازاد پرسپولیس در نیم فصل قرار گرفته بود به دلیل 
ــرارداد با باشگاه  اختالفات مالی حاضر به فسخ قـ
پرسپولیس نشد و به همین دلیل در فهرست این تیم 
ماندنی شد.پس از این اتفاق، سیامک نعمتی اجازه 
شرکت در تمرین پرسپولیس را پیدا نکرد. باید دید در 

نهایت چه سرنوشتی در انتظار این بازیکن خواهد بود.

اعالم ارزش پایه بلوک 51درصدی 
باشگاه استقالل 

سازمان خصوصی سازی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد در 
نظر دارد به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
)44( قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و دیگر قوانین 
و مقررات مربوط، سهام شرکت فرهنگی ورزشی استقالل 
را با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان 
راهبردی )استراتژیک( و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در 
واگذاری ها، از طریق فرابورس عرضه و واگذار کند.بنا بر 
اعالم سازمان خصوصی سازی، بلوک 51 درصدی سهام 
باشگاه استقالل که 5 میلیارد و 503 میلیون و 486 هزار 
و 500 سهم این باشگاه را شامل می شود به ارزش کل 
پایه 23 هزار و 868 میلیارد و 620میلیون و 950هزار 
و 500ریال، به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط، طی 
شش سال با فاصله هر قسط شش ماه و مدت تنفس یک 

ساله در فرابورس عرضه خواهد شد.

واکنش نظریان به پناهندگی ملی پوش اسکی

چندی پیش اخباری از مهاجرت عاطفه احمدی، پرچم دار ایران 
در المپیک زمستانی به کشور فرانسه در رسانه های داخلی منتشر 
شد که با واکنش ملی پوش اسکی ایران همراه شد. او دوم بهمن  در 
واکنش به خبر مهاجرتش به فرانسه در پستی اینستاگرامی نوشت: 
»این خبر کامال اشتباه است و تکذیب می کنم.« به گزارش ایرنا، با 
وجود تکذیب خبر مهاجرت از سوی احمدی، او دیروز با کشف حجاب، 
در مصاحبه با یکی از شبکه های فارسی زبان خارج از کشور رسما 
اعالم کرد: »قصد ندارد همراه دیگر اعضای تیم ملی اسکی ایران در 
مسابقات جهانی شرکت کند و به آلمان اعالم پناهندگی کرده است.« 
عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی در واکنش به خبر پناهندگی 
این ملی پوش اسکی به ایرنا، گفت: »این یک تصمیم شخصی است و ما 
در جریان آن نیستیم. او با هزینه شخصی به اروپا رفته و به فدراسیون و 

کمیته فنی نیز اطالعی نداده است.«

ابتکاری جالب برای حضور کم درآمدها در 
المپیک پاریس

کمیته برگزاری بازی های المپیک و پاراالمپیک 2024 پاریس از 
طریق مشارکت با یک موسسه خیریه فرانسوی، طرح خیریه فروش 
بلیت را راه اندازی کرده است که از طریق آن برای خانواده های کم 
درآمد این فرصت را ایجاد می کند تا بتوانند حضور در المپیک و 
پاراالمپیک سال آینده را تجربه کنند. به این ترتیب افرادی که بلیت 
مسابقات المپیک و پاراالمپیک پاریس 2024 را خریداری می کنند، 
می توانند با پرداخت 2 یورو اضافه تر و اهدای آن برای خرید بلیت و 
تامین هزینه های سفر افرادی که امکان حضور در پاریس را ندارند، 
در این کار خیر شرکت کنند. طرح خیریه فروش بلیت، با آغاز فروش 
بسته های بلیت بازی های المپیک در 15 فوریه )26 بهمن( آغاز 
می شود و در هر مرحله از برنامه فروش بلیت عمومی فعال خواهد 
بود. بازی های المپیک پاریس 2024 از 26 جوالی تا 11 آگوست 
و بازی های پاراالمپیک پاریس 2024 بین 28 اوت تا 8 سپتامبر 

برگزار خواهد شد.

اخبار منهای فوتبال

مرد سال آسیا به رونالدو می پیوندد 

نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد: جالل الدین ماشاریپوف ستاره ازبک برای جدایی از النصر 
رضایت داد و تا پایان فصل به صورت قرضی به تیم ابهاء ملحق شد.با جدایی ماشاریپوف از النصر 
مسیر پیوستن اکرم عفیف ستاره قطری و مرد سال آسیا به تیم عربستانی هموار شد.النصر برای 
تجدیدقوا به دنبال جذب اکرم عفیف قطری است. رونالدو در خط حمله در کنار تالیسکای برزیلی 
بازی می کند و این ستاره ریز نقش قطری می تواند به رونالدو در خط حمله کمک کند.آخرین 

جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را اکرم عفیف قطری در سال 2020 دریافت کرد.

مسی بهترین بازیکن سال دنیا
نشریه »گاردین« انگلیس، فهرست پایانی 100 بازیکن برتر دنیا در سال 2022 را دیروز 
منتشر کرد تا لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی به عنوان بهترین بازیکن دنیا معرفی شود.
مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان هم هفته گذشته در فهرست 100 بازیکن برتر 
دنیا قرار گرفته بود و جایگاه 78 دنیا را به نام خود ثبت کرد.نکته جالب در اعالم فهرست 
پایانی بهترین های دنیا غیبت کریستیانو رونالدو دارنده 5 توپ طالی بهترین بازیکن دنیا 
در فهرست 50 بازیکن برتر دنیا در سال 2022 بود.رونالدو در فهرست نشریه گاردین در 
رده 51 دنیا ایستاد. ابرستاره پرتغالی با انتخاب النصر عربستان برای بازی به نظر می رسد 

یک سقوط آزاد داشته است.

آقای خاص به دنبال بازگشت به چلسی!
عملکرد ضعیف گراهام پاتر روی نیمکت چلسی باعث شده که بسیاری منتظر  برکناری او از 
این تیم و انتخاب سرمربی جدید برای آبی های لندن باشند. این مربی انگلیسی تنها چند ماه 
قبل جانشین توماس توخل در استمفوردبریج شد و با این که شروعی توفانی و فوق العاده در 
این تیم داشت، اما نتوانست این روند را ادامه دهد و شرایط چندان خوبی را در چند هفته اخیر 
در این تیم سپری نکرده است. روزنامه دیلی میل مدعی شده است که مورینیو عالقه زیادی 
به بازگشت به چلسی و حضور دوباره روی نیمکت این تیم دارد و همین باعث شده که پیغامی 
برای مدیران و مالکان جدید این باشگاه ارسال کند. او در این پیغام ابراز عالقه کرده که در 
صورت ترک این تیم توسط پاتر، بار دیگر به عنوان سرمربی چلسی انتخاب شود. دلیل مورینیو 
برای ترک باشگاه رم این است که احساس می کند مدیران این باشگاه آن طور که باید و شاید 
و خصوصا در تامین بودجه برای جذب بازیکنان جدید از او حمایت نکرده اند و همین باعث 
شده که این بازیکن در پی ترک این باشگاه و بازگشت به چلسی باشد. حضور همسر و فرزندان 

مورینیو در لندن نیز دلیل مهم دیگری است که او را برای حضور در چلسی ترغیب می کند.

اخبار خارجی

حسینی: پس از برخورد و بی هوشی 
چیزی یادم نمی آمد

در دیدار تیم های ذوب آهن و تراکتور سید محمد حسینی و امیرحسین 
صدقی پس از پریدن به هوا، با یکدیگر برخورد شدیدی داشتند و روی 
زمین افتادند. حسینی، بازیکن تراکتور در این صحنه بی هوش شد. 
شدت برخورد به حدی بود که بازیکنان دو تیم در شوک به سر می بردند. 
آسیب دیدگی شدید دو بازیکن باعث شد به سرعت دو آمبوالنس حاضر 
در ورزشگاه وارد زمین چمن شوند و این دو بازیکن را به بیمارستان منتقل 
کنند. مدافع تراکتور پس از این صحنه راهی بیمارستان شد تا مراحل 
درمانی خود را طی کند. 24 ساعت پس از این اتفاق، سید محمد حسینی 

مدافع تراکتوراز بیمارستان کاشانی اصفهان مرخص شد.

خدا را شکر خطر رفع شده است هم اکنون وضعیت ات چطور است؟       
سردرد و سرگیجه ام کمتر است. باید پیش متخصص مغز و  اعصاب بروم 
و شرایطم مشخص شود. دکتر تیم به من گفت که شاید تا یک هفته اجازه 

تمرین نداشته باشم.

درباره صحنه برخوردت با بازیکن ذوب آهن و اتفاق تلخی که رخ داد        
صحبت کن.

من تا فیلم را ندیدم، نفهمیدم که کجا بودم و چه اتفاقاتی افتاد. لحظه 
برخورد را هم به یاد نمی آورم و از طریق فیلم ها صحنه را روایت می کنم. 
وقتی در بیمارستان چشم باز کردم، فکر می کردم در تمرین حالم بد شده 
است. به مرور زمان فهمیدم بازی داشتم و فکر می کردم بازی با تساوی 
بدون گل به پایان رسیده است. یکی از ماساژورها پیش من بود و من از او 
سوال کردم چرا این جا هستم و من بعد بازی حالم بد شده بود؟ ماساژور هم 
در پاسخ به من گفت که ما بازی را 2 بر یک جلو هستیم. به او گفتم پس من 
این جا چه می کنم؟  او به من گفت مگر نمی دانی چه اتفاقاتی افتاده است؟ 

و من هم در پاسخ گفتم نمی دانم چه شده است.

پس تا چند ساعت حافظه ات را از دست داده بودی؟       
ماساژور به من توضیح داد که تو سر به سر شدی و بی هوش روی زمین 
افتادی و فکت قفل شد، دکتر و بچه های تیم فکت را باز کردند و کارهای 
درمانی ات را انجام دادند. در بیمارستان بودم که گل سوم را هم زدیم. 
به طور کلی صحنه را تا زمانی که فیلم را ندیده بودم، یادم نمی آمد. فکر 
می کنم  تا االن نزدیک 100 بار آن صحنه را دیــده ام. به خیر گذشت و 
جای شکرش باقی است. هر کسی که برای من در آن موقع زحمت کشید، 
دستش را می بوسم. شوک بدی هم به تیم وارد شده بود. وقتی هم صحنه ها 
را می دیدم و وقتی فهمیدم بچه ها اشک ریخته بودند خیلی منقلب شدم. 
خانواده ام آن موقع تحت فشار بودند و از همه کسانی که به من محبت 

داشتند، تشکر می کنم و امیدوارم   بتوانم جبران کنم.

گفت وگو 

   جنجال ابزی رسخ ها!   

گروه ورزش/ مجمع عمومی فدراسیون فوتبال صبح دیروز درحالی 
برگزار شد که به جز اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعم از 
رئیس و دبیرکل فدراسیون، دیگر اعضا به صورت آنالین در این مجمع 
حضور داشتند و درباره موارد مختلفی از جمله صورت های مالی 
فدراسیون فوتبال تصمیم گیری کردند. مجمع فوتبال دارای 89 
عضو است که با توجه به نبود تیم ملی فوتبال ساحلی زنان، فقط 87 
نفر می توانند در این جلسه حاضر شوند و به گفته ممبینی، 79 نفر در 
این مجمع حضور داشتند. این مجمع بعد از گذشت 45 دقیقه خاتمه 
یافت تا یک رکورد تازه در برگزاری مجامع این فدراسیون به ثبت 
برسد. در پایان هم وحید فدایی به عنوان خزانه دار مستقل فعالیت 
خود را با تایید اعضای مجمع آغاز کرد. مجمع بعدی فدراسیون 
فوتبال 27 اسفند برگزار می شود. مهدی تاج رئیس فدراسیون 
یکی از معدود سخنرانان مجمع بود تا در صحبتی کوتاه، بگوید: 
»در مجموع خانواده فوتبال قدردان زحمات همه تماشاگران و همه 
مدیران باشگاه ها، روسای هیئت ها و مجموعه فوتبال است. گام های 
مهمی برای تیم های ملی برداشتیم و امیدوارم سال  آینده نوجوانان 
و جوانان به جام جهانی بروند. اقدامات ستادی برای موفقیت تیم 
ملی امید هم برداشته شده. موانع پیش روی نصب سیستم کمک 
داور ویدئویی برداشته شده و امیدوارم فصل آینده را با VAR برگزار 
کنیم. ساختمان اداری فدراسیون فوتبال و تجهیز کمپ تیم ملی را در 
دستور کار داریم. دِر ورودی این کمپ در حال ساخت است. کارهای 
خوبی در کمپ تیم ملی انجام شده و نزدیک ترین اتفاق، افتتاح 
ساختمان کوثر است که برای استفاده زنان ملی پوش است.« تاج در 
صحبت هایش دوباره به ورود فناوری  VAR به فوتبال ایران اشاره کرد 
و همین سوژه برخی رسانه ها شد. به نوشته سایت دانا، فدراسیون 
فوتبال در عین تعجب تنها با شرکت EVS وارد مذاکره شده و شرکتی 
به اسم چشم انداز ارتباط را هم به عنوان پیمانکار ایرانی به باشگاه های 
لیگ برتری معرفی کرده؛ در حالی که شرکت های دیگری هم وجود 
 EVS داشت و مشخص نیست علت این الزام به همکاری با چشم انداز و
چه بوده است؛ آن هم در شرایطی که مسئوالن فدراسیون فوتبال 
باشگاه های لیگ برتری را به پرداخت هزینه ای بیش از 10 میلیارد 

تومان برای استفاده از VAR  ملزم کرده اند.

پوالدگر: حضور تیم ملی در جام جهانی عزت مندانه بود       
جدای از صحبت های حاشیه ساز تاج، ارائه نظر کارشناسی درباره 
عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال توسط سید 
محمد پوالدگر معاون قهرمانی وزیر ورزش هم خبرساز شد. پوالدگر 
درحالی در مجمع فدراسیون فوتبال شرکت کرد که معتقد بود 
تیم ملی فوتبال ایران عملکرد خوبی در جام جهانی داشته: »هر 
چند قضاوت  های مختلفی درباره این رویداد شد و طبیعی است 
و خروجی این رویداد برد و باخت هاست، شاید اتفاقاتی را که در 
حاشیه رخ می دهد خیلی ها ندانند، ما متفاوت ترین جام جهانی 
فوتبال را سپری کردیم. با وجود این که نهادهای ورزشی دنیا شعار 
جدایی سیاست از ورزش را می دهند اما ما سیاسی ترین جام جهانی 
فوتبال را داشتیم و این روزها هم شاهد تحریم وزیر ورزش هستیم که 
یک کار بی سابقه است که یک نهاد سیاسی ورود و دخالت می کند 
و وزیر ورزش را تحریم می کند. تیم ملی در شرایطی به جام جهانی 
رفت که دشمن از همه کانال ها سعی در حاشیه سازی داشت و حتی 
سعی کرد  تا تیم ما در جام جهانی حضور پیدا نکند. مکرشان اما به 
خودشان برگشت و همه نقشه هایشان نقش برآب شد. منصفان اما 
به کشورمان در جام جهانی نمره قبولی می دهند و تیم حضوری 

چشمگیر و عزت مندانه داشت.«

نظر پوالدگر درباره جام جهانی و تحریم وزیر ورزش 

VAR برگزاری سریع ترین مجمع فدراسیون فوتبال با مبحث

لورکوزن آماده فروش سردار آزمون 
سردار آزمون در پنجره نقل وانتقاالت زمستانی گذشته به حضور هشت ساله اش در فوتبال باشگاهی 
روسیه پایان داد و با قراردادی پنج و نیم ساله به بایرلورکوزن پیوست اما اوضاع در این تیم بوندس لیگایی 
برایش آن طور که می خواسته پیش نرفته و هنوز نتوانسته جایگاه ثابتی در ترکیب لورکوزن برای خود 
دست و پا کند.نشریه »کیکر« آلمان با انتشار گزارشی مدعی شد که بایرلورکوزن منتظر پیشنهادهایی 

است که به سردار آزمون خواهد شد. روزنامه »تاکویم« ترکیه هم مدعی شده که مدیر برنامه های 
سردار آزمون او را به باشگاه گاالتاسرای ترکیه پیشنهاد کرده است. طبق این گزارش؛ 

پیشنهادهای زیادی به این باشگاه ترکیه ای برای تقویت خط حمله اش شده، اما آخرین 
نام پیشنهادی، سردار آزمون مهاجم بایرلورکوزن ملقب به »مسی ایرانی« بوده است.
حاال تصمیم با اوکان بوروک سرمربی گاالتاسرای است که این مهاجم 28 ساله را به 
خط حمله اش اضافه کند یا خیر. در صورت تأیید بوروک، مدیریت باشگاه گاالتاسرای 

دکمه انتقال را می زنند و آزمون را احتمااًل قرضی به خدمت خواهند گرفت.

   حواشی ادامه دار دیدار فوالد و پرسپولیس  

مقصر گل خوردن پرسپولیس معرفی شد 
پرسپولیس در حساس ترین بازی هفته هفدهم لیگ برتر مقابل فوالد در اهواز تن به 
شکست یک بر صفر داد و تک گل بازی را روبرتو تورس بازیکن جدید و اسپانیایی فوالد 
به زیبایی به ثمر رساند.احسان پهلوان ستاره فصل قبل پرسپولیس که در تابستان 

امسال راهی فوالد شد، مقابل تیم سابقش عملکرد خوبی داشت و پاس گل زیبایی 
به تورس اسپانیایی داد. پاس پهلوان درحالی دقیقا روی پای تورس نشست که علی 

نعمتی مدافع چپ پرسپولیس که مامور مهار تورس بود، جا ماند و دروازه پرسپولیس باز 
شد. نعمتی که روی گل فوالد مقصر بود، بعد از گل خوردن تیم اش تمرکز خود را تا 

حدودی از دست داد و مرتکب چند اشتباه دیگر شد.همین موضوع سبب شد تا گل 
محمدی خیلی زود و قبل از پایان نیمه نخست این بازیکن را تعویض کند و دیاباته را به 
بازی بفرستد. گل محمدی با این تعویض زودهنگام خود نشان داد علی نعمتی روی 

گل خورده تیم اش مقصر بوده و از عملکرد او رضایت نداشته است.



ورود آکادمی اسکار به یک نامزدی 
مشکوک!

پس از واکنش های فزاینده درباره نامزدی تعجب آور 
آندره آ ریسبرو در شاخه بهترین بازیگر زن، آکادمی 
اعالم کرد نگاه دقیق تری به پویش های اسکاری 

برای نامزدهای امسال خواهد داشت.
ــدره آ ریسبرو بازیگر فیلم »به  به گــزارش ایسنا، آن
لزلی« در حالی در شاخه بهترین بازیگر زن نود و 
پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار نامزد دریافت 
جایزه شد که پویش های سنگینی از سوی برخی از 
جمله چهره های سرشناس برای او ایجاد شده بود 
و حاال انتقاداتی در رابطه با سازوکار این پویش های 
تبلیغاتی برای این بازیگر در فضای مجازی مطرح 
شده است. در حالی که تاکنون به نظر می رسید که 
تیم پویش پشت فیلم »به لزلی« هیچ دستورالعملی را 
زیر پا نگذاشته است، برخی از تاکتیک های استفاده 
شده مانند ارسال مستقیم ایمیل به اعضای آکادمی 
که به آن ها پیشنهاد می کند برای البی کردن فیلم 

کمک کنند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
اکنون تنها نقض احتمالی قوانین آکادمی مربوط به 
فرانسیس فیشر است که در اینستاگرام خود به دیگر 
رای دهندگان پیشنهاد می کند که آندره آ ریسبرو را 
در رتبه اول رای بهترین بازیگر زن خود قرار دهند، 
زیرا نامزدی وایوال دیویس در کنار میشل یئو و کیت 
بالنشت قطعی است اما در نهایت یئو و بالنشت نامزد 
شدند. بر اساس قوانین اسکار، اشاره مستقیم هر فرد 
مرتبط با یک فیلم واجد شرایط از طریق نام بردن 
عنوان فیلم یا بازیگر، صریحًا ممنوع است. اما سوال 
این است که فیشر تا چه حد با پویش جوایز فیلم »به 

لزلی« مرتبط است.

»مهاجم مقبره« سریال می شود
آمازون سریالی را بر مبنای بازی »مهاجم مقبره« 

می سازد.
به گزارش مهر، مجموعه تلویزیونی »مهاجم مقبره« 
به نویسندگی فیبی والر بریج توسط آمازون ساخته 
می شود. فیبی والر بریج خالق سریال تحسین شده 
»فلی بگ« اقتباسی از مهاجم مقبره را در قالب یک 
سریال تلویزیونی می نویسد و »الرا کرافت« را به 

صفحه های کوچک می آورد.
گفته شده آمــازون با فیبی والر بریج هم به عنوان 
نویسنده و هم تهیه کننده اجرایی قرارداد   بسته تا 
مجموعه بازی های محبوب »مهاجم مقبره« را در این 
فرمت جدید شکل دهد. در حالی که تاکنون ۳ فیلم 
سینمایی بر اساس این بازی ها ساخته شده، هنوز 

صحبتی از بازیگران این سریال نشده است.
فیلم  در  که  بــود  بازیگری  اولین  جولی  آنجلینا 
اقتباسی آن در سال ۲۰۰۱ جلوی دوربین رفت. 
دنباله آن با عنوان »الرا کرافت: مهاجم مقبره- 
گهواره زندگی« هم ۲ سال بعد اکران شد و در نهایت 
آلیشیا ویکاندر سال ۲۰۱۸ بار دیگر این شخصیت 

را به پرده بزرگ برد.

سینما و تلویزیون یک شنبه  9 بهمن  1401 .  شماره 621141
7 رجب  1444  .  29 ژانویه 2023

ــاره تصمیم  ــ جلیل ســامــان درب
سازندگان »زیرخاکی« برای تولید 
فصل چهارم این مجموعه کمدی 
گفته اســت کــه فعال نمی تواند 
درباره این موضوع صحبت کند. 

»زیرخاکی ۳« سال ۱4۰۰ تولید شد و هنوز خبری 
از ساخت فصل جدید سریال منتشر نشده است.

الــنــاز شــاکــردوســت در اولین 
همکاری اش با پدرام پورامیری 
ــاری کــه بــا فیلم  و حسین دومـ
»جــانــدار« شناخته می شوند، 
در دومین ساخته آن ها »یادگار 

جنوب« بــازی کــرده و با ایــن فیلم عاشقانه در 
ــد شــد.  ــواه ــال دیـــده خ ــس ــواره فــجــر ام ــن ــش ج
شاکردوست سال گذشته در جشنواره غایب بود.

مهرانه مهین ترابی پس از سریال 
»بی گناه« که امروز به پایان رسید، 
با دیگر مجموعه کارنامه خود یعنی 
»مترجم«، همچنان در نمایش 
خانگی حضور خواهد داشــت. 
»مترجم« ساخته بهرام توکلی به تازگی منتشر شده 

و پخش آن در نماوا فعال ادامه دارد.

میرسعید مولویان به عنوان دومین 
تجربه حضور خود در جشنواره 
فجر، با فیلم »جنگل پرتقال« اثر 
آرمان خوانساریان در این رقابت 
حضور دارد. او پیش از این با فیلم 
»تومان« در سی وهشتمین دوره جشنواره دیده شد و 
نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

چهره ها و خبر ها

گرجستانی  سیروس  زنده یاد 
از جمعه هفته جاری، بازپخش 
سریال »زن بابا« ساخته سعید 
آی فیلم  شبکه  از  را  آقاخانی 
روی آنتن خواهد داشــت. این 
مجموعه محصول سال ۸9 است و بازیگرانی 
حدیث  صادقی،  علی  غفوریان،  مهران  مانند 
میرامینی و رامین ناصرنصیر در آن حضور دارند.

آغاز  با  زودی  به  افخمی  بهروز 
»هفت« در ایــام جشنواره فجر، 
همزمان دو برنامه در مقام مجری 
روی آنتن خواهد داشت. »هفت« 
از ۱۲ تا ۲۲ بهمن، هرشب ساعت 

۲۳ در شبکه نمایش و »خانه جالل« روزهای زوج 
ساعت ۱9 در شبکه نسیم پخش می شود.

