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 در کشوری که وزیر جهاد کشاورزی اش نمی  •
داند تولید محصوالت کشاورزی 90 میلیون تن 
است یا 140 میلیون تن، وای به حال آن ملت!

 کاش زمان مناظرات انتخابات در جواب  •
آقایی که افاضه فرمودند سرهنگ ها باید به 
پادگان برگردند یک نفر می گفت شما که در 
غرب بهت مدرک دادند حداقل همین یک 
افاضه را به انگلیسی ترجمه بفرما. شاید نتیجه 
انتخابات تغییر می کرد و امروز ملت مصائب 

تحریم های بالمره و غیر بالمره را نداشتند.
 از نمایندگان مجلس در مقابل دادن مصونیت  •

قضایی به هیئت هفت نفره فروش اموال دولتی 
که صدایی رسا به گوش نرسید )مانند موضوع 
اجحاف مخابرات( باز خدا را شکر که آقای 
توکلی از مجمع تشخیص حرف مردم را فریاد 

زد.
 بعد از آن سخنان و بی حرمتی های رائفی  •

پور، دیدم که از او دعوت شده روز شنبه گذشته 
در مراسمی در مشهد شرکت  کند! آیا با این 
کار دعوت کننده و شرکت کنندگان خود را در 

بی حرمتی او به اهل بیت )ع( شریک نکردند؟
 عزیزانی که به طور مدام از افزایش قیمت ها و  •

تورم دم می زنند باید به این حقیقت توجه کنند 
که درآمد ارزی کشور در سال های قبل حدود 
صد میلیارد دالر در سال بود که امروزه به 20 
تا 30 میلیارد دالر کاهش یافته است. طبیعی 
است که قیمت دالر و دیگر اقالم و خدمات هم 

افزایش یابد.
 یه سیخ کباب کوبیده از 10 ،12 ،20 ،  •

28،  35  تومان متغیره. چه جوری این جوری 
می شه؟

 کاش نظارتی بر کیفیت نان در مشهد بود.  •
نانوایی ها دور تنور را زیاد، آتش آن را هم زیاد 
می کنن و روی نان کمی پخته می شود ولی 

وسط نان ها همه اش خمیر است.
خوندم  • می  رو  تون  روزنامه  عشق  با  قباًل   

ولی االن متنفر شدم از شما و روزنامه تون که 
نتونستید دردی از مشکالت مردم دوا کنید. 
فقط شعار، فقط دروغ و چاپلوسی برای دولت! 

اگه مردین چاپ کنین ولی امان از ترس...
 شهادت شهید داوود جاودانیان را به خانواده  •

عزیزش و همرزمانش تسلیت عرض می کنم. 
به خودمان بیایم و قدر این امنیت و آرامشی را 
که داریم بدانیم. خون دادیم، جان دادیم بر اثر 

سرما. روحش شاد، یادش گرامی.

 از دولتمردهای گرامی متشکریم که عیدی  •
کردن!  اعالم  را  بازنشستگان  و  کارمندان 
ممنون بابت یک میلیون و 800 هزار تومان 

واقعا خیلی مبلغ زیادیه! دمتون گرم!
 از مردم بخواهید که توی ستون حرف مردم  •

از دستاوردهای انقالب بگن. دستاوردهایی 
که مسئوالن می گن فکر کنم مربوط به کشور 

دیگه ایه!
 صفحه حوادث را وقتی می خوانی آن قدر  •

پیاز داغش را اضافه می کنن مثل عملیات 
کوهستان! روش گازانبری و... که فکر می 
کنی در هالیوودی یا میان داعشی ها  بابا یک 

دزد بدبخت رو گرفتن دیگه ...
 در مقاله غلبه بر بعد چهارم سرعت نور به  •

اشتباه 300 هزار کیلومتر بر ساعت نوشته 
شده بود که بر ثانیه صحیح است.

 فکری برای شرکت های حفاظتی و مراقبتی  •
را  بیچاره  نگهبان  پول  70درصد  بکنید. 
برمی دارند و اصال هیچ کس نمی تواند کاری 
بکند. مرکز انتظامی و پلیس پیشگیری فقط 
نظاره گر... نه عیدی نه سنوات نه حق مسکن 
و خواربار، همه 5 تومان کف دست نگهبان 
بدبخت می ذارن تازه 3ماهی یک حقوق می 

شه زندگی کرد؟
 در خبرهای صفحه اقتصادی آورده بودید که  •

بانک ها حق ندارند برای وام، پول را بلوکه کنند 
اما خیلی از بانک ها این کار را می کنند مثل 
بانک سپه لطفا بفرمایید به کجا باید شکایت 

کنیم؟
 آقای رئیسی رئیس جمهور محترم، مقداری  •

سیب زمینی و پیاز ) 4 کیلو سیب زمینی و یک 
کیلو پیاز ( خریدم شد 115 هزارتومان! این 
قبیل گرانی ها که ربطی به تحریم و دالر و بورس 
و... ندارد، زیبنده این مردم نیست. آن هم در 
دهه فجر و 44 سالگی انقالب اسالمی. از این 
گرانی ها اعصاب مردم به هم ریخته و ناامید 

به بهبود شرایط، بی اعتماد شدن به وعده ها.
 خسته شدیم از این همه تورم! خسته شدیم  •

از جیب خالی، خسته شدیم از این همه گرانی. 
خدایا ما را شرمنده زن و بچه نکن! به خدا دیگه 

خسته شدیم. این حقمان نیست! 
 در خوابگاه دانشجویان دختر شیراز )خوابگاه  •

ارم یک( گربه ها جوالن می دهند و شرایط 
در  اند!  آورده  وجود  به  وخیمی  بهداشتی 
آشپزخانه، سالن، توالت و داخل اتاق ها حضور 

دارند. با جیغ های وحشتناک باعث رعب و 
وحشت دخترها شده اند. مسئوالن جلوی ورود 

گربه ها را بگیرند.
و  • تلخه  واقعیت  همیشه  که  اینه  واقعیت   

پذیرفتن آن اگرچه دردناک است ولی انسان 
شجاع و متعهد می طلبد که اون واقعیت را 
گوش کند، بپذیرد و به نحو صحیح با آن برخورد 
کند. ستون حرف مردم هم در روزنامه شما 
دقیقا واقعیات جامعه مان را از زبان مردم بیان 
می کند که دنیایی از مشکالت جامعه را حکایت 
دارند، اما از ترتیب اثر دادن یا ندادن به حرف 
مردم می توان به ماهیت مسئوالن کشور پی برد 
که متعهد و شجاع و دلسوز مردم هستند یا خیر؟

 عزیزی که فرمودی اگر تمام کلمات را به  •
عربی بگوییم ایرادی ندارد  اما اگر یک کلمه 
انگلیسی بگوییم خیلی ها اعتراض می کنند، 
اوال کسی نگفته که ما همه کلمات را به عربی 
بیان کنیم. کلمات عربی از گذشته های دور  
با فارسی ممزوج شده اما لغات انگلیسی اغلب 
به زمان حال مربوط می شود که بهتر است از 
واژه های فارسی استفاده شود. وانگهی عربی 
زبان کتاب آسمانی ما مسلمان ها قرآن است 
و مقایسه این دو صحیح نیست. ضمنا دوست 
عزیز باید عرض کنم با اوکی اوکی گفتن کسی 
انگلیسی دان نمی شه. شما سعی کن زبان 
انگلیسی را فرابگیری خیلی هم خوبه ولی در 

داخل کشور خودمان.
خیابان  • در  که  را  کسانی  باید  شهرداری   

ها مزاحم مردم هستند شناسایی کند و اگر 
نیازمند واقعی هستند با کمک خیران آن ها 
را سامان دهد ولی اگر کالهبردار هستند به 
شهر و دیار خود هدایت کند. مردم آرامش 

می خوان!
 مسئوالن محترم، پادگان ارتش، بیمارستان  •

دوم، دانشکده فرهنگیان، کتابخانه مرکزی 
بیمارستان تامین اجتماعی و فاضالب قاین 

به کجا رسید؟
 آفرین  بر کسانی  که  در تزیین  و چراغانی   •

اعیاد   محالت شان  برای   بزرگداشت  
شعبانیه  به ویژه   عیدسعید نیمه شعبان  میالد 

حضرت مهدی)عج(  سنگ  تمام  می گذارند.
ما  • سفره  که  بفرمایید  دولتمردان  به   

بازنشستگان و مردم کوچک نشده بلکه کال 
سفره ما جمع شده و سفره ای نداریم. زحمت 

نکشند و صحبت نفرمایند.
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نطق بایدن وآمریکای دوپاره

