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برای وزرای  •  در حالی وزیراقتصاد 
کشاورزی و آموزش دستور شناسایی و 
فروش اموال مازاد این وزارتخانه ها را 
صادر کرده که تازه قرار شده از روزهای 
آینده درباره این موضوع در مجلس  بحث 
شود، این قدر شتاب زدگی برای فروش 

اموال چرا؟
 هر وقت تو دنیا زلزله میاد همه هشدار  •

می دهند خانه های ما ایرانی ها ایمن 
نیست ... بعد از چند روز هم همه فراموش 
می کنیم و کاری انجام نمی شود! ای 

کاش فکری اساسی می شد.
 همیشه سعی کنین تو مسیری قدم  •

بذارین که شما رو می ترسونه، چون تنها 
راه پیشرفت شما همین راهه.

تا فـردای  •  ما همیشه کار می کنیم 
بهتری داشته باشیم اما وقتی فـردا میاد  
به جای این که لذت ببریم باز دوباره به 
فـردای بهتر فکر می کنیم. بیایید »امروز« 

بهتری داشته بـاشیم.
 آقای باهنر فرمودند نظام برای تکرار  •

نشدن اغتشاشات باید فضای انتخابات را 
بازتر کند! نه عالی جناب! کامال مشخص 
است که می خوای از آب گل آلود ماهی 
بگیری، برای مردم هیچ فرقی نداره که 
کدوم شخص یا جریان سیاسی قدرت 
رو در دست داشته باشه. مردم فقط 
مدیریت عالی و کارآمد در همه سطوح را 
می خواهند و تمام! این حنا برای مردم 
خسته از مشکالت دیگه رنگی نداره، 

آقای باهنر!
مان  • خارجی  سیاست  که  زمانی  تا   

نمی  حل  مشکالتمان  نشود،  درست 
شود و وضعیت اقتصادی مان هر روز 

خراب تر می شود.
در  • قبولی  نمره  کشیدن  پایین   

آزمون های وکالت، دار دآثار خودش را در 
دادگاه ها نشان می دهد! مثال در پرونده 
ای وکیل ...، در ستون خواندگان، هم 
متوفی را به دادگاه احضار می کند، هم 

وراث متوفی را! یا در پرونده ای، وکیل 
عادی  مستند  امضای  به  خواندگان، 
منتسب به مورث موکلش هم ادعای جعل 
امضا می کند، هم به امضا تردید می کند! 
یعنی ابتدایی ترین قوانین را نمی داند! 
مسلم است که متضرر و قربانی این پرونده 
ها، مردم هستند! برای بر عهده گرفتن 
وکالت مردم باید سال ها حقوق خواند، 

تا حقوق دان شد!
 بعضی از مراکز پزشکی در شهرهایی  •

از جمله اصفهان فقط ظاهری آراسته و 
نمای شیک و امروزی دارند ولی وسایل 
و تجهیزات آن ها اغلب قدیمی و فرسوده 
است به خصوص در  زمینه آزمایشگاه 
ها و مراکز عکس برداری پزشکی مانند 
ام آر آی و سونوگرافی و سی تی اسکن؛ 
به همین دلیل دقت و حساسیت الزم را 
ندارند، ولی همان نرخ ها و تعرفه های 
مصوب را از مراجعان دریافت می کنند که 
به رسیدگی و بازرسی های مکرر و دوره 
ای و به طور کلی کنترل های بیشتری 

نیاز است.
 در سایه نبود نظارت یا ضعف نظارت  •

جهاد کشاورزی، در میادین میوه وتره بار، 
گوجه فرنگی نارس ولی با ظاهری رسیده 
و قرمز عرضه می شود و مردم از این بابت 
ناراضی و ناراحت اند و احساس می کنند 
سرشان کاله می رود. لطفا مسئوالن 
مربوطه نظارت و کنترل بیشتری داشته 

باشند.
 منتقدان محترم برنامه پاورقی، واقعا  •

باید گاهی اوقات برای شست و شوی 
چشمان مان از ترشحات رسانه های 
بیگانه، برنامه پاورقی و امثال آن را ببینیم. 

متشکرم.
 تاکید آقای مخبر بر لزوم مصونیت  •

قضایی برای هیئت هفت نفره فروش 
اموال دولتی و قول ایشان در سالمت 
واگذاری ها مرا به یاد قول ها و وعده های 
برکت  واکسن  انبوه  تولید  در  ایشان 

انداخت که هیچ گاه محقق نشد.
 مردم وعده های وزیر اقتصاد را در  •

خصوص کم کردن نرخ ارز و مهار تورم 
کامال به  خاطر دارند و وضعیت فعلی 
اقتصاد را هم می بینند. حاال چطور باید 
وعده جدید ایشان در خصوص شفافیت 

واگذاری اموال  دولتی را باور کنند؟
 برای سرقت انجام شده از منزلم پلیس  •

۱۱۰  منو به پاسگاه ارجاع داد. پاسگاه 
رفتم گفتن  واحد تجسس چرا اومدی 
باید بری دادگاه، در حالی که یک وکیل 
زبده گفت باید می رفتم دفتر خدمات 
قضایی. چرا راهنمایی اشتباهی می 
کنین برادران محترم؟! پاسکاری برای 

چیست؟ هر کس یه حرفی می زنه. 
خراسان  • بهداشت  است  شایسته   

شمالی، در این ایام مبارک دهه فجر و 
سالگرد پیروزی انقالب با تمام سعی و 
کوشش خانه بهداشت ا... وردیخان که 
چهار روستا را از نظر بهداشتی تامین می 
کند، افتتاح کند. استاندار محترم هم 
هماهنگی کند که این روستاها با توجه به 
جمعیت شان به شدت نیازمند این خانه 

بهداشت هستند.
 عزیزانی که در مجتمع ها ساکن هستید  •

به فرزندان خود بگویید خط کشیدن روی 
ماشین دیگران آثار بی تربیتی خودشان 
را به جا خواهد گذاشت که مقصرش 

شمایید و حاصل دیگری ندارد.
 خواستم تشکر و قدردانی فراوان کنم  •

از وزیر بهداشت به خاطر اقدامات مثبت 
در زمینه درمان. من خانمی هستم بدون 
سرپرست و بیمه درمانی، مدتی است 
از بیماری رنج می برم، فکر کردم توان 
پرداخت هزینه های درمان را ندارم ولی 
وقتی اقدام به درمان کردم فقط با دادن 
شماره ملی، ویزیت و آزمایش و داروهایم 
شامل بیمه خدمات درمانی شد. چه 
خوبه فقط نیمه خالی رو نبینیم و گاهی 

نیمه پر رو هم ببینیم.
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اهمیت راهبردی »عقاب ۴۴« 

هیچ چیز در عرصه دفاع از دارایی های یک ملت 
مهم تر از پدافند عامل و غیر عامل نیست . هزاران 
میلیارد خرج زیرساخت ها ، تاسیسات و تجهیزات 
اساسی و حساس می شود اما اگر امکان دفاع از 
آن ها نباشد به راحتی توسط دشمن قابل تهاجم 
و تخریب هستند . روز گذشته یکی از مهم ترین 
اقدامات ارتش در حوزه پدافند غیر عامل و حفظ 
ــران رونمایی شد و شاهد  دارایـــی هــای ملت ای
رسانه ای شدن پایگاه هوایی زیرزمینی " عقاب 
44 " بودیم . پایگاهی که همه ویژگی های یک 
پایگاه هوایی رو زمینی را دارد و می تواند انواع 
جنگنده های شکاری بمب افکن را در خود بپذیرد 
تسلیح کند و برای هر حمله و آفندی مهیا سازد با 
این تفاوت که در عمق زمین و زیر کوه قرار گرفته 
و دشمن از طریق پیشرفته ترین و سنگین ترین 

تسلیحات خود هم قادر به انهدام آن نیست .
اما مهم ترین نکته در این پایگاه رعایت اصول 
اساسی پدافند غیرعامل در آن است . همه ما 
تجربه شیرین ساخت تاسیسات اتمی فردو در زیر 
زمین را به خاطر داریم . تجربه ای که باعث شد 
دشمن از صفر کردن غنی سازی در ایران ناامید 
شود و بپذیرد ایران به غنی سازی هرچند محدود 
ادامه دهد . حاال با رونمایی از عقاب 44 که یکی از 
چند پایگاه زیرزمینی نیروهای هوایی در گستره 
جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود، می 
توان گفت در این حوزه نیز دشمن فهمیده که حتی 
با بمب های سنگر شکن بمب افکن های راهبردی 
خود نیز نمی تواند توان دفاع و حمله هوایی ایران را 
صفر کند و همین می تواند خنثی کننده نقشه های 
تهاجمی آن ها باشد . عالوه بر این وقتی این را در 
کنار ساخت شهرهای متعدد موشکی زیرزمینی 
سپاه و پایگاه پهپادی 3۱3 زیرزمینی که چند ماه 
قبل توسط ارتش رونمایی شد قرار می دهیم می 
توانیم نتیجه بگیریم قدرت دفاع و تهاجم هوایی  
نیروهای مسلح ایــران امــروز نه تنها به باالترین 
درجه نسبت به دیگر کشورهای منطقه رسیده به 
گونه ای که مشتریان پروپاقرصی هم برای خرید 
پیدا کرده بلکه با رعایت این اصل مهم مهندسی 
رزمی و پدافند غیر عامل، نفوذ ناپذیر نیز شده و 

همین نبود امکان انهدام توسط دشمن کابوسی 
سهمگین برای آن ها را رقم می زند که موضوع کم 

اهمیتی نیست.
پایگاه عقاب 44 به گفته مقامات ارتش ایــران ، 
صدها متر زیر زمین قرار دارد و نه تنها جنگنده های 
تاکتیکی ارتش و پهپادهای راهبردی و برد بلند را 
در خود محفوظ ساخته بلکه آماده است تا مهمان 
جنگنده های جدید هم باشد ، موضوع مهمی که 
سرلشکر موسوی فرمانده ارتش به آن اشاره کرد. 
شاید منظور سرلشکر موسوی سوخو 35 هایی 
باشد که قرار است از روسیه بیایند و احتماال در این 
پایگاه مستقر می شوند تا این پرنده های مهلک و 
البته گران قیمت در امنیت کامل برای روز مورد 
نیاز آمــاده باشند حتی در تابلوی ورودی پایگاه 
عقاب 44 نیز یک تصویر نقاشی شده از آن ها به 
چشم می خــورد که حتما بی دلیل نصب نشده 
است. موضوع دیگر این است که در زمان هر حمله 
احتمالی یکی از آسیب پذیرترین نقاط نیروهای 
مسلح ، پایگاه های هوایی و هواپیماهای مستقر 
شده در آن هاست . با وجود پایگاه هایی همچون 
عقاب 44 این اطمینان ایجاد شده که در صورت 
هر حمله احتمالی ، همیشه چند اسکادران از 
جنگنده های ایران به شکل سالم باقی می مانند 
و این می تواند به کشورمان در زدن ضربه دوم 
کمک شایانی کند .نکته دیگر این که احداث 
این پایگاه ها در نقاط مختلف متناسب با نیازها 
و با ضریب ایمنی باال با توجه به طراحی و استقرار 
در زیر کوه ها قابلیت اجرای عملیات غافلگیرانه 
هوایی را از مکان و زمان دور از انتظار دشمنان 
ــش جمهوری  فراهم می کند. پیش از ایــن ارت
اسالمی ایران از پایگاه پهپادی 3۱3 که آن هم 
یک پایگاه زیرزمینی بود، رونمایی کرده بود و این 
روند نشان می دهد که ارتش برنامه مدونی برای 
ایجاد پایگاه های زیرزمینی در حوزه هوایی دارد 
و باید آماده رونمایی های زیرزمینی دیگری در 
آینده نه چندان دور باشیم .روزگاری در کشورمان 
در زمانی که همه چیز در وابستگی به غرب خالصه 
می شد نخست وزیــری به نام تیمسار رزم آرا در 
صحن مجلس و در پیشگاه مــردم بــزرگ ایــران 
گفت که  "ملت ایران قادر به ساخت آفتابه نیست و 
یک کارخانه سیمان را نمی تواند اداره کند" ، او به 
شکل فجیعی مرد و نماند تا ببیند جنگنده  مجهز 
ــرِد نیروی هوایی ارتــش، در عمق  به کــروز دورب
کوهستان نشست و برخاسِت سریع دارد، جایی 
نیست بخواهد بزند و نتواند! و دشمن نیز از انهدام 

آن عاجز است .

یادداشت روز

  دکتر هادی محمدی 
political@khorasannews.com

تولیت آستان قدس رضوی:

عفو متهمان ناآرامی های اخیر 
جلوه ای از رأفت و اقتدار نظام 

اسالمی است
تولیت آستان قــدس رضــوی گفت: فرمان رهبر معظم 
انقالب برای عفو گسترده محکومان و متهمان ناآرامی های 
اخیر، نشان دهنده رأفت، اقتدار و صالبت نظام مقدس 
ــزارش آستان نیوز، حجت االسالم   اسالمی است.به گ
والمسلمین احمد مروی در جلسه درس فقه حوزه علمیه 
که در بارگاه منور امام رضا )ع( برگزار شد؛ به اقدام پدرانه 
خوردگان  فریب  عمومی  عفو  در  انقالب  معظم  رهبر 
ــرد: رهبری معظم  ــاره و اظهار ک اغتشاشات اخیر، اش
ــن ها فــرزنــدان ما هستند که اغلب فریب  فرمودند »ای
خورده اند« و فرمان عفو معظم له که منجر به مختومه شدن 
پرونده فریب خوردگان اغتشاشات به گونه ای شد که 
حتی برای آن ها سابقه ای نیز درج نشود؛ اقدامی بسیار 
 ارزشمند و قابل تقدیر و نشان دهنده رأفت اسالمی است.
وی همچنین بــا تقدیر از طــراحــی و اقـــدام رئیس قوه 
ــراز کــرد: عفو  ــن عفو، ابـ ــوردن ای ــم خـ قضاییه بــرای رق
اقــتــدار و  از  گسترده متهمان و محکومان اغتشاشات 
حکایت  اسالمی  مقدس  نظام  ــاالی  ب بسیار  استحکام 
ــام مــتــهــمــان و  ــم ــر ت ــان مــی دهــد حــتــی اگـ ــش دارد و ن
محکومان ناآرامی های اخیر نیز آزاد شوند، خدشه ای 
ــا ثــبــات وارد نــخــواهــد شد. ــن نــظــام قدرتمند و ب  بــه ای
ــرد: بسیاری از  ــوی تصریح ک تولیت آســتــان قــدس رض
افــرادی که در ناآرامی های اخیر مرتکب جــرم شدند؛ 
و  القائات  هیجانات،  تأثیر  تحت  که  هستند  جوانانی 
تبلیغات مسموم و دروغ دشمنان قرار گرفتند؛ جوانان 
عزیزما باید مراقب تبلیغات باطل دشمنان باشند و فریب 
دروغ های آنان را نخورند و بدانند دشمنان ما برای رسیدن 
 به اهداف شوم خود حاضر به هر اقدام و جنایتی هستند.
وی ادامه داد: یکی از تکنیک های دشمن برای برافروختن 
آتش آشوب و اغتشاشات،  پروژه کشته سازی است که در 
آن برای رسیدن به اهداف خود افرادی را که در ناآرامی ها 
حضور می یابند، به قتل می رسانند؛ باید به نسل جوان 
 راجع به حربه های شیطانی دشمن آگاهی بخشی کرد.
حجت االسالم  والمسلمین مروی همچنین ضمن تبریک 
فــرا رسیدن ایــام ا...دهـــه فجر، گفت: انقالب اسالمی 
مبانی فکری و اندیشه ای غرب و شرق عالم را به چالش 
کشیده است، این نظام مقدس به رغم همه دشمنی ها و 
دسیسه های استکبار جهانی، 44 سال است که بر اصول 
و هویت اسالمی، ملی و استقالل طلبانه  خود ایستاده و از 
مواضع بحق خود عقب نشینی نکرده و همین ایستادگی بر 

ارزش ها و شعارها خود یک معجزه است.



کامیار - ممکن است وقوع زلزله شدید و ویرانگر در 
ترکیه باعث تغییر در روندها و نگرش های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی جامعه ترکیه شود. به طوری 
که احتمال دارد این شرایط در انتخابات آینده 
ترکیه تاثیرگذار باشد و دولت اردوغــان از طریق 
نحوه مدیریت بحران زلزله بتواند شرایط خود را 
بهتر یا بدتر کند. به طور مشخص این سوال مطرح 
است که آیا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 
ترکیه در تاریخ مقرر )۱۴ می - ۲۴ اردیبهشت( 
برگزار خواهد شد یا خیر؟ این موضوع به دو عامل 

بستگی دارد: اولین عامل شرایط فیزیکی و روند 
بحران ناشی از این زلزله مهیب نزدیک زمان 
برگزاری انتخابات است و دومین عامل به تصمیم 
اردوغان به تمدید وضعیت اضطراری اعالم شده 
پس از زلزله و تعویق انتخابات بستگی دارد. 
رئیس جمهوری ترکیه فعال به مدت ۳ ماه در مناطق 
زلزله زده این کشور وضعیت فوق العاده اعالم کرده 
است. ترکیه هم اکنون با بدترین وضعیت اقتصادی 
خود از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه 
در سال ۲۰۰۲ روبه رو است. این وضعیت در حال 

ــان است و برخی  ضربه زدن به محبوبیت اردوغ
نظرسنجی ها می گویند این احتمال وجود دارد 
که مخالفان در انتخابات جایگاه وی را تصاحب 
کنند. جالب این جاست که واکنش ضعیف دولت 
ائتالفی حاکم در سال ۱۹۹۹ پس از زلزله بزرگ 
شمال غرب ترکیه، به عنوان یکی از عوامل موثر 
در خیزش حزب عدالت و توسعه بیان می شود. 
المانیتور نوشته است: اردوغان پس از زلزله اخیر، 
ملی گرایی تند و تیز خود را کنار گذاشت و از کمک 
کشورهای غربی از جمله اسرائیل و یونان استقبال 
و هفت روز عزای عمومی اعالم کرد. واکنش و 
پاسخی موثر از سوی دولت می تواند موقعیت رهبر 
حزب عدالت و توسعه را تقویت و حس همبستگی 
ملی را تحت رهبری اردوغان ایجاد کند. با بودن 
بیش از ۸۰ درصد رسانه های جمعی در دست 
دوستان تجاری اردوغان، اقدامات دولت به صورت 
مساعد پوشش داده می شود، اما نگرش عمومی 
همزمان با گزارش هایی گسترده مبنی بر تأخیر 
تیم های نجات احتمااًل تغییر کند. اردوغان در چند 
وقت اخیر با هزینه هایی، اقداماتی برای احیای 
اقتصادی صــورت داده است از جمله پیشنهاد 
بازنشستگی پیش از موعد ۲.۳ میلیون کارگر، 
افزایش یارانه انرژی و وعده ساخت نیم میلیون 
مسکن برای اقشار کم درآمد. به نوشته المانیتور، 
برخی می گویند اردوغــان از هم اکنون به دنبال 
استفاده از بحران برای انشقاق در میان مخالفان 
است. او به جای تماس با کیلیچدار اوغلو - یکی 
از گزینه های مورد انتظار برای رقابت با اردوغان 

- تصمیم گرفت   با مارال اکسنر رهبر ملی گرای 
حزب »خــوب« تماس تلفنی برقرار کند. اکسنر 
با نامزدی کیلیچدار اوغلو و همچنین همکاری 
با کردها مخالف است. با وجود این، ابعاد فاجعه 
اخیر نشان می دهد که شاید این بار مدیریت شرایط 
حتی از توان اردوغان نیز فراتر باشد. اردوغان در 
سال های نخستین حضور خود در قدرت، محبوِب 
بسیاری از ُکردها بود. دلیل اصلی این موضوع نیز 
مواضع آشتی جویانه وی در قبال جامعه ُکردها 
و تالش او برای دستیابی به توافق صلح با آن ها 
بود. با این حال، او به تدریج از این رویکرد خود 
فاصله گرفته و مواضع تقابلی را با آن ها اتخاذ 
کرده است. جریان اپوزیسیون ترکیه که اغلِب آن 
ها از ملی گرایان سکوالریست هستند نیز چندان 
به مسئله کردها توجهی ندارند و همین موضوع 
موجب شده تا آن ها نتوانند از نقطه ضعف اردوغان 
و دولتش به نفع خود استفاده کنند. موضوعی 
که به زعم برخی ناظران و تحلیل گران یکی از 
اصلی ترین دالیل ضعف اپوزیسیون ترکیه در برابر 
ــان در جریان انتخابات این کشور است.  اردوغ
همه این مسائل موجب شده بسیاری از افراد این 
هشدار را بدهند که انتخابات آینده ترکیه آخرین 
فرصت برای مردم این کشور است تا کشور خود 
را از دام اقتدارگرایی اردوغان و همچنین بحران 
های اقتصادی و سیاسی گسترده در کشورشان 
نجات دهند. از این منظر، ترکیه زلزله زده کنونی 
با یکی از حساس ترین انتخابات تاریخ خود تا امروز 

روبه رو است.
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علیه اسالم زدایی با پارلمان حجاز!
دکترسیدرضی عمادی-  هشت ســال از به 
قدرت رسیدن ملک سلمان و پسرش محمد بن 
سلمان در عربستان سعودی می گذرد. محمد 
بن سلمان که از سال ۲۰۱۷ نیز به عنوان ولیعهد 
عربستان سعودی فعالیت می کند، در سال های 
اخیر اقداماتی را در قالب ادعـــای اصالحات 
انجام داد که این اقدامات بیش از همه به زدودن 
شده  منجر  سعودی  عربستان  اسالمی  هویت 
اســت. در واقــع آن چه محمد بن سلمان انجام 
داد و همچنان نیز پیگیری می کند، تغییر بافت 
اسالمی از عربستان سعودی اســت؛ بافتی که 
هویت تاریخی مردم این کشور و هویت تاریخی 
مسلمانان در کشورهای دیگر محسوب می شود. 
یکی از تازه ترین اقداماتی که در این زمینه انجام 
شد، احــداث مرکز درمانی در کوه تاریخی احد 
است. در این بین، فعاالن سعودی برای مقابله با 
توطئه آل سعود علیه مقدسات اسالمی در سرزمین 
حجاز و دفــاع از مقدسات مسلمانان، پارلمان 
حجاز را تاسیس کردند. سلطان العبدلی، رئیس 
پارلمان تازه تاسیس حجاز در این زمینه با بیان 
این که تالش هایی برای از بین بردن هویت حجاز 
در حال انجام است، گفت، هیچ اثری از خانه های 
پیامبر)ص( و اهل بیت، صحابه و مساجد ایشان 
باقی نمانده و همه به بهانه بدعت از بین رفته است. 
به نظر می رسد میان این اقدامات ضد دینی ولیعهد 
عربستان و مسائلی نظیر عادی سازی روابــط با 
رژیم صهیونیستی ارتباط وجود دارد. بن سلمان 
با این نوع اقدامات سعی دارد حمایت خارجی 
به خصوص حمایت البی یهودی و آمریکا را برای 
رسیدن به تاج و تخت پادشاهی در عربستان به 
دست آورد. در تخریب بناهای تاریخی و مذهبی 
عربستان، صهیونیست ها هم به کمک بن سلمان 
آمده و به بهانه سرمایه گذاری، زمین خریده  اند یا 
اماکن را تخریب می کنند. با تداوم این اقدامات، 
برخی فعاالن سیاسی و مذهبی درصدد تاسیس 
پارلمان حجاز بر آمدند و سعی دارند با این اقدام به 
مخالفت های خود علیه محمد بن سلمان سامان 
دهند و مبارزه سازمان یافته و هدفمندی را علیه 

اقدامات این چنینی ولیعهد انجام دهند.

پیشخوان بین الملل 

ویک در پرونده ای به 
بررسی شرایط پلیس 
ــاالت متحده بعد از  ای
جوانی  ــدن  ش کشته 
به دست ماموران آن 
پرداخته اســت. این 
هفته نامه در طراحی 
با  ــود  ــ ــد خ ــل روی ج

استفاده از چهره ۵ پلیسی که تایر نیکولز ۲۹ 
ساله را به قتل رساندند، در گزارش خود با عنوان 
»چرا پلیس می ُکشد؟« به بررسی دقیق رفتارهای 
غیراخالقی نیروهای پلیس آمریکا می پردازد 
و می خواهد به این سوال پاسخ دهد که کشتن 
تایر نیکولز به وسیله ضرب و شتم چه چیزی را در 
خصوص فرهنگ پلیس آمریکا آشکار کرده است؟

تحلیل روز

کارتون روز 

نمای روز 

با  توجهی  جالب  کارتون  در  پالیتیکو  نشریه 
موضوع بی خاصیت ماندن طرح اصالح پلیس 
در آمریکا، بی توجهی به افزایش نفرت و خشونت 
پلیس آمریکا را صرفًا به اوراق شدن خودروهای 

پلیس قدیمی محدود کرد.

ــی بریتانیا با  ــت ــان دول ــ بــخــش بــهــداشــت و درم
گسترده ترین اعتصاب تاریخ خــود روبــه رو شد. 
پرستاران و کارکنان اورژانس های بریتانیا از دسامبر 

حرکت اعتراضی خود را آغاز کرده اند. /یورونیوز

شیطان تک چشم!
اولین تصویر منتشر شده از سلمان رشدی ۶ ماه پس از حمله نشان می دهد یک چشم خود را از دست داده است. 

رشدی همچنین گفت به دلیل آن که بعضی از انگشت هایش بی حس هستند، خیلی قادر به نوشتن نیست

سلمان رشــدی، نویسنده مرتد که چند ماه پیش 
در نیویورک هدف حمله قرار گرفته بود به دلیل 
مشکالت جسمی که با آن ها مواجه است، قادر به 
نوشتن نیست. رشدی دیروز برای اولین بار بعد از 
حمله ای که در مرداد به او شد با روزنامه نیویورکر 
مصاحبه و تصویری از خود در حساب توئیترش 
منتشر کرده است. او در این مصاحبه گفته به دلیل 
آن که بعضی از انگشت هایش بی حس هستند، 
خیلی قادر به نوشتن نیست. البته سلمان رشدی در 
این مصاحبه روایت متناقضی از وضعیت سالمتش 
ارائه کرده است. او ابتدا در پاسخ به این سوال که آیا 
می تواند بنویسد، گفت: »آهسته تر می نویسم ولی 
دارم بهتر می شوم.« به نوشته نیویورکر خوابیدن 
هم برای سلمان رشدی چندان آسان نیست. او 
گفت: »کابوس  می بینم، نه دقیقًا درباره آن رویداد، 
بلکه درباره رویدادهای ترسناک. به نظر می رسد 

این ها دارند به پایان می رسند. می توانم بلند شوم و 
راه بروم. وقتی می گویم خوبم منظورم این است که 
بخش هایی از بدنم به وارسی های دایمی نیاز دارند. 
حمله شدیدی بــود.« خبرنگار نیویورکر نوشته، 
هنگام پرسیدن از سلمان رشدی درباره سالمتش 
متوجه شده که او با انگیزه های متناقضی به این 
سواالت جواب می دهد. یکی از انگیزه های او عبور 
از این سوال و صحبت کردن درباره مسائل ادبی، 
کتابش و مسائل دیگر بود، اما انگیزه دیگر این بود 
که به صراحت به سوال ها جواب بدهد. مثاًل گفت: 
»حالت هایی مثل   PTSD؛ اختالل اضطراب پس از 
سانحه   دارم. برایم نوشتن خیلی خیلی سخت شده 
است. می نشینم که بنویسم و هیچ اتفاقی نمی افتد. 
می نویسم ولی بعدش می بینم که مشتی مهمل 
نوشته ام و روز بعد حذفش می کنم.« او در پاسخ به 
این سوال که آیا قبل از حمله نیز چنین حالت هایی 

داشته، گفت: »در واقع نه. منظورم این است که 
تالش کرده ام ولی نه سخت.« روزنامه گاردین نوشته 
مصاحبه رشدی با نیویورکر چند روز قبل از تاریخ 
رونمایی از داستان جدیدش منتشر شده است. 
وکیل رشدی گفته که او برای تبلیغ کتاب جدیدش 
در انظار عمومی ظاهر نخواهد شد. این روزنامه 
همچنین نوشته که سلمان رشــدی بعد از حمله 
نیویورک به مدت ۶ هفته در بیمارستان بستری 
بود. او بینایی یک چشم و یکی از دست هایش را از 

دست داد.