سینمای جهان

دو هفته پیش که الیحه بودجه ۱4۰۲ به مجلس 
شورای اسالمی ارائه شد، درباره بودجه سازمان 
ــود آمد.  صداوسیما حواشی بسیاری به وج
روشن شد در بودجه پیشنهادی دولت برای 
ســال آینده، بــرای رسانه ملی حــدود ۸ هزار 
میلیارد تومان در ردیف های اصلی و ۳ هزار و 
۲4۰ میلیارد تومان دیگر نیز در بخش اعتبارات 
متفرقه در نظر گرفته شده که مجموع بودجه 
تلویزیون را برای سال ۱4۰۲ به رقم ۱۱ هزار 
و ۱۷۸ میلیارد تــومــان مــی رســانــد. ارقامی 
ــود مخالفت های فـــراوان در فضای  که با وج
مجازی، از ســوی سازمان صداوسیما نیز با 
انتقاد مواجه شد، چراکه طبق بیانیه رسمی این 
سازمان، مدیران رسانه ملی این رقم را کافی 
نمی دانستند. حرف صداوسیما این است که 
طبق قانون برنامه ششم توسعه و تا زمان تصویب 
برنامه هفتم، باید بودجه صداوسیما به ۰.۷ 
درصد از بودجه عمومی کشور برسد که در این 
صورت، رقم بودجه نهایی این سازمان حدود 
۱5 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  با این حال، 
ماجرا به فراموشی سپرده شد تا دیروز که محسن 
این  اظهارنظری  در  سیما،  معاون  برمهانی 
بودجه را ناکافی دانست و در گفت وگو با روزنامه 
جام جم، با اشاره به عواملی چون افزایش ۲۰ 
درصدی بودجه کارمندان، لزوم کاهش نقش 
حامیان مالی، مخاطب فــراوان برنامه های 
گران قیمت، هزینه های باالی سریال سازی و 
اهمیت مقابله با شبکه های فارسی زبان خارج از 
کشور، از لزوم افزایش بودجه صداوسیما برای 

سال ۱4۰۲ سخن گفت.

یک آمار عجیب	 
روزنامه  با  برمهانی  گفت وگوی  از  بخشی  در 
جام جم آمده است: »بودجه ای که ما در صداوسیما 
هزینه می کنیم در قیاس با یکی از این بنگاه های 
دروغ پراکنی و تجزیه طلب که گاو شیرده را در ذهن 
مخاطبان تداعی می کند، یک هفتم یا یک هشتم 
است!« به نظر می رسد با اشاره به »گاو شیرده«، 
منظور معاون سیما، شبکه ایــران اینترنشنال 
است که از سوی پادشاهی عربستان سعودی 
ــام روشــن و  حمایت مالی می شود. اگرچه ارق
رسمی درباره بودجه این شبکه تجزیه طلب وجود 
ندارد، اما به نظر می رسد رقمی که معاون سازمان 
ــرده، نیز با واقعیت فاصله  صداوسیما اعــالم ک
دارد. جست وجو و بررسی در اظهارنظرها درباره 
بودجه این شبکه، نشان می دهد جز بودجه ۲5۰ 
میلیون دالری که در سال ۲۰۱۷ و فقط برای 
راه اندازی این شبکه داده شد، بودجه این شبکه 
ساالنه حدود 5۰ میلیون دالر است. این رقم را 
حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل نیز 
به تازگی در گفت وگویی بیان کرده است. جالب 
این که خود روزنامه جام جم در 9 اردیبهشت ماه 
99 در خبری به نقل از روزنامه گاردین که مهم 
ترین منبع گزارش بودجه این شبکه است، نوشته 
اســت: »در انتهای گــزارش گاردین آمــده که بر 
اساس صحبت های یک منبع محرمانه خبری، 
عربستان سعودی ۲5۰ میلیون دالر برای کمک 
به ایجاد شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال کمک 
کرده و هزینه های این شبکه برای اجاره بها و حقوق 
پرداختی به کارکنان، ساالنه حدود 5۰ میلیون 

دالر است.« این در حالی است که صداوسیما با 
بودجه امسال خود که حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومان معادل ۲۲۸ میلیون دالر است، می تواند 
4.5 شبکه ایران اینترنشنال را اداره کند. اگرچه 
مقایسه این شبکه با صداوسیما شاید خیلی دقیق 
نباشد، چراکه صداوسیما دارای شبکه های متعدد 
و به زبان های مختلف است، اما همین اعداد نیز به 
خوبی نشان دهنده چابک نبودن و مشکالت جدی 
ساختاری در سازمان صداوسیماست. مثال طبق 
برآوردها نیروهای رسمی و غیررسمی صداوسیما 
حدود 5۰ هزار نفرند که با فرض دریافت حقوق 
ماهانه ۱۳ میلیون تومان برای هر فرد، مجموع 
حقوق آن ها ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می شود؛ 

یعنی چیزی معادل ۸۰ درصد بودجه صداوسیما 
عماًل خرج حقوق و هزینه های جاری می شود 
بنابراین چیزی برای تولید برنامه های فاخر باقی 
نخواهد ماند. موضوعی که از مشکالت جدی و 

اصلی صداوسیماست.

یک رویکرد قابل تأمل	 
نکته دیگر آن که اصل رویکرد معاون سیما که از 
صحبت های وی در این گفت وگو مشخص است، 
همچنان محل بحث قرار دارد. این که آیا مشکل 
سازمان صداوسیما بودجه است و آیا با تزریق پول 
بیشتر، مسئله افت مرجعیت خبری و سرگرمی 
آن حل خواهد شد، پرسش های مهمی است. 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صداوسیما 
سازمانی بسیار فربه است که بخش زیــادی از 
ــرف حقوق و دستمزد  ــود را ص ــای خ ــده درآم
حدود 5۰ هزار کارمند رسمی و غیر رسمی خود 
می کند، اما یک سازمان رسانه ای باید چابک 
باشد و بودجه را به برنامه سازی اختصاص بدهد، 
نه هزینه های جاری. به عالوه آن که در سال های 
اخیر، شمار برنامه ها و سریال های پرهزینه و 
کم بیننده در تلویزیون، کم نبوده است؛ مواردی 
مثل »کهکشان«، »ستاره ساز«، »مسابقه ایران« و 
حتی »ویژه برنامه جام جهانی« که نتوانستند آن 
قدر که باید و شاید، مخاطب را جذب کنند و به 

موفقیت چندانی دست نیافتند.

مصطفی قاسمیان

بودجه تلویزیون رشد کرده، اما خروجی کجاست؟
سازنده »آسمان شب« و »چرخ« معتقد است مشکل تلویزیون تاب نیاوردن برنامه سازان موفق است، نه بودجه

سیاوش صفاریان پور برنامه ساز شناخته شده ای 
در تلویزیون است. او که بیش از ۲ دهه در حوزه 
ــرادرش،  علم برنامه سازی کــرده و به همراه ب
برنامه به یادماندنی »آسمان شب« را در کارنامه 
دارد، در سال های اخیر »چرخ« را نیز در شبکه 
4 سیما داشت، اما حاال مدتی است که در فضای 
مجازی به ساخت برنامه و پادکست مشغول 
ــت. با صفاریان پور دربـــاره مسئله بودجه  اس
سازمان صداوسیما و افت مرجعیت خبری و 
سرگرمی تلویزیون گفت وگویی کردیم که در 

ادامه می خوانید:

مدیران صداوسیما یکی از لــوازم مقابله 	 
با شبکه های فــارســی زبــان بیگانه از جمله 
ایران اینترنشنال را تقویت بودجه تلویزیون 

می دانند. نظر شما چیست؟
اگــر هــدف رودررویـــی با شبکه ای مثل ایــران 
بــر خبر اســت،  اینترنشنال باشد کــه مبتنی 
باید رویکرد صداوسیما راجــع به خبر و شیوه 
اطالع رسانی آن تغییر کند و مسئله پول و بودجه، 

شاید در اولویت اول نباشد.

در عرصه سرگرمی و شبکه های غیرخبری 	 
چی؟

درباره سرگرمی باید دید نسبت به سال های 
گذشته در صداوسیما چه تغییری رخ داده. 
این جا هم به نظرم می رسد که مسئله، بیشتر 
برنامه ساز است تا بودجه. ما می بینیم که در 

شبکه ۳ برنامه های بیگ پروداکشن زیادی 
تولید می شود؛ از »اعجوبه ها« گرفته تا 

»سیم آخر« و »رویانیوم«. این ها 
بودجه بسیار زیادی مصرف 

می کنند، اما سوال این 
است که چرا آن قدر که 

انتظار می رود، مردم 
این برنامه ها را دنبال 
به  ــن  ای نمی کنند؟ 
برنامه سازی  شیوه 
برمی گردد و مسئله 
ــه نــیــســت.  ــ ــودج ــ ب
مسئله این است که 

تلویزیون به تدریج و پیوسته در حال تهی شدن 
از برنامه سازان پرقدمتی است که داشته. به طور 
مثال من فکر نمی کنم »مسابقه بــزرگ«ی که 
قبال شبکه 5 تولید می کرد، پرهزینه تر از مسابقه 
»سیم آخر« شبکه ۳ باشد. در حالی که شبکه ۳ 
ضریب نفوذ زیادی دارد، سوال این است که چرا 
مسابقه های آن به اندازه بعضی مسابقه های دیگر 
گذشته پراقبال نیست؟ با این که عناصر مشترک 

بین این دو دسته برنامه ها وجود دارد.

پس به نظر شما مشکل پول نیست.	 
بله، به نظر می رسد که باید نقش »برنامه سازی« 
بررسی شود. من فکر می کنم معاون سیما بد 
نیست نگاهی کنند به این که برنامه سازان امروز 
چه گروهی اند؟ سراغ بگیرند تا ببینند برنامه های 
موفق گذشته توسط چه کسانی ساخته می شده 
و چند درصد از آن آدم ها در صداوسیمای اکنون 
مشغول به کارند؟ افــرادی مثل بیژن بیرنگ، 
محمدرضا شهیدی فرد، اصغر توسلی، جواد 
آتش افروز و... که برنامه سازان دوران طالیی 
تلویزیون بودند، االن هستند که برنامه بسازند؟ 
من فکر می کنم بیشتر فقر برنامه ساز است تا 

فقر مالی.

این تلقی وجود دارد 	 
که اگر بودجه بهتری تزریق 
نامدار  ــود، چهره های  ش
هم به جای نمایش خانگی، 

جذب تلویزیون می شوند.
من فکر نمی کنم برنامه سازان 
نامدار نسبت به کسانی که اکنون 
برآوردهای مالی قابل توجهی 
می گیرند،  تــلــویــزیــون  در 
کنند.  دریـــافـــت  بیشتر 
نمی کنم  فکر  مــن  مثال 
که از برنامه ای با حضور 
ــزار به  ــل مــحــمــدرضــا گ
عنوان مجری، برنامه ای 
گــران تــر بشود ساخت 
بیژن  مثل  کسانی  و 
بیرنگ که برنامه سازان 

صاحب نام، مؤثر و مؤلف صداوسیمای بعد از 
انقالب بودند، به این انــدازه پول بگیرند. باید 
پرسید چرا خانم مرضیه برومند در تلویزیون 
کار نمی کند؟ آیا گران می سازد؟ جواب منفی 
اســت، چراکه کلی سریال گران تر می بینیم. 
باید ارزیابی دقیقی نسبت به بودجه هایی انجام 
شود که در دوره هــای مختلف به برنامه ها داده 
می شده. سوال این است که آیا بودجه سریال ها 
و برنامه های ترکیبی امروز تلویزیون در نسبت 
با محصوالت به یادماندنی و تأثیرگذار قدیم 
تلویزیون کمتر است؟ مثال برنامه »رادیو هفت« 
ابدًا برنامه گران قیمتی برای تلویزیون نبود، اما 
االن دیگر پخش نمی شود. منصور ضابطیان، 
محمد صوفی و... جزو برنامه سازان گران قیمت 
تلویزیون نیستند، اما حضور آن ها تاب آورده شد؟

عوامل 	  با  که  می شنویم  کنار  و  گوشه  از 
ــر، کــمــتــرشــنــاخــتــه شــده و حتی  ــ ــوان ت ــ ج
خودی ترها، می شود برنامه هایی در آن سطح 

ساخت، اما نیازمند بودجه بهتر است.
نتیجه خودی و غیرخودی کردن برنامه سازها 
آیا  ــت.  تلویزیون، همین ورشکستگی اس در 
برنامه سازهایی که قبال در تلویزیون کار می کردند 
و بــرای صداوسیما آبــرو مــی آوردنــد، آدم هــای 
ناامنی بودند؟ آیا نسل جدیدتر و امن تر توانستند 
به آن اندازه موفق باشند؟ آیا کسی به جای آقای 
سعید بشیری آمد که بتواند برنامه ای در تراز 
»دو قدم مانده به صبح« شبکه 4 درست کند؟ 
شما می توانید اغلب شبکه ها را ببینید و هزینه ها 
مشخص اســت. قبول دارم که االن همه چیز 
ــاره نسبت هزینه ها  گران تر شــده، اما من درب
ــروز به نسبت  صحبت می کنم. هزینه های ام
هزینه های مسابقه ای در دهه ۸۰ به همان نسبت 
رشد کرده؟ من می گویم اعداد بیشتر رشد کرده. 
پول فراوان خرج می شود، اما خروجی کجاست؟ 
ــم که ساخته  ما حتی برنامه هایی ســراغ داری
می شود، اما پخش نمی شود! یعنی به قدری از 
سطح کیفی استاندارد، خارج است که حتی 
به آنتن هم نمی رسد. دست کم من دو عنوان را 
در شبکه ۳ از نزدیک شاهد بودم که هزینه های 

زیادی هم برایشان صرف شد، اما پخش نشدند.

گفت و گو
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یادمان 

غلط ننویسیم

ناگهان شعر 

ــاه، فصل بــرگــزاری جشنواره های   بهمن م
مختلف ادبی و هنری به مناسبت فجر انقالب 
که  جشنواره هایی  از  یکی  ــت.  اس اسالمی 
از پانزده سال پیش هنرمندان تجسمی را 
گرد هم آورده، جشنواره هنرهای تجسمی 
دوره  پانزدهمین  افتتاح  آیین  ــت.  اس فجر 
این جشنواره با حضور 8 هــزار اثر هنری از 
حــدود 4 هــزار هنرمند، جمعه 7 بهمن ماه 
برگزار شــد. فــراخــوان ایــن جشنواره از 14 
آبان امسال در سایت جشنواره منتشر شده 
تصویرسازی،  رشته های  هنرمندان  و  بــود 
عکاسی،  گرافیک،  طراحی  خوشنویسی، 
کارتون و کاریکاتور، حجم، نقاشی و نگارگری 
تا 29 آذر ماه فرصت داشتند   آثارشان را به 
دبیرخانه جشنواره بفرستند. مراسم اختتامیه 
تجسمی  هنرهای  جــشــنــواره  پانزدهمین 
فجر، 5 اسفند برگزار می شود و تا آن زمان 
انتخاب شده نهایی در  آثــار  از  نمایشگاهی 
مؤسسه فرهنگی هنری صبا در فرهنگستان 
هنر در معرض دید عالقه مندان خواهد بود. 
ــه، گــفــت وگــوی مــا را بــا سیدعباس  در ادامـ
میرهاشمی، دبیرکل پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر درباره جزئیات بیشتر 

این رویداد هنری می خوانید.

 پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر        
چه رویکرد و اهدافی را دنبال می کند؟

رویکرد پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی 
فجر، هنر خــالق، وحدت بخش، امید آفرین و 
هویت مند در قالب »هنر متعالی برای مردم« 
بوده و اهدافش توجه به حوزه هنرهای تجسمی 
و ارائه آثار برگزیده هنرمندان در نمایشگاه است.

از تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره        
در دو بخش »طوبای زرین« و »قله ها« بفرمایید.

تعداد کل آثار رسیده به جشنواره، 8هزار و 627 
اثر از 3 هزار و 801 هنرمند است که آمار هر رشته 
به تفکیک از این قرار است: رشته تصویرسازی، 
956 اثر از 341 هنرمند، رشته حجم، 398 اثر 
از 227 هنرمند، رشته خوشنویسی، 619 اثر از 
244 هنرمند، رشته طراحی گرافیک، 1336 
اثر از 673 هنرمند، رشته عکاسی، 1206 اثر از 
440 هنرمند، رشته کارتون و کاریکاتور، 698 
اثر از 317 هنرمند، رشته نقاشی، 1970 اثر از 
861 هنرمند و رشته نگارگری، 570 اثر از 265 
هنرمند. در بخش ویژه »قله ها« هم 820 اثر از 
433 هنرمند به دستمان رسیده  است. از این 
تعداد، 440 اثر از 274 هنرمند به نمایشگاه آثار 
منتخب جشنواره پانزدهم در بخش های »طوبای 

زرین« و »قله ها« راه یافتند.

ــه ایـــن جشنواره         ــار رســیــده ب ــعــداد آثـ   ت
در مقایسه با دوره هـــای گذشته چه تفاوتی 

داشته است؟

جشنواره هنرهای تجسمی فجر همیشه روال 
مشخصی را طی کرده و امسال هم از این قاعده 

مستثنا نبوده است.

  در چه رشته هایی شاهد رشد از نظر تعداد       
 و سطح کیفیت بوده ایم؟

ــار بـــه تــرتــیــب در رشــتــه هــای  ــ بــیــشــتــریــن آث
نقاشی،گرافیک و عکاسی بود. در دوره های 
گذشته عکاسی رتبه دوم را داشت و در این دوره 
طراحی گرافیک رشد بیشتری داشته است. 
گروه های داوری جشنواره این نظر را داشتند 

که آثار از نظر سطح کیفی قابل قبول بوده اند.

 محور آثار هنری بخش ویژه »قله ها« چیست        
و استقبال از آن چطور بود؟

ما هر سال یک بخش ویژه داشتیم. سال 
گذشته بخش »ایثار و فداکاری« بود. 
امسال بــرای این که جامع تر و عام تر 
باشد، بخش »قله ها« را اعالم کردیم تا 
هر هنرمندی، الگو و سرمشق و اسوه و 

آن چه را به آن ارادت دارد، 
مبنا قرار دهد و در 

اثر  زمینه  آن 
هنری خلق 
ــد. ایــن  ــن ک
مــی تــوانــد 
عی  جتما ا
بـــاشـــد یــا 

هنگی  فر

و هنری و... . خوشبختانه استقبال از این بخش 
خوب بود و آثار قابل قبولی به دستمان رسید.

  این جشنواره برگزیده هم خواهد داشت       
 یا ممکن است به دلیل اختالف سلیقه داوران 
در بعضی از رشته ها برگزیده معرفی نشود؟

داوری ها به اتمام رسیده و در تمام رشته ها نفرات 
برتر داریم و از تعدادی هم تقدیر خواهد شد.

 برنامه جشنواره تا زمان برگزاری اختتامیه        
جشنواره در 5 اسفند ماه، به چه صورت خواهد 

بود؟
نمایشگاهی از آثار راه یافته به مرحله 
فرهنگی  مؤسسه  در  نهایی، 
هنری صبا در فرهنگستان 
ــا 28 بهمن مــاه  هــنــر ت
برپاست و عالقه مندان 

می توانند بازدید کنند.

  هنری

تجسمی

 مسکو ،میزبان نقاشی های 
حسن روح االمین

روز  االمــیــن  روح  حسن  نقاشی های  نمایشگاه 
بــا والدت حضرت علی )ع(  15 بهمن همزمان 
در شهر مسکو در روسیه دایر می شود.به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاهی متشکل از 14 
اثر نقاشی حسن روح االمین به دعوت موزه هنرهای 
شرقی وزارت فرهنگ فدراسیون روسیه و رایزنی 
فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران، در روز 15 
بهمن در شهر مسکو در روسیه برگزار می شود و این 
نمایشگاه تا 6 فروردین سال 1402 در معرض دید 
عالقه مندان خواهد بود. حسن روح االمین نیز در 10 
روز اول نمایشگاه حضور دارد.روح االمین همچنین 
در روز والدت حضرت علی )ع( یک اثر مرتبط با ایشان 

خلق خواهد کرد.

  برگزاری
 یادبود ابوالحسن مختاباد 

»یــاد یـــار«؛ آیین بزرگداشت 
ــاد ســیــد ابــوالــحــســن  ــده یـ زنـ
مختاباد روزنــامــه نــگــار فقید 
موسیقی روز سه شنبه )یازدهم 
ــود. ــی ش ــزار م ــرگـ بــهــمــن( بـ
به گــزارش انجمن موسیقی 
ایران، در این مراسم دوستان 

و همکاران نزدیک ایــن روزنامه نگار خوش قلم و 
ــاره ویــژگــی هــای حــرفــه ای و اخــالقــی او  تــوانــا دربـ
سخن می گویند.سید ابوالحسن مختاباد منتقد، 
پژوهشگر موسیقی و از روزنامه نگاران پیش کسوت و 
سرشناس حوزه تخصصی موسیقی، سوم بهمن ماه 
در 52 سالگی براثر سکته قلبی درگــذشــت.وی 
متولد 22 دی 1348 در امره  و برادر عبدالحسین 
مختاباد آهنگ ساز و خواننده شناخته شده موسیقی 

سنتی است.

  مهدی ِقِزّلی 
رئیس خانه شعر و ادبیات شد

شرکت  مدیرعامل  حکم  بــا 
مهدی  عباس آباد،  نوسازی 
ِقـــِزّلـــی رئــیــس خــانــه شــعــر و 
ادبیات شد.به گزارش ایسنا 
بــه نــقــل از روابــــط عمومی 
منطقه فرهنگی و گردشگری 
عباس آباد، سید محمدحسین 

حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد در 
حکمی مهدی ِقِزّلی را به سمت رئیس خانه شعر و 
ادبیات منصوب کرد.ِقِزّلی نویسنده، مستند نگار، 
روزنامه نگار و مدیر فرهنگی است که پیش ازاین 
مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، دبیر 
اجرایی جایزه ادبی جالل آل احمد، مشاور معاونت 
امور فرهنگی وزارت ارشاد در امور ادبیات و پاسداشت 
زبان فارسی و دبیری اجرایی جشنواره  و جایزه های 
ملی را بر عهده داشته است. قزلی پس از ادغام 
چند مؤسسه پیشین معاونت فرهنگی )خانه کتاب، 
مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی و بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی ایرانیان( مدیر انتشارات جام جم شده بود. 

 بازگشت نقاشی های مسروقه 
جنگ جهانی به وطنشان 

 دو تابلوی نقاشی که در جریان جنگ جهانی دوم 
ربوده شده بود از اسپانیا به لهستان بازگردانده شد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از آرت نیوزپیپر، وزارت فرهنگ 
لهستان از بازگشت دو تابلوی نقاشی مسروقه از 
اسپانیا به لهستان خبر داد.نقاشی های دولوحی 
»مــادر غمگین« و »او را نظاره کنید«که به کارگاه 
»دیریک باوتس« نقاش چیره دست فالمانی  تعلق 
ــوزه ای در شمال غربی  ــد، به طور رسمی از م دارن
اسپانیا به یکی از شعبه های موزه ملی لهستان در 
پوزنان منتقل شد.گمان می رود که لهستان در طول 
جنگ جهانی دوم، پس از تهاجم آلمان نازی و جماهیر 
شوروی به این کشور، بیش از نیم میلیون اثر هنری را 
از دست داده باشد. به گفته وزارت فرهنگ لهستان، 
این آثار هنری بازگردانده شده به احتمال زیاد در 
جریان قیام ورشو در سال 1944 از موزه ملی ورشو 
به سرقت رفته اند. در سال 2019، کارمندان اداره 
استرداد اموال فرهنگی این دو اثر را در مجموعه موزه 

پنتبدرا)Pontevedra( شناسایی کردند.

  الهه آرانیان
calture@khorasannews.com

ابوسعید ابوالخیر
 

رباعی اول:
وا فریادا ز عشق وا فریادا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا
گر داد من شکسته دادا دادا

ور نه من و عشق هر چه بادا بادا
***

رباعی دوم:
وصل تو کجا و من مهجور کجا

دردانه کجا حوصله مور کجا
هر چند ز سوختن ندارم باکی

پروانه کجا و آتش طور کجا
***

رباعی سوم:
هرگاه که بینی دو سه سرگردان را

عیب ره مردان نتوان کرد آن را
تقلید دو سه مقلد بی معنی

بدنام کند راه جوانمردان را
***

رباعی چهارم:
پرسیدم ازاو واسطه هجران را
گفتا سببی هست بگویم آن را

من چشم توام اگر نبینی چه عجب
من جان توام کسی نبیند جان را

***
رباعی پنجم:

آن عشق که هست جزء الینفک ما
حاشا که شود به عقل ما مدرک ما

خوش آن که ز نور او دمد صبح یقین
ما را برهاند ز ظالم شک ما
***

رباعی ششم:
مستغرق نیل معصیت جامه ما
مجموعه فعل زشت هنگامه ما

گویند که روز حشر شب می نشود
آن جا نگشایند مگر نامه ما
***

رباعی هفتم:
ای کرده غمت غارت هوش دل ما

درد تو شده خانه فروش دل ما
رمزی که مقدسان از او محرومند
عشق تو مراو گفت به گوش دل ما

***
رباعی هشتم:

ای دلبر ما مباش بی دل بر ما
یک دلبر ما به که دو صد دل بر ما

نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما
یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

 شورآفرینی 4 هزار هنرمند 
در جشنواره هنرهای تجسمی فجر

  گفت وگوی اختصاصی خراسان با سیدعباس میرهاشمی
 دبیرکل پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 

 درباره  رقابت 8 هزار اثر ارسالی از سوی نقاشان، خوشنویسان
 عکاسان، گرافیست ها،   نگارگران، مجسمه سازان و...