به  تلویزیونی  هــای  شبکه  از  آمریکایی  شهروند  ها  میلیون 
تماشای سخنرانی ساالنه رئیس جمهورکشورشان موسوم به 
»وضعیت اتحاد« نشستند.سخنرانی که قرار بود اتحاد سیاسی 
سیاستمداران آمریکایی را برای رفع مشکالت متعدد داخلی 
آمریکا به نمایش بگذارد، در همان لحظات به شدت زیر تیغ 
تند جمهوری خواهان رفت وخود به نمایشی از اختالف و تفرقه 
بدل شد. البته این اختالف و تفرقه فقط مربوط به این روزها 
یا سال های اخیر نیست، بلکه قدمتی  چندین ساله دارد و در 
دوره ترامپ شاهد اوج گیری آن بودیم. از اواخر دهه 1970، 
متاثر از تحوالت سیاسی - اجتماعی متعدد در آمریکا، شکاف 
و فاصله میان احزاب و جریان های سیاسی در این کشور شدت 
گرفت تا جایی که یا به تعطیلی چند روزه فعالیت های دولت 
فدرال منجر می شد، یا مشروعیت و صحت انتخابات زیر سوال 
می رفت یا ساختمان کنگره به عنوان قلب نظام سیاسی آمریکا 
هدف حمله قرار می گرفت. در این مدت، یا باراک اوباما به غیر 
آمریکایی بودن متهم می شد، یا به دونالد ترامپ اتهام عامل 
روسیه بودن زده می شد یا پیروزی جو بایدن در انتخابات مورد 
پذیرش قرار نمی گرفت.اما با آمدن ترامپ این گسل ها به شدت 
فعال شد و اکنون به واقع می توان جامعه سیاسی آمریکا را دو 
پاره دانست. دودستگی و افزایش قابل مالحظه شکاف ها و 
اختالفات داخلی با توجه به وجود اختالفات متعدد بین دو حزب 
اصلی آمریکا یعنی جمهوری خواه و دموکرات از یک سو و دیدگاه 
های متعدد و اغلب متعارض درباره مسائل سیاست داخلی و 
سیاست خارجی آمریکا که موجب تشتت آرا و تردیدها در تصمیم 
گیری ها شده ، کامال عیان است.نمونه اخیر این مسئله شکاف 
آشکار بین جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر نفوذ بالون 
چینی به قلمروی  هوایی آمریکاست.به رغم سرنگونی بالون و 
بیانیه پنتاگون مبنی بر این که این اتفاق قباًل در دولت ترامپ 
رخ داده است، جمهوری خواهان بایدن را به دلیل اقدام نکردن 
سریع مورد انتقاد قرار دادند و مدعی شدند که اگر ترامپ رئیس 
جمهور بود، چنین این اتفاقی رخ نمی داد.برخی جمهوری 
خواهان استدالل کردند که بایدن نباید اجازه می داد بالون 
وارد حریم هوایی آمریکا شود.جیک سالیوان مشاور امنیت ملی 
دولت بایدن برای توجیه ناتوانی  ارتش و نهادهای نظامی مربوط 
در شناسایی بالون چینی اظهار کرد که سازمان های اطالعاتی 
آمریکا در دوره ترامپ رئیس جمهور قبلی این کشور نیز  ورود 
بالون های چینی را به آسمان این کشور شناسایی نکردند. 
بدین ترتیب به جای این که مقامات دو حزب موضع واحدی در 
قبال یک بحران امنیتی اتخاذ کنند ، با متهم سازی یکدیگر ،به 
طور آشکار ضعف آمریکا را در برابر چین به نمایش گذاشتند.
از سوی دیگر، شکاف های اجتماعی نیز  در آمریکا روز به روز 
شدیدتر و عمیق تر می شود.افزون بر این که موجی از تیراندازی 
و آدم کشی در سال جدید میالدی، آمریکا را در برگرفته است، در 
شرایطی که اظهارنظرها درباره کشته شدن یک معترض در شهر 
آتالنتا در ایالت جورجیا همچنان ادامه دارد، آشوب ها و هرج و 
مرج در آتالنتا به دنبال کشته شدن یک آمریکایی معترض سیاه 
پوست توسط پلیس همچنان خبرساز است.در ماه ها و هفته 
های اخیر نیز بارها کارشناسان ومقامات آمریکایی در باره خطر 

گروه های راست گرای افراطی و تروریست 
های داخلی در آمریکا هشدار داده اند، گروه 
هایی که هر روز بر تعداد و نفوذشان افزوده 
می شود و جامعه آمریکا را به سمت افتراق و 
رادیکالیسم سوق می دهند. با توجه به این 
وضعیت،به نظر می رسد ناتوانی مقامات و 
نهادهای مسئول در کاستن از عمق شکاف 
هــای سیاسی - اجتماعی در آمریکا، در 
نهایت این کشور را به سمت بحران های 
خطرناک امنیتی سوق دهد. شاید به همین 
دلیل »هنری کیسینجر« وزیر خارجه پیشین 
و استراتژیست مشهور آمریکایی احساس 
خطر و در یک سخنرانی تاکید کرد که ایاالت 
متحده دچار شکاف و نبود اتحاد است.او 
گفت:»امروز ما دوباره از انشقاق داخلی و 
بی نظمی بین المللی رنج می بریم و برای 
ما دشوار است که انسجام داخلی الزم برای 
رویارویی با چالش های پیش رو را به دست 

بیاوریم.«

 بخشودگی مشروط جرایم
 و سود مازاد بانکی در ۱۳ بانک

وزیر اقتصاد از بخشش سود 
مازاد و جرایم بانکی در بسته 
وصــول مطالبات بانک های 
ــای تحت  دولــتــی و بــانــک ه
ــن وزارتــخــانــه از  مدیریت ای
اواخـــر بهمن مــاه امــســال به 
پــیــروزی  سالگرد  مناسبت 

انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
سید احسان خاندوزی وزیر 
ــادی و دارایـــی  ــص ــت امـــور اق
ــران عامل  ــدی ــا م از تــوافــق ب

بانک های دولتی و بانک های تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی 
با هدف وصول مطالبات غیر جاری و مساعدت با افرادی که به علت مشکالت 
اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیالت خود را نداشته اند، خبر داد 
و گفت: مدیران بانک های یاد شده توافق کردند ضمن رعایت کامل قوانین 
و مقررات ابالغی بانک مرکزی و در چارچوب اختیارات اعطایی شورای پول 
و اعتبار، بخشش سود مازاد و جرایم بانکی را در قالب بسته وصول مطالبات 
غیرجاری در ارکان ذی صالح آن بانک مصوب و برای اطالع رسانی به صورت 

عمومی در تارنمای بانک های مشمول منتشر کنند.
 وزیر اقتصاد توضیح داد: بر اساس این مقرره در صورتی که بدهکار کل مبلغ 
بدهی خود را به صورت نقدی تسویه کند، بانک مکلف است با اعطای اختیار به 
شعب و بدون نیاز به اخذ مجدد مصوبه در سطوح باالتر، جرایم تاخیر تادیه را به 
صورت کامل ببخشد. این بخشودگی در تعهدات و تسهیالت غیر قرض الحسنه 
6 درصد و در تسهیالت قرض الحسنه 8 درصد از وجه التزام را به صورت کامل 

از کل بدهی کسر می کند.
وی با اشاره به این که در تسهیالت دارای اقساط متعدد، ممکن است فقط 
بخشی از اقساط معوق شده باشد، تاکید کرد: در این صورت با بانک ها توافق 
شد که صرفا با وصول مبلغ بدهی معوق شده)نه لزوما کل بدهی قرارداد(، 
جرایم به صورت کامل بخشوده شود و بقیه اقساط در موعدهای مقرر از پیش 

تعیین شده وصول خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین به فرض تمکن نداشتن بدهکاران برای بازپرداخت کل 
بدهی تسهیالتی اشاره کرد وگفت: اگر فردی صرفا امکان پرداخت بخشی از 
بدهی خود را داشته و تقاضای امهال بقیه طلب بانک را داشته باشد، مشروط 
به پرداخت حداقل 50 درصد مانده کل بدهی به عنوان پیش دریافت، به نسبت 
مبلغ پرداختی، جرایم تاخیر تادیه مشمول بخشودگی می شود و متعاقب آن در 
پایان دوره امهال، در صورت پرداخت کل بدهی، جرایم اقساط امهالی باقی 

مانده نیز مورد بخشودگی قرار می گیرد. 
وی همچنین یادآور شد: با هدف کاهش پرونده های ارجاع شده به محاکم 
قضایی و تسریع در تسویه قراردادهای مطالباتی در صورت مراجعه مشتری و 
تسویه نقدی بدهی، مفاد نامه شماره پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
باره استرداد سود دریافتی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار این بسته کاماًل 

رعایت شود و سود مازاد افراد مشمول بخشیده خواهد شد. 
خاندوزی با اشاره به این که استفاده از مزایای این بسته شامل بدهکارانی می 
شود که بدهی آن ها تا تاریخ 30 دی ماه 1401 غیرجاری قرار گرفته و بدهی 
خود را تا تاریخ 31 خرداد ماه 1402 در قالب این بسته پرداخت کنند، گفت: 
بانک ها برای تسهیل در اجــرای این بسته باید اختیار ارکــان ذی صــالح در 
خصوص بخشودگی های یاد شده را به صورت کامل به رؤسای شعب تفویض 
کنند .گفتنی است بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، ملت، 
تجارت، رفاه، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک و 

قرض الحسنه مهر ایران مشمول این توافق نامه هستند.