اظهارنظر روز 

اســـتـــراتـــژیـــســـت مــشــهــور 
آمریکایی اعالم کرد که آمریکا 
در میانه چالش های امروز 
ــدت در داخل  با فقدان وح
ــه رو اســت. هنری  کشور روب
ــروز   بار  کیسینجر گفت: »ام

دیگر از اختالفات داخلی و بی نظمی بین المللی 
در زمینه مباحثات درباره این که ما که هستیم، رنج 
می بریم. ما به سختی می توانیم انسجام داخلی 
مورد نیاز را برای مقابله با چالش های پیش روی 
خود به دست آوریم. کیسینجر به »جاه طلبی های 
چین« و اوضاع خاورمیانه اشاره کرد و به گفته او خطر 
توسعه مخرب ترین سالح ها در جهان وجود دارد. 
کیسینجر همچنین به بحران اوکراین پرداخت 
که هیچ نشانه ای از فروکش کــردن آن مشاهده 

نمی شود.

چهره روز

دبیر کل سازمان ملل درباره تهدیدات 
علیه ثبات جهانی، در خصوص ادامه 
تشدید جنگ در اوکراین اظهار نگرانی 
کرد و هشدار داد، این روند می تواند بقیه 
جهان را به یک درگیری جهانی خیلی 
گسترده تر بکشاند. گوترش که با موضوع 
وضعیت جهان در سال ۲۰۲۳ سخنرانی 
می کرد، به ساعت نمادین مشهور به 
»ساعت آخرالزمان« که از سال ۱۹۴۷ 
برای نشان دادن میزان نزدیکی بشریت 
به یک فاجعه جهانی با به نمایش گذاشتن 
مقدار زمان باقی مانده تا نیمه شب تنظیم 
می شده، اشاره کرد. به گفته گوترش، 
امسال این ساعت به سبب دالیلی شامل 
جنگ اوکراین، بدتر شدن تغییرات آب 
وهوایی و تهدیدات هسته ای مداوم  روی   
۹۰ ثانیه تا نیمه شب تنظیم شــده که 
کمترین زمانی اســت که تا کنون این 
ساعت تا نیمه شب به نمایش گذاشته 
است و نسبت به سال گذشته میالدی نیز 

۱۰ ثانیه نزدیک تر است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

پس لرزه های سیاسی زلزله آناتولی
تاثیر زلزله مهیب ترکیه بر صحنه سیاسی این کشور چه خواهد بود؟ آیا این حادثه آن هم در آستانه 

انتخابات ریاست جمهوری، ضربه ای سخت یا سکوی پرشی برای اردوغان خواهد بود؟
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شعر انقالب 

الهه آرانیان- یکی از نقطه های عطف در شعر 
معاصر فارسی، پیروزی انقالب اسالمی است. بعد 
از این رویداد بزرگ، شعر فارسی تحوالت بسیاری 
را در ساختار و مضمون به خود دید و شاعران بزرگی 
در سایه سار درخت تنومند شعر فارسی پرورش 
یافتند؛ شاعرانی مانند قیصر امین پور، سید حسن 
حسینی، سلمان هراتی، علی معلم، حسین منزوی 
و.... پس از انقالب، مفاهیم اخالقی، اجتماعی 
و سیاسی بیش از گذشته وارد شعر شد. عالوه بر 
ــازه ای به  این شاعران پس از انقالب، در شاخه  ت
نام »ادبیات پایداری و مقاومت« نیز آثار برجسته و 
ارزشمندی سرودند. طبق آمار خانه کتاب جنگ 
حوزه هنری، در فاصله بین سال های ۱۳۵۹ تا 
۱۳۶۷ متوسط تولید ساالنه کتاب در حوزه دفاع 
مقدس ۱۰۵ کتاب، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ 
ساالنه به طور متوسط ۱۷۵ کتاب، از سال ۱۳۷۵ 
تا ۱۳۸۲ متوسط ساالنه ۳۸۰ کتاب، از سال 
۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ متوسط ساالنه ۶۳۰ کتاب و 
دوره آخر از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ متوسط ساالنه 
۹۵۰ کتاب در حوزه ادبیات پایداری و دفاع مقدس 
به چاپ رسیده اســت. نکته قابل توجه این که از 
این تعداد کتاب، هزار و ۹۲۲ اثر در حوزه ادبیات 
پایداری کودک و نوجوان منتشر شده است. در 
روزهای پیروزی انقالب اسالمی، به سراغ حسین 
رفتیم  انــقــالب  کسوت  پیش  شاعر  اسرافیلی، 
تا از دســتــاوردهــای شعر فارسی پس از انقالب 
بنویسیم. اسرافیلی متولد ۱۳۳۱ در تبریز است و 
آثار متعددی از جمله مجموعه شعرهای »تولد در 
میدان«، »آتش در خیمه ها«، »عبور از صاعقه«، »آتش 
در گلو« و »آینه های شعله ور« را به چاپ رسانده است.  

 فضای شعری قبل از انقالب     
در حوزه آیینی چطور بود؟

شعر آیینی آن زمان هم بود و دوستانی در این زمینه 
کار می کردند، ولی تنها افــراد خاصی بودند که 
به فضای آیینی توجه داشتند. آن هایی هم که 
کار می کردند، در جمع شاعران حضور پررنگی 
نداشتند و شعرهایشان برای ذوات مقدس، بیشتر 
شامل مباحث عمومی ائمه بود؛ مثاًل اگر قصیده  
۸۰ بیتی برای امام رضا )ع( سروده بودند، تنها ۲۰ 
بیت آن درباره حضرت رضا )ع( بود و بقیه بیت ها 
شامل جلوه های عمومی اهل بیت )ع( بــود، اما 
بعد از انقالب، هم بیشتر شاعران در حوزه آیینی 
شعر گفتند، هم زبان روز را به کاربردند و هم به 
ویژگی های خاص معصوم توجه داشتند؛ یعنی اگر 
شعری درباره امام حسن مجتبی )ع( سروده شده، 
دقیقًا ویژگی های امام حسن مجتبی )ع( در آن شعر 
وجود دارد و مخاطب دو بیت آن را که بخواند، متوجه 

می شود شعر درباره امام حسن مجتبی )ع( است.

 علت کمتر پرداخته شدن به شعر آیینی     
قبل از انقالب، برخورد با شاعران بود یا اشراف 

نداشتن آن ها به مباحث دینی؟
هر دو. تبلیغات اجتماعی در آن دوره طوری بود که 
اگر شاعری شعر آیینی می سرود، او را فردی ُاّمل 
می دانستند، نه فردی متعهد به باورهای دینی. در 
جامعه مباحث غیردینی تبلیغ می شد. در آن زمان، 
حکومت علیه موضوعات دینی حرکت می کرد و 
از طرف دیگر افراد خاصی به مباحث و باورهای 
دینی در شعر روی می آوردند؛ مانند دکتر سید علی 
موسوی گرمارودی که همان موقع شعر فاخر »در 
سایه سار نخل والیت« را سرود. زبان بیشتر شاعران 

در شعر آیینی ضعیف بود و به روز نبود.

 به نظر شما شعر فارسی پس از انقالب    
 چه دستاوردهایی داشته است؟

انقالب به شعر، اعتبار دیگری بخشید؛ هم شاعران 
به شعر توجه بیشتری داشتند و هم انقالب به 
شاعران )به ویژه شاعران آیینی( توجه کرد. شعر 
انقالب در حوزه های مختلف پیش رفــت، حتی 
شعرهای عاشقانه پس از انقالب بسیار ارجمند و 
فاخر است؛ البته جدا از شعرهای خاص از افراد 
خاصی که در انجمن های خاص شعر می گفتند 
و بیشتر به عریانی توجه داشتند و هنوز هم دارند. 
به طورکلی شعر پس از انقالب عمومیت ویژه ای 

پیدا کرد.

شعر پس از انقالب در ساختار موفق تر است     
یا مضمون؟

هــر دو. هــم در مضمون بــه مفاهیم اخــالقــی و 
پرداخته  الزم  اجتماعی  و  سیاسی  موضوعات 
می شود و هم قالب ها و زبان، یعنی روبنای اشعار 
بسیار زیبا شده و تصویرهایی که به کار می رود، 

جدید است.

عملکرد شاعران شناخته شده با عنوان     
»نسل دوم انقالب« را چطور ارزیابی می کنید؟

من به آن ها نمره قبولی می دهم.

 آثار کدام یک از شاعران جوان    
 را دنبال می کنید؟

نمی توانم  سالم،  و  سن  دلیل  به 
مــدام پیگیر آثــار باشم، ولی وقتی 
بــه دستم  بــه مجموعه هایی کــه 

مـــی رســـد نــگــاه 

می کنم، خیلی راضی هستم و می بینم شعرهای 
ارجمندی هستند و من از خواندن شــان لذت 
می برم؛ مثاًل آثار آیینی حمیدرضا برقعی و اشعار 
غیر آیینی آرش شفاعی را می پسندم. وقتی آثار 
امثال این شاعران را می خوانم، به آینده شعر انقالب 

امیدوار می شوم.

شعر پایداری و مقاومت را چطور ارزیابی     
می کنید؟

به نظر بنده هر شعری که بعد از پیروزی انقالب 
ــده، حتی عاشقانه ها، شعر انقالب  ســـروده ش
محسوب مــی شــود. اشــعــاری که بعد از انقالب 
تولیدشده، همه ارجمندند، اما در حوزه مقاومت 
و دفاع مقدس، آثار بسیار فاخری تولیدشده. حاال 
بگذریم که بعضی از دوستان مان در آثار این چنینی 
هنوز از قول فرزند شهید می گویند: بابا کجایی، 
یا چرا دست به سرم نمی کشی. درحالی که فرزند 
آن شهید، االن خــودش پدر یا مــادر شده است. 
به طورکلی در حــوزه دفــاع مقدس و مقاومت و 
پاسداشت آرمان ها و اهداف امام )ره(، کارهای 
بسیار خوب، به ویژه در زمینه مقاومت تولیدشده 
است. الزم نیست غزلی حتمًا با ردیف قرآن باشد 
تا مخاطب متوجه شود، شعر دینی 
ــت. مضمون دینی در یک  اس
بیت هم باشد کافی است. 
حافظ مگر چند بیت دارد؟ 
می گوید: هر چه کردم همه 
از دولت قرآن کردم. همین 
ــت کــه مخاطب  ــی اسـ ــاف ک
بفهمد یک انسان مؤمن 
قــرآنــی آن را 
ســـــروده 

است.

  شاعر افغانستانی 

غبار آلوده می خواهد غرور کوهساران را
نمک پالوده می خواهد زالل چشمه ساران را
همین دیروز می دیدم که سیبی بر زمین افتاد

کسی باور نکرد اما عزای شاخساران را 
چه چشمی دارد این مردم خدایا کورشان 

گردان
نمی بینند غیر از خود و غیر از هم قطاران را

مگو دیگر از این پس قصه های دختر دریا
بیا با من بخوان اسطوره پیر جماران را
بود فردا به رنگ چشم های آبی باران 
کند تعبیر رویای کویر و شوره زاران را

محمدعلی جنیدی

  شاعر تاجیکستانی 

در چاه بدن بندی و زندانی خویشیم
آشفته تر از شام پریشانی خویشیم

مستیم همه از قدح ساقی محبوب
خجلت زده از بی   سر و سامانی خویشیم

بی برگ و نواییم ز دوری وصالش  
وز ذوق فغان محو گل افشانی خویشیم

ما کشته عشقیم و کفن پوش محبت
در کوی منا شاهد قربانی خویشیم

ممتاز مکن شکوه اگر دور ز یاریم
دل بسته یاران  خراسانی خویشیم

*
 - نظیره ای بر غزلی از آیت ا... سید علی خامنه ای   

رهبر معظم انقالب

محمد سرافراز ظفر

  شاعر پاکستانی 

منم در آرزوی آن مرادی
که ال خوف علیهم بود مجسم

مثال فقر مسلمان است و بوذر
بلرزد از شکوهش خسرو و جم

بیا مرد قلندر بعد مدت
شده پیدا درین تیره زمانی 

به دستش ده گم گشته راهی
بیابی منزل خود را به آنی

انقالب در شعر ، پس از پیروزی انقالب اسالمی
 گفت وگو با حسین اسرافیلی، شاعر و پژوهشگر پیش کسوت درباره شرایط حاکم بر شعر آیینی 

در دوران شاهنشاهی و دستاوردهای شعر فارسی بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

محمدآصف جوادی

بــی تــردیــد یکی از هنرهایی که 
موسیقی انقالب
ستاره منوچهری

همزمان با به راه افتادن جریان 
انقالب اسالمی  و در سال های 
ابتدایی به ثمر نشستن آن، به یــاری مــردم آمد، 
موسیقی بود. در آن دوران، هنرمندان بسیاری با 
هنر خود آثار ماندگاری خلق کردند که در زمره 
»موسیقی انقالب« جای می گیرند؛ آثاری که هنوز 
هم پس از سال ها با شنیدن شان، احساس شعف و 
غرور ملی به مخاطب دست می دهد. خواننده هایی 
مانند گلریز، زنده یاد قره باغی، رضا رویگری، محمد 
رضا شجریان، ناظری و... سرودها و تصنیف های 

شنیدنی در وصف شکوه پیروزی انقالب اسالمی 
ــردم ایــران خواندند. البته از هنر شــاعــران و  م
ــن آثـــار نیز نباید غــافــل بــود؛  تــرانــه ســراهــای ای
هنرمندانی مانند محمدعلی ابــرآویــز، مشفق 
کاشانی، حمید سبزواری، هوشنگ ابتهاج و... . 
رونــد تولید موسیقی های فاخر انقالبی و دفاع 
مقدس همچنان ادامه دارد و امروز خواننده های 

ــاروان موسیقی انقالبی  جــوان و تازه نفس به ک
پیوسته اند و درباره موضوعاتی مانند دفاع مقدس 
و مقاومت، حماسه ۹ دی و نیز دستاوردهای بزرگ 
انقالب اسالمی به اجرای اثر می پردازند و تولید این 
آثار نشان دهنده این واقعیت است که  راه موسیقی 

انقالبی همچنان برای هنرمندان باز است.

ترانه سازان انقالب    
حمید سبزواری، پدر شعر انقالب اسالمی، اشعار 
ماندگار با حال و هوای پیروزی انقالب و بهمن ۵۷ 
کم ندارد. یکی از مشهورترین سروده های حمید 
ســبــزواری اثــر ماندگار »خمینی 
ای امــام« است که برای اولین 
ــار یــک گــروه ۵۰ نفره ُکــر،  ب
آن را در مراسم استقبال از 

امام خمینی)ره( اجرا کردند. یکی دیگر از اشعار 
انقالبی، شعر خاطره ساز محمدعلی ابرآویز است 
که با این ابیات آغاز می شود: »بوی گل سوسن و 
یاسمن آید/ عطر بهاران کنون از وطن آید/ جان 
ز تن رفته باز سوی تن آمد/ رهبر محبوب خلق از 
سفر آمد«. آهنگ ساز این قطعه محمدعلی ابرآویز 
بود و گروه ُکر، آن را اجرا کرد. این شاعر و ترانه سرا 
که در سال ۱۳۹۲ دار فانی را وداع کرد، در آغازین 
روزهای پیروزی انقالب اسالمی، ۱۸ شعر انقالبی 
سرود. شاید برایتان جالب باشد بدانید شاعر شعر 
مشهور »هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید/ پرستو 
به بازگشت زد نغمه امید« را یک متخصص قلب و ریه 
به نام دکتر عبدا... بهزادی سروده است. این شعر 
که به نام »بهاران خجسته باد« مشهور است، شعر 
بلندباالیی است که کرامت ا... دانشیان بخشی 

از آن را انتخاب و به ســرود تبدیل کرد و برایش 
موسیقی ساخت. علی رحیمیان در سال ۵۸ برای 
شعری از مشفق کاشانی، شاعر بزرگ معاصر، 
آهنگ ساخت و اسفندیار قره باغی به همراه گروه 
ُکر آن را اجرا کرد. این شعر که به »سرود پیروزی« 
مشهور است، با این ابیات آغاز می شود: »پیروز 
اختران با سپاه شب در افتادگان/ تا سپیده همره 
عاشقان/ در دل تیرگی همچنان/ جلوه بر پهنه 
آسمان/ آورده ای شب را تا سحر/ در دست تو 
خورشید شعله ور«. طنین صدای قره باغی و آهنگ 
خوش ساخت علی رحیمیان، شعر مشفق را برای 

همیشه جاودانه کرد.

روایت انقالب با صدای بزرگان موسیقی    
زنده یاد استاد محمدرضا شجریان قبل از انقالب 

و در اعتراض به واقعه ۱۷ شهریور به همراه گروه 
شیدا از کار در رادیو تهران استعفا کرد و به گروه 
»چاووش« پیوست.بیشتر آلبوم های گروه چاووش 
در آن دوران در حال و هوای انقالب می گذرد. 
ــاووش با تصنیف  شجریان در ششمین آلبوم چ
»سپیده« توجه  جامعه را به خود جلب کرد. محمد 
معتمدی سال ها بعد ایــن قطعه را که شاعرش 
هوشنگ ابتهاج بود، بازخوانی کرد. آوازخوانی 
شجریان و ناظری در دومین آلبوم چاووش جالب 
توجه است. ناظری بخت خواندن مجدد تصنیف 
»سپیده« را هم پیدا کرد و در آلبوم »چــاووش ۳« 
با خواندن قطعه »ای ایران«، دین خود را در خلق 
آثار حماسی انقالب ادا کرد. نقش استاد حسین 
علیزاده هم در آهنگ سازی  انقالبی غیرقابل انکار 
اســت. این نوازنده ایرانی در دوران انقالب، به 
همراه پرویز مشکاتیان، از آهنگ سازان چاووش 
بود. آلبوم »چاووش ۳« یا همان »انقالب«، با آواز 
شهرام ناظری، تک خوانی بیژن کامکار و نوازندگی 
گروه شیدا، شکل گرفت که سرپرستی آن به عهده 

حسین علیزاده بود.

نُت ها و ترانه های خاطره ساز انقالبی
مروری بر آثار هنرمندان موسیقی ایرانی که با تولید آثاری همزمان با پیروزی انقالب اسالمی درخاطره ها ماندگارشدند
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گروه ورزش/استقالل در هفته نوزدهم با پیروزی 
مقابل نفت مسجد سلیمان به امتیاز 36 رسید و هم 
امتیاز سپاهان و پرسپولیس دو تیم باالی جدول 
شد اما به دلیل تفاضل گل کمتر از این دو تیم باز هم 
مجالی برای صدرنشینی پیدا نکرد. در واقع تفاضل 
گل پایین استقالل با وجود بردهای پرگل و متوالی 
چند هفته اخیر هنوز پایین تر از دو تیم مدعی دیگر 
است و آبی ها کنار گلزنی و پیروزی باید فکری هم به 
حال دفاع شان کنند تا اگر در هفته های پایانی کار به 
تفاضل گل کشید، حسرت قهرمان نشدن به دلیل 
یک گل خورده بیشتر را نداشته باشند. استقالل روز 
گذشته در حالی مقابل تیم قعرنشین نفت مسجد 
سلیمان قــرار گرفت که ساپینتو سرمربی اش را 
برای چندمین بازی به دلیل محرومیت روی نیمکت 
نداشت و مرد پرتغالی از روی سکوها تیمش را هدایت 
می کرد. آبی پوشان که در دو بازی گذشته با بردهای 
پرگل تیم های ملوان و مس کرمان را شکست داده 
بودند، در مصاف با تیم رضا عنایتی هم با توپ پر وارد 
میدان شدند و دقیقه 5 بازی آرش رضاوند ستاره این 
روزهــای استقالل گل اول را به ثمر رساند. پس از 
آن هم بازیکنان استقالل فرصت های زیادی برای 
گلزنی داشتند که یکی پس از دیگری از دست رفت تا 
نیمه نخست با همان یک گل تمام شود. در آغاز نیمه 
دوم دوباره رضاوند بود که با درخشش خود استقالل 
را صاحب گل کرد و پاس زیبای او به قایدی گل دوم 
را در پی داشت. قایدی هم که در بازی با مس خوش 

درخشیده بود، کنار رضاوند ستاره استقالل بود و 
با زدن گل سوم نشان داد که به روزهــای اوج خود 
برگشته و این موضوع برای هواداران استقالل که 
منتظر خرید بازیکن جدید بودند اما وعده مدیران 
شان عملی نشد، بهترین اتفاق بود. البته قایدی در 
ثانیه های پایانی بازی، تیمش را صاحب یک پنالتی 
کرد که  آن را هم هدر داد تا آمار پنالتی هایی که 
در این تیم خراب کرده به 4 برسد. باشوی کوچک 
مسجد  ونفت  سایپا،نساجی،پرسپولیس  مقابل 
سلیمان پنالتی از دست داده اما در دو بازی اخیر 
سه گل زده و دو پاس گل داده و یک پنالتی هم گرفته 
است تا هدر دادن پنالتی پایانی هواداران استقالل 
را ناراحت نکند. این بازی چند نکته ویژه هم برای 
آبی ها داشت. با برتری مقابل نفت مسجد سلیمان، 
استقالل برای اولین بار در فصل جاری،3 برد پیاپی 
کسب کرد آن هم در حالی که 10 گل به ثمر رسانده 
و 3 گل دریافت کرده است که آمار جالبی است. 
ساپینتو سرمربی پرتغالی استقالل هم یک رکورد 
منحصر به فرد به نام خود و تیمش ثبت کرد تا برای 
همیشه در تاریخ باشگاه جاودانه شود. با مصدومیت 
علیرضا رضایی دروازه بان جوان استقالل و جانشین 
ــروج او از زمین، سینا  سید حسین حسینی و خ
سعیدی فر دروازه بان سوم استقالل وارد زمین شد 
تا همه ۲۷ بازیکن این تیم در طول فصل جاری 
به میدان رفته باشند. این اتفاق در حالی افتاد که 
هیچ کدام از مربیان پیشین استقالل در طول یک 

فصل باشگاهی، از ۲۷ بازیکن مختلف تیم استفاده 
نکرده  بودند.

سپاهان و پنجمین برد متوالی       
 روز گذشته عالوه بر دیدار استقالل و نفت مسجد 
سلیمان، سه دیدار دیگر در اراک، قائم شهر و اهواز 
را  تیم مس رفسنجان  آلومینیوم  برگزار شد که 
شکست داد و دیدار نساجی و پیکان هم با تساوی به 
پایان رسید. آخرین بازی روز نخست هفته نوزدهم 
در اهـــواز بــرگــزار شــد و طــی آن تیم صدرنشین 
سپاهان مهمان تیم فوالد بود. سپاهان که هفته 
گذشته به دلیل برد پرگل مقابل گل گهر و توقف 
پرسپولیس مقابل آلومینیوم و به لطف تفاضل گل 
صدرنشین شده بــود، در بــازی با فــوالد هم با گل 
به خودی نژادمهدی بازیکن فوالد که نیم فصل 
اول در سپاهان بازی می کرد به پیروزی رسید تا 
جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کند. این برد 
پنجمین پیروزی سپاهان بود و نشان می دهد که 
مورایس سرمربی پرتغالی عزمش را برای ربودن 

جام جزم کرده است.
 

 تابلو نتایج 
 *آلومینیوم اراک ۲ - مس رفسنجان یک

*نساجی مازندران یک - پیکان یک
*استقالل ۲ - نفت مسجد سلیمان صفر

*فوالد صفر -سپاهان یک 

 اقدام خیرخواهانه ملی پوشان فوتبال
 برای زلزله زدگان خوی

بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بخش مهمی از پاداش خود در جام جهانی را صرف کمک 
به زلزله زدگان خوی کردند.اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان پس از تخصیص پاداش 
جام جهانی به اقدامات انسان دوستانه از جمله آزادسازی زندانیان جرایم مالی و غیرعمد، 
تکمیل ساختمان امدادرسانی در چابهار و ... بخش قابل توجهی از این پاداش را 
هم برای کمک به زلزله زدگان خوی اختصاص دادند.برهمین اساس طبق 
هماهنگی های احسان حاج صفی با موسسه خیرین جوان تبریز، بخش 
مهمی از پاداش ملی پوشان در جام جهانی صرف خرید چادر، پتو، وسایل 
گرمایشی و ... شد و این تجهیزات به دست زلزله زدگان خوی رسید تا 
بازیکنان تیم ملی نیز در این زمینه اقدام خداپسندانه ای انجام بدهند.

سوژه

عکس نوشت

پست سرمربی استقالل درباره 
زلزله  ترکیه

چند روز پیش زلزله ای با قدرت ۷/8ریشتر دو کشور 
ترکیه و سوریه را لرزاند. این زلزله مهیب هزاران کشته 
و زخمی برای دو کشور به جا گذاشت.ریکاردو ساپینتو 
سرمربی استقالل با انتشار پستی برای مردم ترکیه و 
به ویژه مردم شهر غازی عینتاب که مدتی هدایت این 
تیم را برعهده داشت ، دعا کرد.نشریه »اوجوگو«ی 
پرتغال با انتشار پست سرمربی استقالل این اقدام 
بشردوستانه سرمربی آبی های پایتخت را بازتاب 
داد و نوشت: ریکاردو ساپینتو، مربی پرتغالی در 
سال های ۲0۲0-۲0۲1مربی غازی عینتاب بود و 
برای شهری که توسط زلزله ای با قدرت بزرگ لرزید، 
ابراز تاسف کرد.ساپینتو گفت: »از شنیدن خبر بد از 
غازی عینتاب، شهر و باشگاهی که با من بسیار خوب 
رفتار کرده اند، بسیار ناراحت شدم.دعای من با همه 
کسانی است که تحت تأثیر این فاجعه قرار گرفته اند. 

قوی باشید!«

 حمله اوباش به ملی پوش المپیکی 
اسکی در خانه اش

سید ستار صید ملی پوش المپیکی اسکی استقامت 
ساعت ۲3 یک شنبه شب در منزل هدف حمله اراذل و 
اوباش با قمه و چاقو قرار گرفت و دوشنبه از بیمارستان 
مرخص شد. این ملی پوش با ضربات متعدد چاقو 
زخمی شــده اســت. گفته می شود دلیل ایــن حمله 

خصومت شخصی بوده است.

هشدار رئیس سازمان خصوصی سازی درباره 
پرونده استراماچونی

احتمال سقوط استقالل به دسته پایین تر! 
ــروه ورزش/حــــدود پنج مــاه پیش نتیجه رای پرونده  گ
 )CAS( محکومیت استراماچونی در دیوان حکمیت ورزش
مشخص شد و تغییری در رقم محکومیت باشگاه استقالل 
صــورت نگرفت و ضمن پرداختی های دیــرکــرد، باشگاه 
استقالل به پرداخت حدود یک میلیون و 350 هزار یورو به 
این مربی ایتالیایی محکوم شد. مبلغی که در آن زمان و با 
توجه به نرخ ارز آن مقطع حدود 50 میلیارد تومان بود. حاال 
با گذشت چند ماه نه تنها آن مبلغ تسویه نشده و با توجه به 
نوسانات ارز بیش از 63 میلیارد شده است بلکه به گفته رئیس 
سازمان خصوصی سازی باشگاه استقالل در خطر سقوط 
به دسته پایین تر هم قرار گرفته است. حسین قربان زاده، 
در گفت وگوی تلویزیونی گفت:» مدیران استقالل، وعده و 
وعیدهای فراوانی برای پرداخت مطالبات این مربی ایتالیایی 
داده اند اما همه آن ها پول مربوط به استراماچونی را صرف 
مسائل دیگر کرده اند. باشگاه استقالل تا تاریخ 10 فروردین 
مهلت دارد مطالبات استراماچونی را پرداخت کند، در غیر 
این صورت با بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت، با کسر امتیاز 
و سقوط به دسته پایین تر مواجه می شود.« تصمیمات کمیته 
انضباطی فیفا در چنین پرونده هایی باتوجه به ماده ۲1 کد 
انضباطی سال ۲0۲3 فیفا اتخاذ می شود. براساس این ماده 
قانونی، فیفا در صورتی که اشخاص، باشگاه ها و فدراسیون ها 
نتوانند در موعد مقرر احکام فیفا یا CAS را اجرایی کنند، ابتدا 
مهلتی 30 روزه به آن ها می دهد اما در مراحل بعدی جرایم 
به صورت پلکانی افزایش می یابد. با این اوصاف استقالل 
پس از پرداخت نشدن مطالبات استراماچونی در تاریخ 10 
ــاره فرصتی تا ۹ اردیبهشت خواهد داشت  فروردین، دوب
اما پس از آن جرایم پلکانی فعال می شود و احتمال سقوط 

استقالل هم وجود دارد. 