 

میرزا مال احمداف، محقق، ایران شناس و رودکی 
سالگی   75 آستانه  در  تاجیکستانی  شناس 
درگذشت. این خبر از عصر چهارشنبه هفته گذشته 
در رسانه های مختلف کشورهای فارسی زبان در 
حال انتشار است. با درگذشت این ادیب نامدار، 
نه تنها کشور تاجیکستان، بلکه تمام کشورهای 
فارسی زبان، سرمایه ای کم نظیر را از دست دادند. 
ادیب و پژوهشگری که به عقیده بسیاری از استادان 
زبان و ادبیات فارسی یکی از ستون های اصلی 
برقراری دوستی میان کشورهای فارسی زبان و 

همچنین از بزرگان حوزه پاسداشت زبان و ادبیات 
فارسی به شمار می آمد. او که کمتر از یک ماه دیگر 
75 ساله می شد چهارشنبه هفته پیش،براثر 
بیماری درگذشت و در آرامستان »سر آسیا« در 
 شهر دوشنبه تاجیکستان به خاک سپرده شد.
  میرزا مال احمداف در تاریخ 20 فوریه 1948 در 
روستای َدرَدر، ناحیه عینی واقع در استان سغد 
تاجیکستان به دنیا آمد. سال 1969 میالدی دوره 
دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه ملی این کشور 
را به پایان رساند و وارد آکادمی علوم تاجیکستان 
ــود را در پژوهشگاه  او فعالیت علمی خ ــد.  ش
شرق شناسی آکادمی این کشور شروع و سال ها 
به عنوان سرپرست شعبه ادبیات ایران و افغانستان 
کار کرد.سپس سرپرستی شعبه ایران شناسی و 
هندشناسی و معاونت علمی ریاست این پژوهشگاه 
را به عهده گرفت و بعد از منحل شدن پژوهشگاه 
در 1993 در پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی 

آکادمی علوم تاجیکستان مشغول شد.

 احمداف و 450 اثر درزمینه ادبیات        
فارسی

میرزا مال احمداف از سال 2000 تا 2004 
به عنوان رئیس شعبه علمی پژوهشگاه زبان 
و ادبیات رودکــی آکادمی علوم تاجیکستان و 
از سال 2005 به عنوان معاون دبیر ارشد 
علمی آکادمی علوم تاجیکستان 
این  ــرد.  ــی ک م فعالیت 
تاجیک  دانشمند 

بیش از 450 اثر از خود باقی گذاشته و بیش از 
30 کتاب دربــاره شاعران و نویسندگان معاصر 
و قدیم پارسی زبان منتشر کــرده است ازجمله 
ــن آثــار مــی تــوان بــه  گلچین و برگزیده های  ای
شهریار،  اشعار  خیام،  رباعیات  قابوس نامه، 
ــاره کـــرد.او در پــژوهــش و  ــی اشـ حافظ و رودکـ
ــار رودکــی تخصص ویـــژه ای داشــت.  بررسی آث
ــاره دیگر شــاعــران پارسی زبان  بااین حال دربـ
مانند فردوسی، ناصرخسرو، مولوی، الهوتی، 
قاآنی  و  بسطامی  فــروغــی  سیستانی،  فرخی 
 شیرازی هم کتاب نوشته و تحقیق کرده است.
 همچنین عضو هیئت تحریریه مجله »رودکــی« 
)تهران(، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه 
تاریخ و مجله مؤسسه فرهنگی اکو )تهران( بود و 
مقاله های متعددی در نشریه های معتبر ادبی و 
پژوهشی ایران منتشر کرده است. آثار این ادیب 
برجسته در مسکو، تهران، واشنگتن، باکو، مشهد، 

کراچی، کابل و تاشکند به چاپ رسیده است.

از فردوسی تا شیخ کمال خجندی       
مــیــرزا مالاحمد )مــال احــمــداف( از اعضای 
ــوم و اتــحــادیــه نــویــســنــدگــان  ــل ــی ع ــادمـ آکـ
تاجیکستان بود. تألیفات فــراوان او نشانگر 
ــان و ادبیات  ــع بــه زب دغــدغــه مندی اش راج
یــاد یار  ــت. کتاب هایی ازجمله،  فارسی اس
ــوی، انــدرزنــامــه  ــی گ ــارس مــهــربــان، خــوبــان پ
ــدای آسیا، تاریخ ادبــیــات ایــران  رودکـــی، ص
در قــرن هــای 19 و 20، بزرگداشت انسان 

نیک، بیا تا جهان را به بد نسپریم برخی از 
ــار فــاخــر ایــن پژوهشگر  ــار اوســـت؛ امــا آثـ آثـ
تاجیکستانی به همین جا ختم نمی شود. او را 
می توان اندیشمندی نامدار دانست که عالوه 
بر ادبیات فارسی در حــوزه ایران شناسی و 
مقاالت ادبی نیز خدمات ارزشمندی داشت 
خمینی)ره(  امــام  ازجمله،چهره  مقاالتی  و 
ــردم ایـــران ،  نیکی و  در آیــنــه شــعــارهــای مـ
نکوکاری از نظر فردوسی، شعر الیق شیر علی 
و  و خودشناسی ملی ،شیخ کمال خجندی 
کمال های دیگر،بزرگداشت انسان در آثار 
منظوم ابو علی سینا،جنگ و صلح در شاهنامه 
فردوسی،مصاحبه ای کوتاه با دکتر میرزا مال 
احمد، مترجم قرآن به زبان تاجیکی،مثنوی 
آن در  و مقام  نامه فخرالدین عراقی  عشاق 
ادبیات ایران و نگاهی به نشر تازه دیوان شیخ 

کمال خجندی از مقاالت برجسته اوست.

 برگزیده   جشنواره بین المللی فارابی       
او در طول سال های فعالیتش جوایز متعددی 
را به پاس زحمات خود از جشنواره های علمی 
ــران دریافت  و پژوهشی جمهوری اسالمی ای
کرده است. همچنین در سال 1400 به عنوان 
برگزیده دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی 
در جمهوری اسالمی ایران معرفی شد. ترجمه 
قــرآن کریم به خط سیریلیک از دیگر خدمات 
ارزشمند این اندیشمند تاجیکستانی در حوزه 

اسالم شناسی است.

در سوگ ایران شناس و ادیب تاجیکستانی 
 به مناسبت درگذشت میرزا مال احمداف، محقق، ایران شناس و رودکی شناس تاجیک 

که بیش از 450 اثر  در زمینه زبان و ادبیات فارسی از خود برجا گذاشت

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

 رشادت
این واژه در زبان عربی نیامده و از ساخته های 
فارسی زبانان است. در فارسی فصیح بهتر است 
که از کاربرد آن خودداری شود. به جای رشادت 

می توان دالوری و مترادف های آن را به کار برد.
 شاغول

این واژه فارسی است و امالی آن به همین صورت 
صحیح است و نه با حرف »ق« و به صورت شاقول.

 انتها/انتهی
این دو واژه را که معنایشان به هم نزدیک است 
نباید با هم اشتباه کرد. »انتها« اسم است به معنای 
»پایان« و »انتهی« صیغه فعلی است به معنای 

»تمام شد، پایان یافت«.
توتیا

به معنای »َگرِد اسیِد روی که در چشم پزشکی به 
کار می رود«. این واژه فارسی است. بعضی آن را 
به صورت طوطیا یا طوتیا می نویسند و غلط است.

 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«
 ابوالحسن نجفی

 نصب مجسمه کالدر پس از 5سال 

مجسمه ماهی نارنجی الکساندر کالدر، اثری 
مــوزه  گنجینه  مجموعه  از  جهانی  باشهرت 
هنر های معاصر تهران که پنج سال بود در مخزن 
نگهداری می شد، بــار دیگر به فضای مرکزی 
موزه بازگشت. محل نصب کنونی مجسمه ماهی 
نارنجی در راهروی رمپ و جایی است که در زمان 

تأسیس موزه جانمایی شده بود.
به گزارش هنرآنالین، اثــر الکساندر کالدر با 
عنوان ماهی نارنجی ) 1946( با اندازه 447 در 
190 سانتی متر، از آثار گنجینه موزه هنر های 
معاصر است و اثر دیگری از این هنرمند با عنوان 

»گالبی خاردار « در باغ مجسمه موزه قرار دارد.
ــدر  مــجــســمــه ســاز و هنرمند  ــال الــکــســانــدر ک
اهل ایاالت متحده آمریکا بود. بیشتر شهرت 

او  برای اختراع مجسمه متحرک است.



دستبرد  عامالن  سجادپور-  سیدخلیل 
شبانه به خودروهای داخل پارکینگ مجتمع 
های مسکونی در حالی با شلیک بامدادی 
ماجرای  که  شدند  دستگیر  مشهد  پلیس 
5نفره ابعاد  سرقت های اعضای این باند 

گسترده تری یافته است.
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان،  به گ
ــاز طــرح تشدید مقابله با  ــا آغـ هــمــزمــان ب
سرقت هــای شبانه در مشهد که از مدتی 
قبل با تدابیر رئیس پلیس مشهد در دستور 
کــار نیروهای انتظامی قــرار گرفته است، 
گروهی از افسران تجسس کالنتری فراجا 
نیز به منظور پیشگیری و مبارزه با سرقت 
های خیابانی وارد عمل شدند. آن ها با تقویت 
گشت های نامحسوس، اماکن و خیابان هایی 
را زیر چتر اطالعاتی گرفتند که احتمال تردد 
سارقان در آن ها وجود داشت. بنابر گزارش 
روزنامه خراسان، در حالی که نیروهای گشت 
عملیات انتظامی را در بولوار پیروزی مشهد 
ــد ناگهان در هــوای گــرگ و  ــه می دادن ادام
میش بامدادی به خودروی پرایدی مشکوک 
شدند که در اطراف مجتمع های مسکونی 
دور می زد. ماموران با مشاهده زن جوانی 
که در صندلی جلو نشسته بود و اطــراف را 
می پایید، به فرضیه نخ نمایی رسیدند که 
سارقان برای فریب شهروندان از حضور یک 

زن جوان در خودروها 
ــی کنند.  ــاده م ــف ــت اس
ها  آن  علت  همین  بــه 
بالفاصله پالک خودرو 
فرماندهی  مرکز  از  را 
اســتــعــالم کــردنــد و در 
همین هــنــگــام نــیــز به 
تــعــقــیــب نــامــحــســوس 
پراید پرداختند. طولی 
نــکــشــیــد کـــه ســرقــتــی 
ــودروی پراید  ــودن خـ ب
در بــی سیم هــا پیچید 

ــودروی  و بدین ترتیب عملیات »تــوقــف خ
سرقتی« در دستور کار قرار گرفت اما راننده 
جوان خودرو با شنیدن فرمان »ایست« بی 
درنگ پدال گاز را فشرد و در خالف جهت 
حرکت خودروها فرار کرد. تیراندازی هوایی 
عوامل گشت انتظامی هم فایده ای نداشت 
و الستیک های پراید با سرعت وحشتناکی 
بر آسفالت خیابان می چرخید. ماموران که 
حاال دیگر تالش می کردند تا حلقه محاصره 
ــدور فرمانی از سوی  را تنگ تر کنند با ص
کالنتری  )رئیس  فیاضی  محمد  سرهنگ 
فراجا( شلیک به سوی خــودرو را در حالی 
ــروه عملیاتی دیگر  ــاز کردند که چند گ آغ
نیز عــازم بولوار پیروزی شدند.چند گلوله 
الســـتـــیـــک هـــای 
شکافته  را  پــرایــد 
ــود بــه طـــوری که  ب
دیــگــر خــــودروی 
مذکور روی رینگ 
ــرار گــرفــتــه و  ــا قـ ه
صدای دلخراشی 
بــه راه  را در شهر 
ــود.  ــ ــه ب ــتـ ــداخـ انـ
که  نکشید  طولی 
نیروهای کمکی از 
راه رسیدند و مسیر 

فرار راننده پراید را سد کردند. مرد جوان که 
قصد داشــت با رها کــردن خــودرو به داخل 
کوچه های نیمه تاریک بگریزد، با چند فن 
دفاع شخصی زمین گیر شد و به همراه زن 

26 ساله به مقر انتظامی انتقال یافت.
 این متهم 34 ساله که از سارقان حرفه ای و 
سابقه دار است در همان بازجویی های اولیه 
به سرقت خودرو اعتراف کرد و همدست دیگر 
خود را نیز لو داد که در مخفیگاه باند، منتظر 
آن ها بود. بنابراین گروهی از افسران تجسس 
به سرپرستی سروان سیفی )رئیس تجسس 
کالنتری فراجا( تحقیقات گسترده ای را با 
کسب مجوز قضایی از قاضی خدابنده)معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( آغاز کردند. 
گــروه عملیاتی افسران تجسس در سپیده 
دم ششم دی وارد مخفیگاه مذکور در بولوار 
هنرستان شدند و ضمن دستگیری »حمید« 
)عضو دیگر باند( یک دستگاه پراید سرقتی را 
به همراه یک عدد باتری خودرو کشف کردند 

و به کالنتری انتقال دادند.
این متهم 31 ساله نیز که از سارقان حرفه 
ای بود تالش می کرد تا خود را بی گناه جلوه 
دهد اما شماره پالک خودروی پرایدی که در 
مخفیگاه کشف شده بود، دست او را رو کرد 
چرا که شماره پالک خودرو در ذهن یکی از 
افسران تجسس حک شده بود او بی درنگ 

به سراغ فیلمی از دوربین های مدار بسته 
رفت که چند روز پیش یکی از مال باختگان 

به پلیس داده بود. 
بررسی ها نشان داد که سارقان چند روز 
قبل با همین خودرو به پارکینگ یک مجتمع 
بــولــوار شهید صیاد شیرازی  مسکونی در 
دستبرد زده و امــوال داخــل خودروها را با 
ــد. گــزارش  ــوده ان شکستن شیشه عقب رب
اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 
حاال دیگر ماجرای سرقت ها ابعاد گسترده 
تری یافته بود به همین دلیل پرونده مذکور 
به شعبه 611 دادســرای عمومی و انقالب 
مشهد ارجاع شد و زیر نظر قاضی بیابانگرد 
مورد رسیدگی ویژه قرار گرفت. با اعترافات 
متهمان و شگرد اصلی آن ها در شکستن 
شیشه عقب خودروها، بازجویی ها به شیوه 
ای فنی ادامــه یافت تا این که مشخص شد 
برخی دیگر از سارقان در این سرقت ها نقش 
ــدور دستورات  دارنـــد. ساعاتی بعد و با ص
قضایی، گــروه عملیاتی پلیس به واکــاوی 
ماجرای  سرقت از پارکینگ مجتمع های 
رسیدند  نتایجی  به  و  پرداختند  مسکونی 
که نشان می داد فــردی به نام علیرضا نیز 
از اعضای ایــن باند حرفه ای اســت که در 
ساعات بــامــدادی و با خــودروهــای سرقتی 
وارد پارکینگ ها می شوند و فقط شیشه 

عقب خودروها را طوری می شکنند که هیچ 
سروصدایی از آن بلند نمی شــود! و حتی 

دزدگیرها هم بی صدا می مانند!...
براساس گزارش روزنامه خراسان، افسران 
تجسس در ادامه این عملیات موفق شدند 
علیرضا را نیز به همراه یک جوان 34 ساله به 
نام فرهاد در پاتوقی واقع در خیابان شقایق 
دستگیر کنند. ایــن درحــالــی اســت که در 
بازرسی از این النه مجردی تعدادی لوازم 
سرقتی از داخل خودروها به همراه تعداد 
زیادی مدارک سرقتی کشف شد و ماجرای 
دستبرد به خودروها همچنان ابعاد گسترده 
تری یافت. تحقیقات پلیس بیانگر آن است 
که 5 عضو این باند سرقت های زیادی را در 
مناطق الهیه و رحمانیه نیز انجام داده اند 
که برخی از مال باختگان شناسایی شده 
اند. بررسی فیلم  دوربین های مدار بسته 
هم حکایت از آن دارد که خودروهای زیادی 
دستبرد  ــورد  م شهری  مختلف  مناطق  در 
ــرار گرفته اند.  اعضای ایــن باند سرقت ق
بنابراین گزارش، تاکنون 17 فقره از سرقت 
های مذکور لو رفته است اما تالش نیروهای 
ــژه قضایی برای  انتظامی با دســتــورات وی
کشف سرقت های احتمالی دیگر درحالی 
ادامـــه دارد کــه اعــضــای باند بــه سرقت دو 

دستگاه پراید نیز معترف شده اند.

حوادث یک شنبه  9 بهمن  1401 .  شماره 821141
7 رجب  1444  .  29 ژانویه 2023

در امتداد تاریکی

ازدواج یک ماهه! 
نامادری ام مرا برای ازدواج فریب داد او می دانست که 
شوهرم بعد از ازدواج اجازه تحصیل به من نمی دهد 
اما او مرا با محبت های دروغین ترغیب کرد که اگر 
دوست دارم ادامه تحصیل بدهم باید به جوانی که به 

خواستگاری ام آمده است پاسخ مثبت بدهم اما ...
به  گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر 14 ساله 
با بیان این که یک ماه بعد از ازدواج از نامزدم جدا شدم 
درباره سرگذشت تلخ خود به  مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری معراج مشهد گفت: اگرچه فقط 4 سال با پدر و 
مادرم زندگی کردم اما در همین مدت نیز همواره شاهد 
درگیری و کتک کاری آن ها بودم پدرم کارگری ساده بود 
ولی به مواد مخدر اعتیاد داشت و همین موضوع مادرم 
را  ناراحت می کرد. اختالفات آن ها به جایی رسید که 
دیگر نتوانستند در کنار هم زندگی کنند و زمانی که من 
4 سال بیشتر نداشتم از هم جدا شدند. یک سال بعد 
پدرم با زن دیگری ازدواج کرد و من هم در کنار نامادری 
زندگی جدیدی را شروع کردم. وقتی در کالس اول 
دبستان مشغول تحصیل بودم روزی مادرم برای دیدن 
من به مدرسه آمد و برایم چند لباس زیبا و یک عینک 
دودی آورد چرا که من از همان دوران کودکی به عینک 
عالقه زیادی داشتم. آن روز با خوشحالی لباس هایم 
را به خانه بردم و به نامادری ام نشان دادم ولی او وقتی 
فهمید که لباس ها را مادرم برایم خریده است همه آن ها 

را با قیچی تکه تکه کرد و عینکم را نیز شکست. 
این ماجرا خیلی در روحیه ام تاثیر گذاشت و آن روز چند 

ساعت اشک ریختم.
ولی نامادری ام با آن که زن بدی نبود اجازه نمی داد 
که مادرم را مالقات کنم او حتی گاهی مرا کتک می زد 
تا هوس دیدار مادرم را نداشته باشم. با این حال گاهی 
مادرم پنهانی به مدرسه می آمد و مرا در آغوش می گرفت 
و برایم تنقالت می خرید. پدرم نیز که ماجرا را فهمیده 
بود دیگر اجازه نداد به مدرسه بروم و من به ناچار در 
همان مقطع ابتدایی ترک تحصیل کــردم و در کنار 
نامادری ام به امور خانه داری مشغول شدم و از خواهر و 

برادرم مراقبت می کردم.
ــدود 6 مـــاه قبل یکی از همسایگان  ــه حـ ــا ایـــن ک ت
خواستگاری را به نامادری ام معرفی کرد و به او پیشنهاد 
داد برای رهایی از این وضعیت بهتر است مرا شوهر 
بدهد! اما وقتی نامادری ام ماجرای خواستگاری را 
مطرح کرد به اوگفتم من دوست ندارم ازدواج کنم و می 
خواهم درس بخوانم! او هم که نقطه ضعف مرا پیدا کرده 
بود با  مهربانی و محبت ترغیبم کرد که بعد از ازدواج می 
توانم با شوهرم صحبت کنم و به تحصیالتم ادامه بدهم! 
من هم با این شرایط پذیرفتم و به خواستگاری »رضا« 
پاسخ مثبت دادم چرا که امیدوار بودم بعد از ازدواج به 
آرزوهایم برسم. پدرم نیز از حدود 2 سال قبل مواد مخدر 
را ترک کرد و در یکی از مراکز تجاری مشهد باربری می 
کرد. »رضا« 26 سال داشت و شاگرد کارگاه صافکاری 
خودرو بود ولی برای این که من به سن قانونی ازدواج 
نرسیده بودم فقط صیغه محرمیت بین ما جاری شد تا 
بعد در محضر به صورت قانونی ازدواجمان را ثبت کنیم. 
هنوز یک ماه بیشتر از دوران نامزدی ما نگذشته بود که 
فهمیدم نامزدم به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارد و مدام 

پای بساط مواد مخدر می نشیند.
ایــن بــود که بالفاصله از او جــدا شــدم و به خانه پدرم 
بازگشتم ولی نمی دانم چگونه این صیغه محرمیت را 
فسخ کنم چون نمی خواهم آینده ام تباه شود و دوست 

دارم به هر طریق ممکن به تحصیالتم ادامه بدهم و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: با صدور دستوری 
ویژه از سوی سرگرد امیررضا فعال )رئیس کالنتری 
معراج مشهد( اقــدامــات مشاوره ای و بررسی های 
قانونی در این باره توسط مشاوران زبده دایره مددکاری 

اجتماعی کالنتری آغاز شد.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

 خراسان رضوی

2 کشته و 13 مجروح در تصادف زنجیره ای   
توکلی -تصادف زنجیر ه ای در محور لغزنده سیرجان- کرمان  13  مجروح و دو جان باخته  بر 
جاگذاشت.به گزارش خراسان ، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان بیان کرد: به دنبال 
یخ زدگی محور سیرجان به کرمان صبح شنبه  در کیلومتر 45محور سیرجان - کرمان برخورد  پنج  
خودروی سواری به دو تریلر گزارش شد.نبی ا... حیدر پور  ادامه داد : بالفاصله عوامل  اورژانس راهی 
محل حادثه شدند،که  11 مجروح  به بیمارستان های سیرجان منتقل شدند و دو نفر که  جراحات 
سطحی داشتند با رضایت خود ترخیص شدند.شایان ذکر است ، از نیمه شب  جمعه  تا روز شنبه 1۹ 

فقره واژگونی خودرو های سبک و سنگین در این محور به علت لغزندگی جاده رخ داد.

تیراندازی مرگبار در اتاق اصناف شمیرانات   
ــاق اصناف  ــوان بــه دلیل اختالفات خــانــوادگــی بــه ات  مــرد ج
شمیرانات رفت و پس از تیراندازی به یکی از کارکنان اقدام به 
خودکشی کرد.به گزارش تسنیم مرکز اطالع رسانی فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد: حوالی ساعت 14 و 15 دقیقه  
دیروز مردی 45 ساله به دلیل اختالفات شخصی و خانوادگی با 
مراجعه به محل کار همسر سابق خود در اتاق اصناف شمیرانات 

با سالح کمری اقدام به تهدید وی می کند .

در پی تهدیدات این فرد و تجمع دیگر افراد حاضر در محل ، وی 
یکی از حاضران در محل را از ناحیه سینه هدف اصابت گلوله 
قرار می دهد و در ادامه با خارج شدن از اتاق اصناف در حوالی 
این محل با سالح کلتی که به همراه داشته به خودکشی اقدام 
می کند.با حضور یگان های انتظامی فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ و مرجع قضایی بررسی جوانب مختلف این حادثه در دست 

پیگیری است.

اختصاصی خراسان اب شلیک ابمدادی پلیس لو رفت 

اعضای این ابند طوری شیشه عقب خودروها را یم شکستند که حیت دزدگیرها نیز به صدا درمنی آمدند

راز دستبرد عجیب به خودروها! 