با  بــه میزبانی کنگره  بــایــدن در نشستی  جــو 
نمایندگان جدید مجلس آمریکا که اکثریت آن ها از 
حزب مخالف بایدن هستند، شرکت کرد و گزارش 
ساالنه وضعیت آمریکا را شرح داد. سخنرانی 
73دقیقه ای که البته حاشیه های زیادی داشت. از 
ریتم صحبت آهسته و گاف گرفته تا هو شدن توسط 
نمایندگان حاضر در کنگره. بایدن سخنرانی خود 
را با گاف آغاز کرد و سناتور »چاک شومر« دموکرات 

را »رهبر اقلیت«سنا نامید، در صورتی که این حزب 
در اکثریت آن مجلس کنگره قــرار دارد.بایدن 
گفت »تبریک به چاک شومر. خــب... یک دوره 
دیگر به عنوان رهبر اقلیت سنا.« اما او صحبتش را 
لحظه ای متوقف کرد و با اصالح جمله اش گفت: 
»می دانید، من فکر می کنم شما... فقط این بار 
شما اکثریتی دارید که کمی بزرگ تر است، آقای 
رهبر. شما یک رهبر اکثریت هستید.« چاک 

شومر هم در واکنش به این صحبت ها، یک انگشت 
خود را باال آورد، به نشانه این که دموکرات ها 
توانسته اند با گسترش اکثریت  خودشان با یک 
کرسی، تعداد نمایندگان شان را پس از انتخابات 
میان دوره ای به ۵۱ تن برسانند.این خطا هم 
از چشم دونالد ترامپ، دور نماند. او نوشت: 
»لغزش بزرگ درباره شومر. بایدن او را رهبر اقلیت 
خطاب کرد.هر بار که او از متن سخنرانی اش 
دور می شود، اشتباه می کند. امیدوارم جو بهتر 
شود! « .از نکات جالب این سخنرانی این بود که 
بایدن در سخنرانی ساالنه خود حتی یک بار هم 
به ایــران اشــاره نکرد چیزی که از 2002 به بعد 
بی سابقه بوده است . ادامه سخنرانی بایدن نیز 
تحت الشعاع سر و صداهای جمهوری خواهان بود 
که او را به دلیل ادعای این که این حزب می خواهد 
از شر بیمه پزشکی سالمندان و تامین اجتماعی 
ــود، ســرزنــش مــی کــردنــد. همچنین  خــالص ش
زمانی که بایدن افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف 
بیش از حد موادمخدر را به دلیل فنتانیل محکوم 
کرد، یکی دیگر از جمهوری خواهان فریاد زد: 
»این تقصیر شماست.«وی از خودکشی روزانه 
۱7کهنه سرباز آمریکایی سخن گفت و ادامــه 

داد: »برخی از جمهوری خواهان، فقط برخی، 
می خواهند به بیمه پزشکی سالمندان و تامین 
اجتماعی پایان دهند. نمی گویم اکثریت این طور 
هستند.« در واکنش به این سخنان، »مارجری 
تیلور گرین«  از صندلی خود برخاست و در حالی که 
جمهوری خواهان فریاد می زدند »صحت ندارد«، 
گفت: »دروغگو.« اما بایدن هم کوتاه نیامد و گفت: 
»این ها حقایق هستند. بررسی کنید، بررسی 
کنید.« این تنش  زمانی باال گرفت که بایدن بدهی 
آمریکا را به گردن دونالد ترامپ انداخت. او گفت: 
»در دولت قبلی کسری بودجه آمریکا افزایش یافت. 
هیچ رئیس جمهوری در طول چهار سال ریاستش، 
بیشتر از سلف من به بدهی های ملی اضافه نکرده 
است.« جو بایدن صحبت هایش را با امید به این که 
کاخ سفید و جمهوری خواهان مجلس نمایندگان 
آمریکا در کنار هم کار کنند، آغاز کرد و با این جمله 
که من هیچ وقت به انــدازه االن،   به آینده آمریکا     
خوش بین نبودم به پایان برد، اما به نظر می رسد 
که این رویا باشد چون تمام نشانه ها حاکی از آن 
بود که نه رئیس جمهوری آمریکا و نه قانون گذاران 
جمهوری خواه تمایلی به پنهان کردن مشاجرات 

شان در مألعام ندارند.
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تکثیر مقاومت در کرانه باختری 
دکترسید رضــی عمادی- ظهور گروه های 
جدید مقاومت در شهرهای فلسطین در یک سال 
اخیر به کابوسی برای رژیم اشغالگر صهیونیستی 
تبدیل شده است. عرین االســود یا بیشه شیران 
از مهم ترین گروه هایی است که  در نابلس شکل 
گرفت.  این گروه مقاومت در یک سال گذشته، 
مجری اغلب عملیات  هاعلیه صهیونیست ها از 
جمله در درون اراضی اشغالی بود. شکل گیری 
عرین االسود به معنای حرکت کرانه باختری به 
سمت مسلح شــدن بــود. اکنون اریحا در کرانه 
باختری نیز شاهد تاسیس یک گردان از القسام 
موسوم به »کتیبه مخیم عقبه جبر« )گردان اردوگاه 
عقبه جبر( است. تاسیس این گردان در اریحا از این 
جهت اهمیت دارد که اریحا در گذشته به شهری 
آرام در کرانه باختری برای اشغالگران معروف بود.
عالوه بر این، تشکیل گروه مقاومتی »کتیبه مخیم 
عقبه جبر« در نخستین گام یک شکست برای 
رژیم اشغالگر است چرا که این گردان در اولین 
اقدام خود توانست مقاومت قهرمانانه انجام دهد 
و نظامیان صهیونیست را مجبور به عقب نشینی 
کند.شکست سنگین تر برای رژیم صهیونیستی 
این بود که تشکیل این گروه مقاومتی یک ضربه 
بزرگ اطالعاتی و امنیتی برای این رژیم  است 
چرا که به منزله گسترش دامنه مقاومت در کرانه 
باختری است. این در حالی است که چندی پیش 
سرویس های اطالعاتی صهیونیستی وعده داده 
بودند، گــردان عرین االســود در نابلس و گردان 
اردوگاه جنین را از بین خواهند برد، اما نه تنها در 
این زمینه شکست خوردند بلکه شاهد شکل گیری 

گروه جدید مقاومت و این بار در اریحا هستند.

پیشخوان بین الملل 

ــه ایــنــدیــا  ــام هــفــتــه ن
ــودی چــاپ هند در  ت
ــه رشــد  ــی، ب ــزارشـ گـ
روز افزون محبوبیت 
نارندا مودی نخست 
ــن کشور نزد  وزیــر ای
مردم پرداخته است. 
این نشریه در گزارش 
خود با عنوان »تا آخر 

با مودی« به نظرسنجی ملی اخیر در هند اشاره 
می کند که افزایش چشمگیر رضایت مردم این 
کشور از نخست وزیر خود را در پی داشته است، 
اتفاقی که به گفته ایندیا تودی، مودی را تبدیل 
به شانس اصلی انتخاب مجدد به عنوان نخست 

وزیر در سال 202۴ می کند.

تحلیل روز

کارتون روز 
نمای روز 

میانجی گری به سبک واشنگتن!/ کاریکاتور 
از عماد حجاج

کیم جونگ اون با دختر و همسرش دوباره در 
انظار عمومی ظاهر شد

خارطوم در مسیر عادی سازی
یک هفته پس از سفر وزیرخارجه صهیونیستی به سودان، هیئتی بلندپایه از مقامات 

دولت سودان نیز به تل آویو سفر می کنند

تضمین سوناک برای پیروزی  کی یف
 همزمان با تصمیم برای ارسال 100 تانک بازسازی شده لئوپارد به اوکراین

نخست وزیر انگلیس درباره  پشتیبانی »استراتژیک« لندن از کی یف  سخن گفت

چند روز پس از تظاهرات سودانی ها در اعتراض 
به سفر الی کوهن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
به کشورشان و تصمیم خارطوم به عادی سازی 
روابط با صهیونیست ها ،قرار است طی روزهای 
آینده، یک هیئت بلندپایه از مقامات دولت سودان 
به تل آویو سفر کنند. »الــی کوهن«، وزیــر امور 
خارجه رژیم صهیونیستی هفته پیش به سودان 
سفر کــرد و پس از بازگشت از ایــن سفر وزارت 
ــودان هم در بیانیه ای اعــالم کرد که  خارجه س
دو طرف در جریان سفر الی کوهن بر سر ادامه 
ــرای عــادی ســازی روابــط با یکدیگر  تالش ها ب
توافق کرده اند. این نخستین بار بود که دولت 
ــودان به صــورت رسمی سفر یک مقام رژیم  س
صهیونیستی به آن کشور را تأیید کرده، اگرچه 
در سال های اخیر گزارش هایی از ارتباطات 
غیررسمی مقام های دو طرف منتشر شده است.

ــودان طی توافقی در ســال 2020 موافقت  س
کرد گام هایی در مسیر عادی سازی روابط با رژیم 

صهیونیستی بردارد. اعالم این توافق، همزمان 
با توافقات عادی سازی میان رژیم صهیونیستی 
با امــارات، بحرین و مغرب صورت گرفت.دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا که این 
توافقات با میانجی گری او صورت می گرفت نام 
»توافقات آبراهام« را برای این توافق ها انتخاب 
کرده بود. دولت سودان در حالی مصمم به امضای 
توافق سازش با رژیم صهیونیستی است که مردم 
این کشور همچون بحرین و امارات مخالف این 
موضوع هستند و در جریان سفر اخیرکوهن 
به خارطوم، هــزاران نفر از مردم ســودان تجمع 
هــای اعتراضی علیه عــادی ســازی روابــط این 
کشور با صهیونیست ها برگزار کردند. تظاهرات 
کنندگان شعارهایی مانند »نه صلح، نه مذاکره و 
نه به رسمیت شناختن«، »قدس متعلق به ماست«، 
»عادی سازی، خیانت است«، »فلسطین فروشی 
نیست«، »خارطوم به قدس خیانت نخواهد کرد« 

و »حاکمان خائن، نماینده ما نیستند« سر دادند.