ویژه

ادامه هفته نوزدهم با 4 بازی 

یحیی حرفش را پس گرفت، پرسپولیس 
با ستاره هایش بازی می کند

گروه ورزش/هفته نوزدهم لیگ برتر امــروز با انجام چهار بازی دیگر 
پیگیری می شود و در مهم ترین بازی روز دوم، تیم پرسپولیس مهمان 
نفت آبادان است. سرخ پوشان در حالی به مصاف نفت می روند که در دو 
بازی گذشته مقابل فوالد و آلومینیوم اراک نه تنها 4 امتیاز از دست داده 
اند بلکه صدر جدول را هم به سپاهان تقدیم کرده اند. ناکامی سرخ ها  
اظهارات تند و جنجالی یحیی گل محمدی را در پی داشت ، او گفته بود: 
»برخی اجازه نخواهند داد من در یک سال و نیم آینده به جام برسم و به 
همین دلیل در بازی های بعدی پرسپولیس از بازیکنان امید در ترکیب 
تیم استفاده خواهم کرد.« گل محمدی حرفش را عملی کرد و پس از 
بازی با آلومینیوم ۹  بازیکن تیم امید پرسپولیس راهی تمرین تیم اصلی 
شدند تا زیر نظر گل محمدی تمرین کنند. این سوال مطرح بود که آیا واقعا 
سرمربی پرسپولیس قصد دارد به بازیکنان جوان و گمنام میدان دهد و 
ستاره هایش را نیمکت نشین کند،آن هم در حالی که به تازگی یک مهاجم 
برزیلی گرفته و اتفاقا روز گذشته کارت بازی پریرا هم صادر شده است؟ 
نشانه ها از اصرار گل محمدی به عملی کردن وعده اش حکایت می کرد 
و امیدهای پرسپولیس هم در روزهای گذشته حضور جدی در تمرینات 
داشتند و برای آن ها کارت بازی نیز صادر شد. سرمربی پرسپولیس که 
پس از جدایی ناگهانی یورگن لوکادیا مهاجم هلندی به چند بازیکن 
جوان میدان داد و محمد عمری مهاجم جوان سرخ ها هم به خوبی جواب 
اعتماد گل محمدی را داد، شاید می خواست چندین محمد عمری رو 
کند و فارغ از نتیجه ای که در آبادان رقم خواهد خورد هم روی حرفش 
بماند و هم چند جوان آینده دار را به باشگاه و فوتبال ایران معرفی کند. 
اما روز گذشته و در نشست خبری پیش از بازی گل محمدی حرفش را 
پس گرفت! سرمربی سرخ پوشان در باره ادعایش مبنی بر بازی با امیدها 
در لیگ برتر گفت: »بعد از بازی عصبانی بودم و نتوانستم خودم را کنترل 
کنم و گفتم که با امیدها بازی می کنیم اما بازیکنان امید ما از بازیکنان 
بزرگ سال کم ندارند و با حمایت بیشتر می توانند عملکرد خوبی داشته 
باشند. بعد از گذشت یکی دو روز به حرف هایی که زدم فکر کردم و دیدم 
که این ها یک بحث فوتبالی است و متاسفانه ما از داخل نهاد های فوتبالی 

به مشکل خوردیم.«

ادامه برنامه هفته نوزدهم
*هوادار - تراکتورتبریز - ساعت 15- ورزشگاه پاس قوامین
*ذوب آهن - ملوان انزلی - ساعت 15- ورزشگاه فوالد شهر

*گل گهر -مس کرمان - ساعت 16- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی
*صنعت نفت آبادان- پرسپولیس - ساعت 18- ورزشگاه تختی

گزارش

   آیب ها به پرسپولیس رسیدند، به صدر نه!  

دوشنبه  روز  مهیب  ــه  ــزل زل ورزش/  گـــروه 
ترکیه عــالوه بر ایــن که خسارت هــای مالی و 
جانی فراوانی برای مردم این کشور به دنبال 
داشت، حاال موجی از نگرانی را برای وضعیت 
ورزشکاران ایرانی شاغل در لیگ های ترکیه 
ــن حادثه  هــم ایــجــاد کــرده اســت. متعاقب ای
ویران کننده، گزارش هایی از نامشخص بودن 
وضعیت مهدی سعیداوی، حامد مطرودی و 
محمدرضا میر احمدی سه بازیکن لژیونر قطع 
عضو فوتبال ایران در تیم بلدیه اسپور ترکیه ارائه 
شد. به ویژه آن که خبر رسید این سه فوتبالیست 
زیر آوار هتل کرچوال)محل اقامت شان( گرفتار 
شده اند و بیش از ۹0 درصد این هتل تخریب 
شده است. درحالی که منابع محلی از بیرون 
کشیده شــدن 5 نفر از زیــر آوار ایــن هتل خبر 
دادند که سه نفر از آن ها زنده مانده اند، امید به 
زنده بودن این سه فوتبالیست ایرانی نیز بیش از 
پیش قوت گرفت. سایت روزنامه »صباح« ترکیه 
دیروز در گزارشی نوشت: »11 والیبالیست و 4 
بازیکن قطع عضو از تیم بلدیه اسپور متروپولیتن 
ماالتیا)سه عضو این تیم ایرانی هستند( که برای 
شرکت در مسابقات حضور یافته بودند، اکنون 
با آینده نامعلومی روبــه رو هستند. چون هتل 
کرچوال در پی زلزله به آوار تبدیل شده است. اما 
عملیات جست وجو و نجات برای نجات افرادی 
که هنوز زیر آوار گرفتار هستند، ادامه دارد.« 
این درحالی است که پیشتر در فضای مجازی 
اخباری مبنی بر ارسال پیام از سوی محمدرضا 
میراحمدی از زیر آوار منتشر شده بود اما جعفر 
عسکری سرمربی تیم فوتبال قطع عضو ایران 
این خبر را تکذیب کرد تا در تشریح واقعیت ماجرا 
بگوید: »این خبر صحت ندارد. برادر میراحمدی 
پشت این داستان است. او می خواسته با انتشار 
این خبر نادرست، روند آواربرداری را تسریع کند 
تا آن ها تالش خود را مضاعف کنند.« اما خواهر 

میراحمدی دیروز در مصاحبه با ایرنا بار دیگر 
تاکید کرد که از برادرش بی اطالع است: »هیچ 
خبری از برادرم در ترکیه نداریم. شهر ماالتیا 
به تلی از خاک تبدیل شده. رفت و آمد در ترکیه 
سخت است و دوستان محمدرضا نمی توانند 
به او دسترسی داشته باشند. خط ترکیه ای او 
خاموش است اما واتس اپش در دسترس است. 
هیچ پیامی نیز از او دریافت نکردیم و برخی اخبار 
منتشر شده داستان سرایی بــود.« قطع تلفن 
و مشکالت اینترنت در کشور ترکیه هم مزید 
بر علت شد تا تماس با برخی از این قهرمانان 
سخت شود. با این حال دیروز سیدمحمد شروین 
اسبقیان رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالن 
در مصاحبه با خراسان درباره آخرین وضعیت 
این سه فوتبالیست مفقود شده گفت : »پیگیر 
وضعیت بازیکنان خود در ترکیه هستیم اما 
هنوز هیچ خبر قطعی از وضعیت آن ها وجود 
نــدارد. شب گذشته)دوشنبه شــب( مسئول 
روابط بین الملل فدراسیون با فدراسیون مربوط 
در ترکیه تماس هایی داشته امــا خبر قطعی 
نداریم و به ما اطالع داده اند که تلفن همراه این 
بازیکنان زنــگ می خورد امــا کسی جواب گو 
نیست. فدراسیون پیگیری وضعیت این سه 
بازیکن را در اولویت کارهای خود قرارداده و در 
اولین فرصت اگر خبری شد به اطالع همگان 
می رسانیم.« سید حمید سجادی وزیر ورزش 
ــروز با انتشار اطالعیه ای به  و جوانان نیز دی
ــای جانبازان و معلوالن و  فدراسیون ورزش ه
دفتر بین الملل وزارت ورزش و جوانان ماموریت 

داد تا از راه های موجود با قید فوریت، وضعیت این 
ورزشکاران را پیگیری کنند.

حال معروف، شریفی و سعادت خوب است       
این درحالی است که ایــران عــالوه بر این سه 
فوتبالیست، ورزشکاران دیگری هم دارد که 
در لیگ ها و باشگاه های ترکیه لژیونر هستند 
و از آن جمله می توان به حضور سعید معروف 
ابرستاره اسبق تیم ملی والیبال ایران در تیم 
فنرباغچه، مرتضی شریفی و بردیا سعادت دیگر 
والیبالیست های ایران در تیم های گاالتاسرای و 
تورشاد این کشور اشاره کرد که خوشبختانه این 
ورزشکاران دچار حادثه نشده اند. تیم تورشاد 
در آنکاراست و زلزله در این شهر خرابی  نداشته. 
بردیا سعادت هم در سالمت کامل است. سعید 
معروف و مرتضی شریفی نیز چنین شرایطی 

دارند و این دو بازیکن همراه با تیم هایشان در 
استانبول حضور دارند و خوشبختانه اتفاق بدی 

برای آن ها رخ نداده است.

کریمی: نگران من و حسینی نباشید       
علی کریمی، مجید حسینی و علی قلی زاده از 
فوتبالیست های مطرح ایــران هم در تیم های 
ترکیه ای بازی می کنند. در شرایطی که همه 
ایرانی ها نگران وضعیت مردم ترکیه و به ویژه 
ورزشکاران کشورمان در این کشور هستند، 
علی کریمی هافبک ملی پوش ایرانی که در تیم 
فوتبال کایسری اسپور توپ می زند و همبازی 
مجید حسینی است، وضعیت خودش و حسینی 
را مساعد توصیف می کند و می گوید: »حال من 
و مجید حسینی خوب است ،نگران نباشید. ما 
این هفته بازی داشتیم و با تیم راهی شهر دیگری 

)گیرسون( شده بودیم. االن هم این جا هستیم و 
زلزله باعث لغو بازی شده، اما ما در این شهر زلزله 
را خوشبختانه احساس نکردیم. البته در شهر 
کایسری آن طور که پیگیر شدم زلزله را احساس 

کردند و آن طور جدی نبوده است.«

روایت قلی زاده از زلزله مهیب ترکیه       
اما علی قلی زاده در توصیف زلزله ویران کننده 
ترکیه می گوید: »ساعت 4 صبح زلزله آمد و 
نمی دانم چطور بیرون رفتم. با این حال چون 
هتل مان نوساز بود تخریب نشد. البته من آسیب 
دیدم و بعد از عکس برداری مشخص شد یکی از 
دنده  هایم شکسته ولی نگران کننده نیست. این 
درحالی است که بازیکن رقیب مان )آتسو( که 
دیروز با آن ها بازی داشتیم و گل زد، زیر آوار مانده 

و فکر می کنم فوت کرده است.«

صیامی: فصیحی آسیب  ندیده       
فرزانه فصیحی دختر دونــده ایرانی از جمله 
ورزشکارانی است که در زمان زلزله ترکیه در این 
کشور حضور داشــت. هاشمی صیامی رئیس 
فدراسیون دوومیدانی درباره وضعیت فصیحی 
در ترکیه می گوید: »فصیحی در استانبول است 

و آسیبی ندیده است.«

عزت اللهی و حضور ناگهانی در زلزله       
همزمان با زمین لرزه ترکیه، سعید عزت اللهی و 
دیگر بازیکنان تیم وایله در فرودگاه آنتالیا حضور 
داشتند و این شهر را به مقصد دانمارک ترک 
می کردند. با این حال فاصله آنتالیا تا کانون 
زلزله باعث شد عزت اللهی و دیگر بازیکنان وایله 
این زمین لرزه را حس نکنند و بدون مشکل از 
فرودگاه آنتالیا به وایله بروند. محمد فرازمند 
سفیر ایران در ترکیه تاکید کرد پیگیر وضعیت 

ورزشکاران ایرانی در ترکیه است.

نگاهی به وضعیت ورزشکاران درگیر با زلزله مهیب  ترکیه 

3 لژیونر ایرانی زیر آوار کرچوال! 

طارمی دوم آسیا شد و بهترین مهاجم پرتغال! 
نشریه تیتان اسپرت که هر سال با نظرسنجی از بین فوتبال  نویسان آسیا، بهترین بازیکنان قاره 
آسیا را معرفی می کند، اعالم کرد که برای جایزه امسال نیز سون هیونگ مین بیشتر از دیگران 
رأی آورده است.این در حالی است که بسیاری پیش بینی می کردند امسال با درخشش 

طارمی در پورتو و تیم  ملی، مهاجم ایرانی بتواند نوار یکه تازی سون هیونگ مین را پاره کند، 
اما این اتفاق رخ نداد. با این حال مهدی طارمی موفق شد باالتر از سالم الدوساری ستاره 

تیم  ملی عربستان و کیم مین جائه مدافع کره ای ناپولی، دومین بازیکن برتر قاره در 
سال ۲0۲۲ شود. همزمان با این اتفاق سایت »گل پوینت« در ارزیابی فنی اش 

از مسابقات یک ماه گذشته لیگ پرتغال به معرفی تیم منتخب ماه پرداخت.
مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشورمان با درخشش به همراه پورتو توانست 

جزو 11 ستاره منتخب ماه گذشته لیگ پرتغال قرار بگیرد. طارمی با 
کسب ۷/08امتیاز بهترین مهاجم ماه لیگ پرتغال شد.

   اولین هت تریک برد استقالل با درخشش باشوی کوچک   

اسطوره رئال پیشنهاد لیدز را رد کرد
نتایج نه چندان خوب جسی مارش روی نیمکت لیدز از ابتدای فصل ۲0۲۲-۲3 
باعث شد که مدیران این باشگاه سرانجام تصمیم به قطع همکاری با این مربی 
آمریکایی بگیرند. این تیم با کسب 18 امتیاز از ۲0 بازی در جایگاه هفدهم 
جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس قرار دارد و این شرایط چندان به مذاق مربیان 
این باشگاه خوش نیامده است. روزنامه اسپانیایی آ.اس خبر داده که این باشگاه 

عالقه بسیاری به همکاری با رائول گونزالس داشته و حتی پیشنهادی را هم به 
او ارائه کرده اما با پاسخ منفی این اسطوره باشگاه رئال مادرید روبه رو شده 

است. رائول اکنون هدایت تیم دوم رئال مادرید را برعهده دارد و عملکرد 
درخشانی هم روی نیمکت این تیم داشته است، تا جایی که گفته می شود 
به احتمال زیاد گزینه اصلی این باشگاه برای جانشینی کارلو آنچلوتی پس 

از پایان کار این مربی ایتالیایی در سانتیاگو برنابئو خواهد بود.



نگاهی به فیلم»هفت بهار نارنج«

استاد نصیریان، شانس سیمرغ فجر 41

مصطفی قاسمیان - فیلم »هفت بهارنارنج« به 
در  دوشنبه  که  گل سفیدی  فرشاد  کارگردانی 
یکمین  و  چهل  فیلم های  نمایش  روز  نخستین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر در مشهد، روی پرده 
رفت، از جمله آثار پرتعداد فیلم سازان اول در این 
دوره فجر است؛ اما به شکلی غافلگیرکننده، احتمااًل 
به یکی از بهترین های آن تبدیل شود. از گل سفیدی 
که پیشتر تصویربردار سریال های تلویزیونی بود، 
انتظار ساخت این فیلم خوب، آن هم در نخستین 
تجربه کارگردانی نمی رفت.»هفت بهارنارنج« یک 
درام عاشقانه است که با محوریت پیرمردی به نام 
»شمس« جلو می رود و عشق او به همسرش »طلعت« 
را روایت می کند. بازیگر شخصیت »شمس« علی 
نصیریان است که در این اثر، بازی بسیار خوبی دارد 
و در نقشی با پیچیدگی ها  و تغییرات فراوان حالت، 
بسیار موفق عمل می کند. او با این نقش آفرینی، 
می تواند یکی از گزینه های دریافت سیمرغ بهترین 
بازیگر نقش اول مرد جشنواره 41 باشد. در سینمای 
امروز ایران، شاید کسی جز نصیریان نمی توانست 
این کاراکتر را تا این اندازه دقیق دربیاورد. نقش 
»طلعت« را نیز در این اثر، الدن مستوفی ایفا می کند 
که با توجه به چهره اش، انتخابی دقیق و هوشمندانه 
برای این نقش به شمار می آید؛ اگرچه این نقش 
چندان جای کار ندارد.»هفت بهارنارنج« ایده ای 
خوب، موقعیت هایی جذاب و داستانی باورپذیر دارد 
که با تصاویری چشم نواز در دل جنگل، تماشایی 
شده اســت. ماجرای عاشقانه فیلم نیز جــذاب از 
ــور توجه را به مخاطب  ــی درخ آب درآمــده و درام
عرضه می کند؛ اگرچه این اثر ضعف هایی نیز دارد. 
عیب اصلی فیلم آن است که  به خصوص  در پرده 
اول با ریتمی کند مواجه اســت و گــاه نیز در دام 

سانتی مانتالیسم می افتد. 

واکنش جبلی به اظهارات طالبی

مهر/ پیمان جبلی رئیس صداوسیما در واکنش به 
سخنان ابوالقاسم طالبی در »هفت« گفت: »آن چه که 
توسط مهمان و کارشناس برنامه ها مطرح می شود، 
طبیعتًا موضع و نظر خودشان است... در فضایی که 
به مقدس ترین مقدسات ما در طول ماه های گذشته 
توهین شده و فتنه ای که پشت سر گذاشته ایم، 
طبیعی است که واکنش ها و عکس العمل هایی 
صورت بگیرد که البته بعضی از این نظرات با ادبیات 
بهتری می توانست بیان شود.« در واکنش به سخنان 
ابوالقاسم طالبی، هیئت مدیره خانه سینما و کانون 

کارگردانان بیانیه هایی انتقادی صادر کردند.

سینما و تلویزیون چهار  شنبه  19 بهمن  1401 .  شماره 621149
17 رجب  1444  .  8  فوریه 2023

پس از فیلم »منصور« که به برشی از زندگی شهید 
منصور ستاری می پرداخت، امسال فیلم جدیدی 
به نام »های پاور« به کارگردانی هادی محمدپور نیز 
جلوی دوربین رفت تا عملیات والفجر 8 را به تصویر 
بکشد و هوشمندی و تالش شهید ستاری را در این 
عملیات روایت کند. در این اثر، اتابک نادری نقش 
شهید ستاری و علیرام نورایی نقش شهید عباس 
بابایی را بازی کرده اند. فرزاد حسنی و سپیده 
خداوردی نیز از دیگر بازیگران فیلم هستند. »های 
پاور« امروز ساعت 16 در سینمای رسانه رونمایی 
خواهد شد، به همین بهانه با اتابک نادری درباره 
ایفای نقش شهید ستاری و چالش های این نقش 

گفت وگو کردیم.

چه دالیلی باعث شد بازی در فیلم »های پاور« 	 
و نقش شهید ستاری را بپذیرید؟

از آن جایی که به دلیل بــازی در سریال »شوق 
پرواز« با قهرمانان هوایی کشور آشنا شدم، ارادت 
خاصی به مقام ارزنده ایشان داشتم. پدر همسرم 
بازنشسته نیروی هوایی است و من همیشه خودم 
را جزو خانواده نیروی هوایی می دانستم. شهید 
ستاری هم در نیروی هوایی شخصیت بارزی 
اســت، افتخاراتی بــرای کشور و امنیت آسمان 
کشور آفریدند و خدماتی در نیروی هوایی داشتند. 
وقتی فیلم نامه را خواندم بسیار شیفته آن شدم 
چون فیلم غیر از پرداخت بخشی از شخصیت 
شهید ستاری، یک عملیات بزرگ را هم  که در 
دل جنگ اتفاق افتاده  است به تصویر می کشید. 
همچنین روایت جنگ فیلم با روایت آثار جنگی 

دیگر متفاوت است.

روایت »های پاور« چه تفاوتی داشت؟	 
نوع جنگی که در فیلم نشان داده شده، جنگ 
تاکتیکی و عملیاتی پدافند است که عموم ما مردم 
زیاد از آن آگاهی نداریم. وقتی می گوییم فیلم 
جنگی یاد کالشینکف، نارنجک، خاکریز، خمپاره 
و سنگر می افتیم. در این فیلم بحث تاکتیک، 

هوایی  نیروی  هوشمندی  و  فناوری  تکنیک، 
مطرح بود. همان طور که فیلم »حمله به اچ 3« یک 
عملیات بزرگ هوایی را که در دنیا بی سابقه بود به 
تصویر کشید، »های پاور« هم بیشتر قصد داشت 
عملیات بزرگی را که در پدافند کشور اتفاق افتاده، 
به عنوان یک کار ارزنده تاریخی در نیروی ارتش 

ایران به تصویر بکشد.

عالوه بر آشنایی قبلی  تان با شخصیت شهید 	 
ستاری، برای نزدیک شدن به کاراکتر ایشان 

چه کردید؟
من به دلیل بازی در سریال »شوق پرواز« درباره 
قهرمانان پروازی و ارتش مطالعه داشتم، در فیلم 
»منصور« نقش آیت ا... رفسنجانی را بازی کردم 
و آن جا هم با بخش دیگری از تاریخ زندگی شهید 
ستاری آشنا شدم. برای بازی در »های پاور«، با 
همرزمان شهید بزرگوار مانند آقای کیا که در 
پدافند از افسران ارشد بودند و در عملیات »های 
پــاور« با شهید ستاری همکاری بسیار نزدیکی 
داشتند، صحبت کردم. با چند نفر از همرزمان 
ایشان که بازنشسته های نیروی پدافند ارتش 
بودند جلساتی داشتیم. خدمت این بزرگواران 
رفتم، آن ها با عشق درباره خاطرات شان صحبت 
کردند و اطالعاتی را هم گرفتم. نمی خواهیم 
در این فیلم زندگی شهید را کامل نشان بدهیم، 

می خواهیم عملکرد شهید را روایت کنیم.

پیشتر فیلم »منصور« درباره شهید ستاری 	 
ساخته شده، روایت »های پاور« چه تفاوتی با 

ساخته آقای سرمدی دارد؟
نگاه کلی سازندگان »هــای پــاور« این است که 
روایتی از یکی از عملکردهای درخشان این 
بزرگوار داشته باشیم. زمانی که فرمانده نیرو بود 
برای خط ساخت یک جنگنده تالش کرد که در 
فیلم »منصور« نمایش داده شد و شخصیت علمی 
و پیگیری ایشان را نشان می داد. فیلم »های پاور« 
مربوط به سال 64 است، زمانی که شهید، معاون 
عملیاتی و پدافندی نیروی هوایی بودند و اقدام 
بسیار چشمگیری انجام دادند. کار ایشان حیرت 
جهانیان را در پی داشت و رکورد بی سابقه ای زد که 
در فیلم هست. ترفند ایشان در عملیات والفجر 8، 

باعث ساقط شدن حدود 72 جنگنده دشمن شد 
و کمر نیروی هوایی دشمن را شکست. مهم این 
است که مخاطب با همذات پنداری کاراکتر را به 
عنوان »منصور ستاری« بپذیرد و با او همراهی کند. 
ضمن این که فیلم یک ُبعد از زندگی  شهید را نشان 
می دهد، بیشتر عملکردش را روایت می کند به 
همین دلیل به زندگی خصوصی او خیلی پرداخته 
نشده است. امیدوارم فیلم مقبولی باشد چون این 
اثر به نام خود شهدا، به  خصوص  شهدای قهرمان 

نیروی هوایی است.

امــا در هر صــورت ایــن دو فیلم با یکدیگر 	 
مقایسه می شوند، به این موضوع فکر کردید؟

بله مقایسه پیش می آید، اما اصال مهم نیست. 
چه تعداد از مخاطبان می خواهند این مقایسه را 
انجام بدهند و اصال می خواهند از این مقایسه به 
چه نتیجه ای برسند؟ این مقایسه بیشتر از سوی 
منتقدان، خبرنگاران و اهالی سینما انجام می شود 
که بگویند این شبیه تر است، این بهتر است که 
البته من خودم به شخصه قبول ندارم، چرا؟ چون 
می خواهم بگویم من در »شوق پرواز« نقش شهید 
اردستانی را بازی کردم و شهاب هم نقش شهید 
بابایی را بازی کرده بود. شهاب شباهت هایی به 
شهید بابایی داشت، ولی من شباهتی به شهید 
اردستانی نداشتم، اما مردم قبول کردند. سریال 
پرمخاطب بود و در شبکه های مختلف بیش از 
12 بار بازپخش شده است، چون نوع روایت مهم 

بوده و مردم با روایت، قصه ها و شخصیت همراه 
شدند. شما چند امیرکبیر در سینما و سریال ها 
دیدید. هروقت درباره تاریخ قاجار اثری ساختیم، 
امیرکبیر در بخشی از قصه حضور داشته، حاال 
یا دوران جوانی اش بوده یا پیری . مثال مرحوم 
علی حاتمی، امیرکبیر را با توجه به عکس های 
واقعی یک جور دیده بوده، اما سعید نیکپور وقتی 
سریال »امیرکبیر« را ساخت، این شخصیت را 
طور دیگری دیده بود. در سریال آقای ورزی، 
بابک نوری نقش امیرکبیر را بازی کرد و اصال یک 
چیز دیگر بود. می خواهم بگویم مهم نیست او چه 
فیزیکی دارد، اول مهم این است که روایت چگونه 
است، دوم این که بازیگر در آن روایت چطور قرار 
گرفته؟ آیا توانسته مخاطب را با خودش همراه 
کند که روایت را به خوردش بدهند؟ مثال یک 
نابازیگر نقش شخصیتی را بازی می کند که وقتی 
او را می بینیم می گوییم عین فالن شخصیت 
تاریخی، سیاسی یا شهید است، اما اگر خوب 
بازی نکند، درباره بازی کردنش نظر می دهیم 
ــاره شباهتش. من خــودم نقش آیــت ا...  نه درب
رفسنجانی را در »منصور« بازی کرده بودم، رامین 
راستاد و آقای حسین باقریان هم این نقش را بازی 
کرده اند. نقش شخصیت های دیگر مانند شهید 
بهشتی، باهنر و رجایی را نیز همین طور. یکی 
شبیه است و یکی شبیه نیست، مهم این است 
که نوع روایت و پرداخت چطور است و همراهی 

مخاطب مهم تر است.