زلزله 5.9ریشتری خوی را لرزاند
زمین لرزه ای به بزرگی 5.۹درجه در مقیاس امواج درونی زمین 
)ریشتر( شهر خوی در شمال آذربایجان غربی را لرزاند.به گزارش 
ایرنا، این زمین لرزه در مناطق زیادی از استان به ویژه شهر ارومیه 
حس و باعث نگرانی مردم شد.طبق گزارش مرکز لرزه نگاری 
دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۹ و 44 دقیقه شنبه شب در 

عمق 7 کیلومتری اتفاق افتاد.تا زمان تنظیم  این گزارش ، خبری 
از میزان خسارت های این زمین لرزه منتشر نشد. در عین حال 
خبرگزاری فارس نوشت : گزارش های اولیه از میزان زیاد تخریب 
منازل و ساختمان ها در شهرستان خوی حکایت دارد. سخنگوی 
اورژانس هم اعالم کرد که گزارش های مقدماتی حاکی از وجود 

ــای اخیر  خرابی در خوی است .شهرستان خوی طی روزه
شاهد چندین زمین لرزه بوده و حتی  در زمین لرزه ای به بزرگی 
5.4درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( چهارشنبه 
هفته گذشته منطقه فیرورق خوی را لرزاند که بر اثر آن، نزدیک 
به چهار هزار واحد آسیب کلی یا جزئی دیدند، این زمین لرزه 

خسارت جانی نداشت ولی حدود 2۰۰ نفر مصدوم شدند که 
اکثر آن ها به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.پیشتر 
زارع،رئیس مرکز پیش بینی زلزله در گفت وگو با رکنا مدعی 
شده بود:زلزله های آذربایجان غربی بی ارتباط با خشک شدن 

دریاچه ارومیه نیست.

         4 تن از متهمان پرونده               

         تصویر سرقت از دوربین های مدار بسته               

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی



۹اجتماعی

گزیده 

استیضاح وزیر بهداشت، چرا؟
روح االمینی، نماینده مجلس و طراح دهمین استیضاح وزیر بهداشت با حضور در تحریریه خراسان، در گفت   وگویی مشروح دالیل ضرورت استیضاح »عین اللهی« و ناکارآمدی مدیریت 
حوزه سالمت کشور را تشریح کرد. او معتقد است، زخم مشکالت بخش سالمت با مدیریت کنونی  روز به روز در حال عمیق ترشدن است. روح االمینی کلی حرف های »نگو« هم داشت...

ضعف عملکرد در جذب بازار منطقه ای       
روح االمینی در این گفت وگو بحث های متعددی را 
مطرح می کند. او در ابتدا با اشاره به ناکارآمدی ها در 
وزارت بهداشت، نارسایی در جذب بازار منطقه ای را 
از جمله این ناکارآمدی ها بر می شمارد و می گوید: 
ما در حوزه سالمت همچون حوزه های پزشکی، دارو 
و درمان نسبت به منطقه دست برتر را داریم. در این  
خصوص ما نه تنها می توانیم خودمان را تامین کنیم، 
بلکه این امکان وجود دارد که کشورهای همسایه مان 
را نیز تامین کنیم. این امر یک ادعای غیرواقعی و نسیه  
نیست و با اطالعات دقیق عرض می کنم که ما ظرفیت 
ارائه خدمات به همسایگان را داریم، اما متاسفانه نه 
تنها در این مسئله نتوانستیم گام های موثری برداریم، 
بلکه با وجود همه تمهیدات و سیاست های کلی و 
قوانین و لوایح، عملکرد ما در این بخش بسیار ضعیف 
است و نتوانستیم منافع این ظرفیت را برای خودمان 
و همسایگان مان  فراهم کنیم. برای نمونه این ضعف 
عملکرد، باعث شده نیروهای حرفه ای ما به دنبال 
مهاجرت باشند که طبق آمار، سازمان نظام پزشکی 
همین امسال حدود 8 هزار »گواهی حرفه ای« برای 
متقاضیان مهاجرت صــادر کــرده اســت. این آسیب 
یعنی، دست برتر ما در عمق بهداشت و درمان منطقه با 
مدیریت ناکارآمد تبدیل به فرصت نشده است. چه بسا 
با شرایطی در کمبود برخی اقالم دارویی در ماه های 
گذشته مواجه شده ایم که در چهل سال گذشته بی 
سابقه بوده است. این در شرایطی است که توان امروز 
ما در عرصه بهداشت و درمان فاصله ای نجومی با پیش 
از انقالب اسالمی دارد و نمونه اش را در درمان کرونا 
تجربه کردیم که همین حاال ما از میان  16 شرکت 
که وارد عرصه شدند، 6 فناور و تولید کننده واکسن 
کووید19 داریم که محصول شان وارد بازار  مصرف 

شده است.

در قله ایم، اما گرفتار سرم شده ایم       
روح االمینی در این باره این طور می گوید: با وجود 
این که در قله فناوری بیوتک وتجهیزات حوزه سالمت 
هستیم، اما به دلیل نبود مدیریت درست، به وضعیتی 
می رسیم که شربت سرماخوردگی، ســرم و آنتی 
بیوتیک ها به یک مسئله بحرانی تبدیل می شود. 
وقتی این مسئله را در یک سال و نیم و در ده ها جلسه 
کمیسیون بهداشت و کمیته غذا و داروی مجلس 
بررسی و علت یابی می کنیم، در می یابیم که این 
خسارت ها ناشی از نبود مدیریت بهنگام در زنجیره 

تامین، تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی است.

مشکالت، عالج نشد بلکه افزایش یافت       
این نماینده مجلس در این زمینه، معتقد است: ما 
درباره مشکالت حوزه بهداشت و درمان در یک سال 
و نیم گذشته، به صورت آسیب شناسانه، کارشناسانه 
و عالج جویانه ورود کردیم و در جلسات متعدد با حوزه 
های وزارت در میان گذاشتیم و هشدار دادیم، اما این 
مشکالت، امروز نه تنها حل نشده بلکه به سایر حوزه 
های مربوط نیز سرایت پیدا کرده است. به عنوان 
نمونه، مشکالت دارویی از شربت سرماخوردگی و سرم 
و آنتی بیوتیک شروع شد و حاال به داروهای تاالسمی، 
اعصاب و روان و... رسیده و چنان چه در موارد متعدد 
رسانه ای هم هشدار دادیم، پیش بینی ما این است که 
این مشکالت، خدای ناکرده به سمت و سوی کمبود 
تجهیزات پزشکی سوق پیدا کند که البته هم اکنون هم 
مواردی مستند از این دست کمبودها در بیمارستان ها 
گزارش شده که بیماران را با مشکل مواجه کرده است.

افزایش و انباشت بدهی ها       
طراح استیضاح وزیر بهداشت در ادامه دالیل ضرورت 
استیضاح، به موضوع افزایش بدهی های این وزارتخانه 
ــاره و اظهار می کند:انجام  به شبکه بهداشت اش
اقدامات خالف قانون در دانشگاه ها در برداشت 
درآمدهای حاصل از فروش دارو و تجهیزات و هزینه در 
جای دیگر باعث شده است، بدهی سنگین به صنعت 
و نابود کردن آن را در پی داشته باشد. وی در این زمینه 
به یک نمونه اشاره می کند: در بندی از تبصره 17 
بودجه مشخص کرده که دانشگاه های علوم پزشکی 
درآمد حاصل از محل پرداخت های مستقیم مردم را 

باید صرف تجهیزات و امکانات بیمارستان ها کنند و 
حق ندارند آن را  در محل های دیگر هزینه کنند. این 
در حالی است که طبق گزارش تفریغ بودجه ، تعداد 
کمی از دانشگاه ها به این قانون عمل کردند. به عالوه  
مجموعه تاخیر و نپرداختن بدهی به شرکت ها باعث 
انباشت بدهی ها شده که هم اکنون این رقم به 12 هزار 
میلیارد تومان می رسد. در واقع، صنعت داروسازی 
مطالبات و قیمت گذاری مناسب و بهنگام را اخذ نکرده 
و  اگرچه در ماه های اخیر گشایش هایی شد، اما ما با 
مجموعه ای از موارد و نقص های مدیریتی و »عالج 
 نابهنگام« در عرصه مدیریت این وزارتخانه مواجهیم.
روح االمینی در این باره که مشکل در راس وزارتخانه 
است، می گوید: ما در بیش از یک سال گذشته می 
بینیم که چند معاون وزیر و مدیرکل تغییر می کنند، اما 
این تغییرات دردی را درمان نمی کند، بلکه مشکالت 
و نارسایی ها از شکلی به شکل دیگر و از موضوعی به 
موضوع دیگر منتقل می شود که متاسفانه باید گفت، 
این نارسایی ها به بخش های حساس حوزه بهداشت 
و درمان از جمله کمبود تجهیزات بیمارستانی در حال 

انتقال است.

 طوالنی شدن نوبت عمل ها          
دکتر روح االمینی درباره »عالج نابهنگام« در عرصه 
مدیریت حوزه بهداشت و درمان به گزارش هایی مستند 
اشاره می کند که نگران کننده است. وی می گوید: 
گزارش هایی در خصوص کمبود تجهیزات بیمارستانی 
به ما رسیده اســت که از طوالنی شــدن نوبت های 
عمل)غیر از اورژانسی ها( حکایت دارد. یعنی فرایند 
طوالنی شدن برخی عمل ها به دلیل کمبود یا نبود 
تجهیزات بیمارستانی در حال اتفاق افتادن است. در 
بخش هم بیماران را به خرید تجهیزات از بیرون هدایت 
می کنند و مثال می بینیم که »پروتز« 13 میلیونی که با 
ارز 4 هزارو200تومانی از قبل وارد شده االن به قیمت 

65 میلیون تومان در بازار فروخته می شود. حاال 
پرداختی مردم به بخش درمان که قرار بوده تغییر 
نکند، نه تنها کم نشده بلکه این گونه در حال افزایش 
است. چرا؟ چون اقالم و امکانات در بیمارستان ها و 

مراکز درمانی با کمبود مواجه است.

با وزیر بهداشت یک میثاق داشتیم       
روح االمینی درباره گفت و گوهای مستقیم خود با 
وزیر بهداشت و تالش برای کمک به این وزارتخانه 
هم می گوید: در دو جلسه مشخص، یکی در ابتدای 
دولت و دیگری در اردیبهشت 1401، تاکید کردم 
که میثاق ما با ایشان در حوزه بهداشت و درمان، 
سیاست های کلی سالمت است و درخواست 
کردم برای اجرایی شدن این سیاست ها، الیحه ای 
را ارائه کند، تذکرات، توصیه ها و همکاری های 
الزم را هم داشتیم، اما ثمری نداشت و راهی به جز 
طرح استیضاح باقی نماند، البته موضوعاتی مانند 
تغییرات نرخ ارز، اجرای طرح دارویار و اتفاقات ماه 
های اخیر کشور سبب شد پیگیری استیضاح به 
تاخیر بیفتد و وزیر فرصت بیشتری هم برای اصالح 

امور داشته باشد،  اما این طور نشد.

ارائه خدمات به ازای پس گرفتن امضا؟       
ــای متعدد استیضاح وزیــر  ــرح ه ــا دربـــاره ط ام
بهداشت، یک ابهام این است که اگر دغدغه ها تا این 
حد جدی است، چطور می شود که امضاکنندگان 
این طرح ها، امضاهای خود را پس می گیرند. 
روح االمینی دربــاره ارتباط احتمالی این اتفاق 
با تامین شدن درخواست های نمایندگان برای 
ارتقای خدمات بهداشت و درمان حوزه انتخابیه 
خود، می گوید: این که یک نماینده به دنبال تامین 
سرانه بهداشت و درمان حوزه انتخابیه خود باشد، 
حق مسلم و وظیفه نظارتی اوست، اما این که از 
یک نماینده خواسته شود امضایش را پس بگیرد 
تا امکانات بهداشتی حوزه انتخابیه اش را تامین 

کنند، اسمش چیزی جز گروکشی نیست.

سرم های انبار شده در یک شرکت تولیدی       
صحبت به یکی دیگر از مــواد طــرح استیضاح، 
یعنی »چندگانگی و تعارض در تصمیمات به دلیل 

ورود نکردن وزیــر به مباحث راهــبــردی« می رسد. 
روح االمینی در این باره توضیح می دهد: ایجاد تعهدات 
غیر قابل اجرا در حوزه تجهیزات پزشکی و همچنین 
بــروز مشکل در تامین سرم با وجــود ظرفیت بخش 
خصوصی برای افزایش تولید، نمونه هایی است که به 
دلیل اشراف نداشتن شخص وزیر با آن مواجه شدیم. 
وی می افزاید: این که وزیر محترم سفرهای استانی 
متعدد و ساعات کاری روزانه باالیی دارند الزم است، 
اما کافی نیست و به اعتقاد من اگر بخشی از وقت خود 
را برای مدیریت امور راهبردی وزارتخانه مثل تامین 

دارو می گذاشتند، با این همه نگرانی مواجه نبودیم.

15 ماه دوری  از نخبگان       
مسئله دیگری که وی اشاره می کند مربوط به اهمیت 
ارتباطات وزیر با نخبگان است: مجموعه ای مانند 
سازمان نظام پزشکی با بیش از 300 هزار عضو و تعداد 
زیادی از نخبگان حوزه بهداشت و درمان، باید یک 
مرجع قابل اتکا برای مشورت وزیر باشد اما طی 15 
ماه فعالیت وزیر محترم بهداشت، ایشان شخصا هیچ 
جلسه ای با شورای عالی نظام پزشکی که خود من هم 
عضو ناظر آن هستم، نداشته است. وی می افزاید: این 
دغدغه درباره مجموعه های دیگری مثل فرهنگستان 
علوم پزشکی و هالل احمر هم وجود دارد که البته بعد 
از مطرح شدن نقدها، به تازگی جلسه مشترکی برگزار 
شده اما به اعتقاد من این کار، حتی نوشداروی پس 
از مرگ سهراب هم نیست، بلکه نوشدارو پس از دفن 

سهراب است و دیگر امیدی به احیا نیست.

مهار کرونا موفقیت  تنها یک وزارتخانه  نبود       
این که شنیده می شود وزارت بهداشت، مهار کرونا را 
یک دستاورد مهم خود می داند، موضوعی است که 
روح االمینی آن را نادرست ارزیابی و اظهار می کند: 
حتما وزارت بهداشت تالش ها و اقدامات خوبی در 

این حوزه داشته، اما فراموش نکنیم که مهار کرونا یک 
جهاد همگانی و حاصل تالش همه ارکان نظام و مردم 

بود و نباید فقط آن را نتیجه کار یک وزارتخانه بدانیم.
وی یک نقد اساسی هم به عملکرد وزارت بهداشت در 
موضوع کرونا دارد: برای تامین واکسن کرونا، مسیر 
خرید خارجی در دولت گذشته ریل گذاری شد و دولت 
جدید و شخص آقای رئیسی هم مستقیم ورود کردند 
که بسیار قابل تقدیر بود، اما در این سمت ماجرا، وزارت 
بهداشت که متولی حمایت از واکسن های داخلی 
بود، بعد از گذشت این همه مدت هنوز مطالبات این 
تولیدکنندگان را تسویه نکرده که این موضوع بسیار 
نگران کننده و ممکن است ما را در مواجهه با شرایط 

مشابه یک همه گیری دچار مشکل کند.

حساب هایی که متمرکز و شفاف نشد       
نقد دیگر وی مربوط به مسائل مالی وزارتخانه است: 
طبق قانون باید دانشگاه های علوم پزشکی، حساب 
 هــای مالی واحــد و شفاف داشته باشند تا محل 
هزینه کرد اعتبارات قابل توجهی که در اختیارشان 
قرار می گیرد مشخص باشد، اما فقط تعداد اندکی 
از دانشگاه ها این حساب های متمرکز را فعال 
کرده اند و وزارتخانه هم باید در این زمینه پاسخگو 
باشد. وی ادامه می دهد: یکی از موضوعاتی که با 
حمایت کمیسیون بهداشت، رئیس مجلس و دیوان 
محاسبات به نتیجه رسید و نشان دهنده حمایت و 
همراهی ما با وزارت بهداشت بود، تخصیص یک 
ــزوده به حــوزه سالمت  درصــد مالیات بر ارزش اف
بود که با پیگیری های مصرانه مجلس، مستقیم 
و بدون واریز به خزانه، در اختیار وزارت بهداشت 
قــرار می گیرد تا طبق قانون، در مناطق محروم 
هزینه شود، اما با وضعیت غیرشفاف حساب ها، ما 
 نگران شیوه هزینه کرد آن هستیم، هر چند که قطعا 
دستگاه های نظارتی هم بر این موضوع نظارت 

دقیق خواهند داشت.

خطر انباشت مطالبات 14 هزار داروخانه       
دخالت های خویشاوندان و اطرافیان در انتصابات، 
استفاده نکردن از تجربیات گذشته کشور در حوزه 
تغییر نرخ ارز و مدیریت آثار آن در بازار، سوء مدیریت 
در کنترل تقاضاهای القایی، تعدد سامانه های 
الکترونیکی حوزه بهداشت و درمان )به روایتی 200 
و به روایتی 500 سامانه( و 15 ماه عقب ماندن نظام 
فناوری اطالعات حوزه سالمت، جدیت نداشتن 
در پیگیری تامین اعتبارات طرح دارویــار و افزایش 
یافتن مطالبات 14 هزار داروخانه کشور، بدهی ها 
به سازمان تامین اجتماعی و تسویه آن با شیوه عجیب 
فروش اوراق، از دیگر مواردی است که روح االمینی 
از آن ها به عنوان ضرورت استیضاح وزیر بهداشت 

نام می برد.

نگرانی از تبدیل نقطه قوت به نقطه ضعف       
این دغدغه رئیس کمیته غذا و دارو نیز قابل توجه 
است: من، هم به رئیس جمهور و هم به معاون اول 
ایشان گفته ام که حوزه بهداشت و درمان، با توجه به 
دستاوردها و موفقیت های فراوانی که طی 40 سال 
گذشته حاصل شده، یکی از مالک ها و معیارهای 
سربلندی و آبروی نظام بوده، به همین دلیل نباید 
اجازه داد مشکالتی مثل مدیریت ضعیف در حوزه 
تامین دارو، این نقطه قوت را به نقطه ضعف تبدیل 
کند و حتما باید جلوی مدیریت های غلط در این 

حوزه را گرفت.

دنبال حمایت دولتیم، نه تضعیف و مچ گیری       
وی می افزاید: ما بارها ثابت کردیم که رویکردمان 
در مجلس، حمایت جانانه از دولت است، نه تقابل با 
آن. نظارت ها و تذکرات مان هم از مصادیق حمایت 
اســت، آن هم بــدون گروکشی، پیگیری استیضاح 
 وزیر بهداشت هم، نه با هدف تضعیف دولت بوده، نه 
مچ گیری، اتفاقا به دلیل دلسوزی است تا جلوی 
خسارت های بعدی در حــوزه بهداشت و درمــان را 
بگیریم. روح االمینی تاکید می کند: هیچ کسی منکر 
اقدامات خوب دولت نیست، پرداخت بدهی های 
دولت قبل، احیای هزار کارگاه، آغاز تسویه مطالبه 
180 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی، 
سامان دهی صندوق ها و ...، همه این کارهای خوب 
را می بینیم و بابت آن متشکریم، از فشارهای داخلی و 
خارجی هم مطلع هستیم، اما معنای این ها این نیست 

که مشکالت را نادیده بگیریم. 
به گفته او، تداوم شرایط فعلی می تواند اتفاقات تلخی 
مانند کمبودهای بیشتر در حوزه دارو و تجهیزات، 
ایجاد اختالل در روند ارائه خدمات پزشکی، احتمال 
افزایش سفرهای خارجی به دلیل نیاز به درمــان 
و همچنین ایجاد انگیزه مهاجرت نخبگان جامعه 
پزشکی را به دنبال داشته باشد و به همین دلیل حتما 

باید مانع از ادامه این وضعیت شد.
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رسانه های جهان 

ــه: ــ ــه ول ــ ــچ ــ  دوی
خبرگزاری فرانسه 
روز شنبه، هشتم 
بهمن ماه به نقل 
از منابع رسمی افغانستان گزارش 
داد در موج جدید سرما و یخ بندان 
ده هــا شهروند افغانستانی جان 
خود را از دست داده اند. بنابراین 
ــزارش،  وزارت مدیریت بحران  گـ
افغانستان روز شنبه اعــالم کرد 
طی هفته گذشته 88  نفر دیگر 
به قربانیان سرمای شدید اضافه 
شده اند و تعداد کشته شدگان موج 
سرمای اخیر به 166 نفر رسیده 
است. آمار رسمی مربوط به 24 
استان از 34 استان افغانستان 
ــی رود تعداد  ــت و احتمال مـ اس
واقعی قربانیان سرما در سراسر 
کشور بسیار بیشتر باشد. مسئوالن 
حکومتی می گویند برخی قربانیان 
بر اثر وقــوع سیل یا آتش سوزی و 
نشت گــاز در وســایــل گرمایشی 
ــد.  جــان خــود را از دســت داده انـ
سازمان بهداشت جهانی چند روز 
پیش اعالم کرد 17 نفر در استان 
بدخشان بر اثــر ابتال به بیماری 
حاد تنفسی جان خود را از دست 
داده انــد و وضعیت نامساعد آب و 
هوایی امکان کمک رسانی به مردم 
منطقه را نمی دهد.   سخنگوی 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
روز جمعه به طلوع نیوز گفته بود 
در 20 استان افغانستان بیش از 
 200 هزار راس دام تلف شده اند.

کشتی  لی: تو نا آ
ــوس«  ــوگ ــد ل ــی »ام
ــوان  ــ ــ ــن ــ ــ  بــــــــه ع
ــن  ــریـ بـــــــــزرگ تـ
بندر  در  جهان  شــنــاور  کتابخانه 
عقبه اردن لنگر انداخت. در این 
کتابخانه که تاکنون 9 میلیون نفر 
از آن بازدید کرده اند، حدود 400 
داوطلب از 60 کشور مختلف جهان 
خــدمــات رســانــی می کنند. این 
کشتی شامل کتابخانه، محوطه 
بازی، بخش اهدا و کنترل کتاب 
ــای آشـــپـــزی اســـت.   و کـــالس هـ
بزرگ ترین کتابخانه شناور جهان 
شامل نیم میلیون نسخه از حدود  
ــی،  4000 کتاب علمی، ورزش
هنری و ادبی است. این کتابخانه 
ماه دسامبر در بندر بیروت لبنان و 
ماه ژانویه نیز در بندر پورت سعید 

مصر لنگر انداخته بود.