ولودیمیر زلنسکی،  در سفری غیرمنتظره وارد 
لندن شد تا با ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس 
و چارلز سوم، پادشاه این کشور دیدار کند. این 
دومین سفر خارجی زلنسکی از آغاز جنگ روسیه 
علیه اوکراین است. او ماه گذشته میالدی نیز 
به واشنگتن سفر و با جو بایدن دیدار کرده بود. 
همزمان با این سفر، ریشی سوناک به پارلمان 
کشورش گفت که دولت او به حمایت از اوکراین 
برای تضمین »پیروزی قاطع نظامی در میدان 
نبرد« در سال جاری میالدی ادامه خواهد داد. 
زلنسکی نیز هنگام دیدار با سوناک در لندن، از 
بریتانیا برای »حمایت بزرگی که از اولین روزهای 
تهاجم تمام عیار روسیه از اوکراین کرده«، تشکر 
کرد. همزمان، لندن دور جدیدی از تحریم ها را 
علیه روسیه به دلیل حمله این کشور به اوکراین 
اعالم کرد. این تحریم ها شامل ۶ نهاد ارائه کننده 
تجهیزات نظامی به روسیه و ۸ میلیاردر روس 
حامی پوتین می شود. دیروز، دفتر نخست وزیر 

انگلیس از برنامه ریزی برای گسترش آموزش 
نیروهای مسلح اوکــرایــن در بخش دریایی و 
هوایی، از جمله خلبانان جت های جنگنده و 
تفنگداران دریایی و همچنین تسریع روند تامین 
تجهیزات نظامی خبر داد. گفته می شود که 
زلنسکی از پایگاه آمــوزش سربازان اوکراینی 
در بریتانیا بازدید می کند. اعالم حمایت تمام 
عیار لندن از کی یف در حالی است که به ادعای 
رویترز  در شبانه روز گذشته هزار و 30 سرباز 
روسی در جبهه های شرق کشته شده اند و این 
پرتلفات ترین روز جنگ برای روسیه در بیش 
از ۱۱ ماه گذشته بــوده اســت. همزمان با این 
دستاوردهای ارتش اوکراین، آلمان، دانمارک و 
هلند اعالم کردند که قصد دارند در ماه های آینده 
حداقل ۱00 فروند تانک »لئوپارد ۱« بازسازی 
 شده را در اختیار اوکراین قرار دهند. ماه گذشته 
میالدی آلمان مجوز صدور تانک های پیشرفته 

لئوپارد 2 به اوکراین را صادر کرده بود.

چهره روز 

»کریستوفر میلر« وزیر دفاع پیشین آمریکا تاکید کرد 
با وجود شکست ارتش آمریکا در افغانستان و عراق 
از هیچ مقام نظامی بلندپایه این کشور بابت این 
ناکامی بازخواست نشده است.وی از ژنرال هایی 
انتقاد کرد که با وجود ناکامی های نظامی، از کرسی 

و حقوق های زیاد برخوردار هستند.

همه حواشی یک نطق جنجالی 
 بایدن با حضور در کنگره با نمایندگان جدید مجلس آمریکا که اکثریت آن ها از حزب مخالف 

جمهوری خواه هستند، سخن گفت.برای چین و روسیه خط و نشان کشید و صحبتی از کاندیداتوری هم نکرد 
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دست باالی علم  و ابتکارات پزشکی ایرانی
 توانمندی دانشمندان ایرانی در حوزه های پزشکی و داروسازی امروز در دنیا یک امر مسلم است. اگرچه برخی کم کاری ها باعث ایجاد چالش در حوزه سالمت می شود 

 اما ابتکارات ایرانی همچون پیوند عضو از فرد فوت شده به فرد زنده، تولید واکسن کرونا  و رتبه های باال در کمیت و کیفیت پزشکی از توان و غیرت ایرانیان حکایت دارد  

پیوند عضو فرد فوت شده به فرد نیازمند عضو زنده

اما در کنار تمام دستاوردهای حــوزه پزشکی 
که به بخشی از آن در این گــزارش اشــاره شد، 
در آبان ماه گذشته یک اتفاق و تحول بزرگ را 
برای نخستین بار در خاورمیانه شاهد بودیم که 
در بیمارستان حضرت رسول اکرم)ص( تهران 
انجام شد و آن هم پیوند عضو فرد کامال فوت شده 
به فرد زنده بود. ما همان موقع با جراح این پیوند، 
دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی، سرپرست واحد 
پیوند و فراهم آوری دانشگاه علوم پزشکی ایران 
گفت وگو کردیم که در این گــزارش نیز بخش 

هایی از آن را مرور می کنیم:   

سابقه عمل پیوند در جهان چگونه است؟     
 زراعتیان نژاد در باره سابقه عمل پیوند در جهان 
به ما گفت: هم اکنون دو نوع پیوند در جهان و در 
کشور داریم. یک روش آن شایع ترین نوع پیوند 
یعنی مرگ مغزی است که بعد از تایید مرگ 
مغزی بیمار انجام می شود و اهدای عضو صورت 
می گیرد که در کشور ما هم سال هاست انجام 
می شود. دومین نوع پیوند، پیوند پس از مرگ 
قلبی است که مربوط به بیماری است که دچار 
ایست قلبی شده و با دستگاه و روش های مربوط، 
قلب برگشت داده می شود که برای 24 یا 48 
ساعت بیمار زنده می ماند و سپس اهدای عضو 

از این بیمار انجام می شود.

این پیوند در دنیا سابقه ندارد    
 اما نوع سوم پیوند که ما انجام دادیم، این است 
که بیمار دهنده دچار ایست کامل قلبی شده و 
بیمار گیرنده هم نیازمند کبد، کلیه و بافت های 
قلب بوده است. در واقع می توان گفت، این نوع 
پیوند با توجه به استناد ژورنال بین المللی پیوند 
قلب و ریه در دنیا تاکنون گزارش نشده است. 
یعنی اولین بار است که پس از حدود 60دقیقه 
از مرگ کامل که عملیات احیا هم انجام شده و 
قلب برنگشته، این بیمار به اتاق عمل منتقل و با 
استفاده از پمپ قلبی ریوی و فیلترهای خاص، 
خون به بدن بیمار برگردانده شده و در واقع 

اعضای بدن بیمار قابل پیوند و اهدا شده است.
سوال دیگر ما از دکتر این است که با این پیوند، 
به چه میزان می توان از تعداد بیماران در انتظار 
پیوند اعضا کاست؟ دکتر زراعتیان نژاد در پاسخ 
به این سوال می گوید: قبل از جراحی روزهای 
ــان مــاه گذشته  اخیر، از ابــتــدای امسال تا آب
نیزبرای  سه مــورد دیگر به همین شیوه عمل 

پیوند انجام دادیم و در واقع این نوع جدید پیوند، 
تعداد دهندگان بالقوه را به مقدار بسیار زیادی 
افزایش می دهد. علت آن هم این است که ممکن 
است به دالیل مختلف،  تعداد مرگ های مغزی 
یا رضایت دهندگان پیوند از فرد مرگ مغزی 
شده کم شود؛ اما در موارد مرگ قطعی این گونه 
نیست و تعداد اهداکننده بالقوه آن و رضایت 
خانواده های متوفی بسیار زیاد می شود. در واقع 
با این دستاورد، تعداد دهندگان به میزان قابل 
توجهی افزایش می یابد و می توان تعداد بیماران 
در فهرست انتظار پیوند را کاهش داد. ما در همه 
این موارد در شش ماه گذشته، چند تیم بسیار 
خوب شامل بیهوشی و تیم پمپ و... را به صورت 
مقیم در اتاق عمل داشتیم که این پیوندها را 
انجام دادیــم. اما این که اکنون این دستاورد 
توسط وزارت بهداشت رسانه ای شد، دلیلش 
این بود که عالوه بر اهدای کامل و موفقیت آمیز 
استعالم  شدیم  گیرنده،   موفق  ــرای  ب اعضا 
جهانی آن را هم از ژورنــال معتبر بین المللی 

بگیریم و مقاله آن را هم به چاپ برسانیم.

همه گیرندگان حالشان خوب است     
از دکتر درباره شرایط بیماران گیرنده عضو پس 
از پیوند می پرسم که این طور می گوید: بیمار 
اول، یک کلیه دریافت کرد؛ بیمار دوم کبد و دو 
کلیه دریافت کرد و برای بیمار سوم، کبد، کلیه 
و بافت قلب پیوند شد که طبق گزارش هایی که 
گرفتیم هیچ کدام از اعضای پیوند زده شده در 
این افــراد دچــار پس زدگی نشده است و هیچ 

کدام فوت نکرده اند. 

ساالنه چه تعداد پیوند از افراد فوت شده     
می توان انجام داد؟

 سوال مهم بعدی ما از دکتر این است که ساالنه 
چه تعداد از ایــن نــوع پیوند از افــراد متوفی 
می توان انجام داد که این طور پاسخ می شنوم: 
به طور دقیق نمی توان عددی را برای انجام این 
عمل ها ارائه کرد. اما اگر همکاری تمام دانشگاه 
های علوم پزشکی استان ها و تجهیزات کامل 
ــود داشته باشد، به نظر  پیوند و جراحی وج
ــعــداد بــیــمــاران نیازمند  ــه مــی تــوانــد ت ســاالن
درفهرست انتظار پیوند را 20 تا 30 درصد 
کاهش دهد؛ به این دلیل که میزان مراجعات 
مرگ های قلبی بسیار بیشتر از مراجعات مرگ 

های مغزی است.

غفوریان-  کشورهایی که دارای سطوح باال در 
عرصه علوم، فناوری و توانمندی های پزشکی و 
داروسازی هستند، بی شک در کارزارها و بحران 
ها دست باالتری دارند. امروز »ایران« در عرصه 
توانمندی و پیشرفت های پزشکی و داروسازی 
جزو کشورهایی در جهان است که مجامع علمی 
و مجالت بین المللی در حوزه پزشکی، حساب 
ویژه ای برای دانشمندان ایرانی باز می کنند. 
طبق اعالم مسئوالن وزارت بهداشت، ایران 
در بسیاری از شاخص های پزشکی در دنیا جزو 
کشور های پیشرفته به شمار می آید به نحوی 
که در پزشکی رتبه ۱۵ و در داروســازی رتبه ۷ 

دنیا را دارد.