مائده کاشیان
 »در آغوش درخت«؛ امیدبخش

 اما نه چندان تاثیرگذار

الهام سعیدی - روز دوشنبه اولین ساخته بابک 
خواجه پاشا با نام »در آغوش درخت« به عنوان 
اولین فیلم جشنواره فجر مشهد اکران شد. این 
فیلم با بازی مارال بنی آدم، جواد قامتی و روح ا... 
زمانی امروز ساعت 13 در پردیس ملت به نمایش 
درمی آید. »در آغوش درخت« قصه اش را با محور  
یک خانواده روایت می کند و به اهمیت جایگاه 
خانواده، آسیب های طالق و جدایی می پردازد. 
هدف ها و پیام های امیدبخش »در آغوش درخت« 
ارزشمند است، اما کیفیت روایت فیلم، ایرادهایی 

دارد.
ــی است  ــوش درخــت« دربـــاره زوج قصه »در آغ
کــه بــه یــک دلیل عجیب و نــه غیرقابل حــل در 
آستانه جدایی هستند. تصمیم جدید آن ها برای 
زندگی شان، ماجراهایی را برای این زوج رقم 
می زند. »در آغوش درخت« روایت بسیار ُکند و 
کم مایه ای دارد و ایده اولیه قصه به خوبی در کل 
داستان بسط داده نشده است. طبق آن چه در 
روابط »کیمیا« )مارال بنی آدم( و »فرید« )جواد 
قامتی(، شاهد یک زوج عاشق اما ناچار به جدایی 
نیستیم، بنابراین تصمیم اولیه آن ها برای جدایی 
و تصمیم پایانی آن ها نیز چندان تاثیرگذار نیست. 
ریتم کند و کشدار فیلم، اتفاقاتی که در قصه 
رخ می دهد مانند دلیل این زوج برای جدایی، 
مخاطب را چندان با فیلم همراه نمی کند و برای 
او پذیرفتنی نیست. رابطه به ظاهر عمیق »طاها« 
و »علیسان« فــرزنــدان خــانــواده نیز به درستی 
پرداخت نشده است. حادثه اصلی قصه »در آغوش 
درخت« بیش از اندازه طول می کشد و پایان قابل 
پیش بینی فیلم نیز نقطه قوتی برای آن محسوب 
نمی شود. مارال بنی آدم در نقش مادر غمگین و 
آشفته قصه ،بازی خوب و باورپذیری دارد و روح ا... 
زمانی بازیگر نوجوان »خورشید« نیز به خوبی از 
پس ایفای نقش خود برآمده است. شاید مفهوم 
امیدبخش »در آغوش درخت« تماشاگر را راضی 
کند، اما بعید است تجربه تماشای آن روی پرده 

سینما   چندان برای مخاطب جذاب باشد.
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ــروه تاریخ - بیعت همافران با  گ
ــی)ره(، یکی از مهم  ــن ــی ــم ــام خ ام
ــای  ترین وقایعی بــود کــه در روزه
اوج گیری انقالب اسالمی  روی داد. 
همافران، کادرهای متخصص و فنی 
نیروی هوایی بودند که دوره هــای 
ــداری هــواپــیــمــا و  ــه ــگ تخصصی ن
تعمیرات آن را، در کشورهای غربی 
و عمدتًا در آمریکا طی می کردند.  
ارتباط همافران با مراکز آمــوزش 
عــالــی، مانند دانــشــگــاه هــا، باعث 
ــا با  آشــنــایــی هــرچــه بیشتر آن ه
انقالب و خواست عمومی مــردم، 
بــرای سرنگونی رژیــم پهلوی شده 
 بــود. بــه همین دلــیــل، تــعــدادی از 
همافران، پیش از اوج گیری انقالب 
اسالمی، به خــاش و دیگر مناطق 
جنوبی و شرقی کشور، تبعید شده  
بودند. پس از بازگشت امــام)ره( به 
میهن، همافران، مانند دیگر قشرها 
و گروه های جامعه، در پی سازمان 
دهی حرکتی بودند که بتواند روند 
پیروزی انقالب اسالمی را سرعت 
ببخشد و همین مسئله، زمینه ساز 
آن بیعت تاریخی شد.  صبح روز 19 
بهمن، 500 همافر، به نمایندگی 
از تمام همافران، با لباس رسمی 
نــیــروی هــوایــی، بــه مــدرســه علوی 
رفتند تا با امام)ره( دیدار کنند. مقام 
معظم رهبری که در آن روز در مدرسه 
علوی حضور داشتند، درباره نحوه 
حضور همافران در مدرسه و بیعت 
آن ها با امـــام)ره(، می گویند:»من 
فراموش نمی کنم؛ در خیابان ایران، 
نزدیک به مقر امــام عزیز و عظیم و 
بزرگوار - این بنده  صالح خدا – آن 
جایی که آن روز، دل همه ایران در 
و  عاطفه ها  همه   و  می تپید  جا  آن 
روح ها، از سراسر کشور، به آن جا پر 
می کشید؛ آن جایی که همه  مردمی 
که در سراسر دنیا، از حادثه  ایران 

اندک خبری داشتند – همه  محافل 
سیاسی، همه  قدرت های بزرگ، 
همه  دولــت هــای مستضعف، همه  
روشنفکران، همه  عالقه مندان به 
اسالم، همه  انقالبیون عالم - متوجه 
بودند، ببینند آن جا چه می گذرد؛ آن 
محلی که مخصوص تبلیغاِت مربوط 
به آن روزها بود؛ خبر دادن به مردم 
و توجیه ذهن های مردم، که ما به آن 
می گفتیم دفتر تبلیغات و بنده آن جا 
مشغول کار بودم، دیدم یک همهمه  
فوق العاده ای است.  نگاه کردم؛ از 
حیرت به یک حالتی دچار شدم که 
واقعًا در مقابل حوادث آن روز، از همه  
حوادثی که تا آن روز بنده دیده بودم 
- یا از بیشتر آن ها - حیرت انگیزتر 
ــدم عــده  کثیری از پرسنل  ــود. دی ب
نظامی نیروی هوایی، در گروه های 
کارت های  صف کشیده،  و  منظم 
شناسایی شان را در آوردند، سر دست 
گرفتند و آشکارا و با شجاعت دارند به 
طرف بیت امام راهپیمایی می کنند. 
همه عکس این را انتظار می بردند، 
همه غیر از این را تصور می کردند؛ 
خیال می کردند که نظامی ها در 
مقابل مردم، در حساس ترین لحظات 
و آخرین لحظات، خواهند ایستاد؛ اما 
حقیقت غیر از این بود و این برادران 
ملت و فرزندان ملت و بزرگ شدگان 
آغــوش ملت که جــزو مــردم بودند، 
جز  سرنوشتشان  کــه  ــود  ب معلوم 
همکاری با مــردم و قــرار گرفتن در 
کنار مــردم، چیز دیگری نخواهد 
بــود.« )بیانات 1363/11/19( 
واکنش رژیم به این حرکت شجاعانه 
همافران، هجوم به مقر آن ها در 
پایگاه نیروی هوایی، در شب 21 
بهمن  1357 بــود؛ هجومی که با 
دفاع مردم از همافران، به شکست 
انجامید و روز بعد از آن، یعنی 22 

بهمن ، رژیم پهلوی سرنگون شد.

جــواد نوائیان رودســری - با تبعید امام 
خمینی)ره( به ترکیه، در 13 آبان 1343، 
عماًل مرحله نخست نهضت اسالمی به پایان 
رسید؛ مرحله ای که با اعتراض به تصویب 
الیحه انجمن های ایالتی و والیتی و در پی 
آن، قضایای به اصطالح انقالب سفید آغاز 
شد، با قیام خونین 15 خرداد 1342 ادامه 
یافت و سرانجام به اعتراض تاریخی امام   به 
»کاپیتوالسیون« و تبعید ایشان انجامید. 
با تبعید رهبر نهضت، شرایط برای فعالیت 
شاگردان و عالقه مندان به نهضت اسالمی و 
رهبر آن، بسیار سخت شد. اختناق به شکلی 
تصاعدی افزایش یافت و عماًل، ورود به مرحله 
اعتراض آشکار و رودررو، امکان پذیر نبود. در 
این شرایط، شاگردان امام و نیز، دانشمندان 
گرایش  اسالمی  نهضت  به  که  علمایی  و 
داشتند، دست به فعالیت های پژوهشی و 
مطالعاتی برای تولید خروجی فکری نهضت 
زدند؛ در واقع این دوره را باید دوره تکاپوهای 
فــعــاالن نهضت اســالمــی بدانیم.  علمی 
بزرگانی مانند آیت ا... سیدعلی خامنه ای، 
شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح، 
مرحوم آیـــت ا... طالقانی و زنــده یــاد دکتر 
علی شریعتی، در همین دوره به سخنرانی 
و نگارش و تالیف آثاری علمی پرداختند که 
محتوای آن ها، ارتباط تنگاتنگی با نیازهای 
فکری نهضت داشت. خروجی این تکاپوها، 
نه فقط در روشنگری و تبیین اهداف نهضت 
در میان نسل جدید مؤثر بــود، بلکه بعدها 
نیز، در جریان انقالب اسالمی و پیروزی آن، 
نقشی راهبردی در ایجاد پشتوانه فکری برای 

تاسیس جمهوری اسالمی ایران داشت.

نقش آیت ا... خامنه ای در تولید آثار       
آیــت ا... سیدعلی خامنه ای، در دوره ای که 
از آن سخن گفتیم، درمجموع شش اثر در 
قالب های تالیف و ترجمه پدید آوردند که پنج 
اثر، در همان دوران به زیور طبع آراسته شد و 
در اختیار عالقه مندان قرار گرفت؛ »آینده در 
قلمرو اسالم« )ترجمه - 1345(، »مسلمانان 
در نهضت آزادی هندوستان« )ترجمه و تالیف 
- 1347(، »صلح امام حسن)ع(« )ترجمه 

- 1348(، »طرح کلی اندیشه اسالمی در 
قرآن« )تالیف - 1354(، »گفتاری در باب 
صبر« )تألیف - 1354( و کتاب »گزارشی 
از سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیه 
مشهد« )تالیف - 1346( که این کتاب آخر، 
همان کتابی است که سال ها بعد و در دوران 
ریاست جمهوری معظم له منتشر شد. بدیهی 
ــت ا...  بود که به دلیل اقدامات انقالبی آی
خامنه ای، به عنوان شاگرد امام خمینی )ره( و 
یکی از فعاالن و نقش آفرینان نهضت اسالمی، 
از همان روزهــای نخست، انتشار آثار او به 
سادگی ممکن نباشد و ساواک به انتشار این 
کتاب ها حساسیت فوق العاده نشان دهد. به 
همین دلیل، این آثار عمدتًا به صورت مخفیانه 
منتشر می شد و دستگاه امنیتی رژیم شاه، به 
محض اطالع از انتشار، دستور جمع آوری آن 
را صادر می کرد و آیت ا... خامنه ای را هم تحت 

تعقیب قرار می داد.

عامل سومین بازداشت       
یکی از آثار آیت ا... خامنه ای که اتفاقًا از دالیل 
سومین بازداشت ایشان در 14 فروردین 
1346 به دست عوامل ســاواک محسوب 
می شد، کتاب »آینده در قلمرو اســالم« اثر 
»سید قطب« است. نویسنده این کتاب، از 
مبارزان مشهور مصری در آن دوران بود؛ یک 
اندیشمند و ایدئولوگ مسلمان که با توجه ویژه 
به اسالم سیاسی، این دین مقدس را یگانه 
راه سعادت دنیوی و اخروی همه مسلمانان 
مسلمانان،  کــه  ــود  ب معتقد  و  می دانست 
باید با اتکا به تعالیم شرع مقدس، افزون بر 
ایستادگی در برابر استعمار خارجی، در 
مقابل طاغوت داخلی نیز، به پا خیزند. چنین 
رویکردی درباره تعالیم اسالمی و توجه علمی 
و مستند به آن برای استفاده در مبارزه علیه 
نفوذ خارجی و استبداد داخلی، نیاز عمده 
مبارزان مسلمان ایرانی بود که باید برای 
تقابل خود با طاغوت، ساختار فکری منظم 
و دقیق پیدا می کردند. آیت ا... خامنه ای با 
چنین رویکردی به ترجمه این کتاب همت 
گماشتند. معظم له ترجمه کتاب را در 27 
سالگی و در مشهد انجام دادند. شاید آن چه 

که درباره این اثر، در پایگاه دفتر حفظ و نشر 
آثار رهبرمعظم انقالب آمده  است، بتواند 
بهتر از هر متن دیگری، دلیل ترجمه این 
اثر مهم و راهبردی را تبیین کند: »در سال 
1345، حضرت آقا در 27 سالگی ترجمه  
کتاب »المستقبل لهذا الدین« از سید قطب 
را با عنوان »آینده در قلمرو اســالم« منتشر 
کردند. این کتاب در شرایطی انتشار یافت 
که سه سال از حوادث سال 1342 گذشته 
بود. بنابراین بالطبع شروع ترجمه مربوط به 
بعد از این حوادث بوده است. این کتاب نشان 
می دهد که خط مشی ایشان در فعالیت های 
فکری و فرهنگی بعد از حــوادث سال 42 
چگونه بوده است. ایشان در مقدمه  کتاب نیز 
چنین نوشته اند: »برای ما جای تردید نیست 
که اسالم با قدرت و نفوذ طبیعی خود باالخره 
بر اورنگ حکمرانی جهان خواهد نشست.« 
یعنی همان وقت هم شک نداشته اند که 
اسالم سرانجام بر نظام جهانی حاکم خواهد 
شد و قدرت های مهاجم را خواه ناخواه مجبور 
به عقب نشینی خواهد کرد. البته در ادامه 
 آورده اند که تحقق این آینده شرایطی دارد؛ 
یکی آن کــه تمام بشریت اســالم را بشناسد 
و از مقررات سازنده  آن آگاه شود،ایشان در 
قسمت »سخن مترجم« کتاب، به تحلیلی 
 پرداخته اند که تا امروز همواره در تحلیل های 
ایشان وجود دارد و آن، این که یکی از دالیل 
را  مسلمانان  انــحــطــاط  و  عقب ماندگی 

نقشه های استعمار برای غارت منابع جهان 
اسالم برشمرده اند.«

انتشار نخستین چاپ       
»آینده در قلمرو اســالم«، نخستین بــار در 
مشهد و در چاپخانه »خراسان« منتشر شد؛ 
همان چاپخانه ای که سنگ بنای آن را زنده یاد 
شیخ احمد بهار در سال 1292ش گذاشت و 
بعدها، از 1328، روزنامه خراسان نیز در آن 
چاپ می شد. در این باره، سه سند مربوط به 
دستگاه امنیتی رژیم پهلوی وجود دارد که در 

ادامه، آن ها را نقل می کنیم:
 نخست - نامه محرمانه وزارت فرهنگ 
و هنر : »شهربانی کل کشور / به موجب نامه 
شماره  14667/324 مورخ 11 /4/ 45 
سازمان اطالعات و امنیت كشور، كتاب 
»اسالم آينده در قلمرو آینده« نوشته سیدعلی 
خامنه ای که در چاپخانه خراسان )مشهد( به 
چاپ رسیده و حاوی مطالب خالف مصلحت 
می باشد، چون چاپ و انتشار كتاب مذكور 
مجوز  تحصیل  بدون  و  مقررات  برخالف 
قانونی صورت گرفته، خواهشمند است مقرر 
فرمايید به نحو مقتضی از توزيع آن جلوگیری 
نموده، نتیجه را ضمن ارسال دو نسخه از 
كتاب به اين وزارت اطالع دهند تا پس از 
بررسیمندرجات آن نظر نهایی اعالم گردد 

. از طرف وزير فرهنگ و هنر«
دوم – گزارش ساواک خراسان :  »محترمًا 
معروض می دارد ساواک خراسان با ارسال 
يك جلد كتاب فوق اعالم داشته كه احمد 
مجری سازان طوســی فرزند علی اكبر در 
تاريخ 45/3/1 هنگام حمل 700 جلد 
كتاب مزبور كه ترجمه سید علی خامنه ای و 
مطالب آن برخالف مصالح كشور تشخیص 
داده شده، بازداشت گرديده  است. كتاب 
مذكور در این بخش مورد بررسی قرار گرفت 
و ذیــاًل دو فقره از مندرجات آن که خالف 
مصالح کشور می باشد به عرض می رسد: ... 
در صفحه 171 ذیل پاورقی به قلم مترجم، 
ــده: و در ایــن روزگـــار نیز  چنین نگاشته ش
كه روزگــار بحران تپش ها و عصیان هاست 
صالح  سلف  از  پیروی  به  شیعه  روحانیت 

خویش در برابر تعدیات بدعت های حاكمان 
ــان خــود آرام ننشست و زعیم  كارفرما زم
باالستحقاق تشیع، ابوذرصفت به زندان و 
تبعید تن در داد و دیگر رجال دینی هر یك به 
شكلی و گونه ای با او در این اقدام افتخارآمیز 
سلول  همچون  آنــان كــه  و  شدند  همقدم 
سرطانی از این مانور یكنواخت و عمومی 
سر باز زدند و از راه منحرف گشتند و به صف 
دشمن پیوستند، جز لعن و نفرین همگانی 
و همیشگی طرفی برنبستند و امید كه با 
تیغ خشم و انتقام ملت مسلمان از بیخ و بن 
قطع شوند. / نظریه: با توجه به مراتب فوق 
در صورت تصویب از طریق بخش 324 به 
شهربانی كل كشور اعالم گردد كه در مورد 
كتاب فوق برابر مقررات و قوانین جاری اقدام 
گردد. كتاب یاد شده باال، نوشته سیدعلی 
خامنه ای كه در چاپخانه خراسان )مشهد( 
چاپ و انتشار یافته، حاوی مطالب خالف 
مصلحت می باشد. / مقتضی است مقرر 
فرمایند ... نسبت به جلوگیری از توزیع آن به 
هر نحوی كه آن وزارتخانه مانعی بدانند اقدام 
و از نتیجه این سازمان را مستحضر فرمایند. 
/ رئیس سازمان اطالعات و امنیت كشور - 

سپهبد نصیری «
سوم – اداره اطالعات شهربانی : » از 
شهربانی كل كشور، اداره اطالعات / به 
ریاست سازمان اطالعات و امنیت كشور / 
درباره كتاب آینده در قلمرو اسالم / وزارت 
فرهنگ و هنر طی نامه شماره 511-147/ 
م مورخ 45/4/25 مستند به نامه شماره 
321/14667-45/4/11 آن سازمان، 
اعالم داشته چون كتاب آینده در قلمرو اسالم 
نوشته آقای سیدعلی خامنه ای كه بدون مجوز 
در چاپخانه خراسان )مشهد( به چاپ رسیده، 
حــاوی مطالب خالف مصلحت می باشد، 
بایستی از انتشار آن جلوگیری به عمل آید. 
علی هذا دستورات الزم به ادارات مربوط 
شد.  داده  ها  شهرستان  شهربانی های  و 
گزارش واصله از شهربانی مشهد حاكی است 
700 جلد كتاب مذكور كه در آن چاپخانه 
موجود بــوده و آقایان احمد مجری سازان 
طوسی و سید حسن طوبی پور كه قصد خارج 
نمودن آن ها را از چاپخانه خراسان داشتند، 
ماموران آن شهربانی با ماموران ساواک 
مشهد تشریک مساعی به عمل آورده در نتیجه 
نامبردگان دستگیر و با نسخ كتاب مزبور به 
ساواك مشهد اعزام و تحویل گردیده است. / 
رئیس شهربانی كل كشور - سرلشكر مبصر«

ــت و عاقبت  ــازداش ــن ب دربـــاره جزئیات ای
بــازداشــت شــدگــاِن چاپخانه خــراســان در 
این ماجرا، اطالعاتی در دست نیست؛ اما 
قدر مسلم آن است که این اقــدام، به دور از 
چشم صاحبان چاپخانه و به صورت مخفیانه 
صورت گرفته ؛ دلیل ما بر این مدعا آن است 
که شهربانی و ساواک، اقدامی برای تعقیب 

صاحبان وقت چاپخانه انجام نداده اند.

 ناشنیده ها از چاپ مخفیانه نخستین ترجمه
 آیت ا... خامنه ای در »چاپخانه خراسان«

  اسناد ساواک درباره انتشار کتاب »آینده در قلمرو اسالم« 
که توسط رهبر انقالب در 27 سالگی ترجمه شد، چه می گویند؟ 

یک بیعت متفاوت  در 19 بهمن 57
رژه همافران در مقابل امام خمینی چگونه برگزار شد و چه نتایجی داشت؟



از  آخــرالــزمــانــی  شریف-صحنه هـــای 
ساختمان ها و مجتمع های  مسکونی  که 
به ناگاه فرو می ریزند و مردمی هراسان 
که بی دفــاع به این سو و آن سو می دوند 
و مستاصل  و مبهوت در مقابل آوار خانه 
هایشان و عزیزانشان که از زیر آوارها فریاد 
و ضجه های کمک  سرمی دهند، ایستاده 
اند، توصیف آن چیزی است که از تصاویر 
منتشر شده از مناطق زلزله زده ترکیه و 
سوریه قابل مشاهده است. زلزله مهیب 
پس  دوشنبه  و  سحرگاه  ریشتری    7.8
لرزه های ویرانگر آن  تاکنون جان بیش از 
6 هزار نفر را گرفته است و تخمین سازمان 
بهداشت جهانی از رقم هولناک  تا 40 هزار 
نفر جان باخته حکایت می کند .همزمان 
انتشار تصاویری از پیام های توئیتری و 
الیو های  افراد زیر آوار مانده  و درخواست 
کمک و جدال نفس گیر آن ها با مرگ، ابعاد 
عجیب و شوکه کننده تری به این زلزله 

ویرانگر داده است.
با افزایش شمار کشته شدگان زلزله، رجب 
طیب اردوغـــان رئیس جمهور ترکیه سه 
ماه وضعیت فوق العاده در جنوب شرقی 
ایــن کشور اعــام کــرده اســت. به گــزارش 
بی بی سی  به گفته اردوغــان، ۱0 شهر در 
محدوده زلزله هستند. او همچنین اعام 
کرد که تاکنون پیشنهاد کمک از 70 کشور 
جهان به ترکیه رسیده است.پیشتر گزارش 
شد که بارش شدید باران عملیات امداد و 

نجات در مناطق زلزله زده ترکیه و سوریه 
را با مشکل مواجه کــرده اســت. یورونیوز 
هم نوشت: مقامات از کشته  شدن هزاران 
نفر  خبر داده انــد، در حالی که هنوز تعداد 
زیادی زیر آوار هستند، سازمان بهداشت 
جهانی پیش بینی کرده است آمار قربانیان 
زمین لرزه بزرگ جنوب ترکیه و شمال غرب 
سوریه افزایش چشمگیری خواهد داشت و 
احتمال دارد تعداد تلفات تا 8 برابر رقم فعلی 
برسد. دلهید مارچانگ، افسر ارشد مواقع 
اضطراری در سازمان جهانی بهداشت، 
در نشست هیئت اجرایی آژانس بهداشت 
ــو گــفــت: نقشه های  ــان ملل در ژن ــازم س
اجمالی نشان می دهد که به طور بالقوه ۲۳ 
میلیون نفر از جمله حدود ۵ میلیون جمعیت 
هــزار   ۳۵0 از  بیش  شامل  آسیب پذیر، 
سالمند و ۱.4 میلیون کودک، در معرض 
خطر هستند.« سازمان ملل متحد هم  اعام 
کــرد زمین لرزه 7.8 ریشتری که بامداد 
دوشنبه جنوب ترکیه را لرزاند، قوی ترین 
زمین لرزه ثبت شده در این کشور از سال 
۱۹۳۹ به این سو بوده است.این سازمان 
به دنبال تصویب بودجه  اضافه کــرد که 
اضطراری برای کمک رسانی به مردم این 
ناحیه است. در همین حال براساس آخرین 
آمار اعامی  تا شامگاه روز گذشته  شمار 
کشته شدگان زلزله ترکیه  به 4 هزارو ۵44 
نفر و تعداد مجروحان به ۲۲ هزارو ۱68 
نفر رسیده بود. دولت ترکیه تاکید کرد که 

تاکنون بیش از 8 هزار زلزله زده نیز از زیر آوار 
نجات یافتند. در همین حال، شمار قربانیان 
ــب، حماه،  زلزله در شهرهای حلب، ادل
الذقیه، طرسوس و رقــه سوریه دست کم 
هزارو78۲  نفر و آمار مجروحان نیز ۳ هزار 

و 64۹  نفر اعام شده است.

پیام های شوکه کننده از زیر آوار 	 
درایــن میان در حالی که به گفته سازمان 
های امداد رسان هزاران نفر هنوز در زیر آوار 
هستند که ممکن است تعداد قابل توجهی 
از آن ها زنده باشند از ساعاتی پس از زلزله 
تعدادی از این افراد به خصوص در ترکیه با 
ارسال پیام در شبکه های اجتماعی خود 
همچون توئیتر و فرستادن موقعیت مکانی 
شان درخواست کمک کردند. حتی برخی 
از آن ها الیوهایی)تصاویر زنده ( از زیر آوار 
و شرایطی که در آن قرار دارند،منتشر کرده 
انــد .تصاویر نفس گیری که لحظه های 
پایانی جدال  یک انسان با مرگ را نشان 
مــی دهــد. درحــالــی کــه هــر لحظه ممکن 
است  باتری  تلفن آن ها  تمام  شود در روی 
زمین هم کار آوار برداری با توجه به باران 
شدید و برف و سرما  به سختی انجام می 

شود.
ــدود ۲ ساعت  ــ ــد تــرکــیــه ح یــک شــهــرون
ــا انــتــشــار پیامی  ــس از وقـــوع زلــزلــه، ب پ
هشتگ  ــا  ب توئیتر  اجتماعی  شبکه  در 
»کمک«،خواستار نجات خود از زیر آوار 
انجامید. وی  نجات  به  درنهایت  که  شد 
طاها اکــگــل، کشتی گیر مــعــروف ترکیه 
ــرای نــجــات جان  ــان کمک بـ ــواه نــیــز، خ
ــد. او گفت  ــن کــشــور ش کشتی گیران ای
ساختمانی که ۳0 تا 40 کشتی گیر ترکیه 
در آن اقامت داشتند، تخریب شده است و ما 
منتظر کمک های فوری هستیم.  همزمان 
اتحادیه جهانی کشتی از مرگ 7 کشتی گیر 
ترکیه در پی زمین لــرزه این کشور تا این 
ــر، آشپز  ــی لحظه خبر داد. بـــوراک اوزدم
سرشناس ترکیه ای، هم  در ویدئویی در 
حالی که اشک می ریخت، گفت: »لطفا هر 
کسی می تواند کمک کند؛ فقط به صورت 
کامی نباشد. تنهایی نمی شود کاری کرد، 

واقعا کمک کنید.«
کاربران ایرانی نیز به پیام های در زیر آوار 

ماندگان ترکیه ای توجه نشان دادنــد و 
بسیاری از آن ها با مقایسه محدودیت ها  
و سرعت پایین اینترنت داخل کشور این 
فرض را مطرح کردند که حتی در حالی که 
ما »روِی آوار« هم اینترنت با سرعت عادی 
نداریم چگونه می توانستیم در این شرایط 

پیام ارسال کنیم.

ترک خوردن »سد آتاتورک« به دنبال 	 
زلزله شدید ترکیه! 

ــه نــوشــتــه شبکه  ــ ــال ب ــ ــن حـ ــی ــم  در ه
شرق،گزارش هایی از ترکیه حاکی از آن 
است که در پی زلزله های شدید شکاف های 
ــادی در سد آتــاتــورک در جنوب شرقی  زی
ترکیه ایجاد شده و نگرانی از شکستن آن  
به وجود آمده است. تصاویر منتشر شده از 
بندر اسکندرون در جنوب شرقی ترکیه نیز 
که پس از زلزله از مدار فعالیت خارج شده 
بود،  نشان می دهد آتش سوزی گسترده ای 
که از روز دوشنبه  در این ناحیه آغاز شده 
است، همچنان ادامه دارد.هنوز علت اصلی 

این حادثه مشخص نیست.

ــوری ها  با زلزله و 	  ــدال همزمان س ج
تحریم هوایی!

گزارش ها از سوریه نیز  اخبار بسیار نگران 
کننده تری  را به اطاع می رساند.  سوریه 
با توجه به وضعیت ثبات نداشتن دولت و 
میراث چند سال جنگ، مانند همسایه خود 
ترکیه،توان کمک به زلزله زدگان را ندارد؛ 

بماند که بخش هایی از این کشور که دچار 
زلزله شده در کنترل مخالفان دولت است 
و همین موضوع بر پیچیدگی کمک رسانی 
به آن ها افــزوده است.حتی گــزارش ها از 
نبود امکان ارسال کمک به سوریه به دلیل 
اعمال تحریم های هوایی بر دولــت بشار 
اسد هم به گوش می رسد.خبرنگار الجزیره 
در مقابل ویرانه های زلزله ترکیه در سوریه 
با بغض می گوید »این مناطق کاما ویران 
شده اندواقعیت این است که ما دیگر تحمل 
نداریم از یک فاجعه گرفتار فاجعه ای دیگر 

)می شویم(.«

گفت وگوی تلفنی رئیسی با اردوغان 	 
و   اسد 

همزمان با ارسال کمک های بین المللی 
به مناطق زلزله زده ترکیه و سوریه، رئیس 
وگوهای  گفت  در  نیز  کشورمان  جمهور 
تلفنی جداگانه با بشار اسد و رجب طیب 
ــان   وقوع حادثه دلخراش زلزله در  اردوغ
دو کشور دوست و برادر سوریه و ترکیه  را به 
روسای جمهور و مردم دو کشور تسلیت گفت 
و آمادگی کشورمان برای ارائه کمک های 
امدادی فوری را اعام کرد.هدی سبحانی، 
ــران در ســوریــه،هــم  گفته است  سفیر ایـ
کمک های ایران  4۵ تن شامل پتو، چادر، 
دارو و مواد غذایی وارد فرودگاه حلب شده و 
قرار است به زودی دو هواپیمای دیگر حامل 
ــدادی نیز به حلب و الذقیه  کمک های ام

اعزام شوند.