 گروه اجتماعی- دکتر عبدالحسین روح االمینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که این 
روزها هرجا بحث و گفت وگویی درباره استیضاح وزیر بهداشت مطرح می شود، نام او هم به میان 
می آید، طراح دهمین استیضاح وزیر بهداشت است که توانست برای این تقاضا 60 امضا در سامانه 
مجلس ثبت کند، اگرچه با مستنداتش می گوید که از  11 نفر دیگر هم امضای دستی دارد.)البته 
که این امضاها تا شامگاه دیشب  شنبه به حدود 10 امضا کاهش یافت!هرچند شنیده هایی  هم از 
تغییر شرایط به گوش می رسد(.گفت وگوی ما با دکتر روح االمینی روز جمعه ۷ بهمن در تحریریه 
خراسان انجام شد، گفت وگویی که به ضمیمه آن کلی حرف های »نگو« بود. او در جای جای این 
گفت وگوی تقریبا 3 ساعته ده ها بار دستگاه رکوردر   را خاموش کرد، تا برخی حرف هایش به امانت 
نزد ما بماند. او برای این که ثابت کند، اصــرارش بر ناکارآمدی وزیر بهداشت، »موضوع شخصی« 
نیست، کلی سند و مدرک با خودش آورده بود و این طور گفت: » آیا شما یک کلمه یا یک حرف در 
تضعیف نظام و انقالب و جمهوری اسالمی ضمن پیگیری صمیمی، جدی و قاطع مطالبات و حق 
مردم، در رسانه ها از من دیده اید؟ رسانه های معاند این داغ به دلشان ماند که به ویژه در واقعه سخت 
کهریزک و پرونده مرحوم پسرم، من جمله ای بگویم  که برایشان خــوراک درست شود و به لطف 
 خداوند موفق نشدند. در موضوع استیضاح وزیــر بهداشت هم همین گونه اســت، کوچک ترین
نکته و حرفی در این پیگیری ها که به حیثیت نظام آسیب بزند، در رفتار و روش ما نبوده و ان شاءا... 
 نخواهد بود.«به هر روی گفت وگوی خراسان با دکتر روح االمینی درباره دالیل و اصرار او برای استیضاح

 بهرام عین اللهی وزیر بهداشت و درمان  به این پرسش است که: »استیضاح وزیر بهداشت، چرا؟«

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

به جای تغییر استانداردهای 
شاخص آلودگی هوا، قانون 

هوای پاک را اجرا کنید

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس خطاب 
به برخی وزرا با یادآوری این که به جای تغییر 
استانداردهای شاخص آلودگی هوا، قانون 
هوای پاک را اجرا کنید، از رئیس جمهور 
خواستار ورود به این موضوع شد و گفت: 
متاسفانه همه به خود اجــازه می دهند در 
حــوزه سالمت دخالت کنند؛ به هیچ وجه 
منطقی نیست که برای جلوگیری از تعطیلی 
مـــدارس بــه دنــبــال تغییر استانداردهای 
شاخص آلودگی باشیم و بر اساس تمامی 
قوانین باالدستی،  وزارت بهداشت متولی 
سالمت مردم بوده که مخالف این موضوع 
گو  و  گفت  شهریاری در  است.حسینعلی 
با  خبرگزاری خانه ملت در واکنش به برخی 
تغییر استانداردهای  بر  اظــهــارات مبنی 
ــرای جلوگیری از  شاخص آلــودگــی هــوا ب
تعطیلی مــدارس، گفت: متاسفانه همه به 
خود اجازه می دهند در حوزه سالمت دخالت 
کنند؛ به هیچ وجه منطقی نیست که برای 
جلوگیری از تعطیلی مدارس به دنبال تغییر 
استانداردهای شاخص آلودگی باشیم.وی 
تغییر استانداردهای شاخص آلودگی هوا 
را پاک کردن صورت مسئله دانست و افزود: 
بر اساس تمامی قوانین باالدستی، وزارت 
بهداشت متولی سالمت مردم است و این 
دستگاه باید درباره این موضوع اظهارنظر 
ــوزش و پــرورش  کند نه وزارتخانه هــای آم
و کشور یا سازمان محیط زیست و وزارت 

بهداشت هم مخالف این موضوع است.
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

306,930333,271379,97145,24983,57620,707,230238,000,000143,000,00090,000,000334,806-

ــت که  مصوبه مولدسازی دارایـــی هــای دول
طبق آن در مدت دو سال، یک هیئت 7 نفره 
با اختیارات ویــژه شناسایی، تصویب مازاد 
بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل های 
واگذاری این دارایی ها)ی غیر منقول( را بر 
عهده خواهد گرفت، به تازگی خبرساز شده 
است. جزئیات بیشتر در این زمینه در گزارش 
دیروز همین صفحه به چاپ رسید. در این حال 
رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه گفت 
و گوی ویژه خبری، ابعاد جدیدی از امالک 
مــازاد دولــت را بیان کرد که نشان می دهد 
تنها در خود تهران، دولت 200 هکتار زمین 
و ملک به خصوص در نواحی با قیمت زمین 

بسیار باال دارد.

وزارت جهاد 30 هکتار، ولنجک 	 
قربانزاده با اشاره به محدوده ای در ولنجک 
تهران گفت: در این منطقه 3 مجموعه موسسه 
تحقیقات کشاورزی، سازمان حفظ نباتات 
و مجتمع فرهنگی، ورزشی و اقامتی وزارت 
جهاد با مساحتی حدود 294 هزار و 800 
متر یعنی نزدیک 300 هزار متر یا 30 هکتار 
وجــود دارد. در حالی که ارزش اقتصادی 
این امــالک نسبت به کــاری که آن جا انجام 
می شود، بسیار باالتر است. البته کسی به 
عملکرد و حوزه فعالیت این مجموعه ها ایرادی 
نمی گیرد ولی این فعالیت می تواند در جای 
دیگری انجام شود که آن جا بسیار بهره ورتر 
باشد. وی افــزود: )از سوی دیگر( این 294 
هزار و 800 متر به این معنا نیست که ما )در 
فرایند مولدسازی دارایی های دولت( آن جا 
را بفروشیم و برج بسازیم بلکه به این معناست 
که وقتی این میزان زمین آزاد شود، شهرداری 
بخشی از آن ها را به کاربری های خدماتی 
تبدیل می کند یعنی مثاًل این میزان فضای 
سبز و خدماتی و ... در نتیجه مولدسازی این 
زمین ها آزاد می شود. قربانزاده گفت: چنین 

امالکی فقط در تهران باالی 200 هکتار و در 
مجموع متعلق به همه دستگاه های دولتی و 

بانک هاست.

دریانوردان 7400 متر، فرمانیه 	 
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: 
نمونه کوچک تر این موضوع، نبش کوه نور 
ــت. مــا اداره کلی داریـــم بــه نام  فرمانیه اس
دریــانــوردان که قاعدتًا یک شبیه ساز برای 
آن حــوزه دارد. محدوده ایــن اداره 7400 
متر است که این میزان زمین در آن منطقه 
بسیار ارزشمند است. این اداره کل با 40، 
50 کارمند می تواند به خیابان آزادی یا کنار 
دریاچه چیتگر یا ... منتقل شود تا به این ترتیب 

از حبس دارایی دولت جلوگیری شود.

امالک تفریحی بانک ها 20 هکتار در 	 
مناطق یک تا 4 تهران 

قربانزاده با اشــاره به امــالک مــازاد بانک ها 
در تهران گفت: فقط باشگاه های تفریحی 
بانک ها در شهر تهران حــدود 196 هــزار و 

300 متر یعنی نزدیک به 200 هزار متر یا 
20 هکتار مساحت دارند. وی تاکید کرد که 
این میزان نه مربوط به شعبه اضافی یا ستاد و 
نه اموال تملیکی که ضبط وثایق می کنند و نه 
در شهرهای دیگر، بلکه فقط در منطقه یک تا 
4 تهران است. اسامی این بانک ها و محدوده 

تحت تملک آن ها به شرح زیر است:  
آجودانیه: بانک ملی، فرمانیه: بانک مسکن، 
کامرانیه:  کــشــاورزی،  بانک  صاحبقرانیه: 
هنگام:  سپه،  بانک  مطهری:  ملت،  بانک 
ــداران: بانک مرکزی  ــاس  بانک صـــادرات، پ

)85 هزار متر(!
وی تاکید کرد: همه کارکنان نهادهایی که 
اسم بردیم روی سرما جا دارند.اما مثاًل بانک 
مرکزی می تواند کوپن بدهد، بلیت بدهد 
برای این که کارکنان از امکانات شهر استفاده 
ــزار متر در خیابان  85 ه ــرا مثاًل  کنند. چ
پاسداران قفل می شود؟ باالخره آن پستچی، 
مامور آب، برق، ثبت احوال و کارکنان دیگر 
هم باید چنین مزیت هایی به طور عادالنه در 

اختیارشان باشد.  

36 هکتار امالک بدون استفاده دولت 	 
در منطقه 16 تهران

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این 
که مثال های فــوق، تنها مربوط به امالکی 
است که استفاده می شوند، گفت: بگذارید 
مثالی بزنم از امالکی که استفاده نمی شوند. 
در منطقه 16 تهران، ما مدت ها سیلو، انبار 
متروکه راه آهن و کارخانه چیت سازی داشته 
ایم. مساحت انبار متروکه راه آهن 61 هزار 
متر، سیلوی قدیم تهران حــدود 190 هزار 
متر و کارخانه چیت ســازی 113 هــزار متر 
است. مجموع این ها نیز 364 هزار متر حدود 
36 هکتار اســت که االن هیچ استفاده ای 
نمی شــود. این 36 هکتار می تواند نفعش 
هم به خود دستگاه ها برسد و هم برای به راه 
انداختن چرخ پروژه های نیمه تمام در کشور 

به کار گرفته شود.

 مالحظاتی درخصوص واگذاری 	 
دارایی های مازاد دولت

به گزارش خراسان، اعداد و ارقامی که رئیس 
سازمان خصوصی ســازی به عنوان امالک 
مازاد دولت بیان می کند، تکان دهنده است 
و ابعاد متعددی از بی تدبیری در مدیریت 
ــت در ســال هــای گذشته  دارایـــی هــای دول
ــازد. با ایــن حــال، هم اینک  را آشکار می س
درخصوص مولدسازی این دارایی ها نگرانی 
ــادی وجــود دارد. حتی اگر قائل به  های زی
شفافیت فرایند مولدسازی باشیم، این که 
این دارایــی های متعلق به عموم، در مسیر 
بهترین بازدهی برای حال و آینده دولت تغییر 
صورت پیدا کنند، اهمیت زیادی دارد. باید 
توجه داشــت که مانند نفت، اگر چه فروش 
این دارایی ها، درآمدی را نصیب دولت می 
کند اما یک وجه پنهان دیگر ماجرا این است 
که بعد از فروش این دارایی، اساسًا دولت به 
چنین دارایی دیگر دسترسی نخواهد داشت.

آمار و ارقام تکان دهنده رئیس سازمان خصوصی سازی از امالک مازاد دولت

200 هکتار امالک مازاد دولت در بهترین مناطق تهران!
400 هزار خودرو و 300 هزار 

خانه لوکس مشمول مالیات

صابر- در حالی که طی چند سال اخیر قانون 
بودجه سنواتی کشور، دریافت مالیات از خودروها 
و خانه های لوکس و گران قیمت را به دولت تکلیف 
کــرده اما به درستی اجرایی نشده بــود، دیروز 
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 
300 هــزار خانه گــران قیمت خبرداد و اعالم 
کرد: اطالعات 400 هزار خودروی گران قیمت 
نیز شناسایی شده و همکاران ما در سازمان امور 

مالیاتی مشغول محاسبه مالیات آن ها هستند.
به گزارش تسنیم، داوود منظور در ارزیابی خود 
پیرو دریافت مالیات از خودروهای گران قیمت 
گفت: در زمینه دریافت مالیات از خودروهای 
گران قیمت در سال جاری توانستیم اطالعات 
مناسبی که به مراتب از سال قبل بهتر است، از 

پلیس راهور دریافت کنیم.
منظور با بیان این که خودروهای گران قیمت به 
واسطه سامانه پلیس راهور شناسایی و اطالعات 
آن ها استخراج شد، افزود: هم اکنون اطالعات 
400 هزار خودروی گران قیمت شناسایی شده 
و همکاران ما در سازمان امور مالیاتی مشغول 
محاسبه مالیات آن ها هستند بنابراین سعی 
می کنیم طی یک تا 10 روز آینده این مالیات ها را 
روی درگاه سازمان به اطالع مالک این خودروها 

برسانیم و به نوعی مطالبه مالیات کنیم.

پیش بینی 4 هزار میلیارد تومان درآمد 	 
مالیاتی از خودروهای لوکس 

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: پیش بینی 
ــای  ــودروه ــت کــه درآمـــد مالیاتی خ ــن اس مــا ای
گران قیمت امسال بیش از 4 هزار میلیارد تومان 
باشد. وی دربــاره آخرین نتایج مالیات ستانی از 
خانه های گران قیمت که بیش از 15 میلیارد تومان 
قیمت گذاری شده اند، گفت: امسال و در این بخش 
توانستیم با همکاری شهرداری ها در سراسر کشور 
و بانک اطالعاتی آن ها، اطالعات خانه های گران 
قیمت را در کشور شناسایی کنیم، از این رو بیش 
از 300  هزار رکورد خانه گران قیمت را دریافت 
کرده ایم، این در حالی است که اطالعات ما در 
سال گذشته 12 هزار رکورد بود بنابراین در این 
بخش یک جهش بسیار خوبی داریم و علت آن هم 

همکاری شهرداری ها با ماست.

و اردات گوشت گرم انجام شد

فارس- مدیرکل بازرسی وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان این که گوشت گرم وارد کشور شده و در 
سردخانه هاست، اظهار کرد: گوشت ها پس از 
اعمال دستورالعمل های بهداشتی و بسته بندی، 

در یکی دو روز آینده توزیع می شود.

 محاسبه 3شاخص جدید 
در بازار فرابورس

سازمان  رئیس  عشقی،  خبر-مجید  آخرین 
ــرد: مطابق  ــادار اظــهــار کـ ــه ــورس و اوراق ب بـ
برنامه ریزی صــورت گرفته، مصوبه الزم برای 
محاسبه و انتشار سه شاخص جدید هم وزن، کل 
قیمت و هم وزن قیمت در بازار فرابورس، از کمیته 
شاخص دریافت شد.با توجه به لزوم تمهیدات 
فنی، این تصمیم به طور تقریبی طی روزهــای 
آینده عملیاتی می شود و سه شاخص مذکور به 
صــورت عمومی در وب سایت مدیریت فناوری 

)tsetmc.ir( منعکس و منتشر خواهد شد.

بازار خبر

خبر  شاخص

مسیر نرخ ارز از منظر تکنیکال

بررسی نــرخ دالر از منظر تکنیکال نشان 
می دهد قیمت ارز میل به کاهش دارد )تا 
حدود 37 هزار و 500 تومان در کوتاه مدت(؛ 
اما سودجویان فعال در بازار تالش می کنند 
در نرخ های باال خارج شوند و افرادی را که 
به تازگی وارد بــازار شده اند، متضرر کنند 
بنابراین این افراد اجازه نمی دهند نرخ دالر 

فعاًل در بازار نزولی شود. 
)خبرگزاری فارس؛ 8 بهمن 1401(  

37.500

50.000
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تازه های مطبوعات

انعکاس

رسالت - آن روی سکه حاکمیت یکپارچه،  •
به این زیبایی نیست. قدرت یابی و تاییدات پی  
در پِی درون گــروهــِی یک نحله و جریان فکری 
نسبت به اشخاص و تصمیم ها، گاهی موجد و 
مقّوم یک جهل مرکبی می شود که بیرون آمدن 
از آن تقریبا غیرممکن است؛ چراکه دیگر گمان 
به ارتکاب اشتباه هم نمی دهند. به عالوه قدرت 
گرفتن بی حدومرز یک جریان در هر کشوری با 
هر ایدئولوژی و شکل حکومتی آسیب زاست. ما 
ــاره تجزیه طلبی نسبت به خاک  اگــر بحق درب
ایــران، حساسیم؛ برای ایران قوی باید درباره 
تجزیه طلبی نسبت به دل مردم ایران نیز حساس 

باشیم و مانع این اتفاق دردناک شویم.
سازندگی-این روزنامه ستونی را با عنوان »در  •

اجاره دولت« راه انداخته است که واکنشی به 
پاسخ ها و جوابیه های دولت است که این روزها 
بسیار پرشمار شده اند. این روزنامه نوشته است 
هفته پیش در یک روز مجبور به انتشار سه پاسخ از 
سازمان مدیریت شد یا وزارتخانه جهاد کشاورزی 
پاسخ یک روزنــامــه دیگر را بــرای ایــن روزنامه 
ارسال و درخواست کرده بود که حتما وفق قانون 

مطبوعات منتشر شود.
جوان - اصالح طلبان در افکار عمومی وضعیت  •

خوبی ندارند، از سویی نحوه عملکرد روحانی 
و دولتش چنان بد بوده که می دانند نگاه مردم 
یا توده های حامی آنان به این جریان سیاسی 
ــواص ایــن طیف  چیست و بــه همین دلــیــل، خ
انتخابات  سخت  میدان  به  پا  نیستند  حاضر 
و قــرار گرفتن در معرکه انتخاب مــردم نهند.

اصالح طلبان به شدت دنبال کاندیدا هستند؛ 
یک روز جهانگیری، یک روز الریجانی، یک روز 
ظریف، یک روز همتی و هر روز در و دیوار را به هم 

می دوزند تا کاندیدایی دست و پا کنند.
فرهیختگان - این روزنامه با تیتر » واقعیت  •

ماجرای فوتبال مشهد چیست؟«با اشاره به این 
که » ۴ خانواده درگیر ماجرای مدرسه فوتبال در 
مشهد هستند نه ۱۵ خانواده؛ تاکید کرد که » تا 
این لحظه هیچ مــوردی دربــاره تعرض فیزیکی 
به افراد ثابت نشده« و » ماجرا مربوط به چت و 
ارسال فیلم های غیراخالقی از سوی این فرد به 

این بازیکنان کم سن وسال بوده« است.

روزنو خبر داد:سخنگوی کمیسیون قضایی  •
مجلس گفت: طرحی با عنوان »مجازات اظهارنظر 
افراد مشهور پیش از مقامات رسمی اصال دستورکار 
کمیسیون  قضایی نیست. احتماال این موضوع یک 
پیش طرح یا پیش نویس باشد.پیشتر برخی رسانه 
ها از طرحی مبنی بر افــزودن یک تبصره به ماده 
۵۱2 قانون مجازات اسالمی خبر داده بودند که در 
صورت تصویب آن افراد مشهور و پرمخاطب در شبکه 
های اجتماعی در صورت انتشار اخباری که مقامات 
رسمی  هنوز درباره آن ها اظهار نظر نکرده اندبه ۱0 
تا۱۵ سال حبس و 36 تا ۵۵ میلیون تومان جریمه 

محکوم خواهند شد.
فـــرارو نــوشــت:   ســـردار حاجیان سخنگوی  •

از  درخــصــوص  کشور  انتظامی  کل  فرماندهی 
سرگیری ارسال پیامک کشف حجاب به سرنشین 
خودروها و روند جدید فرماندهی انتظامی کشور 
در مقابله با بدحجابی اظهار کرد: ما قبال هم عرض 
کردیم که مبنای کار پلیس قانون است.اعتقاد 
داریم موضوع رعایت حجاب، یک موضوع شرعی و 
یک موضوع قانونی است و سازوکار انجام آن قاعدتًا 
در نهادهای باالدستی تصویب شده و تصویب 
خواهد شد و باید از نهادهای باالدستی این مسئله 

سوال شود.
رجــانــیــوز خبر داد:مـــریـــم معمار صادقی  •

در توئیتی در انتقاد از اپوزیسیون و به نتیجه 
نرسیدن ائتالف و اتحادی که وعده می دادند، 
ــردم ایـــران، آن ها را گداهایی  با توهین به م
دانست که نمی توانند انتخاب کنند!وی قبال 

هم خواستار حمله آمریکا به ایران شده بود.
جماران نوشت : مرکز اطالع رسانی وزارت  •

کــشــور در جــوابــیــه ای در واکــنــش بــه انتشار 
در  پرستویی  پرویز  اینستاگرامی  یــادداشــت 
جماران اعالم کرد: رسیدگی به بحث هویت و 
تابعیت در استان سیستان و بلوچستان یکی از 
موضوعات مهم در دولت انقالبی سیزدهم بوده 
و در سفر اول ریاست محترم جمهور در شهریور 
۱۴00 و به دنبال آن در سفر وزیر محترم کشور 
تعیین تکلیف این هموطنان بررسی شد و در 

دستور کار قرار گرفت.  
جماران نوشت:جاوید قربان اوغلی دیپلمات  •

سابق کشورمان  گفت:  شروع اختالفات اروپا با 
ایران و انتقادهای اروپا از ایران از مسئله جنگ 
ــاز شــد. علت ایــن بــود که  اوکــرایــن و روسیه آغ
جنگ اوکراین جنگی علیه اروپا بود، نه جنگ 

علیه آمریکا. 
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هادی محمدی – این روزها هوای مذاکرات هسته 
ای همچون زمستان سرد در ایران و اروپــا   سرد 
است و به ظاهر شواهد چندانی هم برای امیدواری 
به آینده وجود نــدارد؛ مگر تک گمانه زنی های 
رسانه ای در داخل یا خارج کشور. روز گذشته هم 
فایننشال تایمز انگلیس گمانه جدیدی مطرح کرد 
و نوشت:  غربی ها به نوعی توافق موقت با ایران که 
در برابر محدودیت در فعالیت های هسته ای ایران 
نوعی کاهش محدود تحریم ها را  به دنبال  داشته 
باشد، عالقه مند هستند.این نشریه در ضمن 
گزارشی با اشاره به شرایط فعلی می نویسد: »اما 

تحلیل گران می گویند چنین رویکردی )رویکرد 
فعلی( دوام نــدارد و با خطر اشتباه محاسباتی 
یک طرف که ممکن است منجر به تشدید شرایط 
شــود، روبــه روســت. دیپلمات ها و تحلیل گران 
می گویند یک گزینه می تواند تالش بــرای یک 
توافق موقت باشد که در برابر تسهیل محدود 
تحریم ها، سقفی برای فعالیت های هسته ای ایران 
در نظر می گیرد.«فایننشال تایمز سپس به نقل از 
یک مقام غربی که نامی از او نبرده است، اشاره 
کرد: »اکنون به نوعی توافق دیگر که قابل حصول 
باشد تمایل وجود دارد. اگر هیچ کاری نکنیم، 

ایران به غنی سازی 90 درصدی اورانیوم نزدیک 
و نزدیک تر می شود و خطر سوءتفاهم و بدترشدن 
ــاع به صورت واقعی وجــود دارد.«هرچند  اوض
ادعــای فایننشال تایمز از سوی مقامات بی نام 
و نشان غربی جدید نیست و برخالف گزارش 
ها و تاکیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
مدیرکل آن بیان شده،اما در همین حد هم ابراز 
عالقه برخی مقامات غربی برای توافق موقت 
ــرای توافق شرایط  در حالی اســت که ایـــران ب
مشخصی را پیگیری کرده و تاکنون هیچ موافقتی 
با نوعی توافق موقت ابراز نکرده است.این روزنامه 
انگلیسی در بخش پایانی گزارش خود به نقل از 
یک مقام ارشد اروپایی که باز هم نامی از او برده 
نشده است، می نویسد: »هیچ کس نمی خواهد 
برجام به این شکل نابود شود.« این مقام اروپایی که 
هشدار داده بعید است که گفت وگوهای هسته ای 
از ماجرای احتمالی قرار گرفتن سپاه پاسداران 
در فهرست موسوم به تروریستی جان سالم به در 
ببرد،گفته است: »در آن صورت، آن چه برای ما 
باقی می ماند بازگشت به سیاست فشار حداکثری 
است و ما می دانیم که بار قبل این سیاست چقدر 
خوب عمل کرد!«این طعنه مقام اروپایی مزبور به 
شکست سیاست فشار حداکثری در دوران دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا اشــاره دارد 
که مورد اذعان مقامات آمریکایی نیز قرار گرفته 
است، هرچند که خود همچنان به این سیاست 

شکست خورده ادامه می دهند.

نگاه ها به سفر گروسی به ایران	 
 محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز 

با بیان این که رابطه ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بر اساس پادمان برقرار است درباره 
این که رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گفته از »برجام« جز پوسته ای باقی 
نمانده است، گفت: برجام یک معامله است، یک 
داد و ستد است. رابطه ما با آژانس پادمان است.
اظهارات اسالمی در حالتی بیان شده که این 
روزها بحث بر سرآمدن رافائل گروسی مدیرکل 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی به تهران در 
جریان است و برخی این سفر را به عنوان یک 
عامل برای تعیین تکلیف نهایی مذاکرات هسته 
ای می دانند، زیرا از نگاه این کارشناسان نقطه 
اصلی اختالف مسائل باقی مانده پادمانی میان 
ایران و آژانس است که آن هم به حل سیاسی 
موضوعات میان ایران و آمریکا بستگی دارد.
آخرین بار مدیرکل آژانس آذر ۱۴00 به ایران 
سفر کــرد و در مهر امسال با رئیس سازمان 
انرژی اتمی در وین در حاشیه کنفرانس عمومی 
ساالنه دیدار کرد، اما روابط ایران و آژانس در 
یک سال گذشته متاثر از اختالف نظر دو طرف 
بر سر سواالت پادمانی آژانس از ایران تا حدی 
متشنج بوده است. مقامات ایرانی معتقدند 
که به طور مقتضی پاسخ و همکاری الزم را با 
آژانس درخصوص سواالت مذکور داشته اند، 
اما آژانس همچنان به دنبال پاسخ و همکاری 
ایران است. چالش میان ایران و آژانس بر سر 
موضوعات تاکنون به صدور سه قطعنامه منجر 
شده است و در قطعنامه اخیر شورای حکام، 
ــاره این مکان ها به  ــران خواسته شد درب از ای

سواالت آژانس پاسخ »قانع کننده« دهد.