بیان پیشرفت ها، ندیدن کاستی ها نیست    
به طور قطع وقتی از بیان دستاوردها، پیشرفت 
ها و پیشتازی های دانشمندان ایرانی سخن 
به میان می آید، حتما این پرسش برای برخی 
پیش می آید که این پیشرفت ها به چه کار می 
آید وقتی تا همین چندی قبل در برخی اقالم 
دارویی ساده همچون آنتی بیوتیک ها و سرم 
دچار کمبود و نارسایی بودیم. آری؛ ما خودمان 
نیز این غصه را بارها در گزارش های متعدد بازگو 
و منتشر کردیم و مسئوالن وزارت بهداشت را 
شماتت کردیم و چه بسا همچون تعدادی از 
نمایندگان مجلس نیز معتقد بودیم، شاید این 
وزارتخانه نیازمند نگاهی نو و توانی مضاعف 

است.
با این حال اما، نه ما بلکه طبق آمارهای جهانی، 
پیمایش ها و بازنمایی تالش و محصوالت حوزه 
پزشکی و دارویــی امــروز ایــران در عرصه های 
جهانی، یک حقیقت انکارناشدنی است و نمی 
توان  آن را به واسطه برخی »بی برنامگی ها«، کج 
سلیقگی ها و قصورها در مدیریت و کنترل حوزه 

بهداشت و درمان نادیده انگاشت. 
بــرای نمونه آیــا می تــوان ندید و به آن افتخار 
مــاه گذشته، متخصصان  نکرد که در همین 
جراحی ایرانی توانستند در یک جراحی بی 
نظیر یا کم نظیر، اعضای فرد فوت شده را به 
فرد زنده نیازمند عضو، پیوند بزنند؟ یا در حوزه 
بیوتکنولوژی در کشورمان حداقل چهار داروی 
بیوتکنولوژی ساخته شــده، در حالی که کل 
داروهای بیوتکنولوژی در دنیا حدود 40مورد 
بیشتر نیست. شاید ساخت واکسن های کرونا 
برای همه ما ملموس تر باشد که دانشمندان 
غیور ما همپای دنیا توانستند 6 واکسن را به 
مرحله بهره برداری برسانند و موج امید را در رگ 
های ایرانی تزریق کنند. آیا این دستاوردها را که 
نشان از غیرت و غرور و توانمندی ایرانی دارد، 
می توان ندید؟ می توان آن را با برخی قصورها 

درآمیخت و به حاشیه راند؟

بیایید با این چند جمله لذت ببریم    
- رتبه علمی و پژوهشی ایران در جهان به ۱۵ 

رسیده است.
-6۵ دانشگاه ایران جزو دانشگاه های برتر دنیا 

هستند که 22 دانشگاه علوم پزشکی هستند.
-هم اکنون بخش قابل توجهی از سرطان ها در 

کشور کامال قابل درمان است.
- ۹۷ درصد دارو های مورد نیاز کشور در داخل 

تولید می شود.
-ما از طریق پیوند های مختلف از جمله پیوند 
جفت، پیوند خــون، پیوند مغز استخوان و ... 

بیش از ۷0 بیماری را درمان می کنیم.
ــدود 20 سال است که در کشور از روش  -ح
سلول درمانی استفاده می کنیم. ایــران جزو 
۱0کشور اول دنیاست که توانسته این فناوری 
را کاربردی کند. بسیاری از کشورها هنوز در 
مرحله تحقیقات قرار دارند اما در کشورمان از 
سلول های بنیادی در پیوندهای مختلف قرنیه، 

قلب، پوست و... استفاده کرده ایم.
- در عرصه بیوتکنولوژی اکنون کشور ما جزو 
سه کشور تولید کننده محصوالت این فناوری 
 ،B در دنیاست و محصوالت واکسن هپاتیت
اریتروپوئتین، آنها اینتروون، استر پتوکیناز، 
gcsf و اینترفون بتا اکنون در کشور ما تولید می 
شود و ده ها افتخار و توانمندی دیگر ایرانیان در 
حوزه پیشرفت ها و دستاوردهای علوم پزشکی 

که ذکر تمامی آن ها در این نوبت نمی گنجد.

رتبه کمی و کیفی پزشکی ایران در دنیا     
15 است

دکتر محمدرئیس زاده رئیس کل سازمان نظام 
پزشکی گفته است: نیروی انسانی پژوهشی 
ما در سه دهه گذشته بیش از 26 برابر شده   و 
جایگاه علمی ما در حوزه پزشکی چه کمی و 
چه کیفی ۱۵ یا ۱6 است؛ درحالی که در سال 
۱3۵8 این رتبه ۱0۱ بود. در ابتدای دهه ۹0 
در حوزه میزان رشد مقاالت علمی ما رتبه اول 
را آوردیم بنابراین ما می توانیم در تولید دانش 

و  به مرجعیت علمی در دنیا برسیم  پزشکی 
کتاب های مرجع علوم پزشکی را ما بنویسیم 
چون ظرفیت این کار در زمینه نیروی انسانی 

وجود دارد.

هیچ بیماری برای درمان به خارج اعزام     
نمی شود

اما این هم جالب است که بدانیم اکنون، هیچ 
بیماری برای درمان به خارج از کشور اعزام نمی 
شود. دکتر محمدرئیس زاده رئیس کل سازمان 
نظام پزشکی 4 روز قبل با ارائه آماری دراین زمینه 
این طور اعالم کرد:  تا قبل از دهه ۷0 ساالنه ۱۱ 
هزار اعزام بیمار به خارج از کشور داشتیم و برای 
هرکدام میانگین ۱0 هــزاردالر هزینه می شد. 
تا سال ۱36۷ نزدیک ۵000 پزشک خارجی 
داشتیم و هرکدام میانگین 2۵00 تا 3000 دالر 
حقوق می گرفتند؛ اکنون پزشک خارجی نداریم 
و هیچ بیماری به خارج اعزام نمی شود. این رشد 
نیروی انسانی حداقل ۱2 هزار میلیاردتومان در 
سال صرفه جویی ارزی ناشی از توسعه کمی و 

کیفی نیروی انسانی است.

تحصیل 6500 دانشجوی خارجی     
دردانشگاه های علوم پزشکی ایران

رئیس کــل ســازمــان نظام پزشکی یــک آمــار 
جالب دیگر هم ارائه می دهد که به نظر باعث 
خوشحالی ما خواهد بود: اکنون بیش از 6۵00 
دانشجوی خارجی از ۵0 کشور دنیا با هزینه 
خود در دانشگاه های علوم پزشکی ما در حال 
تحصیل هستند و این نشان می دهد اوضاع 
چقدر نسبت به گذشته متفاوت شده و توان 
آموزشی ما باالست، امــا باید ایــن توانمندی 
تقویت شــود. زمانی جزو هیچ کــدام از ۵00 
دانشگاه برتر دنیا نبودیم اما االن دانشگاه های 

ما در این رده بندی قرار گرفته اند.
ما در ادامه این گزارش، قصد داریم با تازه ترین 
تالش های حوزه علم پزشکی در کشور بیشتر 
آشنا شویم؛ دستاوردهایی که تمامی آن ها 

همین امسال به نتیجه رسیده است:

دستیابی به ژن درمانی برای درمان     
سرطان خون

محققان ایرانی آبان ماه گذشته موفق شدند 
ــار در کشور بــا اســتــفــاده از روش  نخستین ب

ــی« سرطان خــون را در یک بیمار  ــان »ژن درم
درمان کنند.

»ژن درمــانــی« جدیدترین روش بــرای درمــان 
سرطان در جهان است که با تالش یک شرکت 
دانش  بنیان ایرانی به مرحله نهایی رسیده است؛ 
فقط دو شرکت چندملیتی در جهان این روش 
درمانی را ارائه می کنند و این دانش در ایران با 

تالش محققان داخلی بومی شده است.
ژن درمانی نوعی روش درمان یا پیشگیری از 
ژنتیکی  دستورالعمل های  که  است  بیماری 
درون سلول های یک فرد را فعال می کند. ژن ها 
در واقع نمود ظاهری تمام جنبه های زندگی 
یک سلول هستند: آن ها ُکدی را درون خود نگه 
می دارند که سلول ها را قادر به رشد، عملکرد و 

تقسیم می کند.

تولید داروی بیهوشی ایرانی    

برای نخستین بار، آذر گذشته داروی بیهوشی 
در کشور تولید و روانه بازار شد و دانشمندان 
ایرانی این دارو را بومی سازی کردند. منصور 
سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  نکوئی نیا 
دارویــی تأمین در ایــن بــاره گفت: خط تولید 
داروی  شرکت  در  کتامین  بیهوشی  داروی 
اکسیر بروجرد با پیگیری و تالش متخصصان 
داخلی راه اندازی و هم اکنون 20 هزار ویال از 
داروی تولیدی در مرحله نخست وارد بازار شده 
ــازی اکسیر،  است، با تولید کتامین در داروس
کشور از واردات این محصول بی نیاز و از خروج 
ارز جلوگیری می شود. کتامین برای القا و حفظ 
و  جراحی  ستینگ های  در  عمومی  بیهوشی 
ــژه کــاربــرد دارد.  بخش های مراقبت های وی
است  درد  ضــد  خصوصیات  دارای  کتامین 
بنابراین عالوه بر کاربرد اصلی آن به عنوان یک 
داروی القای بیهوشی، در کاهش دردهای حاد 

یا مزمن، متعاقب اعمال جراحی می تواند مؤثر 
ــود و نیاز و مــیــزان اســتــفــاده از سایر  واقــع ش
داروهای ضد درد در بخش های مراقبت های 
ویـــژه پــس از اعــمــال جــراحــی را نیز کاهش 

می دهد.