حوادث چهار  شنبه  19 بهمن  1401 .  شماره 821149
17 رجب  1444  .  8  فوریه 2023

در امتداد تاریکی

زن ایدزی در پاتوق معتادان!  
وقتی متوجه شدم در پاتوق معتادان به بیماری »ایــدز« مبتا 
شده ام، از ترس این موضوع را پنهان کردم و به کسی چیزی 
نگفتم، اما اکنون آزمایش های پزشکی مشخص کرد که نه تنها 
جنین ۵ ماهه ام به مواد مخدر اعتیاد دارد بلکه او نیز به »ایدز« 

مبتا شده است و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
زن ۲4 ساله ای است که به همراه چند زن و مرد دیگر و در عملیات 
ــوده توسط  ارتقای امنیت اجتماعی و پــاک ســازی مناطق آل

نیروهای کانتری طبرسی شمالی مشهد دستگیر شده است.
این زن جوان که مدعی بود به عقد موقت یکی از مردان پاتوق 
نشین درآمــده است و به دلیل اعتیاد به شیشه در پاتوق های 
خافکاران روزگــار می گذراند دربــاره سرگذشت تلخ خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی کانتری گفت: در شهر بجنورد 
)مرکز استان خراسان شمالی( به دنیا آمدم و تا مقطع دیپلم 
درس خواندم. پدرم اگرچه به جوشکاری مشغول بود، اما خیلی 
از کارهای ساختمانی و حتی فنی، مانند لوله کشی را هم 
انجام می داد به همین  دلیل از همان دوران مجردی در منزل 
پدربزرگم  جایگاهی داشت؛ چرا که او نزد پدربزرگم زندگی می 
کرد و کس و کاری نداشت. وقتی بزرگ تر شد پدربزرگم که او را 
به فرزند خواندگی پذیرفته بود، دختری را برایش انتخاب کرد 
تا ازدواج کند. پدرم نیز آن طور که اطرافیانم بیان می کردند 
به مادرم عاقه ای نداشت و تنها به خاطر پدربزرگم که مردی 
بازاری و پولدار بود تن به ازدواج داد. خاصه من اولین فرزند 
خانواده بودم و دو برادر کوچک تر از خودم داشتم، ولی اختاف 
بین پدر و مادرم زیاد بود تا جایی که آن ها باالخره از هم طاق 
گرفتند. پدرم خیلی زود با زن دیگری ازدواج کرد و مادرم نیز 
سرپرستی فرزندانش را پذیرفت. آن زمان من ۱0 سال بیشتر 
نداشتم و در مقطع ابتدایی تحصیل می کردم. چند سال بعد به 
دلیل آن که از مهر پدر بی بهره بودم، عاشق لبخندهای محبت 
آمیز پسر همسایه شدم و پای سفره عقد نشستم. البته ابتدا فقط 
صیغه محرمیت بین ما جاری شد تا با یکدیگر بیشتر آشنا شویم، 
ولی من در همان روزهــای آغاز زندگی مشترک فهمیدم که 
»فرشید« به مواد مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد دارد. او مدام 
در پاتوق های خافکاران بود و با دوستانش مواد مصرف می کرد 
و با زنان غریبه هم ارتباط داشت. وقتی به او اعتراض می کردم 
مرا سرزنش  می کرد که آن زنان کنار من می نشینند و عاشقانه 
با هم مواد مصرف می کنیم، ولی در خانه فقط سرزنش می 
شنوم! این گونه بود که من هم برای اثبات عشقم کنار او نشستم 
و مواد مخدر صنعتی مصرف کردم. طولی نکشید که من هم به 
یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم و »فرشید« هم که نمی توانست 
هزینه های اعتیادمان را بپردازد، کارتن خواب شد و من هم به 
ناچار طاق گرفتم و از پاتوق های خافکاران ســردرآوردم. از 
آن روز به بعد برای تامین مخارج اعتیاد، به هر کار شرم آوری تن 
می دادم؛ چرا که از چهار سال قبل به مصرف شیشه روی آوردم و 
درآمدی هم نداشتم. روزها به همین ترتیب می گذشت تا این که 
باالخره در یکی از همین پاتوق ها به عقد موقت »فرداد« درآمدم 
تا از این بی کسی و تنهایی رها شوم، اما زمانی که فهمیدم باردار 
هستم با کمک یکی از خیران به پزشک مراجعه کردم و آن جا 
بود که با انجام آزمایش های پزشکی دریافتم که به »ایدز« مبتا 
شده ام، ولی این موضوع را از دیگران پنهان کردم؛ چرا که ممکن 
بود دیگر  مرا به آن پاتوق راه ندهند! االن هم که توسط پلیس و در 
پاتوق خافکاران دستگیر شدم، مشخص شد که نه تنها جنین 
۵ ماهه ام اعتیاد دارد بلکه او هم به این بیماری خطرناک مبتا 

شده است و ... 
ــزارش اختصاصی روزنــامــه خراسان حاکی اســت با صدور  گ
دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کانتری طبرسی 
شمالی( و هماهنگی های قضایی، این زن جوان برای ترک اعتیاد 
و درمان های تخصصی به مراکز قانونی ترک اعتیاد معرفی شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

در حایل که سازمان هبداشت جهاین از احمتال 8 برابر شدن آمار جان ابختگان زلزله ترکیه و سوریه خرب داده است، 
هزاران نفر زیر آوار  و بسیاری از زیر آوار ماندگان در ترکیه اب ارسال پیام در انتظار نجات خود هستند  

تخمین هولناک  40 هزار کشته در زلزله ترکیه و سوریه !

معاون عملیات آتش نشانی مشهد از جان باختن دو نفر 
و مجروح  شدن دو نفر دیگر در پی آتش ســوزی یک منزل 
مسکونی در شهرک شهید رجایی این شهر خبر داد. آتشپاد 
دوم مهدی رضایی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد 
اظهار کرد: این حادثه صبح دیروز در منزلی مسکونی به وقوع 
پیوست و در پی اعام آن به سامانه۱۲۵، ستاد فرماندهی 

بافاصله آتش نشانان را به محل اعامی در خیابان عباس 
آباد اعزام کرد.وی افزود: آتش نشانان با حضور در محل به 
سرعت حریق را مهار کردند و در بررسی های بیشتر مشخص 
شد در این حادثه متاسفانه مردی۳۵ ساله و پسر ۲ساله اش به 
علت شدت جراحت های وارد شده فوت کردند و دختر7ساله 
با حــدود۹0درصــد سوختگی به همراه مــادرش که دچار 

سوختگی های سطحی شده بود توسط تکنیسین های 
اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.معاون عملیات 
آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: با بررسی های بیشتر 
آتش نشانان در کانون حریق و کشف مایعات اشتعال زا از محل 
حریق،به دستور مقام قضایی،پلیس تحقیقات بیشتر درباره 

علت دقیق وقوع این آتش سوزی مرگبار را آغاز کرده است.

۴کشته و مجروح در 
آتش سوزی یک واحد 

مسکونی در مشهد

 نجات 2 کودک سوری  از ز یر آوار



۹اجتماعی

جهش تازه ایران در صنعت ماهواره
 رونمایی از  ماهواره های جدید ناهید 2 و طلوع3، آمادگی پرتاب »ظفر« تا 4 ماه آینده   و   ورود »خیام« به عرصه تجاری سازی تصاویردریافتی، از گام های بلند ایران 

به عنوان جزو 10 کشور صاحب چرخه فضایی حکایت می کند. ما امروز و فردای این صنعت  را با دکتر قریشی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی ایران بررسی کردیم
ــان به  ــه ــر ج ــگ ــاال دی ــان -  حـ صـــادق غــفــوری
ــژه در عرصه  فعالیت های فضایی ایـــران بــه وی
طراحی، ساخت و بهره برداری از ماهواره ها نگاه 
ویژه تری دارد و حواسش هست که دانشمندان 
پرتوان ایرانی هر آن چه را بخواهند، می توانند به 
آن دست یابند. دیروز همزمان با بزرگداشت روز 
فناوری فضایی،از دو پروژه بومی فضایی »ماهواره 

ناهید ۲« و »ماهواره طلوع ۳« رونمایی شد.

کاربرد و ویژگی های 2 ماهواره چیست؟       
طبق آن چه حسن ســاالریــه، رئیس سازمان 
فضایی ایران اعالم کرد: » »طلوع ۳« یک ماهواره 
سنجشی بومی با دقت عکس رنگی ۱۰ متر و 
عکس سیاه و سفید ۵ متر است و ماهواره ناهید 
۲، یک ماهواره مخابراتی است که با ساخت آن، 
وارد صنعت ارتباط فضاپایه می شویم که بعد از 
آن باید به یک سکوی استانداردی برای ارسال و 
دریافت داده های مخابراتی در باندهای مختلف 

فرکانسی برسیم.«
اما اگر بخواهیم جزئی تر با ناهید۲ آشنا شویم، 

مرور این موارد خالی از لطف نیست:
- ماهواره ناهید ۲  توسط محققان پژوهشگاه 
فضایی و همکاری فناوران شرکت های دانش 

بنیان طراحی و ساخته شده است.
-وزن این ماهواره ۱۳۰ کیلوگرم و قرار است 
در مدار ۵۰۰ کیلومتری به فضا پرتاب شود. 
طول عمر این ماهواره دوساله اعالم شد و برای 
اولین بار در کشور در آن از پیشرانه گاز گرم 
بهره گرفته شده اســت. ناهید ۲ همچنین به 
 GPS فناوری موقعیت یابی رادیویی مستقل از

مجهز است.
و دربــاره ماهواره طلوع۳ هم می توانیم با این 

اطالعات، یک آشنایی کلی پیدا کنیم:
ماهواره »طلوع ۳« ماهواره ای سنجشی است که 
سازمان فضایی ایران سفارش ساخت آن را داد 
و شرکت صنایع مخابراتی ایران کار ساخت آن 

را به عهده داشت.
این ماهواره با وزن ۱۵۰ کیلوگرم سنگین ترین 
ماهواره ساخته شده در کشور تلقی می شود و 
با دقت تصویربرداری ۵ متر سیاه و سفید و ۱۰ 
متر رنگی در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار 

می گیرد. 

 »ظفر« طی 4 ماه آینده در فضا       
 روز فضایی ایران، تنها در رونمایی از این دو پروژه 
خالصه نشد، بلکه خبرهای خوشی هم رسانه ای 
شد. وزیر ارتباطات درباره دیگر پروژه های فضایی 
کشور از ماهواره ظفر این طور خبر داد:   »ماهواره 
ــاه نخست ۱۴۰۲ پرتاب  ــر۲« در ســه م ــف »ظ
می شود.« اگر درباره ماهواره ظفر هم بخواهیم 
بیشتر بدانیم، باید به توضیحات دکتر منصور انبیا  
رئیس دانشگاه علم و صنعت مراجعه کنیم. او 
چندی قبل این طور گفته بود: تاکنون ۴ ماهواره 
در دانشگاه علم و صنعت ساخته شده است؛ نوید 
اولین ماهواره بوده و در سال ۹۰ ساخته و پرتاب 
شد. ماهواره دوم در سال ۹۲ به نام مبین، ماهواره 
سوم به نام ظفر یک در سال ۹۸ و ماهواره چهارم 
ظفر ۲ است که ظفر۲  به زودی پرتاب خواهد شد.

ماهواره خیام وارد فاز بهره برداری شد       
اگر اخبار فعالیت های صنعت فضایی را دنبال 
می کنید، احتماال می دانید که خیام در مرداد 
امسال با همکاری روسیه با موفقیت به فضا پرتاب 
شد و حاال محققان ایرانی طراح و سازنده  این 
ماهواره در حال بهره برداری از تصاویر آن هستند. 
دیروز وزیر ارتباطات در این باره گفت: »سازمان 
فضایی ایران در راستای ارائه خدمات ماهواره ای 
به ارگــان هــا و نهادهای دولتی به منظور رفع 
مشکالت مردم، به زودی با سازمان نقشه برداری 
امضا  خیام  مــاهــواره  موضوع  با  تفاهم نامه ای 
می کند که به موجب آن، تصاویر خیام در اختیار 
سازمان نقشه برداری قرار خواهد گرفت. سازمان 
نقشه برداری اولین بهره بردار دولتی ماهواره 

خیام اســت و ایــن گــام بلندی درجهت 
استفاده از خدمات این ماهواره به شمار 
نقشه برداری،  سازمان  از  غیر  می آید. 
ارگان های دولتی و همچنین شرکت های 

بخش خصوصی دیگری نیز درخواست استفاده از 
تصاویر و داده های ماهواره خیام را ارائه کرده اند 
که به زودی این درخواست ها نیز بررسی و نتیجه 

آن اعالم خواهد شد.«

 ایران صادرکننده خدمات فضایی می شود       
ــزرگ محققان هــوا فضای  گــام بلند و اراده ب
ایران، امروز در شرایطی است که این اعتماد 

بــه نفس را بــه وزیــر مــی دهــد کــه اعــالم کند: 
»هدف ما این است که سال آینده یا حداکثر تا 
پایان دولت سیزدهم به صادرکننده خدمات 
فضایی در منطقه تبدیل شویم. اکنون در بین 
به  نداریم که  را  کشورهای منطقه، کشوری 
چرخه کامل صنعت فضایی آن هم به شکل 
بومی دست پیدا کرده باشد. قدم گذاشتن در 
این جایگاه، کار بسیار سخت و پیچیده ای است 

و ما توانسته ایم جزو ۱۰ کشور دارای چرخه 
صنعت فضایی باشیم. در یک دهه گذشته این 
مسیر ریل گذاری شده و دولت سیزدهم نگاه 
ویژه تری دارد و تالش می کند که تمام موانع بر 

سر راه توسعه فضایی کشور را بردارد.«

۶ پرتاب موفق در یک سال، بی سابقه است       
وزیر ارتباطات همچنین دیروز گفت: بی سابقه 
است که در کشور کمتر از یک سال ۶ پرتاب داشته 
باشیم. پرتاب؛ مرحله آخر بخش اول چرخه فضایی 
است که حکایت از حیات صنعت فضایی ما دارد. 
زمانی که ماهواره در مدار قرار می گیرد، می توان 
حاصل کــار دانشمندان روی زمین را در فضا 
صحت سنجی کرد. نگاه ویژه ای که دولت سیزدهم 
به این صنعت دارد، کاماًل در فعالیت های انجام 

شده در یک سال اخیر مشهود است.
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آینده هوافضای ایران بسیار درخشان است اما با یک شرط
بــرای یافتن پاسخ سه ســوال در حــوزه صنعت 
ــران، با سید محمد نوید قریشی  هوافضای ای
از  هوافضا  مهندسی  تخصصی  پسادکتری 
دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
فضایی ایران که در مراسم روز گذشته رونمایی 
از دو ماهواره نیز حضور داشته است، همکالم 
می شوم. ابتدا درباره فاصله سطح این صنعت 
در ایران با کشورهای تراز اول هوافضا می پرسم 
که دکتر قریشی این طور می گوید: ما امروز با 
افتخار جزو ۱۰ کشوری در دنیا هستیم که چرخه 
کامل طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره را دارا 
هستند. سابقه ورود ایران به این عرصه از اواسط 
دهه هفتاد است و این صنعت در کشورهای 
ــدود ســال هــای ۱۹۵۰ میالدی  پیشرو از ح
آغاز شده است. اما با اطمینان معتقدیم و باور 
داریم که سرعت رشد این فناوری در کشور ما 

بسیار باال و با شیب صعودی خیلی خوبی است و 
چنان چه با همین فرمان پیش برویم، خیلی زود 
می توانیم به ماهواره هایی با کالس وزنی باالتر و 
عملیاتی تر دست پیدا کنیم. همان طور که دکتر 
ساالری رئیس سازمان فضایی هم در این مراسم 
اشاره کردند ما باید به سمت صنعتی سازی و 

سری سازی حرکت کنیم.

آینده چه می شود؟       
ــن صنعت  ــاره آیــنــده ای از دکتر قریشی دربـ
می پرسم که می گوید: خوشبختانه به تازگی 
سند ۱۰ ساله هوافضا هم به تصویب رسیده که 
برنامه خوبی را به عنوان چشم انداز هوافضا در 
کشور پیش روی ما قرار داده است. منتها تحقق 
اهداف این سند، به نگاه و اهتمام مسئوالن 
بستگی دارد که به چه میزان به اجرای آن توجه 

و برایش هزینه کنند. 
به طور قطع اگر آن ها 
به این بخش جدی تر 
نظر کنند، آینده این 

صنعت در ایران بسیار درخشان خواهد بود.

مزیت ایران در هوافضا چیست؟       
از قریشی درباره مزیت فعلی ایران در عرصه 
هوافضا جویا مــی شــوم کــه او معتقد اســت: 
کشورهای اطــراف ما که در این حــوزه فعال 
هستند، اغلب چرخه طراحی، ساخت و پرتاب 
را خودشان به طور کامل انجام نداده اند؛ اما 
مزیت ما این است که آن چه ما امروز به عنوان 
فناوری فضایی دراختیار داریم کامال بومی 
است و این همان مزیت ما در این بخش است 
که می توانیم در آن صادرات هم داشته باشیم. 

   عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی ایران:

رسانه های جهان 

تی آر تی: فخرالدین 
آلـــــــتـــــــون، رئـــیـــس 
مرکز ارتباطات ریاست 
جمهوری ترکیه، با بیان 
و  نشده  تایید  پست های  انتشار  این که 
غیرواقعی دربـــاره زلزله در شبکه های 
ــرم محسوب مــی شــود، از  اجتماعی ج
شهروندان خواست برای کسب اطالعات 
دقــیــق، اطــالعــیــه هــای منتشرشده در 
سایت های رسمی را دنبال کنند. آلتون 
با انتشار پستی در توئیتر تاکید کرد که 
انــواع فناوری های  از  استفاده صحیح 
ــرای دســتــرســی ســریــع تــر و  ارتــبــاطــی بـ
موثرتر به شهروندان آسیب دیده از زلزله 
و در انتظار نجات، بسیار حیاتی است. 
انتشار محتوای  این که  بر  تاکید  با  وی 
غیر واقعی یا به اشتراک گذاری با استفاده 
از حساب های رباتیک به شکلی سازمان 
یافته، منجر به گسترش سریع اطالعات 
نــادرســت در فضای مــجــازی می شود، 
گفت:  پست های تاییدنشده و غیرواقعی 
که توسط افراد مخرب در فضای مجازی 
منتشر شــده و بــه طــور علنی اطالعات 
گمراه کننده منتشر می کند، مطابق قانون 
محسوب  ــرم  ج کیفری ۵۲۳7 ترکیه 
توجه نکردن  زمینه  ــن  ای در  ــود.  ــی ش م
شهروندان به پست های مذکور و دنبال 
کــردن اطالعات مندرج در سایت های 
ــه اطــالعــات  رســمــی بــرای دســتــیــابــی ب

صحیح، بسیار حائز اهمیت است.  

گــاردیــن: در پی آغاز 
مهلت یک هفته ای در 
تزریق  ــرای  ب بریتانیا 
تــقــویــت کــنــنــده  دوز 
بـــه افــــــراد زیــــر ۵۰ 
ســال، استیو بارکلی، وزیــر بهداشت و 
مراقبت های اجتماعی و استیو راسل، 
مدیر بخش واکسیناسیون و غربالگری 
NHS، از مــردم خواستند تا از آخرین 
فرصت برای دریافت واکسن استفاده 
کنند. راســل گفت: فقط یک هفته از 
پویش تقویت کننده پاییزی باقی مانده 
است؛ بنابراین اگر واجد شرایط دریافت 
تقویت کننده هستید اما هنوز آخرین دوز 
خود را دریافت نکرده اید، لطفًا قبل از 
پایان هفته آینده این کار را انجام دهید. 
چه دوزهای قبلی کووید داشته باشید 
چه یک دوره کــوویــد، ما می دانیم که 
تقویت کننده بهترین راه برای محافظت 
در برابر بیماری جدی ناشی از کووید 

برای خود و عزیزانتان است.
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

306,930329,017368,53145,17883,57620,545,640) 2.000.000( 241,000,000141,000,00091,000,000330,900-
 شاخص

تورم فصلی 10.6 درصدی 
تولیدکنندگان خدمات در پاییز

داده های مرکز آمار نشان می دهد که در پاییز 
امسال، تورم فصلی تولیدکنندگان خدمات 
)رشــد فصلی هزینه هــای تولید خدمات( به 
10.6 درصد رسیده است. این رقم کمتر از تورم 
فصلی بهار و تابستان است اما موجب شده تا در 
نهایت رشد هزینه های تولیدکنندگان خدمات 
در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته )تورم 
نقطه ای( به 57 درصد و متوسط رشد هزینه 
تولیدکنندگان در 4 فصل منتهی به پاییز نسبت 
به 4 فصل منتهی به پاییز سال گذشته )تورم 
ساالنه تولیدکنندگان( به 52.6 درصد برسد. 
این دو رقم باالترین میزان خود الاقل از ابتدای 

سال گذشته به شمار می روند.

ــت از آغاز  سخنگوی اقتصادی دول
هوشمندسازی  ــرح  ط دوم  مرحله 
یارانه نان و نیز آغاز پروژه مولدسازی 
دارایی های دولت خبر داد و جزئیات 
بیشتری از مصارف منابع حاصل از 
مولدسازی را تشریح کرد. اظهارات 
وی همچنین حاکی از آن است که به 
رغم رشد اقتصادی 4 درصد، تورم تا 
پایان سال در سطح 45 درصد قرار 

خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و 
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست 

خبری هفتگی خود خبر از آغاز مرحله دوم طرح 
هوشمندسازی یارانه نان )از دو شب قبل( داد و 
گفت: کمک هزینه نانوایان در سراسر کشور )از 

دو شب قبل( به دو برابر افزایش یافت.
در این باره 28 دی ماه خبرگزاری فارس به نقل از 
»جالل« مشاور وزیر اقتصاد گفته بود: »در زمینه 
افزایش کمک هزینه نانواها به دلیل افزایش 
نیافتن قیمت نان طی امسال و بر اساس قولی 
که دولت برای جبران افزایش هزینه اجــاره یا 
دستمزد نانواها داده است،  از اول طرح 15 درصد 
ارزش عملکرد فروش نان به نانوا واریز می شد، اما 
در مرحله دوم این رقم به دو برابر افزایش می یابد. 
در پایان هر روز عملکرد کارت خوان در فروش 
نان مبنای محاسبه کمک هزینه قرار می گیرد و 
از این پس این کمک هزینه به 30 درصد افزایش 
می یابد. البته این عدد قطعی نشده ممکن است 
بین 30 تا 35 درصد از عملکرد نانوا در هر روز به 

عنوان کمک هزینه به حسابش واریز شود.«
خاندوزی در ادامه با تاکید بر این که طی ماه جاری 
به تدریج شناورسازی سهمیه آرد نانوایی ها نیز به 
اجرا در خواهد آمد، اظهار کرد: طی دو ماه آینده 

شناورسازی سهمیه آرد نانوایی ها انجام می شود 
که نانوایی ها بدون محدودیت و با میزان عملکرد 
می توانند آرد بگیرند. وی توضیح داد: در این 
مرحله محدودیت سهمیه آرد هر نانوایی برداشته 
می شود و هر نانوایی هر میزان آردی که به نان 
تبدیل کرده، می تواند به مردم بفروشد و به عالوه 
درصدی بیشتر، می تواند برای دوره بعد آرد یارانه 
ای دریافت کند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: یارانه نان 
حذف نخواهد شد و هیچ گونه محدودیتی برای 

خرید مردم ایجاد نخواهد شد.
بخش دیگر اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت 
به مصارف منابع حاصل از مولدسازی دارایی 
های دولت اختصاص داشت. به گزارش ایسنا وی 
در پاسخ به این سوال که قرار است نیمی از منابع 
حاصل از مولدسازی به مصرف هزینه های جاری 
برسد، گفت: در موضوع 50 درصد هزینه جاری، 
آیین نامه مولدسازی نشان می دهد باید حداقل 
50 درصد فروش اموال صرف پروژه های عمرانی 
شود و 100 درصــد تهاترها صرف پروژه های 
عمرانی شود. همچنین 100 درصد مواردی 
که به حوزه بهداشت و درمــان و آمــوزش کشور 
مربوط است باید صرف پروژه های عمرانی در 

این زمینه شود.
ــزود: دولــت در الیحه بودجه حتی برای  وی اف
اجازه 50 درصدی خود پیشنهادی را به مجلس 

ارائه کرده که برای سال 1402 تمام 
مــواردی که به فروش می رسد صرف 
پروژه های عمرانی شود و امیدواریم 
در این زمینه مجلس هم همکاری کند 
تا تعداد زیادی از پروژه های نیمه کاره  

کشور به سرانجام برسد.
توضیحات خاندوزی در حالی است که 
وی در سخنانی در پانزدهمین نشست 
پاسخگویی وزیران، معاونان و مدیران 
دولتی به تماس های مردم، از شروع 
پروژه مولدسازی دارایــی های مازاد 
دولت در دو  وزارتخانه جهاد کشاورزی 
و آمــوزش و پــرورش خبر داد و گفت: 
اولین مجوزها به وزارت کشاورزی و آمــوزش و 
پرورش داده شد، چون هم فهرست اموال مازاد و 
راکد خود را داشتند و هم در زمینه پروژه عمرانی 
و ارزیابی شان از آن ها، امورشان را انجام داده 
بودند. خاندوزی افزود: امیدواریم که در وزارت 
آمــوزش و پــرورش ساخت مــدارس و در وزارت 
جهاد کشاورزی پروژه های مربوط به آبخیزداری 

و آب خوان داری اجرا شود. 
بــه گـــزارش ایــرنــا سخنگوی اقتصادی دولــت 
همچنین با اعــالم این که سامانه مولدسازی 
دارایی های دولت با هدف شفافیت در امور 22 
بهمن رونمایی می شود، اظهار کرد: اختیارات 
هیئت اجرایی این مصوبه برای این است که بر 

مقاومت دستگاه های اجرایی غلبه کند.

 آمارهای مهم خاندوزی از رشد 	 
و تورم امسال

خاندوزی درباره پیش بینی دولت از نرخ تورم و 
رشد اقتصادی در سال آینده اظهار کرد : پیش 
بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب بودجه 
موکول کنیم. با این حال وی افزود: درباره رشد 
اقتصادی و تورم در سال 1401، بررسی مراکز 
رسمی نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در 
امسال 4 درصد خواهد بود و نرخ تورم تا پایان 

سال در حوالی 45 درصد قرار می گیرد.

وزیر اقتصاد ضمن اعالم خبرهای جدید از  یارانه نان و تورم پایان سال  از اجرای مصوبه مولد سازی خبر داد:

آغاز مولدسازی در میان انتقادها 
تورم پایان سال به 45 درصد می رسد  

رصد قیمت میوه در پایتخت 

بردبار- با تداوم سرمای هوا در فصل زمستان ، 
رصد قیمت میوه اهمیت بیشتری می یابد چراکه 
در این فصل سال معموال میوه جات از مسیرهای 
دوردســت در استان های جنوبی کشور که هوا 
بهتر است به عمل می آید یا حاصل نگهداری در 
انبارهاست که در هرصورت هزینه های دیگری 
عالوه بر هزینه تولید اولیه آن بر قیمت تمام شده 
میوه افزوده می شود، آن چه در ادامه می خوانید 
حاصل رصد قیمت میوه از یکی از بازارهای میوه 
و تره بار در مرکز شهر تهران است: )قیمت ها به 

ازای هر کیلوگرم است(
موز ، 55000

سیب قرمز، 19500
سیب زرد ، 23900

نارگیل، 47000
انگور شاهرودی، 18000

پرتقال تامسون شمال، 9900
پرتقال تامسون جنوب، 13900

پرتقال توسرخ، 13000
کیوی، 23500

لیموشیرین، 24500
گالبی، 32000

گریپ فروت، 9000
خیار گلخانه، 22900

نارنگی بندری،21000 و 23500 )بسته به 
کیفیت(

آغاز مرحله سوم عرضه ربع سکه 
بهار آزادی

مهر- مرحله سوم عرضه گواهی سپرده ربع سکه 
بهار آزادی توسط بانک مرکزی به روش حراج 
چند قیمتی، از روز چهارشنبه مورخ 19 بهمن ماه 
آغاز و تا پایان روز معامالتی چهارشنبه 26 بهمن 
ماه ادامــه خواهد یافت. مطابق شرایط عرضه 
ربع سکه طال در بــورس کــاال، تمامی اشخاص 
حقیقی باالی 18 سال دارای کد ملی می توانند 
حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه ربع سکه 
طالی بهار آزادی را خریداری کنند. خریداران 
می توانند پنج روز کــاری بعد از خرید سکه در 
بورس کاال، به خزانه بانک رفاه مراجعه کنند و با 
ارائه اسناد مربوط، معادل سکه های خریداری 

شده را به صورت فیزیکی تحویل بگیرند.

ژاپن مشتری لبنیات ایران شد

ــارس- وزارت جهاد کــشــاورزی در نامه ای  ف
تولیدکنندگان  کارفرمایی  صنفی  انجمن  به 
شیرخشک صنعتی از درج نام ایران در فهرست 
واردات مجاز محصوالت لبنی به ژاپن خبر داده و 
تاکید کرده است که برنامه ریزی الزم برای حضور 

فعال در بازارهای این کشور داشته باشند.