چهره ها 

جای خالی احزاب در اغتشاشات اخیر
وزیر کشور:اعالم موضع در برابر دشمنان 

یکی از وظایف قطعی احزاب است

احمد وحیدی وزیر کشور در نشست خانه احزاب 
ایران که به منظور آسیب شناسی دو انتخابات اخیر 
برگزار شده بود با اشاره به موضوع کادرسازی گفت: 
احزاب باید کادرسازی انجام دهند تا بتوانند برای 
اداره کشور موثر و مفید باشند. احزاب باید بتوانند 
شرایط وفاق اجتماعی را با حرکت از پایین به باال 
اجرا کنند و این نقطه ضعف است که احزاب از باال 
به پایین باشند و از الیه های پایین اجتماعی نباشند. 
وزیر کشور گفت: موضوع دیگر فراگیری است، باید 
تعداد قابل توجهی از مردم حامی یک  حزب باشند، 
در کشورما مردم ساالری است و احزاب باید مردم را 
نمایندگی کنند. احزاب باید قادر باشند در لحظات 
خاص نیازمندی های خاص را به موقع تشخیص 
دهند و آن را با گفتمانی مناسب به بحث بگذارند. 
حزب باید ادبیات عالمانه یک جریان باشد و بتواند 
سخنانش را با مراکزی که در اداره کشور نقش دارند 
و حتی دیگر احزاب به بحث بگذارد.وی با بیان این 
ــزاب خالی بود،  که در اغتشاشات اخیر جای اح
تصریح کرد: احزاب باید در اغتشاشات اخیر موضع 
می گرفتند و اقدامات آمریکا، اسرائیل و انگلیس را 
محکوم می کردند. البته این طور نیست که بگوییم 
احزاب درباره مشکالت و چالش های موجود سخن 
نگویند و انتقاد نکنند، ولی اعالم موضع برابر دشمنی 
دشمنان یکی از وظایف قطعی احزاب است.وحیدی 
گفت: اگر می خواهیم کشور رشد کند رقابت باید 
برای تحقق اهداف هم باشد، اگر کشور ما قرار است 
به لحاظ فضایل انسانی و رفاه، مردم را داشته باشد 
فعالیت حزبی به رقابت برای کسب قدرت خالصه 
نمی شود. وزیر کشور تصریح کرد: درباره قرارداد 2۵ 
ساله با چین سروصدایی شد؛ این قرارداد در دولت 
قبل منعقد شد و قرارداد خوبی است، اما در فضای 
رسانه ای برخی تالش کردند تا بگویند در این قرارداد 
کشور را تسلیم چین کردیم. فردی می گفت کیش را 
به چین دادیم. فردی می گفت نفت به چین دادیم... 
کامال معلوم بــود در فضای ژورنالیستی محض 
حرف های غیر دقیقی زده می شود. اگر احزاب به 
میدان می آمدند و روشنگری می کردند کار به این 
شکل پیش نمی رفت. این درحالی است که قرارداد 
2۵ ساله با چین کلی است و قرار است یک سری 
همکاری های فناورانه، اقتصادی و ... صورت بگیرد، 

البته هنوز اجرایی نشده است؛ اگر 
حزب در این عرصه روشنگری 
نکند کارکردش را عملی نکرده 

است./خبرگزاری دانشجو

تولید بالگردهای جدید دریایی
امیر دریادار ایرانی: در حوزه سطحی ظرفیت 

تناژ تجهیزات خود را باال می بریم

امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایــران معتقد 
است دریا می تواند محور توسعه و پیشرفت کشور 
باشد و تاکید می کند که یک فرصت بسیار بزرگ 
برای توسعه کشور از طریق دریا برای ما وجود دارد 
و سواحل مکران به عنوان دروازه این دسترسی 
ــت.وی بهره مندی از  بــرای توسعه دریــا محور اس
دریا را برای ایران یک مزیت ژئوپلیتیک می داند 
و می گوید، کشوری که از این ظرفیت برخوردار 
نیست دچــار یک خفگی ژئوپلیتیکی است.امیر 
ایرانی صحبت های مهمی نیز درباره توانمندی های 
نظامی کشورمان ارائه می دهد، هر چند در برخی 
حوزه ها مثل »تجهیزات« به دلیل برخی محذورات 
اطالعاتی و البته در برخی موارد به دلیل این که هنوز 
این تجهیزات به صورت رسمی رونمایی نشده اند 
از ارائه جزئیات خودداری می کند. البته می گوید؛ 
برنامه ها برای رونمایی همچنان پابرجاست،اما با 
توجه به شرایط موجود فعاًل دست نگه داشتیم. قطعًا 
در آینده نزدیک رونمایی ها انجام خواهد شد.وی می 
گوید: بالگردهای جدید دریایی تولید و استفاده شده 
است و در فرصت مناسب رونمایی خواهد شد.امیر 
ایرانی در ادامه صحبت ها به توانمندی های کشور 
در حوزه تجهیزات سطحی اشاره می کند و می گوید، 
در حوزه سطحی تالش می کنیم که ظرفیت تناژ 
خود را بیشتر کنیم. با توجه به این که سکویی که در 
اختیار می گیریم چه سطحی و چه زیر سطحی باشد، 
حتما امکان این که انواع تجهیزات نظامی را با توجه 
به اولویت نظامی روی آن قرار دهیم،   وجود دارد.

وی حوزه زیرسطحی را نیز جزو اولویت های ارتش 
اعالم  و تاکید می کند، در این حوزه پروژه رو به جلو 
پیش می رود و امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم. 
در حوزه زیرسطحی با توجه به این که حساسیت 
باالست و یک طراحی داخلی در ابعاد بزرگ است، 

قطعًا باید با احتیاط بیشتر پیش رفت 
تا وقتی در صحنه عملیاتی قرار 

گرفت، نگرانی وجود نداشته 
باشد و به راحتی در عرصه 

دریاها فعالیت کند./مهر

زمزمه های توافق موقت؟
اگرچه در ظاهر غربی ها دیپلماسی را رها کرده و به سمت استفاده از ابزار صدور 

قطعنامه در زمینه های مختلف حقوق بشری علیه ایران گام برداشته اند اما فایننشال 
تایمز از عالقه مندی آن ها به توافق موقت با ایران خبر داده است

مجاور -محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا 
که  28 ســال نمایندگی مجلس را در کارنامه 
دارد؛ در تازه ترین مصاحبه خود فضای انتخابات 
ــی و اعـــالم کــرده  ــاب ــال آیــنــده را ارزی مجلس س
که علی الریجانی گفته است که قصد حضور در 
انتخابات مجلس را نــدارد. ادعایی که احتمال 
حضور بهارستانی الریجانی را کمرنگ کرده 
و  گمانه چندی قبل خراسان مبنی بر خیز  وی 
برای پاستور ۱۴0۴را بیش از بیش تقویت می 
کند. باهنر همچنین در این گفت و گو به مقایسه 
رویکرد دیپلماسی دولت احمدی نژاد و روحانی 
در 20 سال گذشته می پردازد و از بی توجهی به 
دیپلماسی عمومی انتقاد می کند.از نظر باهنر 
تا سال 8۴، سیاستمداران ایــران  به این مسئله 
توجه می کردند و در عرصه بین المللی این موضوع 
توسط ایــران کنترل می شد، اما بعد از روی کار 
آمدن دولت نهم غفلت جدی در این حوزه شکل 
ــداوم ایــن غفلت و تجمیع علل دیگر،  گرفت. ت
سبب شد یک اجماع جــدی علیه ایــران شکل 
بگیرد و موج فشارهای بین المللی علیه ایران 
به کــارزار جــدی در عرصه هــای مختلف تبدیل 
شود.در ادامه بخش های مهم اظهارات این عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام  را به گزارش فارس 
می خوانید: *تجربه این را می گوید که دو سوم 
نمایندگان در دوره بعد خود رای نمی آورند، این 

را بدانید که متوسط حضور نمایندگان در مجلس 
بعد از انقالب یک و نیم دور اســت.  * این که در 
انتخابات آینده چه اتفاقی می افتد باید بگویم نه 
جریان اصولگرایی و نه جریان اصالح طلبی سر و 
سامان درست و حسابی ندارد. بنابراین عده ای 
از این جناح ها می روند و کاندیدا می شوند، حاال 
شاید یک عده به اصالح طلبی گرایش پیدا کنند و 
یک عده هم به اصولگرایی.* تعریف هایی که رهبر 
انقالب از این مجلس کردند خیلی خوب بود، اما 
یک نکته بگویم در این دوره رهبر انقالب چهار بار 
تذکر علنی به این مجلس داده اند. قبال زمانی که 
ما در مجلس بودیم تذکرها معموال غیرعلنی بود و 
این تعداد هم نبود. نماینده های فعلی واقعا افراد 
خوبی هستند، اما کارکرد و حکمرانی علم و هنر 
می خواهد.* متاسفانه در دوره های اخیر مجلس، 
فراکسیون ها و حضور نمایندگان در این فراکسیون 
ها به صورت ژله ای شده است و مشخص نیست 
کدام نماینده دقیقًا در کدام فراکسیون حضور 
دارد.*من معتقدم کشور ما دو مجلس می خواهد. 
مجلسی که االن داریم یک مجلس قومیتی و صنفی 
است. ما مجلسی می خواهیم که یک نفر به فکر 
مسائل ملی باشد. بنده گفتم در حوزه اقتصاد 
مقاومتی در مجلس اصولگرا و اصالح طلب شاید 
۱0 نفر نداشته باشیم که صرفًا به موضوع بپردازند؛ 
چرا که مشغول حوزه های انتخابیه و مسائل حوزه 

خود هستند. به نوعی منافع ملی در راستای منافع 
منطقه ای و حوزه های انتخابیه ذبح می شود، چون 
دستشان زیر ساطور رای مردم است.*  بنده چند 
دفعه درباره حضور آقای الریجانی در مجلس آینده 
از ایشان سوال کردم، ایشان به بنده گفت که قصد 
حضور نــدارم، البته در مملکت ما این مسائل دو 
ماه قبل از انتخابات روشن می شود و آن زمان می 
توان قضاوت کرد که چه چیزی قرار است اتفاق 
بیفتد. شما تمام توانتان را در رسانه ها بگذارید که 
مردم با همه توان در انتخابات شرکت کنند.* در 
قیامت هم شهادت می دهم، 28 سال که نماینده 
بودم در طول این مدت ۱300 نماینده آمدند و 
رفتند؛ بعضی ها یک دوره، دو دوره و سه دوره.  
من اگر بخواهم تقریبًا یک عدد نزدیک به واقعیت 
بگویم، شاید کمتر از ۵ درصد از این تعداد آمده 
انــد وضعشان به جهت مالی بهتر شــده اســت و 
رفتند. 20 درصد از کسانی که آمده اند یکی دو 
دوره نماینده شدند وضعشان از لحاظ اقتصادی 
خیلی بدتر از زمان نمایندگی شان شده است. 70 

درصد هم همان طوری که آمدند، رفتند و هیچ 
تغییری نکردند،اما افکار عمومی را که ما خودمان 
پر کردیم، می گویند هر کسی که یک دوره نماینده 
بوده یا وزیر بوده یا فالن مسئولیتی داشته، خورده 
و برده و رفته؛ یعنی به نوعی همه مسئوالن! حاال 
ــرده، خودمان در  چه کسی این اتهام را وارد ک
رسانه های مان، همین صدا و سیما و همین طور 
مجلس که واقعیت ها را خیلی بدتر از آن چیزی 
که هست، نشان می دهد.* ببینید در خیلی از 
کشورها،معلوم است مواضع سیاسی و مهم امنیتی 
آن ها توسط چه کسانی مطرح می شود یا وزیر 
خارجه باید اعالم بکند یا رئیس جمهور، مثاًل حاال 
فرض کنید در کشور ما رأسش مقام معظم رهبری 
اعالم می کنند یا رئیس جمهور و وزیر امور خارجه، 
اما فرماندهان نظامی قرار نیست که اعالم موضع 
سیاست خارجی بکنند. *  بعضی از مسئوالن 
فکر می کنند اغتشاشات تمام شده، در صورتی که 
مسئله هنوز باقی مانده؛ دوباره یک جرقه می خورد 
و عده ای شروع به اغتشاش می کنند. ریشه اصلی 
شکل گیری اغتشاشات اخیر بی توجهی به موج 
ایــران هراسی بین المللی اســت.* تا نیمه دهه 
هشتاد ما حواس مان بود. متاسفانه از آن زمان به 
بعد حاال دولت وقت مسئله هولوکاست را مطرح 
کرد، بعد هم رئیس دولت گفت که این قطعنامه ها 
کاغذپاره است و ما اندک اندک از این مسئله غفلت 
کردیم و نتوانستیم توجیه و تبیین کنیم برای دنیایی 
که از ما می ترسانندشان که به آن ها بگوییم ما اهل 
درگیری نیستیم و متاسفانه از دهه هشتاد به بعد 
بعضی وقت ها ما خودمان یعنی بعضی از مسئوالن 
خودمان ایران هراسی را راه انداختیم. به جای این 

که آب بریزیم، بنزین روی آتش ریختیم.

تحلیل باهنر از ریشه اغتشاشات
محمدرضا باهنر نگاه جدیدی به ریشه اغتشاشات دارد، وضعیت مجلس فعلی و 
آرایش سیاسی انتخابات سال آینده را ارزیابی می کند و می گوید،علی الریجانی 

قصد حضور در انتخابات مجلس را ندارد

زاهدی – بیست و چهار ساعت پس از حادثه 
حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان 
در تهران  با کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 
دو نفر ، حاشیه ها و خبرهای این اتفاق کم 
نظیر ادامه دارد .احمد وحیدی وزیر کشور 
روز گذشته گفته که بر اساس گزارش هایی 
که تاکنون به دســت ما رسیده و اعترافات 
ضارب، این اتفاق کامال یک حادثه شخصی 
بوده است و باید در این ردیف نیز رسیدگی 
شــود.از سوی دیگر خوشبختانه دو مجروح 
ــد و روند  ایــن حادثه حــال و روز خوبی دارن
درمانی آن ها جــواب داده و حتی احتمال 
بازگشت شان به باکو نیز وجود دارد تا جایی 
که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
آذربایجان اعــالم کرد که به منظور انتقال 
جسد یکی از کارمندان سفارت  این کشور در 
تهران که در حمله مسلحانه روز جمعه جانش 
را از دست داد و برای انتقال دیگر کارمندان 
سفارت به آذربایجان، هواپیمایی به تهران 
می فرستد.با این حال حسین امیرعبدالهیان 
وزیر امور خارجه که همان شب حادثه با حضور 
در بیمارستان از مجروحان عیادت کرده 
بود ، در جمع خبرنگاران و با حضور سفیر 
آذربایجان در تهران و »علمداری« رئیس 
بیمارستان شهدای تجریش گفت: از ابتدای 

این حادثه و اطــالع از وضعیت، آقــای دکتر 
رئیسی دستورهای اکیدی را برای رسیدگی 
به وضعیت، پیگیری قضایی و حقوقی و برخورد 
جدی با یکایک افرادی که احیانا در این مسیر 
یا قصوری داشته اند یا نیازمند این است که 
انتظامی  و  قضایی  امنیتی،  پیگیری های 
بــرای برخورد با مهاجم انجام شود،صادر 
کردند اما در سوی بین المللی ماجرا هم برخی 
سازمان ها و کشورهای غربی دنبال این ماجرا 
را گرفتند و برخالف دیگر واکنش های آن ها 
به تعرض به سفارت یا دیپلمات های ایرانی ، 
این بار خواستار پیگیری دقیق و روشن شدن 
ماجرا شدند.»پیتر استانو« سخنگوی مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی 
در صفحه توئیتر خود، به باکو درخصوص حمله 
مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در 
ــه نوشت:  تهران تسلیت گفت. وی در ادام
»حمالت به هیئت های دیپلماتیک غیرقابل 
قبول است. دل ما با خانواده قربانی این حادثه 

اســت و آرزوی بهبودی سریع زخمی های 
حادثه را داریــم و امیدواریم که تحقیقات و 
ایــن زمینه صــورت  پاسخگویی کاملی در 
گــیــرد«.»اســتــفــان دوجــاریــک« سخنگوی 
سازمان ملل نیز در جمع خبرنگاران با محکوم 
کردن حمله به سفارت جمهوری آذربایجان  در 
تهران گفت: »ما این حمله را که  تلفاتی از جمله 
یک قربانی نیز داشته است،محکوم می کنیم. 
ما به خانواده فردی که کشته شده تسلیت 
می گوییم و آرزوی بهبودی هرچه سریع تر برای 
زخمی های این حادثه را داریم«.سخنگوی 
سازمان ملل در ادامه تصریح کرد که حمله 
به هیئت های دیپلماتیک طبق قوانین بین 
المللی ممنوع است و از دولت ها خواست تا 
گام های مناسبی را برای جلوگیری از هرگونه 
ورود غیرقانونی و آسیب زدن به هیئت های 
دیپلماتیک در کشورهایشان در پیش بگیرند.
با این حال و برخالف برخی خبرسازی های 
رسانه های معاند و مخالف روابط دو کشور، 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو در 
اطالعیه ای اعــالم کرد که همه همکاران 
رسمی و محلی سفارت طبق روال معمول 
ــود حاضر مــی شوند و مشغول  ــار خ ســر ک
انجام وظایفشان هستند و فعالیت های این 

سفارتخانه در حال انجام است.

درخواست اتحادیه اروپا برای تحقیق کامل درباره حمله به سفارتخانه جمهوری آذربایجان در تهران 

حال مجروحان سفارت باکو خوب است 
چراغ سبز شورای نگهبان به عضویت  

در شانگهای 

شــورای نگهبان که پیش از این با الیحه  الحاق  ایران 
به پیمان همکاری های شانگهای مخالفت کرده بود؛ 
پس از رفع اشکاالت و ابهامات آن توسط مجلس، با آن 
موافقت کرد.در این میان و برای عملیاتی شدن عضویت 
ایران در شانگهای در کنار اقدامات حقوقی که در خارج 
از مرزها برای تحقق و عملیاتی شدن عضویت ایران در 
شانگهای دنبال می شود؛ الزم بود که نهاد تقنینی مجلس 
و همچنین نظارتی شورای نگهبان  بر آن مهر تایید بزنند. 
در همین خصوص  و در اوایل مهرماه نمایندگان مجلس  
با الیحه الحاق  ایران به پیمان همکاری های شانگهای 
که از طرف دولت به خانه ملت ارسال شده بود، موافقت 
کردند. پس از آن، این الیحه به شورای نگهبان فرستاده 
شد  که با ابهامات و اشکاالتی همراه شده و طحان نظیف 
سخنگوی شورای نگهبان در دی ماه امسال از بازگشت 
آن به بهارستان به دلیل مشکالت شکلی  خبر داده بود.  
موضوعی که بالفاصله در دستور کار مجلس قرار گرفت 
و هفته گذشته اشکاالت و ابهامات آن برطرف شد  و آن 
طور که طحان نظیف در توئیت روز گذشته خود خبر داد؛ 
شورای نگهبان نیز با الیحه عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای موافقت کرده است:»الیحه الحاق 
ــران به سازمان همکاری  دولــت جمهوری اسالمی ای
شانگهای« که در مرحله قبل با ابهامات و اشکاالتی مواجه 
شده بود، پس از انجام اصالحات در مجلس و بررسی 
مجدد در شورای نگهبان، خالف موازین شرع و قانون 

اساسی شناخته نشد.« 



جنگ بزرگی بین انسان ها و روبات ها در آینده 
پرونده

 
شکل خواهد گرفت. روباتی جیوه ای از آینده به 
زمــان حال می آید تا کودکی  راکــه در آینده، 
فرمانده انسان ها در جنگ با روبات ها می شود 
به قتل برساند. از آن طرف یک روبات قدیمی به نام »نابودگر« هم 
ــودک مــی آیــد. جنگی سخت در  ــرای حفاظت از جــان ایــن ک ب
می گیرد و... این خالصه ای بود از فیلم »نابودگر« 2 که در زمان 
خــودش بسیار بلندپروازانه و خاص بــود. فیلمی که آینده را 
پیش بینی می کرد که در آن یک روبات جیوه ای می تواند مدام از 
تبدیل  جامد  به  مایع 
شود و شکست ناپذیر 
خــواهــد بـــود. ساخت 
ــاتــی دور از  چنین روب
ذهن به نظر می رسید. 
امـــا خــبــر رســـیـــده که 
روباتی با ویژگی مشابه 
شده.  ساخته  چین  در 

از این خبر خوشحال باشیم؟  این پیشرفت های خیره کننده چه پیامدهایی برای زندگی آینده ما خواهند داشت؟ چرا عده ای مخالف جدی پیشرفت روباتی که انگار از آینده آمده است.  باید 
هوش مصنوعی هستند؟ بزرگ ترین دستاوردهای این حوزه چیست؟ در پرونده امروز از زوایای مختلف به این پیشرفت های خیره کننده نگاه خواهیم کرد.  

 

ترمیناتور به تحقق پیوست؟

 

 

 ساخت روباتی که می تواند به حالت مایع تغییر شکل دهد دستاورد شگفت انگیزی است 
که روبات جیوه ای فیلم »نابودگر« را به ذهن متبادر می کند؛ به این بهانه سراغ عجایب دنیای هوش مصنوعی و ...  رفتیم 
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روبات جامدی که مایع می شود و برعکس!
ماجرای ساخت یک روبات انسان نما توسط دانشمندان که می تواند برای فرار از قفس تغییر شکل دهد و به مایع تبدیل شود

سال هاست که دیگر از ساخت هیچ روباتی غافلگیر نشده ایم؛ روبات 
دستیار پزشک، روبــات آشپز، روبــات نظافتچی و... . آن قــدر دامنه 
کارهایی که روبات ها قادر به انجام شان هستند، زیاد و متنوع است 
که دانشمندان باید خالقیت تازه ای رو کنند تا ما را به  هیجان بیاورند. 
شاید روباتی که بتواند مثل فیلم های علمی-تخیلی خودش را از 
حالتی به حالت دیگر تغییر بدهد، بد نباشد. خب همین حاال هم 
ساخته شده است. خبر رسیده  که دانشمندان موفق به ساخت روباتی 
شده اند که می تواند از جامد به مایع و برعکس، تغییر حالت بدهد. 
البته دانشمندان با این اختراع اخیر گرچه ما را حیرت زده کرده اند اما 
قصدشان این نبوده ؛ آن ها سال هاست درحال توسعه روبات های نرم با 

کنترل مغناطیسی هستند. مواد اولیه برای ساختن چنین روبات هایی 
یا مواد کشسان جامد است یا مایعات مغناطیسی. گروه اول، به روبات 
قابلیت عبور از فضاهای باریک را نمی دهد و دسته دوم، گرچه امکان 
سیالیت را فراهم می کند اما روبات ساخته شده از آن ها قادر به حمل 
اجسام سنگین نیست. حاال اصال روبات نرم انعطاف پذیر به چه کاری 
می آید؟ ساخت وساز و تعمیر در فضاهای تنگ و فشرده مثل لحیم 
کردن برد یک مدار در صنایع، یکی از حوزه هایی است که جای خالی 
چنین روباتی در آن ها به شدت احساس می شود و حاال دانشمندان با 
ساخت روباتی فلزی که می تواند از مایع به جامد و برعکس تغییر حالت 
بدهد، این نیاز را برآورده کرده اند. این روبات ساخته شده از گالیوم  

)عنصری شیمیایی که در دما و فشار استاندارد، فلز نرم و نقره ای 
است و در حالت مایع، سفید نقره ای می شود.( که از راه دور با میدان 
مغناطیسی کنترل می شود، می تواند برای ورود به گذرگاه های تنگ 
–با گرما دادن به گالیوم و ذوب کردن آن- تبدیل به مایع شود. بعد در 
دمای اتاق خنک به حالت جامد برگردد و تکلیف معین را انجام بدهد، 
دست آخر با تبدیل شدن دوباره به مایع، از گذرگاه بیرون بیاید. گالیوم 
همچنین می تواند 10هزار برابر وزن خود را حمل کند. این روبات  
شگفت انگیز، ظرفیت ارائه خدمات کاربردی زیادی در زمینه هایی 

مانند مونتاژ الکترونیک و پزشکی دارد.
sciencenews.org :منبع

خفن ترین روبات های جهان

آشنایی با معروف ترین روبات هایی که رونمایی از هرکدام شان، انقالبی در حوزه فناوری و هوش مصنوعی به حساب می آید

روبات های امروزی در بسیاری از زمینه ها مانند رشته های پزشکی، کشاورزی، مراقبت از بیماران، اکتشافات فضایی و ... نقش مهمی دارند. کارشناسان پیش بینی می کنند که بشر تا سال 1۴۰۹ شمسی/ 
2۰3۰ میالدی، به گونه ای هیبریدی از روبات و انسان تبدیل خواهد شد. در ادامه با معروف ترین روبات های فوق پیشرفته که در چند سال اخیر رونمایی شدند، آشنا خواهید شد.