تکمیل ساخت بزرگ ترین خط تولید     
داروی »ضد سرطان«  

ــان گذشته، بــزرگ ترین خط تولید داروی  آب
سرطان در کشور تکمیل شد. مدیر عامل شرکت 
سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( در این 
باره با اشاره به استفاده از ظرفیت های بومی و 
نخبگان دانشگاهی کشور در راه اندازی این خط 
ــای  ــرد: داروه دارویـــی منحصر به فــرد بیان ک
ــروج ارز از کشور  ــد از خ تولیدی در ایــن واح
جلوگیری می کند و قابلیت ارز آوری برای کشور 
دارد. نکوئی نیا با بیان این که تالش مجموعه 
تیپیکو تامین داروی مورد نیاز داخل و کاهش آالم 
بیماران است، ادامه داد: این خط جدید قابلیت 
تولید تمام داروهای ضد سرطان را دارد و در نوع 
ــوزه تامین  خــود دســتــاورد بسیار مهمی در ح
داروی ضد سرطان در کشور محسوب می شود. 
وی با اشاره به این که داروهای تولیدی در این 
خط بیشتر وارداتی بودند، گفت: با بهره برداری 
از این خط، بخش مهمی از داروهای ضد سرطان 

مورد نیاز داخل در این خط تولید می شود.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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گــروه ورزش/در روزی که تراکتور با سومین برد 
متوالی 32 امتیازی و ضلع چهارم مربع قهرمانی شد 
و جای گل گهر سیرجان را در جدول رده بندی گرفت، 
پرسپولیس در آبادان نفت را شکست داد و به امتیاز 
39 رسید اما به دلیل تفاضل گل کمتر همچنان در رده 
دوم ماند و نتوانست صدر را از سپاهان پس بگیرد. روز 
دوم هفته نوزدهم لیگ برتر در حالی برگزار شد که در 
روز نخست هفته، تیم های مدعی سپاهان و استقالل 
مقابل حریفان شان به پیروزی رسیدند و پرسپولیس 
برای آن که از رقبا عقب نماند، بازی با امیدها را از برنامه 
اش خارج کرد و یحیی گل محمدی تیم اصلی اش را به 
مصاف نفت آبادان فرستاد. البته سرخ پوشان بیرانوند 
را به دلیل محرومیت در اختیار نداشتند تا گوهری که 
فصل گذشته از نفت آبــادان به پرسپولیس پیوست، 
مقابل تیم سابقش قرار بگیرد. اتفاقا گوهری و تیمش 
خیلی زود و دقیقه 8 بازی با گل فردین یوسفی غافل 
گیر شدند اما گل محمدی و شاگردانش که صدای 
نفس های استقالل را پشت سرشان حس می کردند و 
سپاهان پیشی گرفته را هم باالی سر خود می دیدند، 
می دانستند که دیگر نباید امتیاز از دست بدهند. گل 

محمدی که پس از جدایی لوکادیا مهاجم هلندی روی 
زوج عمری و شیخ دیاباته حساب باز کرده بود این بار 
شاهد درخشش مهاجم آفریقایی اش بود. شیخ که 
پس از یک دوره مصدومیت طوالنی به ترکیب راه یافته 
است، در آبادان خوش درخشید. او ابتدا دقیقه 19 گل 
تساوی را به ثمر رساند و سپس برای آن که کار خودش 
را تکمیل کند و خیال پرسپولیسی ها راحت شود، گل 
دوم را دقیقه 47 وارد دروازه نفت کرد. شیخ با این دبل 
هم برای رقبا خط و نشان کشید و هم جای پای خودش 
را در ترکیب محکم کرد به خصوص حاال که پرسپولیس 
یک مهاجم برزیلی هم گرفته است و پریرا شاید برای 
حضور در ترکیب و بازی کار سختی داشته باشد چون 
شیخ و آل کثیر بسیار آماده نشان دادند و عمری هم با 

انگیزه بود.

هت تریک اسپانیایی تراکتور        
پیش از دیدار پرسپولیس سه بازی برگزار شد تا دیدار 
سرخ پوشان و نفت آبادان آخرین بازی هفته باشد. 
تراکتور تیم متحول شده این روزهای لیگ، در مصاف 
با تیم هــوادار با گل دیرهنگام و دقیقه 90 گوستاو 

بازیکن خارجی اش به برتری رسید تا در برد هت 
تریک کند. سرخ پوشان تبریزی که هفته گذشته هم با 
گل دقیقه 99 هادی محمدی، فوالد را شکست داده 
بودند حاال با سه برد متوالی به امتیاز 32 رسیدند و 
کنار تیم های مدعی سپاهان، پرسپولیس و استقالل 
قرار گرفتند و در واقع می توان گفت ضلع چهارم مربع 
قهرمانی را تشکیل دادند. خمز سرمربی اسپانیایی 
تراکتور که حاال حسابی خبرساز و چهره شده است 
و این روزها درباره احتمال حضور او روی نیمکت تیم 
ملی ایران هم صحبت می شود، پس از بازی در نشست 
خبری حضور یافت و خبرنگاری از او درباره همین 
موضوع سوال کرد و  او در خصوص شایعات مطرح 
شده درباره حضورش روی نیمکت تیم ملی ایران، 
گفت: در خصوص موضوعی که بستگی به من ندارد، 
حرفی ندارم. کارم را در تراکتور انجام می دهم و همه 
چیز در آینده مشخص می شود.در دیگر دیدار دیروز، 
تیم های ذوب آهن و ملوان انزلی در اصفهان به مصاف 
هم رفتند که این بازی با گل به خودی میالد جهانی 
بازیکن ملوان و گلزنی میالد فداکار برای انزلی چی 
ها،  به نوعی بازی میالدها بود و این دو بازیکن نتیجه 
بازی را رقم زدند. دربی کرمان دیگر بازی روز گذشته 
بود. مصاف گل گهر سیرجان و مس کرمان و تقابل 
امیر قلعه نویی با مس کرمان که به نوعی تیم سابقش 
بود نتیجه ای جز تساوی نداشت. البته گل گهر تا 
دقایق پایانی با یک گل به پیروزی رسیده و امیدوار 
بود پس از چند هفته ناکامی یک برد خانگی کسب 
کند اما گل دقیقه 98 عارف رستمی رشته های قلعه 
نویی را پنبه کرد و در مقابل مس تیم انتهای جدولی با 
یک امتیازی که گرفت به آینده و بقا امیدوارتر شد. در 
پایان هفته نوزدهم تیم سپاهان با 39 امتیاز و تفاضل 
گل مثبت 18 در صدر ماند و پرسپولیس با همین 
امتیاز و تفاضل گل مثبت 15 از رده دوم تکان نخورد 
و استقالل هم با 36 امتیاز در رده سوم، جایگاهش 

را تثبیت کرد.
 تابلوی نتایج

*هوادار صفر –تراکتور یک
*ذوب آهن یک- ملوان یک

*گل گهرسیرجان یک - مس کرمان یک
*صنعت نفت آبادان یک - پرسپولیس 2

باشگاه استقالل منتظر پاسخ ساپینتو
پس از کنار گذاشتن سیاوش یزدانی و ایجاد یک جای خالی در فهرست استقالل، 
مدیران این باشگاه تالش کردند یک بازیکن خارجی را به جمع شاگردان ساپینتو 
اضافه کنند و در این خصوص مذاکراتی را نیز با گزینه های مختلف انجام دادند.با 
این حال طبق نظر ساپینتو جذب بازیکن خارجی با احتیاط بیشتری پیگیری شد تا 

با شناسایی دقیق تر نیاز تیم، باشگاه استقالل خرید مطلوبی را داشته باشد.
سرمربی تیم استقالل طی جلسه ای که با مدیرعامل باشگاه داشته 

از او درخواست کرده برای جذب بازیکن آزاد خارجی صبر 
کند تا پس از گذشت چند بازی و بررسی بهتر عملکرد 

نفرات فعلی تیم، نظر دقیق تری دربــاره اضافه 
شدن یک بازیکن بدهد. هم اکنون 3-4 گزینه 

توسط ساپینتو در حال بررسی است.

آفساید

خبر

ملی پوش پیکان، غایب مقابل 
استقالل 

استقالل  از  برتر  لیگ  بیستم  هفته  در  پیکان  تیم 
میزبانی می کند. سامان فــالح، مدافع ملی پوش 
پیکان به دلیل دریافت کارت زرد در بازی با نساجی، 
دیدار با شاگردان ریکاردو ساپینتو را از دست داد. از 
طرفی مجتبی حسینی تعدادی از بازیکنان خود مثل 
محمد ناصری و دانیال جهانبخش را قطعا برای بازی با 

استقالل به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

پرداخت پول استراماچونی پایان 
سال 

مومنی عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل پس از 
جلسه روز گذشته هیئت مدیره باشگاه، گفت: درباره 
تعیین تکلیف بدهی ها صحبت کردیم. برای پرداخت 
پول استراماچونی راهکاری پیدا کردیم و مدیریت 
باشگاه با همفکری تصمیم گرفت این مشکل برطرف 
شود. در تالشیم که این کار تا پایان سال انجام شود.

مهم ترین موضوع جلسه همین بود.

کمیته تعیین وضعیت، کاوه 
رضایی را نقره داغ کرد! 

تفاهم نامه کاوه رضایی مهاجم تراکتور با استقالل 
معتبر شناخته نشد و کمیته وضعیت او را دارای 
قـــرارداد یک ساله با تراکتور تشخیص داد.  او به 
واسطه یک تفاهم نامه که با سردار آجورلو مدیرعامل 
سابق استقالل نوشته بود مدعی بود پس از فسخ 
ــرارداد با تراکتور در پایان نیم فصل می تواند به  ق
استقالل برگردد و اگر استقالل به هر دلیلی او را 
نخواست باید غرامت 10 میلیارد تومانی بپردازد 
اما گویا این تفاهم نامه وجاهت  قانونی نداشته و 
در این میان هم تراکتور و هم کاوه متضرر شده اند.  
کاوه  با تراکتور فسخ یک طرفه کرده و در رای کمیته 
وضعیت آمده که باید آثار فسخ را در نظر گرفت و او 
اکنون بازیکن آزاد هم نیست که بتواند نیم فصل دوم 
به تیمی ملحق شود.او حاال نه می تواند به تراکتور 
برگردد و نه به تیمی دیگر بپیوندد.کاوه اکنون در 

خطر محرومیت و جریمه قرار دارد.