46 هزار مشترک مرفه گاز 
نقره داغ شدند

فارس- طبق مصوبه جدید هیئت وزیران برای 
مشترکان گاز خانگی، آن دسته از مشترکانی که 
در پله 12 تعرفه قدیم گاز خانگی قرار داشتند، از 
تخفیف 70 درصدی رئیس جمهور برای افزایش 

قبوض گاز مستثنا شدند.

خبر

بازار خبر

نبض بازار

 ایرانی ترین فاز 
پارس جنوبی در 

آستانه بهره  برداری

با  گفت:  صمت  وزارت  سخنگوی 
سرمایه گذاری 5.2 میلیارد دالری 
ایرانی ترین فــاز پــارس جنوبی در 
آستانه بهره بــرداری قــرار گرفت. 
به گــزارش فــارس امید قالیباف با 
اشاره به سرمایه گذاری 5.2 میلیارد 
دالری، گفت: فاز 14 پارس جنوبی 
با طراحی، ساخت و اجــرای 100 
درصــد ایرانی توسط شرکت های 
بهره  آمـــاده  صمت  وزارت  تابعه 
برداری شد. وی تاکید کرد با بهره 
برداری از این فاز روزانه 50 میلیون 
متر مکعب گاز شیرین،2900 تن 
LPG، گوگرد به میزان 400 تن،77 
هزار بشکه میعانات گازی و ساالنه 
یک میلیون تن اتان برای خوراک 
تولید می  پتروشیمی  واحــدهــای 
شــود. مــشــاور وزیــر صمت افــزود: 
ارزش افــزوده محصوالت فــاز 14 
روزانــه 15 میلیون دالر است که با 
ــرداری رسمی از این فاز در  بهره ب
اواخر بهمن یا اوایل اسفند نصیب 

کشور می شود. 
ــرد: طــراحــی و  ــ ــان ک ــی قــالــیــبــاف ب
مهندسی، نصب و اجرا و راه اندازی فاز 
14 میدان گازی پارس جنوبی 100 
درصد ایرانی و با محوریت شرکت های 
تابعه وزارت صنعت،معدن و تجارت 
انجام شــده اســت که در مقایسه با 
ــدی در فاز  داخلی ســازی 42 درص
4 و 5 ایــن مــیــدان رشــد توانمندی 

داخلی را نشان می دهد.
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به منظور شرکت در پنجمین نشست گفت وگوی امنیت منطقه ای صورت گرفت 

سفر شمخانی به مسکو 
دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در پنجمین 
نشست گفت و گوی امنیت منطقه ای که امروز 
در مسکو برگزار می شود، روز گذشته تهران را به 
مقصد مسکو ترک کرد. به گزارش نورنیوز، در این 
نشست که با حضور دبیران، مشاوران و نمایندگان 
نهاد امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان 
برگزار می شود، درباره تحوالت سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی این کشور بحث و مسائل بررسی خواهد 
شد. در حاشیه این نشست دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کشورمان با برخی همتایان خود نیز به طور 
جداگانه دیدار و درباره مسائل دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی گفت و گو خواهد کــرد. شمخانی 
همچنین در این سفر در ادامه نشست های مشترک 
دبیران شــورای امنیت ملی ایــران و روسیه که به 
تازگی و در جریان سفر آبان امسال پاتروشف به ایران 
در تهران برگزار شد، نشست دیگری را با همتای 
روسی خود برای بررسی مسائل دو جانبه و پیگیری 
پروژه های مشترک اقتصادی، فناوری و تجاری 
دو کشور برگزار می کند. ایران و روسیه که اکنون 
طرح های مشترک اقتصادی از جمله در زمینه 
انرژی و ترانزیت را به پیش می برند، در بسیاری از 
موضوعات منطقه ای و بین المللی همانند مباحث 
مربوط به امنیت منطقه، اتفاق نظر دارند و در سال 
های اخیر روند رو به گسترش همکاری های نظامی 
و امنیتی دو کشور به ویژه پس از آغاز بحران اوکراین، 

نگرانی کشورهای غربی را به دنبال داشته است. در 
همین خصوص، آمریکا بارها درباره حجم و ابعاد 
ایــن همکاری به خصوص در  زمینه استفاده از 
پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، ابراز نگرانی 
کــرده اســت. با ایــن که جمهوری اسالمی ایــران 
تاکید دارد در جنگ اوکراین خواهان صلح و پایان 
درگیری است و هرگز پهپادی برای استفاده در این 
جنگ در اختیار روسیه قرار نداده است اما مقامات 
آمریکایی می گویند کارشناسان نظامی روس در 
ــای آموزشی استفاده از پهپادهای  ایــران دوره ه
ایرانی را می بینند و دو کشور حتی در صدد ساخت 
کارخانه مشترک برای ساخت پهپاد هستند که 
نشانه دیگری از اتحاد نظامی ایران و روسیه است.  
در این حال، موضوع خرید جنگنده سوخو ۳۵ از 

روسیه  که می تواند حریم هوایی ایران را امن تر 
و به مکانی خطرناک تر برای پرنده های مهاجم 
تبدیل کند و همچنین مهندسی معکوس در ایران 
از تسلیحاتی که روسیه از اوکراین غنیمت گرفته، 
بر نگرانی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی 
ــرس، بدیهی  ــت. به گـــزارش ایـــران پ ــزوده اس افـ
اقتصادی،  های سیاسی،  همکاری  که   اســت 
امنیتی و نظامی ایران و روسیه در ماه های اخیر 
نمود بیشتری یافته اســت؛ اعمال تحریم های 
گسترده غرب علیه ایران و روسیه، به رغم به وجود 
آوردن برخی مشکالت اقتصادی، عزم این دو کشور 
را برای تقویت مناسبات بیشتر کرده و فشارهای 
سیاسی و اقتصادی غربی ها به رهبری آمریکا، 
نتیجه معکوس داده است. سفر دبیر شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به روسیه نیز 
که در ادامه رایزنی های مستمر مقامات دو کشور 
صورت می گیرد، در همین چارچوب قابل ارزیابی 
و نشانه دیگری از گسترش همکاری های امنیتی 
ایران و روسیه است.در پایان گفتنی است سلسله 
نشست های گفت وگوی امنیت منطقه ای با ابتکار 
جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۳۹۷ پایه گذاری 
شد و نشست های اول و دوم گفت و گوی امنیت 
منطقه ای با میزبانی جمهوری اسالمی ایــران 
در تهران و نشست سوم و چهارم  نیز با میزبانی 
هندوستان در دهلی نو و  تاجیکستان در شهر 

دوشنبه برگزار شده است.

مورد مشکوک مسمومیت دنباله دار در قم 
ــورای اســالمــی با  نماینده قــم در مجلس شـ
مشکوک خواندن مسمومیت سریالی دانش 
ــروز بــرای هفتمین بار  ــوزان قم گفت که دی آم
دانش آموزان در قم مسموم شدند. به گزارش 
همشهری آنالین، احمد امیرآبادی فراهانی در 
حاشیه جلسه علنی دربــاره مسمومیت دانش 
ــدارس قم گفت: مسمومیت دانش  ــوزان م آم
آموزان قم مشکوک است و همه دستگاه های 
امنیتی، انتظامی و بهداشت و درمان و مجموعه 
کالنتری و آتش نشانی پیگیر هستند که مبدا این 
مسئله را پیدا کنند. ذوالنوری، نماینده دیگر قم 

نیز به تازگی دربــاره حــوادث مــدارس قم گفته 
بود: »مسئله امنیتی است و مقام های امنیتی 
در حال بررسی موضوع هستند.«با این حال،به 
نوشته اعتمادآنالین،از ۹ آذر امسال تا کنون 
دانش آموزان ۱۲ مدرسه قم دچار مسمومیت 
ــزارش دانــش آمــوزان  تنفسی شــده انــد. اگــر گ
منوکسیدکربن،  مسمومیت  با  باشد  درســت 
گــازی که ناشی از سوختن ناقص گاز شهری 
است رو به رو نیستیم، چون این گاز بدون بوست. 
۱۲مدرسه که اغلب آن ها دخترانه هستند، 
گزارش هایی از مسمومیت منتشر کرده اند، 

اغلب گزارش های مسمومیت در ساعت های 
ــن،  ــدی ــک ظــهــر اعـــالم شـــده اســـت. وال ــزدی ن
دانش آموزان و معلمان مدارس نگران هستند، 
امــا هیچ کــدام مایل نیستند به صــورت علنی 
ــاره این حادثه با »اعتماد« صحبت کنند.  درب
یک پزشک عمومی در شهر قم که تعدادی از 
دانش آموزان با عالیم مسمومیت را ویزیت کرده، 
می گوید: در این خصوص باید مقامات رسمی 
بیمارستانی اظهارنظر کنند و پزشکان به دلیل 
نگرانی از انتشار اطالعات خصوصی مربوط به 
بیماران حاضر به صحبت درباره ماجرا نیستند.

بازگشت خودرو به بورس کاال و تداوم برخی ابهامات
شنبه  یک  روز  رقابت  شورای  که  حالی  در 
اطالعیه ای را مبنی بر توقف عرضه خودرو در 
بورس کاال منتشر کرد، جلسه دیروز شورای 
به  خودرو  بازگشت  تصمیم  با  بورس  عالی 
بورس به پایان رسید.به گزارش پایگاه خبری 
بازار سرمایه ایران )سنا(، مجید عشقی رئیس 
سازمان بورس در این باره گفت: در شورای 
عالی بورس با اجماع آرا، بحث عرضه خودرو 
در بورس کاال مصوب و از فردا این موضوع از 
سر گرفته خواهد شد. وی افزود: دستورالعمل  
شورای رقابت بررسی می شود و از مراجع 
پیگیری  موضوع  این  حل  برای  ذی صالح 
خواهیم کرد. عشقی در پایان خاطرنشان کرد: 
همچنین فرایند عرضه خودروهای وارداتی در 

بورس کاال ادامه پیدا می کند.

اظهار نظر عجیب عشقی: خودرو کاالی     
انحصاری نیست!

وی همچنین دیروز به سواالت کمتر مطرح 
شده درخصوص عرضه خودرو در بورس کاال 
عشقی  مجید  ایرنا،  گزارش  به  داد.  پاسخ 
درباره این موضوع که عرضه خودرو در بورس 
در  که  کاالیی  گفت:  ندارد،  سابقه  دنیا  در 
بورس های کاالیی - بازار متشکل - عرضه 
می شود، متناسب با شرایط خاص هر کشور 
است به طور مثال در هند ادویه در بورس کاال 
عرضه می شود یا در بورس دالیان چین تخم 

مرغ عرضه می شود در واقع عرضه هر کاالیی 
در بورس در شرایط اقتصادی همان کشور 
معنا پیدا می کند. وی در جمالتی قابل تامل 
درباره عرضه کاالی انحصاری)خودرو( در 
بازار رقابتی، بیان کرد: به این که انحصاری 
باشد، خیلی اعتقاد نداریم.عشقی در پاسخ 
به این پرسش که آیا معتقدید خودرو کاالیی 
انحصاری در کشور ما نیست، اظهار کرد: در 
اگر  نیست  انحصاری  بازار  بخش های  تمام 
این گونه باشد در تمام دنیا خودرو کاالیی 
بزرگ  کشورهای  در  مگر  است.  انحصاری 
تولیدکننده خودرو چند تولیدکننده خودرو 
داریم؟ محدود هستند، خودرو جزو صنایعی 
است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود 
هستند؛ ما در یک محدوده قیمتی خودروهای 
دلیل  به  اکنون  داریم،  بازار  در  متفاوتی 
سرمایه گذاری، تقاضا برای خودرو افزایش 
انحصاری،  می گوییم  ما  و  است  کرده  پیدا 
عرضه   نبود  سرمایه گذاری  تقاضای  اگر  اما 
با  اکنون داریم، متناسب  خودرویی که هم 
خراسان،  گزارش  است.به  واقعی  تقاضای 
این سخنان در شرایطی است که کارشناسان 
معتقدند به دلیل ممنوعیت واردات خودرو 
که در سال های گذشته به دلیل حمایت از 
خودروسازان انجام شده است و از سوی دیگر 
به دلیل محدودیت های ارزی، خودروسازان 
قدرت انحصاری در تعیین قیمت خودرو دارند. 

اساسًا شورای رقابت هم از همین رو، اقدام به 
تعیین دستورالعمل جدید کرده و بر این مبنا، 
تعیین قیمت منصفانه حاصل از بهای تمام شده 
خودرو به اضافه سود عادالنه را مطرح کرده 
است. اظهارات نایب رئیس شورای رقابت در 
دو روز قبل نیز با رد قرعه کشی برای خودرو، بر 
این نکته تاکید دارد که منافع مصرف کنندگان 
الزامًا با عرضه خودرو در بورس کاال مورد توجه 
قرار نمی گیرد چرا که اگر قیمت تمام شده به 
اضافه سود برای یک خودرو مثاًل ۱00 واحد 
باشد، خودروساز مجاز است در فرایندی حراج 
گونه، خودرو را با قیمت ۲00 واحد عرضه کند!

مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق     
خودرویی  مصوبه  دو  دیروز  حال،  این  در 
در  چه  آن  شد.  منتشر  تلفیق  کمیسیون 
که  بود  این  شد،  مصوب  تلفیق  کمیسیون 
خودروسازان مکلف هستند تمامی خودروها 
را در بورس کاال عرضه کنند و قیمت پایه هم 
توسط شورای رقابت و بر اساس روش تعیین 
)کاست پالس cost plus- خراسان: بهای 
تمام شده به همراه سود منصفانه( انجام خواهد 
شد. کوچی عضو دیگر کمیسیون تلفیق اعالم 
»اجازه  کمیسیون،  این  تصمیم  با  که  کرد 
واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، 
کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی بوس تا 

۵ سال کارکرد به دولت داده شد.« 

سهم محیط زیست از کل الیحه بودجه 1402 تنها »2 دهم« درصد
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس 
سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه گزارشی 
از بودجه ۱۴0۱ سازمان حفاظت محیط زیست 
ــرای اجــرای قوانین و مــقــررات و  ــرد: ب اظهار ک
حفاظت از مناطق چهارگانه نیاز است که بودجه 
محیط زیست از ۶۸0 میلیاردتومان به ۳۷00 
میلیارد تومان و سهم بودجه محیط زیست از ۱۸ 
صدم درصد به نیم درصد از کل بودجه افزایش 
یابد؛ اما بودجه پیشنهادی برای ۱۴0۲ نیز تنها 
دو دهم درصد است. رضا انجم شعاع  با تاکید 

بر این که روش هــای عملکرد کنونی نیاز به یک 
تحول اساسی دارد، اظهار کرد: پیش بینی شده 
است که طی سال ۱۴0۲ سامانه های سازمان 
حفاظت محیط زیست طبق الگویی هوشمند شود 
و با رعایت همه موازین دولت الکترونیک بتواند 
فعالیت کند. بهره گیری از فناوری ها و سامانه های 
روز برای حفاظت از مناطق چهارگانه و پایش ها 
بسیار ضروری است. بنابراین در مجموع  نیاز است 
که بودجه  ۶۸0 میلیاردتومانی به ۳۷00 میلیارد 
تومان افزایش یابد و سهم سازمان حفاظت محیط 

زیست از کل بودجه کشور که اکنون حدود ۱۸ 
صدم درصد است به نیم درصد افزایش یابد؛ این 
در حالی است که سهم بودجه محیط زیست در 
بسیاری از کشورها یک درصد است. انجم شعاع  
ادامــه داد: برای این که طی سال ۱۴0۲ سهم 
بودجه محیط زیست به نیم درصد افزایش یابد، 
به ۳۷00 میلیارد تومان منبع مالی نیاز است تا 
هم برنامه زیست بوم ها به طور قابل قبولی در شان 
مردم اجرا شود و هم برنامه آالینده ها و آموزش که 

به شدت به آن نیاز است، تقویت شود.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

جام جم - در تحليل وقايع پاييز ۱۴۰۱ تاثير  •
وضعيت نامساعد اقتصادی مــردم در گسترش 
نارضايتى ها را نبايد ناديده گرفت. شما تصور 
کنيد در اين چالش های عميق معيشتى، عمليات 
رسانه ای گسترده ای برای ايجاد حس نفرت از 
ايران هم جريان داشت و در واقع جنگ هيبريدی 
با مکمل های اقتصادی و نارسانه يکديگر را کامل 

مى کردند.
اعتماد - عباس عبدی خطاب به باقری کنى  •

نوشت : اکنون درباره برجام چند راه  پيش رو داريد. 
ــام کنيد که آخرين پيش نويس  اول از همه اع
پذيرفتنى است. راه دوم آمادگى برای انجام توافقى 
فراگيرتر و بزرگ تر است. ظاهرا اين راه را هم در 
دستور قرار نمى دهيد. راه سوم بيرون رفتن از برجام 
است، بدون اين که دنبال ساخت بمب باشيد، البته 
آقای باقری ساخت بمب را اتهام مى داند. به  ظاهر 
اين حالت رفتار معقوالنه ای است و معلوم نيست 
که چرا ساخت بمب را نفى مى کنند؟ راه چهارم 
هم پيمان شدن با روسيه و کسب چتر هسته ای 
است که نه اطمينانى است و نه منفعتى دارد. اين 
همان وضعيتى است که در شطرنج به معنای آچمز 

توصيف مى شود.

 رویداد24 مدعی شد:روح  ا... مومن نسب، از  •
طرفداران طرح موسوم به »صيانت« گفت: کسانى 
را که وی پى ان مى فروشند تا بقيه بتوانند فيلم پورن 
ببينند به عنوان مفسد فى االرض اعدام کنيد، بقيه 

دست وپاشون جمع مى شه!
ــد: رحــيــم زارع   • ــران مــدعــی ش ــان ایـ ــده ب دی

سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس گفت: کليه 
رده های بسيج مستضعفين )پايگاه ها و حوزه های 
بسيج(، پاسگاه ها، کانتری ها و موزه های دفاع 
مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و 
فاضاب، تلفن، عوارض شهرداری و شمارشگرها 

و کليه خدمات دولتى و عوارض معاف شدند.

 چهارشنبـه ۱9بهمن۱۴۰۱ ،۱7 رجب ۱۴۴۴ ،  8فـوريـه2۰23 ،   شمـاره 2۱۱۴9،   سال هفتاد و چهارم
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محمدی – سرانجام پس از چند روز گمانه زنى 
خبرنگاران حوزه دفاعى درباره رونمايى از يکى از 
بزرگ ترين دستاوردهای دفاعى کشور در نيروی 
هوايى ارتش ، روز گذشته و در آستانه ۱9 بهمن 
ماه روز نيروی هوايى ، نخستين پايگاه »زيرزمينى« 
نيروی هوايى ارتش با نام »عقاب ۴۴« با حضور 
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح و فرمانده کل 
ارتش رونمايى شد. در حالى که گفته مى شود 
از اين نوع پايگاه زيرزمينى در نقاط ديگر کشور 
نيز در حال ساخت است، اما اين نخستين پايگاه 
هوايى »زيرزمينى« ارتش جمهوری اسامى ايران 
بود که رسانه ای شد و به لحاظ طبقه بندی فوق 
سری آن هيچ اطاعاتى درباره  مکان يا جزئياتى  
دقيق تر اعام نشده است .به گزارش خراسان ، 
پايگاه هوايى راهکنشى)تاکتيکى( عقاب ۴۴ 
ارتــش قابليت پذيرش و عملياتى کــردن انواع 
جنگنده های شکاری و بمب افکن و همچنين 
پرنده های بدون سرنشين نيروی هوايى ارتش را 
دارد. اين پايگاه با در اختيار داشتن اماکنى چون 
آلرت، پست فرماندهى، آشيانه های نگهداری 
هواپيما،  نگهداری  و  تعمير  مراکز  جنگنده، 
تجهيزات ناوبری و فرودگاهى، مخازن سوخت و 
... اين قابليت را دارد تا انواع جنگنده های نيروی 
هوايى را برای انجام ماموريت های محوله پذيرا 
باشد.همچنين اين پايگاه بــزرگ زيرزمينى، 
قابليت پذيرش و به کارگيری عملياتى انواع 
جنگنده های نيروی هوايى ارتــش را خواهد 
داشــت.احــداث اين پايگاه ها در نقاط مختلف 

متناسب با نيازها و با ضريب ايمنى باال با توجه به 
طراحى و استقرار در زير کوه ها قابليت اجرای 
عمليات غافلگيرانه هوايى را از مکان و زمان دور 
از انتظار دشمنان فراهم مى کند. پيش از اين، 
ارتش جمهوری اسامى ايران از پايگاه پهپادی 
3۱3 که آن هم يک پايگاه زيرزمينى بود ،رونمايى 
کرده بود و اين روند نشان مى دهد که ارتش برنامه 
مدونى برای ايجاد پايگاه های زيرزمينى در حوزه 

هوايى دارد.

رونمایی از موشک کروز بردبلند »عاصف«	 
در حين رونمايى از اين پايگاه راهبردی ، موشک 
کــروز هواپايه بردبلند »عاصف« نيز به نمايش 
ــد. اين موشک، دارای کاهکى با قدرت  درآم
تخريب و انفجار باالست که مى تواند استحکامات 
سنگين را نابود کند. موشک عاصف که توليد 
متخصصان داخلى است روی جنگنده سوخو2۴ 
نصب مى شود.در اين بازديد که عاوه بر رئيس 
ستاد کل نيروهای مسلح و فرمانده کل ارتش   
جانشين  دادرس  محمدحسين  سرتيپ  امير 
فرمانده کل ارتــش، امير سرتيپ امير حاتمى 
مشاور فرمانده کل نيروهای مسلح در امور ارتش 
ــدی فرمانده نيروی  و امير سرتيپ حميد واح
هوايى ارتش نيز حضور داشتند، سرلشکر باقری 
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح گفت: ساخت 
پايگاه های امــن که پايگاه عقاب ۴۴ يکى از 
چندين نمونه آن هاست، تداوم خواهد داشت تا 
توان بازدارندگى ما روز به روز قوی تر، پايدارتر و 

ماندگارتر برای امنيت و آرامش ملت ايران پابرجا 
بماند. اين پايگاه در زير کوه هايى قرار دارد که هيچ 
بمب و ساحى در آن موثر نيست و قابليت حفظ 
تجهيزات و تسليحات راهبردی نيروی هوايى 
ارتش را دارد و موجب ارتقای توان عملياتى نيرو 
برای سرکوب دشمنان مى شود.سرلشکر باقری 
با بيان اهميت پايگاه های زيرزمينى و غيرقابل 
دسترسى گفت: دشمن معتقد است که مى تواند 
با به کارگيری قدرت هوايى خود و با بهره گيری 
از برتری هوايى، پايگاه های هوايى، شيلترها و 
باندهای پروازی کشور مدنظر را منهدم کند و با 
خيال راحت به مأموريت خود ادامه دهد؛ يعنى 
همان کاری که در تجاوز به کشورهای افغانستان، 
عراق و برخى کشورها با خوی تجاوزگری از خود 
نشان داد که چــاره  آن عــاوه بر پدافند عامل، 
داشتن پايگاه هايى امن، نفوذناپذير، غير قابل 
دسترسى و غيرقابل انهدام در زير زمين است.
به گفته سرلشکر باقری، پايگاه عقاب ۴۴ يکى از 
چندين پايگاه با اين مشخصات است که توسط 
قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبيا)ص( به 
فرماندهى سرلشکر غامعلى رشيد و با همکاری  
و همراهى نيروی هوايى ارتش طراحى و ساخته 

شد .

هشدار سرلشکر باقری به صهیونیست ها	 
سرلشکر باقری تصريح کــرد:  موقعيت رژيم 
صهيونيستى تا کشور ما فاصله دارد و سران 
اين رژيم به سوخت گيری هواپيماها در آسمان 

دل بسته اند که اين بهترين فرصت برای هدف 
قــرار دادن هواپيماهای آن هاست. همچنين 
سعى در استفاده از پايگاه های پيرامونى کشور 
ما را دارند که بعضًا مسير عادی سازی خيانت 
به جهان اسام را در پيش گرفته اند ، غافل از 
اين که اين مسئله در راهبرد و رهنامه عملياتى 
ــده و همه  ــران درج ش جمهوری اســامــى ايـ
فرماندهان ما اين را مى دانند، تمرين کرده اند و 
در رزمايش ها، اين آموزه نهادينه شده است که 
اگر پايگاهى از يک کشور در هر کجای جهان 
برای تهاجم به جمهوری اسامى ايران استفاده 
شود، عاوه بر رژيم صهيونيستى، آن پايگاهى 
که مبدأ حرکت رژيــم صهيونيستى اســت، نيز 
مورد تهاجم سنگين قرار خواهد گرفت.امير 
سرلشکر سيد عبدالرحيم موسوی، فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسامى ايران نيز در بازديد از 
پايگاه هوايى راهکنشى عقاب ۴۴ نيروی هوايى 
ارتش، درباره ويژگى های اين پايگاه با بيان اين که 
تجهيزات ما متناسب با تهديدات و نوع ماموريت ها 
از تاکتيکى به راهبردی ارتقا يافته است، افزود: 
تاثير و اهداف پايگاه های هوايى معموال راهبردی 
است. تسليحات و تجهيزات جديدی که روی 
جنگنده ها تعبيه شــده، همه به روز هستند و 
برای درگيری احتمالى در اهــداف راهبردی 
پيش بينى شده اند.وی تصريح کرد: اين پايگاه ها 
به عنوان ذخيره و پشتيبان برای نيروهای مسلح 
هستند و هرگاه شرايط ايجاب کند که در کنار 
بخش های شناخته شده؛ پايگاه های ناشناخته 
هم وارد عمل شوند، اين پايگاه ها توانايى انجام 
کارهای بزرگى را دارند. اين پايگاه ها امکان عمل 
و عکس العمل های الزم را دور از انتظار دشمنان 
در نقاط مختلف ايجاد کرده اند. پايگاه های ما 
و البته برخى پايگاه های راهکنشى، در آينده 
ميزبان جنگنده های جديد خواهند بود.فرمانده 
کل ارتش با برشمردن امکانات نيروی هوايى در 
پايگاه راهکنشى عقاب ۴۴ تصريح کرد: در اين 
پايگاه نمونه ای از تجهيزات پروازی ارتقا يافته 
نيروی هوايى ارتش مستقر شده که اگرچه در 
ظاهر جنگنده های شناخته شده هستند، اما 
به ساح ها و تجهيزات به روز مجهز شده اند که 

مى توانند ماموريت های بزرگى را انجام دهند.