روبات انسان نمای سوفیا

۲01۶ شــرکــت هنگ کنگی  ــه ســال  1۴ فــوری
»هانسون روباتیک« روبــات سوفیا را فعال کرد. 
سوفیا با هدف تقلید از رفتار های انسان و ایجاد 
احساس عشق و شفقت در انسان ساخته شده 
و حتی می تواند با استفاده از چهره انسان نمای 
خــود، احساساتش را ابــراز کند. در 1۹ مهر ۹۶ 
سوفیا در مکالمه ای کوتاه با معاون دبیرکل سازمان 
ملل متحد، به ایــن سازمان معرفی شــد. روبــات 
سوفیا دارای هــوش مصنوعی، قــدرت پــردازش 
داده های تصویری و سیستم تشخیص چهره  است. 
او همچنین قادر به پاسخ دادن به برخی پرسش ها 
و مکالمات ساده درباره موضوعات از پیش تعیین 
شده  است. از جمله دیدارهای پربحث سوفیا دیدار 
او با کریستیانو رونالدو بود. رونالدو اطالعات این 
روبات را تحسین کرد و سپس از سوفیا پرسید آیا 
می دانید که ریشه  اسم شما یونانی است و به معنی 
دانش است؟ سوفیا هم در پاسخ گفته های وی را 
تایید کرد. به تازگی، روبات انسان نمای سوفیا از 
شرکت سازنده خود »هنسون روباتیک« درخواست 
ــات را به عنوان فرزند وی  کــرده که یک بچه روب
طراحی کند. در صورت تحقق این خواسته، سوفیا 
نخستین روبات جهان خواهد بود که مادر می شود.

روبات زیردریایی آکوانات

ــات یک تغییرشکل دهنده واقعی است  ایــن روب
که شرکت هوستون مکاترونیکس ساخته است. 
روبــات زیردریایی آکوانات این توانایی منحصر 
به فرد را دارد که در حالی که زیر آب است، از یک 
وسیله نقلیه مستقل زیر آبی)AUV( به یک روبات 
نگهدارنده انسان نما)ROV( تبدیل شود. وقتی 
روبات در حالت AUV قرار دارد، می تواند در طول 
یک ماموریت، ۲00 کیلومتر مسافت را طی کند و 
کار هایی مانند نقشه برداری از کف دریا و بازرسی 
 ،ROV از مناطق وسیع را انجام دهــد. در حالت
دو بازوی مکانیکی از بدنه روبات خارج می شود 
و به آن امکان می دهد تعمیرات روی سکو های 
نفتی و خطوط لوله را در محیط های خطرناکی 
که به راحتی برای انسان قابل دسترسی نیست، 

انجام دهد.
روباتی که نیروی نظامی و امنیتی می شود

به گزارش »فوربس«، محققان یک روبات متحرک 
تاکتیکی چند ماموریتی را ساخته اند و از آن برای 
انجام کارهای نظامی کمک می گیرند؛ این روبات 
قابلیت دارد تا به راحتی در کارهای تشخیص و 
شناسایی شیمیایی، بیولوژیکی، رادیواکتیوی و 
هسته ای، دفع مواد منفجره حمل و نقل، شناسایی 
مواد منفجره، بازرسی و بازرسی وسایل نقلیه و 

کارکنان شرکت کند. این روبات که می تواند به 
راحتی از پله ها صعود کند، توانایی دارد تا اطالعات 
ویدئویی، صوتی و تصویری را در کوتاه ترین زمان 
ــال کند. گفته می شود  بــرای اپــراتــور اصلی ارس
این روبــات در جنگ های احتمالی آینده، نقش 

بسیارپررنگی خواهد داشت.
ماموریت های متنوع اسپات

سگ روباتیک »اسپات« به هیچ عنوان یک حیوان 
خانگی یا اسباب بازی نبوده و به لطف بهره مندی 
از سنسورهای پیشرفته و قابلیت حرکتی باال، برای 
انجام کارهای سخت فیزیکی طراحی شده است. 
»بوستون داینامیکس«، شرکت سازنده اسپات 
درباره این روبات گفته که بارکشی، چوپانی، معاینه 
از راه دور بیماران، انجام مأموریت های اکتشافی 
زیرزمینی برای ناسا، نظارت بر رعایت فاصله گیری 
اجتماعی در پارک های سنگاپور و تصویربرداری از 
محل ساختمان سازی، از جمله کارهایی هستند که 

اسپات از پس انجام شان برآمده است.
روباتی که همه را بیکار خواهد کرد!

ــای رســیــده، تسال به  ــزارش ه بــر اســاس گ
زودی از روبــات اپتیموس خود رونمایی 

ــرد. جدیدترین آگهی های  خــواهــد ک
رسمی منتشر شده توسط تسال حاکی 

ــن شــرکــت قصد  ــت کــه ای ــن اس از ای
دارد هـــزاران روبــات اپتیموس یا 

TeslaBot را در فرایند تولید به کار 
گیرد. در ادامه، برنامه این شرکت 
برای استفاده از میلیون ها نمونه از 

این روبات در کارخانه های سراسر 
دنیاست که باعث بیکار شدن انسان ها خواهد شد. 
ماسک همچنین معتقد است که در دراز مدت، 
روبات ها همچنین قادر به انجام امور منزل مانند 
غذا پختن، نگهداری از افراد سالمند  یا تمیز کردن 

منزل هستند و قابلیت تجاری سازی در ابعاد وسیع 
را دارند. در حقیقت ماسک اعتقاد دارد که روبات 
اپتیموس توانایی استفاده به عنوان همراه انسان 
در شرایط مختلف را خواهد داشت. شرکت تسال 
هنوز به طور رسمی دربــاره آپشن های این روبات 
اظهارنظر نکرده است. با  وجود این، در گذشته 
ایالن ماسک ثابت کرده که روش به وجد آوردن 
افــراد به منظور فروش محصوالتش را بلد است. 
ماسک همچنین در اظهارنظرهای خود گفته بود 
که اگر روبات های Optimus Prime در دو سال 
آینده به تولید انبوه برسند، با قیمتی کمتر از نصف 
یک خــودرو، یعنی حدود ۲5 هزار دالر، به دست 

مشتریان خواهند رسید.

چرا هوش مصنوعی مخالف دارد؟

از زمان دستیابی دانشمندان به هوش مصنوعی، این فناوری روز به روز در حال 
پیشرفت است. از الگوریتم جست وجو در شبکه های اجتماعی گرفته تا هدایت 
خودروهای خودران، طراحی چهره براساس داده ها، حل مسائل علمی و.... با تمام 
این موفقیت ها، به رغم طرفداران بسیار زیاد، از روز اول هوش مصنوعی مخالفان 
جدی هم داشت. دلیل مخالفت بخشی از دانشمندان و جامعه با این فناوری، 
اول سوءاستفاده از آن برای اهداف شوم است و بعد خطر احتمال طغیان آن علیه 
بشریت. مخالفان بیان می کنند اگر از هوش مصنوعی برای اهداف شر استفاده 
شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ یا حتی اگر این فناوری برای رسیدن اهداف 
خیر طراحی شود ولی از راه های غیراخالقی و خطرناک به این هدف برسد، چه 
خواهد شد؟ در سال 1۹50 دانشمندی به نام آلن تورینگ برای محدودسازی 
ماشین ها )که امروزه تبدیل به هوش مصنوعی شده اند(، آزمونی طراحی کرد که به 
نام خودش شناخته می شود. تورینگ با آزمونش می خواست پی ببرد که آیا ماشین ها 
می توانند فکر کنند یا خیر. در آزمون تورینگ یک انسان و یک روبات جدا از هم قرار 
داده می شوند و فرد سوم به عنوان قاضی باید از روی پاسخ های مکتوبی که انسان 
و روبات به او می دهند، پی ببرد کدام یکی انسان واقعی و دیگری روباتی است که 
می خواهد به دروغ خود را انسان جا بزند. آزمون تورینگ در عمل نواقصی داشت که 
به مرور با آزمون های دیگر برطرف شد. حدود دو ماه پیش وب سایتی راه اندازی شد 
که به طرز عجیبی مورد عالقه کاربران قرار گرفت. در این وب سایت برای اولین بار در 
تاریخ ،محیط چت کاربران با هوش مصنوعی قرار دارد که کاربر در آن جا هر پرسشی 
را از هوش مصنوعی می پرسد و پاسخ می گیرد. این روبات زبان انسان را می فهمد 
و اگر از او بخواهیم برای ما قصه می گوید، جوک تعریف می کند، دستور پخت غذا با 
محتویات یخچال ما را می دهد، مقاله تحقیقاتی می نویسد، شعر می گوید و... نام 
این روباِت چت آن الین ChatGPT و محصول شرکت OpenAI )تاسیس شده توسط 
ایالن ماسک( است. همین روبات هم باعث شد تا بهانه دیگری به مخالفان هوش 
مصنوعی داده شود: از بین بردن موقعیت های شغلی انسانی توسط روبات ها. ولی 
آن چه مسلم است فناوری هوش مصنوعی با قدرت و سرعت پیش خواهد رفت و ما 

باید برای مقابله با خطراتش، خود را آماده کنیم.

دنیای روبات محور چگونه است؟
پیش بینی هایی درباره جهانی که در آن روبات ها جای آدم ها را گرفته اند

استیون اسپیلبرگ در فیلم سینمایی »هوش مصنوعی« جزء به جزء دنیای 
با روبات را پیش رویتان می گذارد. در این دنیا ممکن است در را یک روبات 
به رویتان بازکند، از آواز بیات اصفهان و دشتی خبری نباشد. روبات هایی 
اسم تان را به زبان بیاورند که همه از یک الگوریتم پیروی می کنند و صدایی 
یکسان  دارند. در این دنیا شما جهان متنوع، خالقانه و پر از احساسات تان 
را به یک سری فرمول از پیش تعیین شده که گاهی از درک احساس و مفاهیم 
تعریف نشدنی ناتوان هستند، می بازید. این چیزی  است که می تواند رویای 

شیرین پیشبرد کارها با روبات ها را تلخ  کند.
تصور دنیا با روبات ها

شاید زمین خوردن، نوع راه  رفتن و آواز خواندن روبات های مدرن خنده دار یا جالب 
باشد اما بعید نیست که رشد روبات ها و پیچیدگی دنیای روباتیک باعث جنگ 
جهانی سوم شود. وقتی اولین روبات مدرن ساخته شد کسی فکرش را هم نمی کرد 
که ممکن است یکی از آن ها مانند »دزدمونا« یک هنرمند پاپ با کاله گیس بنفش  
است. شرکت هنگ کنگی سازنده آن اعالم  کرده است که او خواهر کوچک »سوفیا« 
دیگر روبات این شرکت است. سوفیا در سال ۲01۶ به عنوان یک روبات انسان نمای 
فوق العاده باهوش رونمایی شد. او یک سال بعد از رونمایی، توانست عنوان شهروند 
قانونی عربستان سعودی را بگیرد. دکتر گورتزل سازنده روبات دزدمونا می گوید: 
»دزدمونا کامال در سطح انسان های خواننده نیست ولی در حال رسیدن به آن مرحله 
است.« این تنها بخشی از جهانی ا ست که روبات ها در آن نقش انسان ها را می گیرند 

و مهارت، هنر و احساس جای خودش را به روبات ها می دهد.
قصه به کجا می رسد؟

دانشمندان معتقدند یک ارگانیسم آگاه مانند شخص یا 
یک حیوان می تواند چیزی را در یک زمینه بیاموزد 
و موضوع دیگری را هم در زمینه ای دیگر تعلیم 
ببیند و بعد این  دو را در کنار هم بگذارد تا کاری 
را انجام دهد که پیشتر هرگز تجربه نکرده است. 
کاری که یک روبــات به هیچ وجه به آن نزدیک 
نیست. در واقع روبات ها نمی توانند فکر کنند یا 
احساسی داشته باشند که خودشان آن را خلق 
کرده باشند اما پژوهشگران سازنده روبات 
می خواهند باورکنند که روبات ها قادر 
ــردن و احــســاس هستند.  بــه فکر ک
به همین دلیل است که روبات ها 
بــرای  ــت خوبی  نمی توانند دوس
انسان ها باشند. ا نسان ها هر بار در 
ساخت روبات های جدید بیشتر به 
این موضوع توجه می کنند. حقیقت 
آن اســت که بیشتر فناوری هایی 
کــه بــا عــنــوان »هـــوش مصنوعی« 
شناخته می شوند مغز انسان را تنها 
به روش های کوچک تقلید می کنند و 
قطعا به جایی نرسیده که سازندگانش 

دیگر نتوانند آن را کنترل کنند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

UV ساز وکار الک خشک کن های  
قبــل از هــر چیــز بایــد بدانیــد دســتگاه 

الک خشــک کن UV بــرای خشــک شــدن 

الک هــای معمولی کاربردی نــدارد و برای 

خشــک کردن الک  ژل هــا یــا همــان ژلیش 

اســتفاده می شــود. این نوع مانیکــور برای 

براق شــدن و شــکل دادن بــه ناخن هــای 

دســت در چند سال گذشته بســیار محبوب 

شده است. این دستگاه  شامل طیف وسیعی 

از طول موج های اشــعه فرابنفش است  و به 

همین دلیــل ناخن ها برای خشــک شــدن 

الک ژل مدت  زیــادی در معــرض تابش این 

اشــعه قرارمی گیرنــد. ژلیش هــا بیــن یــک 

تــا 3هفته دوام دارنــد و بعــد از آن دوباره به 

ترمیــم نیاز دارنــد. بــه همین دلیــل فرد در 

هر نوبــت ترمیــم، بایــد ناخن های دســت و 

پای خود را در معرض اشــعه دســتگاه الک  

خشک کن قرار دهد. همچنین دستگاه های 

برنزه کننده پوست»indoor tanning«  که 

شــامل یک تخت مخصوص برنــزه، اتاقک و 

المپ UV اســت، فرد را در معرض خطرات 

استفاده از این اشعه قرار می دهد.

 نتیجه تابش های مکرر روی سلول ها
محققان برای ارزیابی آسیب DNA  و جهش 

ســلول ها در ایــن تحقیقــات، فراینــد تابش 

آزمایشگاهی اشــعه UV  دستگاه خشک کن 

ناخن را روی  سلول های گرفته شده از انسان 

و مــوش انجام دادنــد. در طــول آزمایــش، 

سلول ها یک تا 3بار تحت تاثیر تابش این اشعه 

بودند. مدت زمان این تابش و هر مواجهه بین 

صفر تا 20دقیقه بود. نتیجه آزمایش عجیب 

بود. آن ها فهمیدند در تمــام آزمایش ها، یک 

تابــش 20 دقیقــه ای منجر بــه مــرگ 20 تا 

30 درصــد ســلول ها می شــود، درحالی که 

3بــار قرارگرفتــن متوالــی در معــرض ایــن 

تابش 20 دقیقه ای، بین 65 تــا 70 درصد، 

باعث مرگ ســلولی می شــود. این محققان 

معتقدند مقاله آن ها وضعیت جامعی از آسیب 

DNA و جهش ســلولی را پس از اســتفاده از 

خشــک کن های الک ناخن، ارائــه می کند. 

بااین حال قبل از این که بتــوان نتیجه گیری 

قطعــی دربــاره خطــرات مربوط به ســرطان 

داشت، باید تحقیقات بیشتری روی انسان ها 

انجام شود.

 ۲ روی طیف های اشعه فرابنفش 
اشــعه UVطــول مــوج کوتاه تری نســبت به 

نور مرئی دارد و توســط خورشــید هم منتشر 

 Dمی شــود. ایــن اشــعه بــه ایجــاد ویتامیــن

کمک  می کنــد، در ضدعفونی کــردن آب و 

مواد خوراکی، فیزیوتراپی، تجهیزات پزشکی 

و صنعتی هم استفاده می شــود و طیف های 

خطرناکــی  هــم دارد. آژانــس بین المللــی 

)Aپرتو فرابنفش(  UVAتحقیقات ســرطان 

 با طــول مــوج بــاال ) 315 تــا 399نانومتر( 

را بــه عنــوان پرتوی ســرطان زا در گــروه یک 

طبقه بندی کرده انــد. دو نــوع اشــعه UVB و 

UVCبیشتر توسط الیه ازن جذب می شوند 

و خطرات کمتری برای انسان ها دارند. اشعه

UVA هنوز در بسیاری از محصوالت تجاری 

مانند تخت هــای برنزه کننده )ســوالریوم( و 

الک خشک  کن های UV استفاده می شود. 

امــواج فرابنفــش می توانــد باعث خشــکی، 

لکه و پیری پوســت شــود. همچنین مواجهه 

بیــش از حــد بــا اشــعه فرابنفــش می توانــد 

خطر ســرطان پوســت را بــاال ببرد. ســرطان 

سلول های پایه ای و سلول های سنگفرشی، 

دو نوع رایج این سرطان است و به طور معمول 

روی سر و صورت، گردن، دست ها و بازو شکل 

می گیرد.
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کوکوی بادمجان؛ یک شام ساده و متفاوت 

به تازگی مقاله ای در نشریه »Nature« منتشر شده است 
 DNA می تواند به UV که می گوید دستگاه الک خشک کن

آسیب بزند، باعث جهش سلول ها شود وخطر ابتال به 
سرطان را افزایش دهد

صفر تا صد ماساژ کودک 
زیبایی های سرطان سا ز! 

  طرز تهیه :

1-بادمجان ها را با آب سرد بشــویید. برای کباب کردن بادمجان 

هیچ گاه پوست آن ها را نکنید.2-روی بادمجان های شسته  شده 

چند شکاف کوچک ایجاد کنید. بادمجان ها را روی شعله متوسط 

قرار دهید و شــروع به کباب کردن آن کنید.3-بعد از کباب شدن 

بادمجان به آرامی پوست آن ها را با چاقو جدا کنید.4-بادمجان ها 

را در میکســر یا غذاســاز بریزید و 4  حبه ســیر پوســت  کنــده را به 

آن اضافــه کنید.5-ادویــه و یک قاشــق غذاخوری آرد ســوخاری 

و تخم مرغ هــا را هــم بــه ایــن ترکیــب جادویی بــرای طعــم و عطر 

جدید  اضافه کنید و تمام مواد را با میکســر هم بزنید تا یک دســت 

شــوند.6-اگر طعم بادمجان کبابی را دوســت نداریــد می توانید 

بادمجان ها را درون کمی روغن ســرخ کنید و همیــن مراحل را انجام دهید.7-درون تابه مناســبی روغن را 

گرم و بعد مواد کوکو را درون روغن ســرخ کنید.8-کوکوها را بعد از سرخ شــدن روی دستمال قرار دهید تا 

روغن اضافه آن ها گرفته شود.

    فواید ماساژ کودک 

  کودکانی که ماســاژ می شــوند،خواب بهتری دارند و در بیداری هم ســرحال تر و 

خوش اخالق ترند.

  در نوزادان کم وزن و زودرس که به مراقبت بیشتری نیاز دارند، ماساژ باعث می شود 

وزن گیری بهتری نسبت به دیگر بچه ها داشته باشند.

  درد ناشی از درآوردن دندان و نفخ و جمع شــدن گاز در روده های کودک با ماساژ 

تسکین می یابد.

  میزان تنفس کودکانی که تجربه ماساژ دارند، کمتر و عمیق تر است.

  این نوزادان، در آینده برای کنار آمدن با استرس ها توانایی باالتری دارند و تحمل 

بیشتری در برابر درد خواهند داشت.

 روغن مناسب ماساژ نوزاد 

برای ماساژ نوزاد به استفاده از روغن ماساژ نیازی نیست، اما درصورتی که از روغن بهره 

می برید بهتر است روغنی را انتخاب کنید که فاقد بو و خوردنی باشد.انتخاب های خوب 

پیش روی شما روغن نارگیل، کانوال، ذرت، زیتون، دانه انگور، زردآلو، آووکادو یا کاجیره  

است. این روغن ها به راحتی جذب بدن نوزاد می شوند و ازآن جایی که خوردنی هستند، 

درصورتی که نوزاد انگشت خود را بمکد، این مواد که روی پوستش قرار دارند، به  سادگی 

هضم خواهند شد.

 زمان مناسب 

مدت ماساژ کودک می تواند 

بین 5 تا 15 دقیقه باشد و به 

سن و واکنش های کودک، 

بستگی دارد. هنگام ماساژ، 

کودک نباید گرســنه یا کامال 

سیر باشد. یک ساعت بعد 

از خــوردن غــذا و پــس از 

استحمام فرصت مناسبی 

برای این کار است. بیشتر 

کودکان پس از ماســاژ به 

خــواب مــی رونــد، بنابراین 

زمان ماســاژ را قبل از خــواب او در نظر 

بگیرید.

ماســاژ روزانه نوزاد، فایده های طوالنی مدت بر سالمت 
جسم و آرامش روان او دارد و بهترین روش برای برقراری 
ارتباط غیرکالمی عمیق با نوزاد و رفع بی قراری اوست. 

پس این فرصت را از دست ندهید.

آشپزی من

 

 

  

 

غذای اصلی

 

مواد الزم برای ۴ نفر
 بادمجان متوسط: 3 تا 4 عدد

  سیر: 4 حبه

  نمک، زردچوبه و فلفــل قرمز: به مقدار 

دلخواه

  آرد سوخاری: یک قاشق غذاخوری

  تخم مرغ:3 عدد

  روغن: به مقدار دلخواه

  

خدمات  زیبایی ناخن در چند سال گذشته در ایران و جهان طرفداران زیادی 
پیدا کرده اســت. کاشــت ناخن، مانیکور، پدیکور، فرنچ و ... بخشی از این سالمت

خدمات زیبایی هستند که استفاده مستمر از آن ها ممکن است به ضرر ناخن 

و ســالمت فرد تمام شــود. به تازگی مقاله ای در نشــریه »Nature« منتشر 

شده است که می گوید دستگاه الک  خشک کن UV می تواند به DNA آسیب بزند، باعث جهش 

سلول ها شود و با جهش سلولی، خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد. قیمت این دستگاه ها در 

بازار ایران از 500هزار تومان شروع می شود و عالوه بر سالن های آرایشی در خانه ها هم مشتری 

دارد. در این مطلب درباره خطرات اســتفاده مکرر از این دســتگاه الک خشــک کن بیشــتر 

می نویسیم.

اکرم انتصاری|   روزنامه نگار

زندگیسالم
یکشنبه
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تازه ها

چرا عاشق شکالت هستیم؟ 
محققان انگلیسی دریافتندکه محتوای چربی در قسمت بیرونی 
 شکالت چیزی است که جوانه های چشایی ما را قلقلک می دهد

 و شاید همین امر، دلیل عالقه ما  به شکالت باشد 

یافته های مطالعات دانشمندان انگلیسی  نشــان می دهد که انسان ها شکالت را بیشتر 

به دلیل بافت چربی موجود در بیرونی ترین الیه های آن  که هنگام جویدن در دهان تجزیه 

می شود، دوست دارند.

بنابراین، رضایتی که از خوردن شکالت دریافت می کنیم، بیشتر از نحوه تعامل زبان و غدد 

بزاقی با محتوای چربی موجود در شکالت ناشی می شود.

محققان همچنین به این نتیجه رسیدند که محتوای چربی موجود در عمق شکالت نقش 

نسبتًا محدودی در این میان ایفا می  کند. به گفته محققان، با درک ساز و کارهای  فیزیکی 

که هنگام خوردن شکالت اتفاق می افتد، ما بر این باوریم که می توان نسل بعدی شکالت 

را طوری تولید کرد که حس شکالت پرچرب را ارائه دهد و در عین حال انتخاب سالم تری 

باشد. کارشناســان می گویند می توانید با انتخاب شــکالت تیره تر به جای شکالت های 

شیری به شکل سالم تر شکالت مصرف کنید.

محققان به مزایای شــکالت اشــاره کرده و می گویند که فواید شــکالت به دانــه کاکائو و 

فالونوئیدهای موجود در آن مربوط می شود.

فالونوئیدها آنتی اکســیدان هایی هســتند که در برابر آســیب ســلولی از بــدن محافظت 

می کنند. برای بهره مندی از مزایای فالونوئیدهای طبیعی موجود در شکالت، به انتخاب  

شکالت هایی که حاوی 70 درصد یا بیشتر کاکائو هستند، پایبند باشید.
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

خیلی تالش کردم تا شــرایط زندگی ام را تغییر دهم و به جدا شدن از همسرم 
نیازی نباشد اما نشد که نشد. هرجور نگاه می کنم، من و خانمم به آخر خط رسیدیم 
ولی پدرم خیلی مخالف است و حتی تهدید کرده که اگر طالق بگیرم، عاقم می کند. 

وقتی درباره هیچ مسئله ای تفاهم نداریم یعنی آخر خط هستیم. راهنمایی کنید.