آخرین خبر از زبان مربی لژیونرهای 
ایرانی در ترکیه

مربی تیم بلدیه اسپور ترکیه از ادامه آواربرداری برای پیدا 
شدن نشانه ای از لژیونرهای فوتبال قطع عضو ایران خبر 
داد. به گزارش ورزش سه، محمدرضا میراحمدی، مهدی 
سعیداوی و حامد مطرودی لژیونرهای ایرانی تیم بلدیه 
اسپور ماالیا هستند که از زمان زلزله خبر دقیقی از آن ها 
در دست نیست و زیر آوار هتل کرچوال ماندند. حاال بیش 
از ٤8 ساعت از زلزله مهیب ترکیه می گذرد و سوات مربی 
تیم بلدیه اسپور ماالیا در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از آخرین 
وضعیت آواربــرداری می گوید: »ما هم مانند بسیاری از 
مردم دعا می کنیم ورزشکاران از زیر آوار زنده بیرون بیایند 
اما حجم تخریب هتل باالست. در 48 ساعت گذشته برای 
آواربرداری کارهای زیادی انجام شده اما هنوز نتوانستیم 
به ورزشکاران گرفتار برسیم. کار بسیار سخت شده است.« 
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال زنده ماندن 
ورزشکاران گفت: »همه ما به امید زنده هستیم و دعا 
می کنم که آن ها زنده بیرون بیایند.« دیروز نیز محمدحسن 
تقی زاده سرپرست دفتر امور بین الملل وزارت ورزش و 
جوانان در مصاحبه با ایرنا گفت: »از دو کانال رسمی و 
غیررسمی پیگیر وضعیت سه لژیونر فوتبال قطع عضو 
ایران در ترکیه هستیم. خبر جدیدی در دست نیست و 
خواهش می کنم منتظر اخبار رسمی باشید نه شایعات.« 
تقی زاده همچنین تاکید کرد که آمار دقیقی از ورزشکاران 
ایرانی حاضر در ترکیه موجود نیست. او افزود: »علت این 
است که معموال ورزشکاران به صورت موقتی و برای تمرین 
به کشورهای همسایه از جمله ترکیه می روند و بعد از یکی، 
دوماه برمی گردند. به همین دلیل نمی شود آمار دقیقی از 
این رفت و آمدها داشت. اما فدراسیون های مربوط کامال 
مطلع هستند و با پیگیری از تک تک فدراسیون ها می توان 

به آمار مد نظر رسید.«

ویژه

اورسجی: ریاست کبدی آسیا حق ایران است

گروه ورزش/ عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی در نشست خبری دیروز خود با 
اشاره به برگزاری دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی جوانان جهان به میزبانی ارومیه 
و برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون آسیا گفت: »هدف از میزبانی مسابقات جوانان 
این است که در این رده سنی کارهای زیادی انجام می دهیم و حیف است که مسابقات 
در این رده سنی برگزار نشود و اگر می خواهیم این رشته المپیکی شود باید تمام کشورها 
در رده های سنی  مختلف کار کنند. در این میزبانی می خواهیم به دنیا نشان دهیم که 
ایران ظرفیت میزبانی از مسابقات بزرگ را دارد.« او با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی 
کنفدراسیون کبدی آسیا در ایران گفت: »برای نخستین بار است که انتخابات کنفدراسیون 
یک رشته در آسیا، در ایران برگزار می شود. این موضوع حاصل سال ها تالش است و باید 
از آقای مقصودلو که این رشته را احیا کرده تشکر کنم. سال هاست که ارتباط خوبی با سایر 
کشورها داریم و از دیپلماسی عاطفی در روابط با کشورها استفاده کردیم و این امر منجر 
شد تا به ایران بیایند . به عالوه میزبانی های ما نشان داد که توانایی های زیادی در برگزاری 
مسابقات داریم. قهرمانی آسیا در تهران، گلستان، ارومیه و قهرمانی جهان در کیش ظرفیت 
باالی ایران را نشان داد. نتایج ایران در رویدادهای مختلف نیز باعث شد تا به ایران به عنوان 
یک پایگاه کبدی توجه شود. در مسابقات آسیایی دوحه قطر 2006 چهارم، گوانگجو 
سوم، اینچئون دوم و جاکارتا اول شدیم و مسیر رو به رشدی را طی کردیم.« او که به دنبال 
کسب کرسی ریاست کنفدراسیون کبدی آسیاست، افزود: »اگر رئیس آسیا شدم، به دنبال 
آن هستم که مقر این کنفدراسیون در ایران باشد.« او در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر 
این که اگر مقر کنفدراسیون آسیا در ایران باشد با وجود تحریم ها درخصوص تبادالت ارزی 
با مشکل مواجه نخواهیم شد، گفت: »سعی می کنیم از دستگاه های باالدستی در این 
خصوص کمک بگیریم و اگر نشد، مقر را در کشور دیگری برگزار خواهیم کرد.« اورسجی 
که هم اکنون سرپرست کنفدراسیون آسیاست در پاسخ به سوال دیگر خراسان مبنی بر 
این که در انتخابات پیش رو چه کسانی رقیب او هستند، افزود: »من به درخواست رئیس 
فعلی فدراسیون جهانی کبدی در انتخابات جهانی کاندیدا نشدم اما از او قول گرفتم که در 
انتخابات آسیا از من حمایت کند. هند و پاکستان و بنگالدش رقبای من در انتخابات هستند 
اما به خواست رئیس فدراسیون جهانی، کاندیدای هندی کنار رفت . نماینده پاکستان 
هم با رایزنی هایی که انجام شد انصراف داد. نماینده بنگالدش بر حضور در انتخابات 
پافشاری دارد ولی بعید می دانم حریف ما باشد. دبیر کل فدراسیون جهانی در تالش است 
تا انصراف نماینده بنگالدش را بگیرد. حق ایران است که ریاست کبدی آسیا یا جهان را 

برعهده داشته باشد.«

سوژه

ادای احترام دایی و برانکو به میروسالو بالژویچ 

 مردی که قلب شیر داشت
 درگذشت!

میروسالو بالژویچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایــران روز گذشته 
و  یک روز قبل از تولد 88 سالگی اش درگذشت. بالژویچ چندی پیش در 
پستی اعالم کرد با توجه به شرایطی که دارد به زودی از دنیا خواهد رفت. 
بالژویچ پس از موفقیت در جام جهانی 1998 به همراه کرواسی و کسب 
مقام سوم در این رقابت ها، در حد فاصل دی ماه 79 تا آبان 80 هدایت 
تیم ملی فوتبال را برعهده گرفت تا ایران را به جام جهانی 2002 برساند 
اما اتفاقات عجیب دیدار با بحرین در این کشور باعث شد که تیم ملی 
نتواند به صورت مستقیم به جام جهانی صعود کند و در مسیر پلی آف 
قرار بگیرد. اوضاع در پلی آف برای تیم ملی خوب پیش نرفت و ایران در 
نهایت با شکست 2 بر یک در مجموع دو بازی رفت و برگشت، از رسیدن 
به جام جهانی بازماند تا کارش در ایران به پایان برسد. با وجود این که 
پروژه  بالژویچ در ایران با شکست مواجه شد، اما همیشه به عنوان یکی از 
مربیان محبوب تیم ملی از او یاد می شد. این مربی پرافتخار در آن سال ها 
در برنامه تلویزیونی 90 حضور پیدا کرد و صحبت های جالبی را بیان 
کرد. بالژویچ در این گفت وگو اظهار کرد که سرمربی تیم ملی ایران باید 
سه ویژگی  داشته باشد؛ »قلب شیر، صبر ایوب و پوست کرگدن!«بالژویچ 
سال ها بعد دوباره با برنامه 90 گفت وگو کرد و در پاسخ به این سوال  که آیا 
کی روش سه ویژگی  برای حضور در نیمکت تیم ملی ایران را دارد، گفت: 
»من آقای کــی روش را خیلی خوب می شناسم. تیم ملی یک سرمربی 
بسیار، بسیار خوب دارد.« علی دایی که در زمان بالژویچ کاپیتان تیم 
ملی ایران بود جزو اولین نفراتی بود که به در گذشت سرمربی سابق ایران 
واکنش نشان داد و گفت :»یکی از بزرگ ترین مربیان و کار درست ترین 
مربیانی بود که با او کار کردم.از بهترین انسان هایی بود که در زندگی ام 
دیدم و چیزهای زیادی از او یاد گرفتم. تا آن زمان یکی از بهترین مربیانی 
بود که به ایران آمده بود.با هیجان خاص خودش.سبک کاری اش این 
بود و خیلی بازیکنان را تهییج می کرد.کنار زمین با بازیکنان شوخی می 
کرد.یک مربی با دانش،انسانی شریف که نمی شود نقشش را در فوتبال 
ایران کتمان کرد.«برانکو ایوانکوویچ سرمربی پیشین تیم ملی ایران که 
رابطه نزدیکی با میروسالو داشت ضمن ابراز تاسف از درگذشت مربی 
فقید کرواسی یاد و خاطره بالژویچ را گرامی داشت و تاکید کرد که از این 
مربی فقید بابت همه چیزهایی که به او داده است، تشکر می کند. او سپس 
به دوران حضورش با بالژویچ در تیم ملی ایران اشاره کرد و گفت: ایران 
پیشنهاد 4 ساله دیگری به بالژ داد )پس از نرسیدن به جام جهانی 2002( 
اما او مشکل سالمتی داشت. بالژ -به فدراسیون ایران- توصیه کرد که 
اگر می خواهند روندشان ادامه داشته باشد، من که به عنوان دستیارش 

در ایران بودم، سرمربی بشوم.