چهره  

آسیب شناسی رئیس عدلیه درباره سرنوشت 
افراد سابقه دار 

 اژه ای: مبارزه با فساد باید اصالح گرایانه باشد 

نه انتقام گرایانه و تخریبی 

حجت االسام والمسلمين محسنى اژه ای  با حضور 
در باغ موزه قصر از بخش های مختلف آن بازديد و در 
گردهمايى آزادگان سياسى مسلمان قبل از انقاب 
استان تهران با عنوان »شاهدان تاريخ« شرکت کرد.  
رئيس قوه قضاييه در اين ديدار با بيان اين که زندان 
رفتن آسيب های فــردی، خانوادگى و اجتماعى 
به همراه دارد، افزود :» بدون ترديد عناصری که 
حضورشان بــرای امنيت و آرامــش مــردم و جامعه 
مضر است، به هيچ وجه نبايد از زندان آزاد شوند و 
جای آن ها زندان است، اما آيا هرکس مرتکب جرم 
مى شود بايد به زنــدان برود؟چنان چه فرد مورد 
اشــاره به زنــدان رفت چه آسيب هايى به خود او و 
خانواده اش و زندگى اجتماعى اش در آينده تحميل 
مى شود؟« . رئيس عدليه همچنين به آسيب شناسى 
ــت و  ــرداخ ــراد ســابــقــه دار پ ــاره سرنوشت افـ ــ درب
اظهارکرد :»رفتار با فردی که از زندان بيرون مى آيد 
مهم است.به فردی که زندان بوده است و سابقه دارد 
هيچ کس کار و شغل نمى دهد و از بسياری  مسائل 
محروم مى شود. اگر در طول زمان تعداد افرادی 
که سابقه دار هستند زياد شود، آسيب زيادی دارد.« 
قاضى القضات همچنين در آيين افتتاح 22 پروژه 
عمرانى سازمان ثبت اسناد و اماک کشور  با اشاره 
به اهميت مقوله مبارزه با فساد گفت: بايد به طور 
حتم با فساد برخورد کنيم و توجه داشته باشيم که 
فسادی ُمسری است و اگر جلوی آن را نگيريم، از 
يک بخش به بخش های ديگر سرايت مى کند؛ اما 
مبحث مهم ديگر در اين قضيه آن است که اين مبارزه 

با فساد بايد اصاح گرايانه باشد 
انتقام گرايانه و تخريبى؛  نه 
ــای برخورد با فساد  روش ه
مقوله بسيار مهمى است و 

بايد به آن ها توجه ويژه 
داشت./ ميزان

غرش عقاب ها از دل کوه
 نیروی هوایی ارتش از نخستین پایگاه هوایی زیرزمینی خود با نام »عقاب 44« رونمایی کرد. سرلشکر موسوی 

گفت: پایگاه های ما و البته برخی پایگاه های راهکنشی، در آینده میزبان جنگنده های جدید خواهند بود 



 انتقام جوانی پسرم را
 از اوباش  »رجوی« می گیرم

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

 »داستان چشم انتظاری ها، بالتکلیفی ها و بدبختی هایی 
پرونده

 
ــت منافقین  ــای شبیه مــن از دس ــواده ه ــان کــه مــن و خ
کشیده اند و ذره ای از آن را در فیلم »سرهنگ ثریا« 
می بینید، همچنان ادامه دارد و تمام نشده است. طبق 
اخباری که از آلبانی و افراد داخل این تشکل به دست ما رسیده، خیلی از 
ــارت ذهنی و جسمی گیر  ــراد می خواهند جــدا شوند امــا در یک اس اف
افتاده اند. متاسفانه دولت آلبانی هم به منافقین کمک می کند و تمام راه های 
ارتباطی ما را با فرزندان مان بسته و نمی گذارد هیچ نامه ای از سمت ما به 
دست آن ها برسد... « .»ثریا عبداللهی« که به تازگی تصاویر احساسی از حال 
بدش بعد از دیدن فیلم »سرهنگ ثریا« در شبکه های اجتماعی پربازدید 
شد، مادری است که سرنوشتش دستمایه ساخت یکی از فیلم های جشنواره 
فیلم فجر امسال شده است. داستان این فیلم دربــاره مــادری است که 
فرزندش درپادگان اشرف است؛این مادر تالش زیــادی را برای رهایی 
فرزندش از دست این گروه تروریستی انجام می دهد و در این مسیر، 
خباثت هایی از این فرقه می بیند که یادآوری اش هم برایش سخت و دردناک 
است. در پرونده امروز زندگی سالم با او دربــاره بخش هایی از زندگی و 
خاطراتش صحبت می کنیم که در فیلم به آن اشاره نشده است تا ماجراهای 

فیلم لو نرود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثریا عبداللهی، مادری که سال هاست آرزوی دیدار فرزندش را دارد و فیلم »سرهنگ ثریا« بر اساس زندگی او ساخته شده
از بالتکلیفی ها و بدبختی هایی می گوید که منافقین بر سر او آوردند
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این فیلم بخش کوچکی از مصیبت های من است
در ابتدا از او می پرسم در جشنواره فیلم فجر و بعد از تماشای 
فیلم سرهنگ ثریا چه اتفاقی افتاد که حال تان آن قدر بد 
شد،می گوید: »با دیدن این فیلم، تمام خاطرات چهار سال 
حضورم پشت دیوارهای اشــرف، همراه بقیه خانواده ها 
برایم تداعی شد، زمانی که پسرم امیر را صدا مــی زدم و 
تک تک لحظاتی که خانواده ها و مادرها گریه می کردند 
تا این فرقه اجــازه دهند برای چند ثانیه، فقط برای چند 
ثانیه فرزندشان را ببینند، همه برایم کامل تداعی و حالم 
خیلی بد شد. من تقریبا 11 سال است که از این جریان 
دور شده ام یا حداقل تالش کردم که آن روزها را فراموش 
کنم. من سال 90 از جلوی پادگان اشرف به ایران برگشتم 
چون اتفاقات آن جاباعث شده بود خیلی اعصابم به هم 
بریزد. هرچند نتوانستم و همیشه با خانواده هایی که چنین 
مشکلی دارند و در انجمن نجات عضو هستند، در ارتباط 
بودم و برایم سوال بود چه زمانی بچه های ما آزاد می شوند 
تا به ایران برگردند و آیا ما آن موقع زنده خواهیم بود که بچه  

هایمان را ببینیم؟ همه این ها به نحوی من را عذاب می دهد 
ولی آن خاطرات از جلوی اشرف و اتفاقاتی که برایم افتاد، 
خیلی بیشتر من را اذیــت می کند، در کشوری غریب با 
مشکالتی باورنکردنی و چهار سال زندگی جلوی ساختمان 
تروریست ها، شوخی نیست. چهار سالی که شما بخشی 
از بدبختی ها و مصیبت هایی را که آن جا کشیدم ،در فیلم 

سرهنگ ثریا می بینید.«

پسرم قرار بود از ترکیه به آلمان برود اما...
از او می پرسم که ماجرای پسرش دقیقا چیست و چطور 
عضو منافقین شده است؟ او با این مقدمه که این بخش از 
ماجرا در فیلم نیست و به آن اشاره ای نشده، می گوید: »قصه 
برمی گردد به سال 81. امیراصالن ورزشکار رشته بدن 
سازی بود. یک روز تصمیم گرفت از طریق ترکیه به آلمان 
برود و بعد از شرکت در یک دوره ورزشی و کسب تجربه به 
ایران برگردد. چند روز بعد از ترکیه با من تماس گرفت و 
گفت آن جا با فردی آشنا شده که در آلمان کارخانه تولیدی 
دارد و تا حاال تعدادزیادی از جوان های ایرانی را قاچاقی به 
آلمان برده و در تولیدی او مشغول به کار هستند. من مخالفت 
کردم و گفتم اجازه بدهد کارها را قانونی پیگیری کنیم اما 

امیراصالن گفت که آن جا تنها نیست و 200 یا 300 جوان 
ایرانی دیگر هستند که قرار است با هم به آلمان بروند. وقتی 
فهمیدم که تنها نیست، رضایت دادم. روز بعد تماس گرفت و 
گفت برای بردن من، 5 میلیون تومان پول می خواهند. من آن 
زمان کارمند یک شرکت داروسازی بودم و سرپرست خانوار، 
امیراصالن تنها پسرم بود و دو دختر هم داشتم. به او گفتم 
که این مبلغ را نمی توانم تهیه کنم و در نهایت می توانم یک 
میلیون تا یک میلیون و 500 جور کنم. ظاهرا پسرم به آن ها 
نشانی داده بود و روز بعد یک موتورسوار به محل کار من آمد و 
پول را گرفت و رفت. فردایش امیراصالن با من تماس گرفت 

و تشکر کرد و این آخرین تماس او با من بود.«

3 سال از پسرم 
هیچ خبری نشد

»بعد از ایــن تماس، من حدود 
سه سال امیر را گم کردم و دیگر 
هیچ خبری از او نداشتم که به 
کجا رفــت و مشغول چه کاری 
شد. به هر در و دیواری زدم، هیچ 
اطالعاتی از او پیدا نکردم و فقط 
روز و شب دعا و نذر می کردم 
تا خبری از او بشنوم.« او ادامه 
می دهد: »بعد از سه سال و چند 
ماه امیراصالن با پیش شماره 
آلمان با من تماس گرفت و گفت 
که حالش خوب اســت، خانه و 
خودرو خریده و باشگاه زده است 
تا شاگرد دارد. گفت   200 و 
این شماره من است و ایمیل هم 
داد که بتوانیم با هم در تماس 
باشیم. گفت بیایید مرز عراق، 
از آن جــا کسی را می فرستم تا 
شما را به آلمان بیاورد. همان جا 
قسمش دادم که امیر، بیشتر از 
این من را اذیت نکن و چشم به 
راه نگذار چون من این جا عذاب 

می کشم.«

 در یک چادر خیس با غذاهای سوخته
چشم انتظار بودیم

او دربـاره تصمیم شـان بعـد از ایـن رفتـار فرماندهـان منافقیـن می گویـد: »بیـش از 15 
خانـواده بودیـم و ایـن همـه راه آمـده بودیـم بـرای دیـدن فرزندان مـان. ارتـش عـراق یـک 
چادر دادنـد و مقداری خـورد و خوراک تا یک هفته سـپری شـود. آن جا مدام باران شـدید 
می باریـد و همیشـه زمیـن یعنی زیـر چـادر خیس بـود. نـه طاقـت مانـدن دراین شـرایط را 
داشـتم و نه دل رفتن. هر روز ارتش برای ما آب می آورد و غذاهای سـوخته. هیچ امکانات 
بهداشـتی و گرمایشـی و خوراکـی نداشـتیم. همه مـان مریـض شـدیم و بعضی هـا بعـد از 
چند روز رفتنـد اما من و تعـدادی دیگر تصمیـم گرفتیم بمانیـم. بعد از یک هفته، مسـئول 
ارتش آمـد و گفت: حـاال می توانیـد بروید جلـوی در پـادگان و بچه های تـان را صـدا کنید و 
اسم شـان را فریاد بزنید. تقریبـا 10 قدمی نرفته بودیـم که چند تانـک آمریکایی جلوی ما 
را گرفتنـد و گفتند کجا؟ اجـازه رفتن ندادند. یـک هفته دیگر هم آمریکایی ها نگذاشـتند 
به دیدن بچه ها برویـم و بعد هم فقط زمـان را هدر می دادنـد تا من ناامید شـوم و برگردم.«

 شب عید، منافقین با سنگ و ُتف
 از ما پذیرایی کردند

»چند ماه گذشت و نزدیک عید نوروز 89 بود که از طرف فرقه پیام آمد فرزندان تان 
می خواهند شب عید امسال شما را ببینند. آن قدر خوشحال شدیم که نگو، 
در تکاپوی تدارک یک مهمانی بودیم، رفتیم شیرینی خریدیم و غذا درست 
کردیم، سفره هفت سین چیدیم و جلوی پادگان را چراغانی کردیم.« امید خانم 
»عبداللهی« اولین بار برای دیدن فرزندش، این جا به اوج خودش می رسد. او 
می گوید: »همه چیز برای وصال، خوب و آماده بود اما چند دقیقه قبل از آمدن 
بچه ها، ناگهان برق  قطع شد و همه جا در تاریکی مطلق فرو رفت. در همان ظلمات 
محض، صدای تعدادی از بچه هایمان از پشت در آمد که شروع کردند به فحاشی. 
هرچه ما نزدیک تر رفتیم، شروع کردند به پرتاب سنگ و انداختن تف روی صورت 
ما. گفتم خجالت نمی کشید؟ که رفتارهایشان زشت تر شد و بدترین توهین ها را با 
فحش های رکیک نثار ما کردند و با سنگ و چوب و آب دهان از ما پذیرایی کردند.«

تا زمان نابودی پادگان 
اشرف در آن جا بودم

بخش دیگری از خاطرات عبداللهی از 
روزهایی که به سختی و با هزار بدبختی و 
مصیبت جلوی این پادگان سپری کرده، 
در فیلم »سرهنگ ثریا« به نمایش درآمده 
است و او توضیحی درباره آن ها نمی دهد 
اما درباره آخر این ماجرا می گوید: »ما تا 
زمانی در آن جا بودیم که اشرف ویران شد 
و سازمان ملل، منافقین را به لیبرتی برد 

و در اشرف را بست. بعد هم اعضای 
آلبانی رفتند  بــه  فرقه  ــن  ای

ــق  ــری ــر از ط ــت ــش ــی ــه ب ــ ک
فعالیت  ــازی  ــج ــای م ــض ف

می کنند. پیگیری های من 
و بسیاری از خانواده های 
دیگر در همه این سال ها 

ــه مـــانـــده و  ــج ــی ــت ــی ن ب
ــن مــا به  ــت شــرایــط رف
ــم  ــراه ــم ف آلــبــانــی هـ

نمی شود.«

در این سال ها فقط یک مصاحبه اجباری از او دیدم
او درباره فیلمی که پسرش برای او فرستاده هم می گوید: 
»همان طور که در فیلم هم اشاره شده، یکی از روزهایی که 
در حال خرید در بغداد بودم، به من زنگ زدند و گفتند که 
پسرت را برای مصاحبه آورده اند ، بیا تصویرش را ببین. آن 
جا بودم که فهمیدم او اصال در این مدت، نه نامه های من 
به دستش رسیده و نه صدایم را شنیده. این مصاحبه هم در 
تلویزیون خودشان پخش شده بود که بعدها به من گفتند یک 
جور مصاحبه اجباری است که فرقه آن ها را مجبور به این کار 
می کند. در این ویدئو، پسرم به من فحش می دهد و می گوید او 
مادر من نیست و نامادری است و از آمریکا درخواست می کند 
که منافقین را از فهرست تروریست ها خارج کند تا بیاید و این 
مادر یعنی من را اعدام کند. من همه این فیلم ها و صحنه ها 

را در اختیار خانم »لیلی عاج« کارگردان فیلم سرهنگ ثریا 
گذاشتم و ساعت  ها با خانم صامتی صحبت کردم تا محتوای 
این فیلم به واقعیت نزدیک تر شود. این فیلم کامال واقعی است 
اما فشرده است و انگار هر یک ثانیه فیلم، یک سال از شرایطی 

است که بر من گذشته است.«

به خانم »صامتی« گفتم تو مادر اصلی »امیراصالن« هستی!
این  در  صامتی«  »ژالـــه  نقش آفرینی 
را  عبداللهی  ثریا  زندگی  که  فیلم 
بازی کرده، مورد توجه بسیاری از 
بینندگان قرار گرفته است. 
عبداللهی در ایــن باره 
می گوید: »بازی ایشان 
ــود، یعنی من  ب عالی 
وقتی بــازی ایشان را 
در این فیلم دیــدم، به 
اصلی  مـــادر  گفتم  او 
ــو هستی،  ــالن ت ــراص ــی ام
چون چنان دلسوزانه نقش 
را  صحنه ها  و  آفــریــنــی 
اجرا می کرد که خیلی 

تحت تاثیر قرار گرفتم. بگذارید یک مثال هم بزنم. در یکی از 
سکانس ها که بر اساس اتفاقی بود که واقعا برای من هم افتاده 
بود، وقتی ما بلندگوها را به سمت در ورودی پادگان می بردیم، 
من روی وانت بودم و آن ها به سمت من سنگ می زدند. وقتی 
ما نزدیک در شدیم، من از روی نیسان پرت شدم روی سنگ ها 
که بسیار سفت بودند. وقتی خانم صامتی قرار شد این صحنه 
را بازی کند، گفت همان طور که ثریا به زمین خورده، من هم 
باید به زمین بخورم و اجازه نداد بدلکار این کار را انجام بدهد. 
تهیه کننده برنامه به او گفت که پس بگذار حداقل یک تشک 
بیندازیم و روی آن خاک بریزیم و خودت را روی آن پرت کن اما 
در همین حد هم قبول نکرد و گفت باید دقیقا روی سنگ ها 
بیفتم. اتفاقی که باعث جراحت روی بدنش هم شد. او نقش 
یک مادر فداکار را به نحو احسن در این فیلم اجرا کرد و همه 

خانواده های شبیه من، همه عمر مدیون او هستند.«

تا آخرین نفسم برای نابودی منافقین تالش می کنم
او در پایان می خواهد چند جمله ای را هم خطاب به 
سران منافقین بگوید: »من تا آخرین نفسم، تالشم 
را برای آزادی این بچه ها و ویرانی فرقه می کنم چون 
تمام جوان های ما را همین فرقه نابود کرد. از اوایل 
انقالب و جنگ تحمیلی بگیرید، از همکاری با صدام تا 
بمب های شیمیایی و شهادت چندین هزار زن و مرد و 
کودک در ایران و دانشمندان هسته ای و ... . من انتقام 
این ها را باید از منافقین بگیرم، من انتقام جوانی بچه ام 

را باید بگیرم. من سال ها برای رهایی فرزندان مان از 
حصارهای ذهنی و فیزیکی فرقه ستیزه جوی رجوی 
ــردم. پسر من در 20 سالگی رفــت و االن  مبارزه ک
41ساله است و هنوز لباس دامادی بر تنش نکرده ام. 
من با کارگری بچه ام را بزرگ کردم و این فرقه، زندگی 
من را نابود کرد. خدا با من است، خدا از مظلومیت و 
بی کسی من و امثال من خبر دارد. من انتقام جوانی 

بچه ام را از رجوی و اوباش  رجوی می گیرم.«

 یکی از افراد جداشده از منافقین
 این خبر تلخ را برایم آورد

»همان شب، من موضوع رفتن مان را به دامادم گفتم و او گفت اگر شرایط امیر 
خوب است، چرا دعوت نامه نمی فرستد و می خواهد شما را غیر قانونی از عراق 
به آلمان ببرد که من هم مشکوک شدم. با شماره ای که امیراصالن زنگ زده بود، 
تماس گرفتم اما در شبکه موجود نبود.« او درباره این که با این توضیحات از کجا 
متوجه شده پسرش به این فرقه تروریستی پیوسته، می گوید: »بعد از حمله آمریکا 
به عراق، در اولین اقدام کمپی در اشرف زد. در این میان، عده ای از اشرف فرار 
کردند و به ایران برگشتند. بین این فراری ها یک نفر بود که با امیراصالن یک جا 
بوده است. او به ما این خبر تلخ را رساند که با امیر در اشرف جزو منافقین بودند 
اما من اصال باور نکردم. چند روز بعد هم از انجمن نجات با من تماس گرفتند 
و گفتند یک گروه از طرف جدا شده های فرقه تشکیل شده و در تالش هستند 
که دوستان شان را هم نجات بدهند. به من گفتند گذرنامه بگیرم و همراه بقیه 
خانواده ها بروم عراق تا بچه هایمان را با خودمان به کشور برگردانیم. بعد هم ما را 
به پادگانی بردند که پلیس و ارتش عراق جلوی آن مستقر بودند. گفتند اسامی را 
بدهید و این جا بمانید تا ببینیم فرماندهان منافقین اجازه مالقات می دهند یا نه؟ 

که من آن جا خیلی عصبی شدم 
و گفتم ما این همه راه نیامدیم 
که ببینیم آن ها اجازه می دهند 
یا نه، ما می خواهیم هرچه زودتر 
از  بعد  ببینیم.  را  فرزندان مان 
دو ساعت فرمانده ارتــش آمد و 
گفت اجازه مالقات نمی دهند و 
گفتند یک هفته دیگر باید منتظر 

بمانید.«

س
س از فار

عک



 

     اختالل اجتناب یا محدودیت غذا 

چیست؟

غــذا  محدودیــت  یــا  اجتنــاب  اختــال 

)ARFID(، یــک اختــال خــوردن مشــابه 

اختال بی اشتهایی است. آرفید برای اولین 

بــار در ســال 2013 به عنوان یــک اختال   

تعریف شــد. افراد مبتا به این بیماری تنوع 

بســیار محدودی از غــذا یا مقدار بســیار کم 

غذا )یــا هــر دو( را مصــرف می کننــد اما در 

مقایســه با افــراد مبتا بــه دیگــر اختاالت 

خــوردن  ماننــد بی اشــتهایی عصبــی، این 

محدودیــت غذایــی ناشــی از نارضایتــی 

بــدن یــا تمایــل بــه کاهــش وزن نیســت.

 این افراد غذاهایی را که می خورند به دلیل 

بیزاری حســی از طعم ها، بوها و بافت های 

خــاص، کــم اشــتهایی و همچنیــن تجارب 

آســیب زا در غــذا خــوردن  ماننــد  تــرس از 

خفگــی    و تــرس از درد دســتگاه گــوارش 

محدود می کنند.  ایــن محدودیت به حدی 

شــدید اســت کــه بــه کاهــش وزن، کمبود 

ویتامیــن و مــواد معدنــی منجر می شــود و 

می  تواند بر اندام های داخلی بدن همچون 

اثــرات  کلیه،معــده و دســتگاه گــوارش 

جبران ناپذیری بگذارد.  

     نشانه ها چیست؟

عایم و نشــانه  های ARFID شــامل عادات 

غذایی شدیدا انتخابی، انتخاب  های غذایی 

محدود، خوردن وعده   های بسیار کوچک، 

مشــکل در جویــدن، بلــع و هضــم غذا های 

خاصی اســت. کــودکان و بالغــان مبتا به 

ARFID گهــگاه یک بــی  میلی کلــی به غذا 

نشــان می دهنــد و بیشــتر بــه مکمل هــای 

غذایی و گاهی به تغذیــه از طریق لوله برای 

جلوگیری از کمبود مواد مغذی و حفظ وزن 

نرمال خود نیاز دارند.

     فراوانی در مردان به اندازه زنان 

آرفید مردان را به اندازه زنان مبتا می کند، 

در حالی که دیگر اختاالت خوردن، مانند 

بی اشــتهایی عصبــی و پرخــوری عصبــی، 

بیشــتر در دختــران و زنــان رخ می دهــد. 

اختــاالت  دیگــر  خــاف  بــر  همچنیــن 

خــوردن، آرفیــد معمــواًل در اوایــل کودکی 

ایجاد می شود.

     70-85 درصد اثر ژنتیک بر آرفید 

محقق ارشد این تحقیق می گوید: »به منظور 

تخمین وراثت پذیــری آرفید، ما با بررســی 

داده های 34 هزار دوقلو دریافتیم که وراثت 

پذیری آرفید 70 تا 85 درصد است.«

ایــن تحقیــق، آرفیــد را در میان ارثــی ترین 

اختاالت قرار می دهد. در مقایسه، اوتیسم 

79-84٪ و ADHD 76-89٪ بــرآورد 

شــده اســت. عاوه بر ایــن، وراثــت پذیری 

آرفید بیشتر از بی اشــتهایی عصبی )48-

74٪(، پرخــوری عصبــی )55-61٪( و 

اختــال پرخــوری )39-57٪( اســت که 

نشان می دهد آرفید ممکن است ارثی ترین 

اختال غذا خوردن باشد.

     درمان

یافته ها نشان می دهد که مطالعات ژنتیکی 

ظرفیت زیــادی بــرای کمک بــه درک علل 

آرفید دارد. هــم اکنون درمــان هایی برای 

آرفید با استفاده از درمان شناختی رفتاری 

وجود دارد. ضمن ایــن که با مصرف نکردن 

غذا مواد معدنی بــدن کاهش می یابد و فرد 

مبتا به این بیماری باید انــواع مکمل ها را 

تحت نظر پزشک مصرف کند.
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ژنتیک عامل موثر در 
اختالالت تغذیه ای

اختالالت غذا نخوردن می تواند اثرات جبران ناپذیری 
بر اندام های داخلی بدن چون کلیه، روده و معده 

بگذارد به تازگی یک تحقیق نشان داده ژنتیک عامل 
موثری  در ایجاد این اختالالت است 

خوراکی هایی 
برای تقویت 

سیستم ایمنی بدن کودکان

کسرا | مترجم

اختالل های زیــادی مربوط به غذا خــوردن وجود دارد که 
ممکن است تحت تاثیر فشارهای روانی و عصبی بر فرد وارد پزشکی

شود. از این اختالالت  غذا   می توان به بی اشتهایی عصبی، 
پرخوری عصبی و محدودیت غذا )ARFID( اشــاره کرد. 
تخمین زده می شود 1 تا 5 درصد از جمعیت جهان از اختالل خوردن رنج 
می برند که تعداد کمی از مردم از وجود آن آگاه هستند. به تازگی در یک 
تحقیق مشخص شد که بیماری )ARFID( با ژنتیک شما رابطه دارد. در ادامه 
ــاره ایــن موضوع  بــه بــررســی ایــن بیماری و تحقیقات انــجــام شــده دربـ

می پردازیم.

 

 

  

 

سالمت  

     طرز تهیه :

1-ابتدا یک کاســه مناســب انتخاب 

می کنیم و پودر ژله دلخواه را درون آن 

می ریزیم و سپس یک فنجان آب سرد را 

اضافه می کنیم و مقداری هم می زنیم تا 

پودر ژله و آب ترکیب و یکدست شود.

2-سپس کتری را تا نصفه آب می کنیم 

و روی شــعله قــرار می دهیم تا بجوشــد 

و وقتی جوشــید شــعله را کــم می کنیم 

و کاســه را روی حــرارت بخــار آب قــرار 

می دهیم تا به روش بن ماری آماده شود.

3- مقــداری مخلــوط پودر ژلــه را هم 

می زنیــم و ســپس 2 قاشــق گلوکــز را 

اضافــه   و آن را بــه خوبی در مــواد حل 

می کنیم و سپس 2 قاشق پودر ژالتین 

را اضافــه و مخلــوط می کنیــم تــا مواد 

یکدست شود.

4-  یک قاشق شکر   اضافه می کنیم و 

به خوبی هم می زنیم و اجازه می دهیم 

مدتی روی حرارت بخار آب قرار داشته 

باشد ســپس کف هایی را که در سطح 

کاسه به وجود آمده به کمک یک قاشق 

خارج می کنیم تا مایع شفاف شود.

5-در آخر مــواد   درون کاســه را با یک 

قاشــق درون قالب هــای ســیلیکونی 

می ریزیــم و به مــدت 30 دقیقه درون 

فریزر قرار می دهیم تا پاستیل های ما 

آماده شود.

پاستیل خانگی یک میان وعده جذاب برای کودکان 

آشپزی من

  

این روزها بیشــتر کودکان یا ســرما خورده اند یا در معرض ســرماخوردگی قرار 

دارند. بنابراین توجه به تغذیه و تقویت سیستم ایمنی کودکان از اهمیت ویژه ای 

برخوردار اســت در ادامه به معرفی چنــد خوراکی که به تقویت سیســتم ایمنی 

کودکان کمک می کند می پردازیم.

زندگیسالم
چهارشنبه

۱9بهمن ۱۴۰۱
۱7رجب۱۴۴۴
8 فوریه ۲۰۲۳
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میان وعده

در صفحه سالمت از 

مقوی ترین غذاها 

به خصوص برای 

بچه هایی که مدام سرما 

خورند و مریضی هاشون 
می 

طوالنی می شه بنویسید.

      ماست

پروبیوتیک های موجود در ماســت، سیســتم ایمنــی بدن را 

تقویت می کند. بنابراین باید حتما ماست را به برنامه غذایی 

کودک خود اضافه کنید. شــما می توانید با ترکیب ماست و 

میوه کودک خود را به خوردن آن ترغیب کنید.

      ماهی سالمون یا قزل آال

ماهی یکی از بهترین خوراکی ها برای تقویت سیستم ایمنی 

در کودکان است. ماهی سالمون از خانواده ماهیان قزل آال 

بوده که سرشــار از چربی های امگا 3 اســت. این چربی ها نه 

تنها برای رشد مغز ضروری هستند، بلکه باعث کاهش التهاب 

در بدن و به ویژه در ریه ها می شوند که این مسئله از ریه ها در 

برابر سرماخوردگی و عفونت های تنفسی محافظت می کند.

      تخم مرغ

تحقیقــات نشــان داده اســت افــرادی کــه ســطح ویتامین دی 

)D( پایینی دارند، بیشــتر در معــرض ابتا به انــواع بیماری ها 

هســتند. تخم مرغ یکی از مــواد غذایی اســت کــه در آن به طور 

طبیعی ویتامین D وجود دارد. به عاوه تخم مرغ ، شامل تعدادی 

از دیگر مواد مغذی مانند ویتامین های گروه B و سلنیم است که 

برای تقویت سیستم ایمنی در کودکان  ضروری است.

      سبزیجات برگ دار

ســبزیجاتی مانند کلــم ، گل کلم ، اســفناج ، کلــم بروکلی ، 

جعفــری ، کلم پیــچ ، کاهو و به ویژه ســبزیجات با برگ ســبز 

در پیشــگیری و مبارزه با عفونت ها به سیستم ایمنی کمک 

می کنند.ســبزیجات بــرگ دار سرشــار از مــواد مغــذی و 

ریزمغــذی هایــی ماننــد ویتامین هــای A ، C ، K ، کلســیم 

، آهــن  منیزیــم ، پتاســیم هســتند و همچنیــن دارای آنتــی 

اکسیدان هایی مانند بتا کاروتن و دیگر کاروتنوئیدها هستند 

که برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم الزم است.

      آجیل 

آجیل های رایج شــامل بــادام ، گردو ، پســته ، بــادام زمینی 

و فنــدق اســت . این مــواد منبــع بســیار خوبــی از پروتئین ، 

چربی های سالم ، فیبرها ، ویتامین ها و مواد معدنی هستند. 

مغزها سرشار از ویتامین E هستند که یک آنتی اکسیدان مهم 

و تقویت کننده سیستم ایمنی است.

      مرکبات

این یک واقعیت شناخته شده است که مرکبات مانند پرتقال 

، لیموتــرش و  لیموشــیرین دارای مقــدار زیــادی ویتامیــن 

C اســت که به تقویت سیســتم ایمنی کمک می کنــد. آنتی 

اکســیدان های موجود در مرکبــات به بدن کمــک می کند 

تا مواد مغــذی مانند آهــن را جذب و  سیســتم ایمنی بدن را 

تقویت کند .