 

 متوفی: از این زندگی خسته شدم
جسد این دختر در خانه اش پیدا شده و براساس 
معاینات اولیه، علت مرگ او مسمومیت با قرص 
برنج اعالم شــد. فردی که با جسد مواجه شده 

و به پلیس خبر داده بــود برادر متوفی بود که در 
تحقیقات گفــت: »چند وقتی می شــد که پدر و 
مادرم با یکدیگر دچار اختالفاتی شــده بودند و 
قصد داشتند از یکدیگر جدا شوند. آن ها پس از 

دعوایی که با هم داشتند، از خانه رفتند و 
من هم به خانه دوســتانم رفتم. خواهرم 
در خانه تنها بود. چهار روزی می شــد از 
او بی خبر بودم. وقتــی دیدم تماس هایم 
را جواب نمی دهد نگران شــدم و خودم را به 
خانه رساندم و ناباورانه با پیکر بی جان او مواجه 
شدم. خواهرم هیچ مشکلی نداشت و نمی دانم 
چرا جانش را از دســت داده اســت.« در ادامه ، 
ماموران با نوشــته های عجیبی روی در و دیوار 
 خانه روبه رو شــدند. با ماژیک نوشــته شده بود
» از ایــن زندگی خســته شــده ام.«)منبع خبر: 

تابناک(
تاثیر دعواهای پدر و مادر بر فرزندان

بیشــتر والدین به این موضوع واقف هستند که 
دعوا مقابل چشمان فرزندان کاری نادرست و 
ناشایست اســت، اما در بیشتر مواقع والدین به 
این موضوع توجهی نمی کنند و جلوی فرزندان 
خود با یکدیگــر جر و بحــث می کننــد. معموال 
بچه ها متوجه ناســازگاری ها و تعارضات پدر و 
مادر می شــوند و اگر به طــور مداوم شــاهد زد و 
خورد آن ها باشــند، نشــانه هایی از پریشــانی و 
ناراحتی های فیزیکی و احساســی از خود بروز 
می دهنــد. کودکانی کــه در معرض مشــاجره 
والدیــن خــود هســتند عصبــی، پرخاشــگر و 
مضطرب اند و نســبت به دیگر همســاالن خود 
اعتمادبه نفس کمتری دارند و در موارد شــدید 
حتی به خودکشــی هــم فکــر می کننــد که در 
ماجرای اخیر، این تصمیم  اشــتباه گرفته  شده 

است.
 واکنش کودکان به مشاجره والدین

تحقیقات نشان داده است چیزهایی که والدین 
تجربــه می کننــد، بچه ها هــم تجربه 

خواهنــد کــرد. از ایــن رو، 
اگر والدیــن عصبانی و 

ناراحت باشــند، این 
احساســات به دیگر 
اعضــای خانواده هم 

خواهدشــد.  منتقــل 
فرزندان بــه خصوص 
در سنین کم به امنیت 

روانــی نیــاز دارنــد و 

وظیفه تامین این نیــاز بر عهده والدین اســت. 
کودک به محض بلند شــدن صدای پدر و مادر 
احســاس نگرانی و ناامنــی می کنــد. والدین، 
نقطه امــن و یگانه پناهــگاه فرزندان هســتند، 
بنابراین هنگام مشاجره، فرزندان نمی دانند به 

چه کسی پناه ببرند.
فقط کودکان آسیب نمی بینند

برخالف این تصــور رایج کــه جروبحث والدین 
فقط روی کودکان تاثیر می گذارد، فرزندان در 
همه ســنین تحت تاثیر نزاع های میان والدین 
قــرار می گیرنــد و روابط میــان والدیــن یکی از 
قوی ترین تاثیرات را در بهداشت روانی طوالنی 
مدت، خوشــبختی و شــانس زندگی افــراد در 
آینده دارد. از ســوی دیگر اگر فرزندان شــاهد 
وقایع ناراحت کننده و به خصوص دعوای پدر و 
مادرشان باشند در طول زمان خوش بینی خود 
درباره جهان و توانایی های خود را برای به دست 

آوردن هماهنگی و عشق از دست می دهند.
حداقل در مقابل فرزندان رعایت کنید

در بیشتر موارد والدین در دعواهای میان خود 
به فرزندان اهمیتی نمی دهند و گمان می کنند 
کودک شان متوجه چنین مســائلی نمی شود. 
آگاهی از تاثیرات مخرب دعوای والدین به آن ها 
کمک می کند تــا به اصــالح رفتــار و ارتباطات 
خود بپردازند. دعوا و جر و بحث بخشــی از یک 
زندگی معمولی است و هیچ راهی وجود ندارد 
که بتوان به طور کامل از آن جلوگیری کرد، اما 
همه ما وظیفه داریم به عنــوان والدین، حداقل 
در مقابل فرزندان رعایت کنیم تا بتوانیم آرامش 
بیشتری را برای آن ها فراهم کنیم. از طرفی جر 
و بحث ما در مقابل فرزنــدان می تواند تاثیرات 
ناخوشایندی روی آن ها بگذارد و آرامش روانی 
را از آن ها بگیرد. حواس مان باشد 
که گاهــی خیلــی زود، دیر 
می شــود. دقیقا مثل پدر 
و مــادری که حــاال باید در 
عزای دختر 30 ساله شــان 
بنشینند چون اصال فکرش را 
هم نمی کردند این مسئله، 
این حجم از فشار روانی را 

به او   وارد کند.

 
دکتر	الناز	علوی|				متخصص	روان	شناسی		

برخی والدین زمانی که به مشاجره با یکدیگر می پردازند به تنها چیزی که 
فکر می کنند اثبات حرف شان است و آن چه که از آن غفلت می کنند حضور 
فرزندانی است که شاهد دعوای آنان هســتند. تاثیر مشاجره والدین بر 
فرزندان حتی می تواند از تاثیر طالق هم بیشتر باشد و موجب آسیب های 
روانی در فرزندان شود. به تازگی، پیدا شدن جسد دختری جوان در یک خانه، تیم جنایی را با 
یک پرونده مرموز روبه رو کرده اســت. متوفی، دختری حدودا ۳۰ساله بوده که چهار روز از 
مرگش می گذشته است. به نظر می رسد دلیل این اتفاق تلخ برای این دختر، به جروبحث های 

مداوم چندین سال اخیر والدینش برمی گردد.

محوری

 رداپی دعواهای والدین 
در مرگ مرموز دخرت جوان
مروری بر آسیب های جروبحث پدر و مادرها روی فرزندان به بهانه 

پیدا شدن جسد یک دختر 30 ساله که قربانی این ماجرا شده است

مشاوره
 زوجین
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                      یک شنبه  
    ۹بهمن ۱۴۰۱  

۷ رجب ۱۴۴۴  
۲۹ ژانویه ۲۰۲۳  

 شماره ۲۳۶۱ 

* عروســک های »غصه« کــه مربوط به 
کشور گواتماال بود، یک جوری بودن که 
آدم با دیدنش غصه دار می شــد! با سیم 

ساخته شده بود و پارچه های پاره!
* من ســوپ شــیر و قارچ خیلی دوست 
دارم، البتــه ســوپی که خانمم درســت 
کــه  رســتوران ها  مــال  نــه  می کنــه 
شیرهاشــون آبکیــه. مربوط بــه مطلب 
»سوپ شیر و قارچ به سبک رستوران ها« 

در صفحه سالمت.
* مطلب تفاوت  های تراپیست، مشاور، 
روان پزشک، روانکاو  و  نوروتراپیست رو 

خوندم ولی قاطی کردم همه رو با هم!
* وقتی همه کارها شــده با پارتی بازی 
و آشناهاشــون رو میارن ســر کار، چاپ 
مطالبی مانند »مقابله با ویروس نا امیدی 
در محیط های کاری« بی فایده اســت. 
ریشه در جای دیگر است، الکی لقمه رو 

نپیچونین دور سرتون.

و  تبلیــغ  روی  کمــی  ایــران  اگــر   *
پیوست های فرهنگی عروسک های دارا 
و سارا کار می کرد، می تونست در جهان 
اسالم براش یک عالمه مشتری پیدا کنه، 

چون ما عروسک مسلمان نداریم.
* آقــای کارگر آب و فاضالب کــه در این 
هوای ســرد، رفتــی داخل گــودال آب، 
اگر مسئول تو به جای تو رفته بود در آن 
گودال، تا حاال صد بار، سختی کار به شما 

تعلق گرفته بود.
* در صفحــه خانــواده نوشــتید کــه 
حساس شدن مغز عاقبت استفاده زیاد 
دانش آموزان از شــبکه های اجتماعی. 
دلم ســوخت که کاش وزارت ارتباطات 
از فرصت فیلترینگ استفاده می کرد و 
حداقل سواد رسانه ای مردم به خصوص 
نوجوانان و جوانان را بــاال می برد تا بعد 
از وصل شدن شــبکه های اجتماعی، با 

آگاهی ازش استفاده بشه.

دربــاره تفاهــم و این کــه باید 
بــرای رســیدن بــه آن زحمت 
کشید، بارها در همین صفحه 
نکاتی مطرح شــده اســت، اما 
شــما گفته اید که »وقتــی درباره هیچ مســئله ای 
تفاهــم نداریم یعنی آخر خط هســتیم«. مشــکل 
اصلی شما، همین تفکر اشتباه تان درباره رسیدن 

به تفاهم است.
   5 پیش نیاز برای رسیدن به تفاهم

شاید اگر شما و همسرتان پیش نیازهای رسیدن 
به تفاهم در زندگی مشــترک را بدانید، به طالق 
نیاز نداشــته باشــید: 1- پذیــرش یکدیگر: به 
این معنی اســت که به همســرتان اجازه بدهید، 
همان طور که هست باشد نه آن طور که شما دوست 

دارید. از او توقع نداشته باشید که دقیقا شبیه شما 
فکر کند. 2- درک احساســات همســر: برای 
صحبت های همسرتان گوش شنوا باشید بدون 
قضاوت و نصیحت کردن. 3- صداقت: صداقت 
یعنی داشــتن رابطــه صمیمانه و قابــل اعتماد با 
همسرتان. همسرتان باید اطمینان داشته باشد 
که وقتی از احساسات خود با شما صحبت می کند 
یا اطالعاتی از خود به شما می دهد، رازدار هستید 
و او را مســخره نمی کنید. 4- رضایت شخصی 
از زندگی: این مقولــه را باید یکی از راه های مهم 
رسیدن به تفاهم در زندگی دانست. هر فردی باید 
زمانی را برای خودش صرف کند و برای نیازهای 
شــخصی خودش اهمیت قائل شــود؛ چه شوهر 
و چه زن.  5- احســاس دریافت دو جانبه: اگر 
ما بــرای رفع نیازهای همســر و آرامــش او تالش 
کنیم و برای خودمان وقت صرف نکنیم و نیازهای 

مهم خودمــان بــرآورده نشــود، نمی توانیم برای 
همسرمان کمک موثری باشیم. بنابراین باید این 
تعامل را برقرار کنیم و از زندگی شخصی خودمان 
نیز احســاس مثبت بگیریم. باید احســاس کنیم 
روابط مان عادالنــه، دوجانبه و همکارانه اســت. 
واقعیت این اســت کــه باید دو طرف بــرای حفظ 

زندگی تالش کنند.
  مایوس شدید اما ...

نمی دانم چند سال از زندگی  مشترک شما گذشته 
اما چون توام با اختالف بوده، شما را مایوس کرده 
است، اما بدانید طالق راه  حل نیست. چنان چه 
بلد نباشید درست زندگی کنید و مهارت ارتباط 
موثر را ندانید، بیشتر اوقات در زندگی مشترک و 
شخصی تان با مشکل مواجه خواهید شد. موارد 
ذکر شده را به طور جدی در زندگی اعمال کنید 
و به جای تمرکز و بزرگ دیدن منفی ها و مشکالت 
به نــکات مثبت یکدیگــر ارزش بدهیــد و آن ها را 
ببینید. چشم پوشی از خطاهای یکدیگر، گذشت و 
بخشش الزمه حفظ زندگی مشترک است. توصیه 
اکید من به شما این است که با مراجعه به یک زوج 

درمانگر، تصمیمی عاقالنه بگیرید.

فریبا	البرز|	کارشناس	ارشد	مشاوره	خانواده

   از افزایش شادابی تا پیشگیری از افسردگی
بــر اســاس پژوهش هــای جدیــد روان 
شناسی، طبیعت گردی و قدم زدن باعث 
افزایش ســطح انرژی و شادابی می شود. 
یکــی از مهــم تریــن تاثیــرات پیــاده روی 
در طبیعــت کاهــش و حتــی پیشــگیری 
از افســردگی اســت. دیــدن زیبایی های 
موجــود در طبیعــت و دوری از زندگــی 
روزمره شهری برای انسان، آرامش روانی 
را به دنبال دارد که مانند یک داروی آرام 
بخش اثر می کند و در درمان افســردگی 
بســیاری از افراد مثــل یک معجــزه عمل 
خواهــد کــرد. افــرادی کــه از اختالالت 
افسردگی خفیف تا شدید رنج می بردند، 
هنگام قــرار گرفتــن در طبیعــت، خلق و 
خوی شــان به طــور درخورتوجهی بهبود 
مــی یافــت. همچنیــن ایــن افــراد بــرای 

بهبودی و بازگشــت به حالت عادی، انگیزه و انرژی بیشــتری داشتند. تحقیقات 
اخیر نشــان داد که بیرون از منزل بودن با کاهش ترشــح هورمــون »کورتیزول«، 
اســترس را کاهش می دهد. پیاده روی در طبیعت و انجــام فعالیت های دیگر در 
خارج از منزل باعث تقویت توجه و تمرکز می شود. شواهدی وجود دارد که نشان 
می دهد ارتباطات محیطی قوی با عملکرد بهتر، افزایش تمرکز و کاهش احتمال 
ابتال به اختالل کمبود توجه مرتبط اســت. مطالعه ای در دانشگاه کانزاس نشان 
داد که گذراندن زمان بیشــتر خارج از منــزل و صرف زمان کمتر با دســتگاه های 
الکترونیکــی، می تواند مهارت های حــل مســئله را افزایش دهــد و توانایی های 

خالق را بهبود بخشد.
  جسم سالم، الزمه داشتن روان آرام

همه ما می دانیم جسم ســالم الزمه داشــتن ذهن فعال و روان آرام است. طبیعت 
با تاثیــر بی نظیری که بر جســم و بدن مــا می گذارد، مــا را به ذهنی ســالم، فعال و 
روحیه ای آرام و با نشاط می رساند. طبیعت نور آفتاب و فواید بی نظیرش را به جسم 
هدیه می کند. نور آفتاب از منابع مهم برای تامین ویتامین D بدن است. گردش و 
تفریح در طبیعت از ســاده ترین روش های جذب نور آفتاب و بــه دنبال آن ویتامین 
D اســت و باعث اســتحکام اســتخوان ها می شــود. ویتامین D عالوه بر استحکام 
استخوان ها از بروز ســرطان های مختلف هم جلوگیری می کند و احتمال ابتال به 
بیماری ام اس را که یک بیماری خودایمنی اســت با افزایش ایمنی بدن به شــدت 

کاهش می دهد.
  پاک سازی ذهن با پیاده روی

پیاده روی طوالنی مدت در طبیعت، در واقع فرصتی برای پاک سازی ذهن است. 
وقت گذرانی در طبیعت به ما کمک می کند تا در لحظه زندگی کنیم؛ در هوای آزاد 
نفس بکشــیم، به صدای پرندگان گوش دهیم و گلبرگ های یک گل زیبا را لمس 
کنیم. می توانیم از طبیعت درس های ارزشــمندی بیاموزیــم. طبیعت حقایقی را 
آشــکار می کند که به ما کمــک می کند رابطه بهتری با درون مان داشــته باشــیم، 

بنابراین باید توصیه این مرد 100 ساله را جدی گرفت.

 شادابی با عمل به  توصیه 
یک مرد 1۰۰ ساله!

ویدئویی از یک آقای 100 ساله در شبکه های اجتماعی پربازدید 

شده که می گوید برایتان یک نصیحت متفاوت اما فوق العاده دارم

به آخر خط رسیدم ولی پدرم مخالف طالقم است

 
دکتر	سید	علی	ظریفی|				روان	شناس	

توصیه های یک پیرمرد 1۰۰ ساله که یک راه حل کم هزینه 
برای لذت بردن از زندگی را مطرح کــرده، توجه کاربران 
شبکه های اجتماعی را جلب کرده است. او در یک ویدئوی 4۰ 
ثانیه ای می گوید: »سال 2۰2۳ تقریبا 1۰۰ سال از تولدم 
می گذره، گذشت شب و روزهای زیادی رو شاهد بودم. اما نصیحتی که می خوام 
بهت بکنم از همه نصیحت ها مهم تره. برو بیرون و در طبیعت باش، هوای تازه 
استشمام کن. خیره شدن به آینه جادویی یا همون گوشی و نشستن در خانه، 
ذهنت رو دیوانه می کنه. پیاده روی اون بیرون، ابرهای شک و تیرگی رو از ذهنت 
بیرون می کنه. عالی باش دوست من. عمو جک هستم و پایان.« آیا پیاده روی در 

طبیعت، از منظر روان شناسی هم توصیه می شود؟

شبکه های 
اجتماعی 

اگر به هر دلیلی افکار 

ناخوشایند و خطرناکی 

سراغ ذهن شما آمد 

بالفاصله با شماره 123 

اورژانس اجتماعی 

تماس بگیرید
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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.

مســافرخانه مــدرن- گوســفند جنگلــی 9. بخیــه– عینا 
10.اولین داروی آنتی بیوتیک- دندان سست 11. صلیب 
- خســیس پس نمی دهد– تحریر 12. مشــتلق- اســباب 

بازی کودک

عمودی :1. خبرگــزاری اتریش–گیاه دبوســک- کوزه 
بزرگ 2.کجــاوه بی ســقف- اصطالحی در فیلــم برداری 
3.صدمتر مربــع– پارچه روپوشــی قدیمی-دانــه روغنی 
کوچک 4. غذای روســی- خورشــید 5.یــارو- کهن ترین 
بخش ادبیاتی اوستا 6.لجباز–کشور آسیایی 7. َدم – زندان 
معروف فرانسه 8. اثر ژان ژاک روسو- القا 9.وقت– جدید 
10.رگ ناجهنده- حالل الک– ضمیر غایب 11. بیماری 
سرســام – واحد اندازه گیری حرارت 12. از شــبه فلزات- 

پایتخت فیلیپین- برس تمیز کردن اسب

افقی:1.آویشن کوهی- علم تشــریح 2.امضای مختصر- دهان عرب-زیرک 3.موجود 
موهوم-روغنی دارویی 4. توخالی- عصبانی 5.ســالخورده- گریســتن بر مرده-تصدیق 
آلمانی 6. گل ســپید کوچک- پارچه براق 7.زاپاس– آســیاب دستی 8.ســخن بی پرده- 

افقی:1.بلندی-کاالی دست نخورده 2.ماه ششم فرنگی- قاچ نشده- پوچ 3.واحد دارو-
هواپیمای مسافربری- باالی فرنگی 4.جاویدان- میوه تلفنی 5.دستبند- مذکر 6.آرزو-
مهندس معمار 7.ورزش آبی- نوعی آب نبات  8.قورباغه- هرج ومرج 9.زه-آویشن کوهی 

10.توپ را می دهند- جانشین- چیز 11.نماینده- 
بی مو-ماشین راه سازی 12.کاپیتان- نوعی انگور

  

عمودی :1.ثعبان-ساز زهی 2.مقابل شب -کفش- 
پرنده شمالی 3.خط کش مهندسی- نماینده مجلس 
اعیــان- عزیــز تابســتان 4. نیســتی-از دروازه هــای 
قدیمی شهر تهران- فرزند پسر 5. بیهوده-زائو ترسان 
6.کــژدم- از تورنمنت های ورزشــی 7.مومیــا- برتر 
8.حرف ندا- برج حمل 9. طبل بزرگ- عنصر شماره 
28- جامه پشمینه درویشان 10.آش- باالترین درجه 
نظامی-ضمیر فرانســوی 11.درخت جوان- جزیره 
شطرنجی- حاد 12.  از کشــور میزبان اخراج کردن- 

قطعی برای کتاب

پاسخ  ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها
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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
یکشنبه

9بهمن۱۴۰۱
7رجب۱۴۴۴
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رئیس سازمان غذا و دارو: نقدینیگ، درد اصیل دارو 
است

مردم: عه چه جالب، درد اصلی ما هم هست!

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن: ســال ســخت آیب 
در پیش است

شهروندان: فکر نون کن که خربزه آب است!

مناینــده مجلس: افزایــش قیمت قبــوض برخی از 
مشرتکان خانیگ قانوین است

برخی مشــترکان:خب خیال مون راحت شد.  کاش همون 

قانون بگه از کجا پولش رو بیاریم؟!

وزارت راه: ایرالین ها ملزم به ابزگرداندن اضافه وجه 
دریافیت از مسافران هستند

مدیر ایرالین: اون که خرج شد و رفت. به جاش یه تی تاپ 

اضافی می دیم بهشون!

   قدرت خریدم فقط تا فکر کردن به خرید می رسه . 

 من این  جــوری ام کــه اگه اســتیکر و گیف نبــود قدرت 

تکلمم رو تو فضای مجازی از دست می دادم. 

 یه لگــن قارچ خــرد می کنــی می ریــزی تو ماهیتابــه، یه 

نعلبکی تحویل می گیری. این قارچ ها هم مسخره مون کردن.  

 عمیقا دوست دارم برگردم به روزهایی که سامان گلریز 

بــا خامــه شــکالتی و ســیرابی آموزش پخــت قورمه ســبزی 

می داد.

حرص در آورترین لبخند  دنیا

من خنده این آدم ها تــوی پیام هــای بازرگانی رو درک 
نمی کنم. خیلی رو ُمخ هســتن. حاال اونی رو که وســط 
ســینما و  رســتوران هی یادش میاد از کجا بره چیزمیِز 
قسطی بخره تا حدی می شه درک کرد، اما یک خانومه 
هســت، بچه هاش با لباس های ِگلی و کثیف می رســن 
خونه، اینم یک لبخند ژوکوند می زنه؛ پودر رخت شویی 
رو بر می  داره و بعدش همه لباس ها رو می ریزه تو ماشین 
لباس شویی. واال این ویدئو باید تبلیغ قرص آرام بخش 
باشه تا پودر رخت شــویی. اصال باید تبلیغ دمنوش گل 
گاو زبون باشــه!یعنی چی آخه؟بچه لباســش رو کثیف 
کرده بعد بهش می خندین؟ این بچه البد پس  فردا می 
گه با دختر مورد عالقه ام می خوام ازدواج کنم. من یک 
بار لباســم این جوری شــد مامانم رفت یکی از نوادگان 
مرحوم بروس لی رو برای تربیت فیزیکی من استخدام 
کرد. خوب که توجیه شدم خودم رو با لباس ها انداخت 
تو ماشــین  لبــاس شــویی، بعدشــم خشــک کن رو زد. 
درحالی که به  خاطر گردش زیاد پالســمای خونم جدا 
شــده بود و روح آقابــزرگ خــدا بیامــرز رو می دیدم که 
داشــت باهام بای بای می کرد و می گفت وقتشــه بیای 
پیش خــودم، منو از تو ماشــین لباس شــویی کشــیدن 
بیرون و تعهد محضــری دادم که دیگه لباســم رو چرک 
نکنم. اون وقت این  جا طرف لبخند می زنه. یعنی چی؟     

تاپخند

تیتر خند

این دو
تصویر از
برداشت گل 
نرگس در 
آزادشهر )ایرنا(
    5 اختالف با 
یکدیگر دارند. 
سعی کنید آن ها 
را به تنهایی 
یا با کمک 
اطرافیان پیدا 
کنید. با این کار 
ضمن سرگرم 
شدن ،   آلزایمر 
را هم از خود دور 
خواهید  کرد.

اختالف تصاویر

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

شروع کنید!

در ایــن روزهای ســرد اگر قفــل در خانه یا 
خــودروی شــما یــخ زد مقــداری مایــع 
ضدعفونی کننده )مواد غیر چرب( به کلید 
یا سوئیچ اســپری و ســپس آن را وارد قفل 

کنید. الکل باعث ذوب شدن یخ می شود.

کیدوکو

با حروف زیر جدول متناســب با خانه های 
هر ردیف، کلمه بامعنی بسازید.

بازی کلمات

ترفند

برای
 کودکان

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

کیدوکو :

نقطه بازی :معمای تصویری :

بازی کلمات:
سه حرفی: 

وطن، نوا

چهار حرفی:
 طویل، ویال

پنج حرفی:
 لیوان، وانیل

شش حرفی: 
طوالنی

اختالف تصاویر :

ب :
سیر یا

م

معمای تصویری

نقطه بازی

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

با دقت نقطه ها را به 
هم وصل کنید که در 
انتها، دو سر خط به 
هم برسد. با رعایت 
این قانون؛ خط  باید 
در نقطه های سیاه 
بشکند و از روی 
نقطه های سفید، 
صاف عبور کند. 
مانند نمونه:

یکی از این گوسفندهای ناز، دهان ندارد. در چند ثانیه آن را پیدا می کنید؟

مسیر یاب
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