مواد الزم برای 3 نفر
 پودر ژله : 1 بسته)طعم دلخواه(

 گلوکز:2 قاشق غذاخوری

 پودر ژالتین:  2 قاشق غذاخوری

 شکر:  1 قاشق غذاخوری

 آب:1 فنجان



 

 

* عجب مسابقه ای بود کشتی سوادکوهی با »باروز«. 
یادش بــه خیر. تا یک ســاعت بعد از بــازی، موهای 
تنم ســیخ بود! خیلی لــذت بــردم از اون پیــروزی.
* دربــاره مطلب »چرا کــودکان نباید اســمارتیز 
بخورند؟« در صفحه ســامت، دربــاره آب نبات 
چوبی هم بنویسین. آیا مثل اسمارتیز ضرر داره؟
* مطلــب »زیــر یک ســقف بــا فرزنــد مجــرد« به 
خصوص بخشــی که بــه والدین توصیــه کردین، 
واقعا خوب بود. من یک پسر 38 ساله ام و چندین 
بار تصمیم گرفتم برم خونــه مجردی بگیرم اما از 

اون طرف، دلم برای مامان و بابام هم می ســوزه 
که تنها می شن. ولی از دست دخالت هاشون هم 
شــاکی هســتم. امیدوارم این مطلب رو بخونن و 

البته عمل کنن.
* اگر یــک درصد توجهی که به فوتبال می شــه و 
پولی که اون جا حروم می شه، بیاد تو ورزش هایی 
مثــل کشــتی، کاراتــه و ... ، قهرمــان المپیــک 

می شیم. حیف که داریم راه رو اشتباه می ریم.
* جواب های دانش آموزان به سوال یک معلم که 
»چرا موقع آزمون استرس می گیرید؟«، همه اش 
الکیه. االن بچه ها دارن پادشاهی می کنن، من 
که ندیدم بــا دمپایی بزنن شــون. قدیم چرا ،ولی 

االن این  طور نیست.
* ایــن آقای ســوادکوهی به جز کشــتی گرفتن، 
شــغل دیگری هم داره؟ زندگیش با همین 
ورزش می گذره؟ چون گفته باید روزی 3 یا 
4 ساعت تمرین کنی، می پرسم. من کا 4 

ساعت به عنوان اوقات فراغت دارم در روز.

فریباالبرز|کارشناسارشدمشاورهخانواده   

مخاطــب گرامــی، گفته ایــد واقعــا او و 
شــخصیتش را دوســت دارم و حاضرم 
هر کاری بــرای ازدواج با او انجام دهم. 
به  طورکلی و متاسفانه استفاده از واژه 
دوست داشــتن به منظور نادیده گرفتن بعضی ماک ها 
و کم رنــگ کردن عقــل و منطــق در فراینــد ازدواج، زیاد 
مشاهده می شود، بنابراین الزم اســت بر این نکته تاکید 
کنیم که مایه گذاشــتن از واژه هایی مثل عشــق و دوست 
داشتن و ... در همه مشکات و همه عمر امکان پذیر نیست 
و ممکن اســت روزی فرا برســد که برخــی زوج ها تحمل 
مشکات را نداشــته باشــند و این به اصطاح معجزه گر 
یا مایه حیات زندگی مشترک شــان کم رنگ شده باشد و 
تمایلی نداشته باشند به خاطر دوست داشتن دیگری به 
خود سختی بدهند. شما هم تنها اســتنادی که برای کم 
اهمیت جلوه دادن اختاف  سنی و ازدواج قبلی این خانم 
بیان کرده اید، همین عبارت دوست داشــتن اســت و این 

دلیل به هیچ عنوان پشتوانه خوشبختی شما نیست چرا 
که دوست داشتن و عشق و عاقه شرط الزم برای ازدواج 

است ولی کافی نیست.

    حواس تان به عواقب اختالف  سنی باشد
شــما 4 ســال از ایــن خانــم کوچک تــر هســتید. درباره 
مشکات مربوط به اختاف سنی بیشتر اطاعات کسب 
کنید. به طــور طبیعی خانم ها حدود ســه ســال زودتر از 
آقایان به بلوغ فکری و عاطفی می رسند و به همین دلیل 
هم اگر به همین میزان هنــگام ازدواج دختر کوچک تر از 
پسر باشد، تقریبا می توان گفت در یک مرحله قرار دارند و 
با داشتن زبان مشترک، درک بهتری از یکدیگر خواهند 
داشــت ولی در صورتی  کــه خانــم بزرگ تر باشــد، قطعا 
پختگی و بلوغ  فکری وی بر رفتار و گفتارش تاثیر خواهد 
داشت و ممکن است حالت مادرانه به شوهرش پیدا کند 
چرا که بدون تردید تجربیات زندگی در تصمیم گیری ها 
موثر هســتند. نکته مهم تــر در این  گونه مواقع این اســت 
که چند ســال بعد ممکن اســت همین خانم دچار ترس و 

نگرانی برای از دســت دادن شوهرش شــود، چون به هر 
حال زایمان و باال رفتن سن و ... باعث کم شدن زیبایی و 
جذابیت ظاهری خانم ها می شود و آن وقت ممکن است 

این نگرانی ها تشدید شود.

    رفتارهای اشتباه این خانم را توجیه نکنید
گفته ایــد کــه خانــم مــورد عاقه تــان زودرنــج اســت و 
بی اعصــاب. این  کــه رفتارهــای آن خانــم را بــه بیماری 
پدرش و مشــکات زندگی ربط داده اید، شــاید بخشــی 
از ماجرا باشــد چرا که به هر حــال او چون تجربــه یک بار 
شکســت در زندگــی را دارد، طبیعتا با احتیاط بیشــتر و 
عقانی تر به موضوع نگاه می کند و شاید با نگاه احساسی 
از این ازدواج راضی باشد ولی منطق و پیش بینی های وی 
باعث یک تضاد فکری و تردید در تصمیم گیری شده است 
که این موضوع می تواند به نوبه خــود روح و روان یک فرد 

را دچار تنش کند.

    حتما از یک مشاور کمک بگیرید
با توجه به مطالب مطرح شــده و این  که ممکن است شما 
مطالب بیشتری برای گفتن داشته باشید، توصیه می کنم 
حتما قبــل از گرفتن تصمیم  نهایی به صــورت فردی و دو 
نفری به یک مشــاور با تجربه و دارای مجوز مراجعه کنید 
تا در باال بــردن قــدرت تصمیم گیری و داشــتن انتخابی 

اصولی تر به شما کمک کند.
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راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

عاشق خانمی شدم 32 ساله. چند سال پیش از همسرش جدا شده. از من هم تقریبا 4 سال بزرگ تر 
است. واقعا او و شخصیتش را دوســت دارم و حاضرم هر کاری برای ازدواج با او انجام بدهم. فقط 
مشکلم این است که از همین حاال، بدون اعصاب است و زودرنج. البته شرایط زندگی و مریضی پدرش 

را درک می کنم که روی او فشار آورده. لطفا راهنمایی ام کنید.

خانم مورد عالقه ام، زودرنج و بدون  اعصاب است

    ویژگی های یک رابطه سالم و پویا
همان  طور که می دانید انســان ها عاوه برنیازهای اولیه 
و به اصطاح ســطح پایین، برخی نیازهای روانی ســطح 
باالتر دارند که در فرایند روابط زوج ها و در زندگی  مشترک 
اهمیت زیــادی پیدا می کننــد. نیاز به احترام و احســاس 
ارزشــمندی از جمله این موارد هســتند که در رفتارهای 
زن و شوهر مقابل یکدیگر ظهور و بروز پیدا می کنند. یکی 
از مصادیــق رفتاری که می تواند احســاس ارزشــمندی و 
احترام را بــه یک مرد منتقل کند، این اســت کــه در زمان 
بیرون رفتن از خانه با بدرقه و زمان ورود به منزل با استقبال 
گرم همسرش روبه رو شود. بدون شک وقتی یک خانم قبل 
از خروج همســرش، مقدمات الزم را برای صرف صبحانه 
مشترک و آماده ســازی مایحتاج روزانه او فراهم می کند، 
انرژی و انگیــزه مضاعفی را به شــوهرش می دهد تــا او با 
شوق و اشتیاق بیشتری فعالیت روزانه خود را شروع کند و 
در بازگشت از کار هم مردی که می داند یک استقبال گرم 
در انتظار اوست، قطعا خستگی ها و مالت های مربوط به 
محل کار را رها می کند و بدون فوت وقت و با عاقه مندی 
زیادی به ســوی خانه می رود. هرگاه ما در یــک رابطه زن  
و  شوهری شاهد تحقق این نکات باشــیم، می توانیم ادعا 
کنیم که این رابطه سالم و پویاســت. ناگفته نماند که این 
رفتار کاما دوطرفه است و اگر آقا در منزل است و خانمش 

خارج می شود باید بدرقه انجام شود.

   دوره این لوس بازی ها گذشته؟
شــاید برخی تصور کنند که ایــن لوس بازی هــا دردی از 
مشکات و چالش های زندگی  مشترک کم نمی کند ولی 
در واقع همین رفتارهای به  ظاهر کم اهمیت می توانند در 
پیشگیری از بروز تعارضات زناشویی معجزه آفرین باشند. 
به  هر حــال وقتی یک مرد بــرای تامیــن نیازهای زندگی 
خانــواده تمــام روز تــاش می کنــد، می تواند از شــریک 
زندگی اش انتظار چنین همراهی هایی را داشــته باشــد 
و زمانی که ببیند همسرش حاضر نیســت از خواب بیدار 
شود و او را بدرقه کند، به  تدریج احساس بی اهمیت بودن 

می کند و انگیزه اش را از دست می دهد.

   ساندویچ مانده یا صبحانه تازه؟
البته خانم ها ممکن است دالیل متعددی برای انجام  ندادن 
این اقدامــات مطرح کننــد. مثا فکــر کنند که ایــن قدر با 
شوهرشان صمیمی هستند که نیازی به این کارها نیست یا 
این که شوهرش این وظیفه را پذیرفته که صبح بیدار شود  و 
سرکار برود یا وقتی صبحانه شوهرش را از قبل آماده کرده، 
چه لزومی دارد برای یک خداحافظی بیدار شــود و ... . در 
بعضی اوقات هم ممکن است توافق کرده باشند و آقا خودش 
اظهار کرده باشد که نیازی به این کار نیست که در این حالت 
هم چون به  خاطر راحتی همسرش از یک نیاز و انتظار خود 
صرف نظر کرده است، بعد از مدتی اثر روانی ناخوشایندی 

را به دنبال خواهد داشــت. قطعا طعم و مزه صبحانه ای که 
ابتدای روز توســط یک همســر قدرشــناس و مهربان برای 
شوهرش آماده شده، با طعم ساندویچی که یک هفته قبل و 

با انگیزه رفع تکلیف درست شده، متفاوت است.

   شوهرها هم باید حواس شان باشد
گاهی در روابــط زوج ها یــک اختاف کوچــک منجر به 
واکنش ها و درگیری های شــدید می شــود و در بسیاری 
از مواقع شاهد هســتیم که جای رفتارهایی از قبیل گل 
خریدن، ابراز محبت کامی، تشــکر کردن، اســتقبال و 
بدرقه از همســر و ســایر رفتارهای محبت آمیــز و انگیزه 
بخش خالــی اســت. همــه آدم هــا دوســت دارنــد بابت 
تاش ها و زحمات شــان تقدیر و تحسین شوند ،بنابراین 
اگر خانمی توقع دارد که همسرش اقدامات او را ببیند و 
قدردانی کند، الزم است که صبح او را بدرقه کند و هنگام 
بازگشت به اســتقبالش برود. اگر مردی انتظار دارد که 
خانمش صبح با او صبحانــه بخورد، بدرقــه اش کند و به 
اســتقبالش بیاید، باید هــر روز از او بابــت زحمت هایش 
تشــکر و ابراز محبت و جبران کند. در مجمــوع می توان 
گفت این اقدامات »ســپرده های عاطفی«  نــام دارند که 
در طــول زندگی مشــترک خیلی بــه درد زن و شــوهرها 
می خورنــد. بــه  عنــوان مثــال مــردی کــه هــر روز صبح 
همسرش زودتر از او بیدار می شــود و هنگام رفتن او را با 
انرژی بدرقه و موقع بازگشــت هم با خوشرویی تمام از او 
اســتقبال می کند، چگونه می تواند بهانه جویی کند؟ آیا 
می تواند به درخواســت های منطقی چنین همســری نه 
بگوید؟ آیا می تواند از قصور و اشــتباهات چنین خانمی 
نگذرد؟ و خیلی موضوعات دیگر که در این نوشتار مجال 
پرداختن به آن ها را نداریم. بنابراین با توجه به این نکات 
می توان گفت بدرقه و اســتقبال از همســر چــه زن و چه 
شوهر به عنوان یک عامل مستحکم  کننده و تداوم بخش 
در زندگی مشترک اهمیت دارد و هر دلیلی برای انجام 

ندادن آن فقط توجیه است.

    
 دکترحسینمحرابی|روانشناسومدرسدانشگاه

شاید تصور کنید که این مسئله هیچ اهمیتی ندارد که یک خانم صبح ها بخوابد و حتی متوجه رفتن 
شوهرش به سر کار نشــود و همچنین هیچ اهمیتی ندارد که وقتی شــوهرش از سرکار به خانه 
برمی گردد، به استقبال او برود. اگر این طور است، خواندن این مطلب به بررسی زوایایی از این اتفاق 
می پردازد که شــاید کمتر به آن توجه کردید. به تازگی هم تصویری از چندین ساندویچ در یک 
یخچال در شبکه های اجتماعی پربازدید شده که شوهری در توضیح آن نوشته: »اینایی که می بینید، صبحانه یک هفته 
بنده هست. خانمم هر جمعه برای کل هفته ساندویچ نون و پنیر درست می کنه که در طول هفته دیگه با خیال راحت 
بخوابه و من برم سر کار)شکلک ناراحتی(«. اما آیا این رفتار ایرادی دارد؟ آیا بدرقه و استقبال از همسر، لوس بازی و 

موضوعی است که قدیمی شده و دیگر مهم نیست؟

محوری

 خواب  خوش 
به  جای بدرقه همرس!

ماجرای خانمی که برای صبحانه کل هفته 
شوهرش ساندویچ نان  و  پنیر درست کرده تا 

در طول هفته راحت بخوابد پربازدید شده؛ 
این کار ایرادی دارد؟

 مشاوره 
ازدواج
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 موفقیت  اجباری به  شیوه 
کاپیتان تیم افسانه ای آلمان

»فرانتس بکن بائر« درباره رموز درخشش خودش گفته که من برای 
رسیدن به آرزوهایم چاره ای جز جنگیدن نداشتم

   
دکترمهدیسودآوری|روانشناسومدرسدانشگاه

پاسخ های آدم های موفق درباره دالیل رسیدن شان به قله افتخارات، همیشه جذاب 
است. گفته می شود از »فرانتس بکن بائر« کاپیتان تیم افسانه ای آلمان پرسیدند: 
»چرا پسرت مثل خودت ندرخشید؟«، او پاسخ داده: »چون من پسر یک کارگر بودم 
و او پسر یک میلیونر. من برای رسیدن به آرزوهایم چاره ای جز جنگیدن نداشتم و 
او دلیلی برای جنگیدن ندارد!«، اما ما چطور برای رسیدن به آرزوهای مان باید بجنگیم تا موفق شویم؟

چهره ها

   نوع انگیزه به هدف بستگی دارد
همه شــنیده ایم که می گویند موفقیت تصادفی 
نیست. اگرچه شانس و اقبال در ایجاد موفقیت 
دخیل اســت ولی رســیدن به موفقیت شــرایط 
دیگری هــم الزم دارد. یکــی از مهم ترین عوامل 
موفقیت، انگیزه اســت. اصا چرا باید فان کار 
را انجــام دهم؟ نوع انگیزه هم به هدف بســتگی 
دارد. اگــر هــدف صرفــا 20 گرفتن اســت پس 
با تقلب هم می شــود به آن رســید، اما اگر هدف 
یادگیــری اســت، پــس تقلــب گزینه محســوب 
نمی شــود. در دنیــای بزرگ ســالی هــم اوضاع 
همین اســت. هــدف صرفــا پــول، شــهرت و ... 

اســت یا چیز دیگــری؟ برای رســیدن به پول 
و شــهرت راه های زیادی وجــود دارد، اما 
اگر هدف مثا بهترین فوتبالیســت شدن 
باشــد،  قضیــه فــرق دارد. در ایــن حالت 

فقط و فقط یک راه وجود دارد. مجبور 
هســتیم که به مشــکات مســیر تن 

بدهیم ولی برای مشــهور شــدن 
می توان کارهای ساده تری هم 

انجام داد.
   اجبار به جای شــد شــد، 

نشد هم نشد
یک انگیزه بســیار قــوی برای 
موفقیت، اجبار اســت! وقتی 

مجبــور باشــی و تفــاوت بیــن 

موفقیت و شکســت بســیار زیــاد باشــد. اگر یک 
خرس شــما را تعقیب کنــد با ســرعتی خواهید 
دوید که حتی تصور هــم نمی کنید! چون تفاوت 
بین موفقیت و شکست، مرگ و زندگی است! اگر 
بتوانیم رسیدن یا نرسیدن به هدف را به گونه ای 
به شرایط مرگ و زندگی تشبیه کنیم، تفاوت بین 
همه یا هیچ، این اجبار باعث می شود که مغز تمام 
قوای خود را برای انجام آن کار به خدمت بگیرد، 
اما دیدگاه شــد شــد، نشــد هم نشــد، معموال به 

جایی ختم نمی شود.
   انگیزه درونی مهم تر است یا بیرونی؟

نکته دیگر، تفاوت انگیزه درونی و بیرونی است. 
شما برای یک پاداش بیرونی تاش می کنید یا 
برای ارضای یک نیاز درونی مثل یادگیری، 
لذت برنده شــدن و ... . اگر انگیزه بیرونی 
باشــد با قطع شــدن پــاداش، تــاش هم 
متوقف می شــود. مثل کودکی که برای 
دوچرخه درس می خواند. اگر دوچرخه 
را گرفت دیگر انگیــزه ای برای تاش 
بیشــتر نخواهد داشــت. اگر خاف 
وعده هم عمل شود و بچه 20 بگیرد 
و از دوچرخه خبری نباشــد که دیگر 
کا قید درس را خواهــد زد ولی اگر 
انگیــزه لــذت یادگیری باشــد، هرگز 
تکــراری نخواهد شــد و تــاش از نیاز 

درونی نشئت می گیرد.
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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.

فارسی امروزه- از  آثار تاریخی استانبول  8. مغز استخوان-
خوب ترین 9. اسطوره فوتبال دنیا-تصدیق ایتالیایی 10. 
دویار هم قد-مادر لر- چروک-تکرار حرف 11. از بیماری 
های چشم -  نوعی غذا 12. از شهر های کانادا- از مورخان 

معروف
عمودی :1. عنــوان اشــرافی اروپا –مجلس روســیه 2. 
پول خارجــی –حرف شــرط-نوعی نخــل هنــدی 3. رود 
اروپایی-نوعی گچبری-از طوایــف ایران 4. پول نقد- بت 
قوم نوح - پســت 5. آوازخــوان –از پوشــیدنی ها 6. تمیز- 
اختالف ارتفاع در الیه های زمین -ضمیر فرانسوی 7.لقب 
فرگوسن-سرگشته-نقره 8. زهره-چاره 9. گناه-حرف 
درد-بی سواد 10. حرف تردید- اختراعی از چارلز پارسون 
انگلیسی - عدد خیتی 11. واحد پول ترکمنستان -پایتخت 

اتریش-توان 12. ندار-موافق

افقی:1. از ســبک های معماری -از غذاهــای دریایی ژاپنی ها 2. مفــرق- دیبای چینی 
 3. گل ســرخ- پرنــده ســعادت-درخت زبــان گنجشک-خورشــید 4. یگانه-ســراپرده
 5. زخم آب کشیده-شایعه 6. ســومین پل معلق بزرگ دنیا – ناحیه صنعتی آلمان 7. زبان 

افقی:1. ژله-فاقد راه خروج 2. باال پوش بلند-آدمکش 3. عود-فک-پیکر 4. دیوار بلند-از 
هفت سین- تیم یونانی 5. آگاه-از حروف انگلیسی-شعله آتش 6. غربال- جانور ذره بینی 7. 
نوعی انگور-پست 8. جنازه-عبودیت-سوغات گجرات 9. آموزگار مکتب-کژدم- راه تغذیه 

جنین 10. عالمت جمع-میوه مخروطی شــکل-چه 
کسی 11. هشتمین ماه از ســال خورشیدی-کاالی 

حمل شدنی 12. به نوبت است- سریع السیر

عمودی :1. فیلمی با بازی نوید محمدزاده-آماده 2. 
زنگ بزرگ-دیکته 3. طال-گیاه زینتی-حرف ندا 4. 
تقلید-ساز دهنی-اجداد 5. کال-باال پوش مردانه-
میوه دارای خواص دارویی 6. گنجشک-بیماری زردی 
7. نوعی فرش-سده 8. سرد-دست عرب-نام مردانه 
9. مادر عامیانه-گرفتگی زبان-حشره خون خوار 10. 
حرف نداری-شیطان-نوعی موســیقی 11. ممنوع 
شرعی یا عرفی-ترس 12. ماشین جنگی-وسیله ای 

در ژیمناستیک

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
چهارشنبه
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ی
گرم

سر
زو

  »رومولوس« 9 ساله در آمریکا، رکورددار بلندترین طن

االغ زنده دنیاست! او با 172.72 سانتی متر قد، برادری به 

نام »ریموس« دارد که او هم 162.56 سانتی متر قد دارد 

و دومین االغ قدبلند دنیا لقب گرفته است.

  وزیــر اقتصاد: افزایــی برای یارانه هــا پیش بیین 
نشده است

مردم: تعارف نکنین، اگــه الزم دارین همین رو هم ازمون 

بگیرین!

  آفتاب یــزد: خوداتن را خســته نکنیــد، واتس اپ و 
اینستاگرام تعهد منی دهند

یک مسئول: ما که خسته نمی شیم، امیدواریم مردم خسته 

بشن، بی خیال بشن!

  وزیر ارتباطــات: ما کندی اینرتنت نداریم، مشــکل 
فیلرتشکن است

 کاربــران: اگــه فیلترشــکن رو خامــوش کنیــم کــه همیــن

 آب باریکه هم قطع می شه!

 یکی از بزرگ ترین شــانس هایی که تو زندگیم آوردم 

اینه که اونایی رو که ازم آدرس پرسیدن دوباره ندیدم.

 از ناپایدارتریــن عناصــر هم می شــه به نظــم و ترتیب 

لباس های تاخورده درون ِکشو اشاره کرد که نیمه عمر آن یک 

تا دو روز است. 

 یــه دفتر قدیمی دســت نویس از شــعرهای مشــیری و 

سهراب ســپهری پیدا کردم، به مامانم گفتم این چیه؟ چپ 

چپ به بابام نگاه کرد و گفت: »آقا دوره نامزدی به من گفته 

بود شعر می گه«.

چرا همیشه کارت بانکی مون خالیه؟

ایــن روزهــا خریــد رفتــن بدجــور دل شــیر و جیگــر زیاد 
می خواد، شــده بعد از خرید اول، تو مغازه دوم بهم گفتن 
کارتــت موجودی نــداره. خیلــی ضدحاله واقعــًا. یک بار 
برنامه ریزی کردم، هرچی می خواستم از قبل یادداشت 
کردم و رفتــم خرید تا پــول کم نیــارم. همون مغــازه اول 
فروشــنده کارتم رو پس داد و گفت: »آقا دانیال لطفًا یک 
کارت دیگه بدیــن، این کارت هــا موجودی نــداره«. منم 
خیلی جدی گفتم: »مطمئنــم داره، دوباره چک کنین«. 
فروشــنده گفت: »نه مطمئنم نداره دانیال جان«! گفتم: 
»شــما اولین مغازه ای هســتین که من خرید کردم، هنوز 
کارتم خالی نشــده«! بنده خدا با جدیــت گفت: »دانیال 
خاِن محترم می گم نداره دیگه، مطمئنم«! گفتم: »شــما 
که هنوز یک بار کارت نکشــیدی از کجــا می دونی؟ البد 
فکر کردی به قیافه من نمیاد کارتم پول داشته باشه؟ ها؟ 
اصاًل اسمم رو از کجا می دونی«؟ فروشــنده گفت: »آخه 
کارت ملیت رو دادی. عکســت هم خوب افتاده. دماغت 
خیلی بزرگ تــره از تو عکــس«! آقا ماره می گــی. هیچی 
دیگه کارت بانکیم رو دادم. خوشبختانه توش پول بود اما 
مشــکل این جا بود که من برچسب لباسی رو که برداشته 
بودم برحسب ریال خوندم، درحالی که به تومن بود. آخه 
یک تی شــرت چرا بایــد یک میلیــون و 200 هــزار تومن 
باشــه؟ واقعًا 120 هــزار تومن بهش می خــورد. هیچی. 
نهایتًا چون موجودیم کافی نبود عذرخواهی کردم. پول 

داشتما، اینا گرون فروش بودن.

تاپخند

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

شروع کنید!

با اضافه کردن دو چوب کبریت، یک مربع 
دیگر به این تصویر اضافه کنید.

کیدوکو

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

بازی با کلمات

تست هوش

برای
 کودکان

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

بازی ریاضی

معمای تصویری

کیدوکو:

بازی کلمات:

سه حرفی: 
بال، ادب

چهار حرفی: 
بلند، دهان

پنج حرفی:
 نابلد، دنبال

شش حرفی:
 دنباله

تست هوش:

معمای تصویری:

ی:
ض

ی ریا
باز

کلمه یاب:

با توجه به تصویر 
و شواهد موجود ، 
کمال کدام یک  از این 
ورزشکاران است؟

در این جدول نام 12 فیلم که در دوره های پیشین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم را گرفته اند به طور افقی، عمودی و مورب نوشته شده است. چند تا را پیدا می کنید؟

کلمه یاب

منتخب چی شده؟

کف گرگی در هوای گرگ و میش
سالم و روز خوش. سپاس از دوستانی که در مسابقه »چی شده« قبل شرکت کرده بودن. از بین 

پیامک هایی که فرستادین چندتایی رو براتون انتخاب کردیم تا با هم بخونیم و بخندیم!

    وقتی گرگ وســطی به دوســتاش می گه باهم 
گرگم به هــوا بــازی کنیم  ولــی اونــا می خندن و 
می گن گرگم به هوا که بازی آدماست! اونم می گه 
وقتی یه کــف گرگی روتون رفتــم، دیگه به حرفام 

نمی خندین! 
سیدحسین آروند  

 وقتی  که  شرخرها میان  سراغم! 
محمدرضا صدفیان   
 وقتی خوراک بره ســفارش مــی دی ولی علف 
پردیسان تحویلت می دن!  
 وقتــی دوســتام قبــل از شــنیدن جــوک مــن 

می خندن!
 وقتی با دوســتام در حال فکریم که زنگ بعدی 

روی صندلی معلم آدامس بچسبونیم! 
امیر مهدی و زینب بهشتی  
 وقتی همکالسی خودشیرین می گه آقا قرار بود 

امتحان بگیرید، استاد می گه نه منتفی شد.
مهدی مظفریان   

 ای بابا! تو این هــوای گرگ و میــش، دریغ از یه 
محترم دررودی میش!  

  این سه تا ازبس دنبال غذا گشتن خسته شدن، 
آخرش با ترفند شادی می خوان سیر بشن!  

جواد عبیری، نیشابور  
 بچه ها نگفتم رونالدو هم بیاد تیم النصر نتیجه 

نمی گیره. هاهاها.  
عباس یعقوبی  

 وقتی داداشام از شیشه آب تو یخچال می خورن و 
بعد من می گم که قبال با دهن از شیشه خورده بودم 
ساناز و حال شون به هم می خوره!  
 گرگ وســطی رئیس گرگ هاســت، یــه جوک 
خنک تعریف کرده. اون دو تا از بس الکی خندیدن 

خود گرگه تعجب کرده   به چی می خندن؟!  
علی کوچولو  
 وقتی به دوســتام ســاندویچ بندری با سس تند 

تعارف می کنم و اونا آتیش می گیرن! 
قاسمی   

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

کمال شخص وسطی است چون تنها ورزشکاری است 

که کفش  به پا ندارد و کفش هایش داخل کمدش است.
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