گزارش

گروه ورزش/ باالخره بعد از کش و قوس های 
فراوان آقای خاص کشتی فرنگی ایران به هیئت 
کشتی تهران »بله« گفت. آن هم در شرایطی 
که محمد بنا بعد از ناکامی تیمش در مسابقات 
اینستاگرامی  صربستان،  جــهــان  قهرمانی 
خداحافظی کرد و عطای سرمربیگری در رده 
ملی را به لقایش بخشید و رفت. با سپرده شدن 
سکان هدایت هیئت کشتی استان تهران به 
قاسم علی عسگری، رئیس جدید آقــای خاص 
را به همکاری فراخواند اما شنیده شد محمد بنا 
تمایل چندانی برای ورود دوباره به کشتی ندارد. 
دیروز اما بنا بعد از ماه ها دوری، در هیئت کشتی 
تهران آفتابی شد و از دست علی عسگری حکم 
مدیرفنی کشتی استان تهران را گرفت تا بهروز 
حضرتی پور به عنوان سرمربی بــزرگ ساالن، 
محمد فقیری به عنوان سرمربی زیر 23 سال 
و حبیب ا... اخالقی به عنوان سرمربی جوانان 
معرفی شوند اما این که چه شد که آقای خاص 
تصمیم گرفت بار دیگر به آغوش کشتی برگردد 
سوالی است که خودش در پاسخ به آن می گوید: 
»من هیچ گاه از کشتی خداحافظی نکردم. یک 
زمان توفیق داشتم در کنار تیم ملی کشتی فرنگی 
باشم ولی امسال آخرین سال حضورم بود و بعد 
از مسابقات جهانی صربستان از تیم ملی کال 
خداحافظی کردم. اما از آن جا که عاشقانه کشتی 
را دوست دارم و نگاه جایگاهی هم به خودم ندارم، 
صالح دانستم باقی عمر، دینم را به کشتی تهران 
ادا کنم. بنابراین وقتی با حاج قاسم صحبت 
شد، به او گفتم به عنوان مشاور مدیریت می آیم. 
ولی او لطف کرد و حکم مدیریت داد. شورای 
مدیریت متشکل از 9 تا10 نفر از مربیان تهران 

است. کشتی تهران به خصوص در رشته فرنگی 
سال هاست افــت کــرده و صحبت شــده دوبــاره 
کشتی تهران را احیا کنیم، آن هم با کمک همه 
افرادی که بی ادعا کشتی را دوست دارند.« بنا در 
واکنش به این که به عنوان مربی قرن، به کشتی 
تهران منت گذاشته که سمت مدیرفنی آن را 
پذیرفته است، می گوید: »این منت نیست. من هر 
اعتباری که به دست آوردم به واسطه کشتی بوده. 
کشتی همه اعتبارات را به من داده و من همیشه 
خود را وامدار و مدیون کشتی می دانم و از خدا مدد 
گرفتم که امروز به این شکل بتوانم به کشتی شهرم 
کمک کنم. این ظرفیت را داریم که بتوانیم کشتی 
تهران را به روزهای خوبش برگردانیم هرچند که 

این فرایند زمان بر است.«
 اما این که چطور شد محمد بنا راضی به حضور 

دوبــاره در عرصه کشتی شد، سوالی است که 
جواب آن را قاسم علی عسگری خوب می داند و 
در تشریحش می گوید: »بنا عاشق کشتی است و 
من از قبل ارادت خاصی به او داشتم و در این ایام 
هم از نزدیک شاهد زحمات و عشقش به کشتی 
بودم، بالفاصله بعد از انتخابات، با او صحبت 
کردم و بعد از جلسه ای 4 ساعته، درنهایت او 
راضی به همکاری شد.« حال باید منتظر ماند 
و دید محمد بنا که دست قدری در قهر و آشتی و 
رفت و آمد به کشتی دارد، آیا می تواند در هیئت 
کشتی استان تهران دوام بیاورد و همکاری 
بلندمدتی با این هیئت داشته باشد؟ چراکه به 
قول خودش بازگشت کشتی تهران به جایگاه 
خــوب گذشته زمان بر اســت و رسیدن به این 

هدف، مستلزم صبوری.

بازگشت دوباره آقای خاص به کشتی این بار با تهران

بنا: هیچ گاه از کشتی خداحافظی نکردم!

احضار بازیکن حاشیه ساز به کمیته اخالق
محمدحسین کنعانی زادگان به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال فراخوانده شد.در اطالعیه 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال آمده است: »بر اساس اعالم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال، 
محمدحسین کنعانی زادگان، می بایست روز دوشنبه 24 بهمن ماه جهت ادای پاره ای از توضیحات 

در این کمیته حضور یابد. بر این اساس عدم حضور کنعانی زادگان در جلسه کمیته اخالق مانع از 
رسیدگی به این پرونده نخواهد شد.«کنعانی زادگان در چند وقت اخیر بابت برخی اظهارنظرها 

حاشیه ساز شده است. بعد از پیام کارلوس کــی روش و خداحافظی از فوتبال ایران، 
محمدحسین کنعانی زادگان، بازیکن تیم ملی اظهارنظری را زیر پست این مربی 

منتشر و کی روش را به خیانت متهم کرد که بسیار حاشیه ساز شد.کنعانی زادگان 
نوشته بود: »تو به ایران خیانت کردی، نه من  و شجاع.« هنوز علت احضار این 

بازیکن به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال مشخص نشده و باید دید این 
کمیته در جلسه فوق چه مواردی را با این بازیکن مطرح خواهد کرد.

   تراکتور ضلع چهارم مربع قهرمانی!   

هافبک استقالل در ترکیه آفتابی شد! 
در شرایطی که هنوز باشگاه استقالل درباره قرارداد عزیزبک آمانوف هافبک ازبکستانی 
و جدایی او شفاف سازی نکرده است، این بازیکن به زودی به تیم جدید خود اضافه 
می شود.گفته می شود آمانوف که از بازی نکردن در استقالل ناراضی است و بخشی 
از قرارداد خود را دریافت نکرده است، قراردادش را به صورت یک طرفه فسخ کرده و با 
یک باشگاه ازبکستانی هم به توافق رسیده است.شهراتبک جورایف خبرنگار 
ازبکستانی که خودش در آنتالیای ترکیه به سر می برد، خبر داد که آمانوف 
دیروز به این شهر سفر کرده تا به تمرینات تیم جدید خود اضافه شود. 
گویا این بازیکن در بین پیشنهادهایش، باشگاه نسف قارشی را 
انتخاب کرده است؛ تیمی که هم اینک در آنتالیا اردوی تدارکاتی 
دارد و روز 30 بهمن در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا در کشور قطر، به مصاف الشباب عربستان خواهد رفت.

    خط و نشان دیاباته برای پریرا 
و  رقبای سرخ!   



رئیس سازمان سینمایی مطرح کرد:

حتی کسانی که کشف حجاب کردند  
می توانند کار کنند، ولی با حجاب

رئیس سازمان سینمایی ضمن اشاره به یادداشت 
اخیر یکی از مدیران کل این سازمان، تأکید کرد 
مسیر فعالیت در سینمای ایران برای همه آن ها که 

قواعد جمهوری اسالمی ایران را بپذیرند، باز است.
محمد خزاعی در گفت وگو با مهر درباره بازتاب های 
متن منتشرشده از روح ا... سهرابی، مدیرکل دفتر 
نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی درباره 
سینماگران تحریم کننده جشنواره فجر توضیح 
داد: »این گونه نیست که ما کسی را مجبور کنیم و 
بگوییم شما حق ندارید کار کنید. فضای سینمای 
ایران به گونه ای است که به عقیده من هر کسی که 
تحت لوای پرچم ایران و در چارچوب نظام جمهوری 
اسالمی ایران بخواهد در آن فعالیت کند، از نظر 
من هیچ اشکالی نــدارد.« وی افــزود: »قواعد نظام 
جمهوری اسالمی ایران هم مشخص و معلوم است. 
ما که نمی توانیم قانون گذاری جدیدی انجام دهیم. 
ما هم داریم براساس قوانین موجود وظایف خود را 
انجام می دهیم. شاید کسی بگوید من دیگر اصاًل 
نمی خواهم در این سینما فعالیت داشته باشم، این 

یک تصمیم شخصی است.«
خزاعی تأکید کــرد: »هر کس عالقه داشته باشد 
تحت لوای قوانین جمهوری اسالمی ایران فعالیت 
کند، هیچ مشکلی در مسیر فعالیت او وجود نخواهد 

داشت.«
رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: »حتی کسانی 
که در وقایع اخیر موضع گیری داشته اند هم همین 
وضعیت را دارند. برخی از من می پرسند آن هایی که 
در این جریانات کشف حجاب کرده اند قرار است چه 
اتفاقی برای شان رخ دهد. من می گویم اگر کسی 
کشف حجاب کرده است، در نظام جمهوری اسالمی 
ایــران قــرار نیست بــدون حجاب هم در فیلم هایی 
حضور داشته باشد. ما سینمای بی حجاب نداریم. 
سینمای ما چارچوب و تعریف خــودش را دارد. 
سینمای ما قرار نیست به دهه ۴۰ و ۵۰ بازگردد. 
حاال اگر خانمی کشف حجاب کرده، اما هنوز حاضر 
است با حجاب در یک فیلم حضور داشته باشد، یعنی 
در عمل می گوید من اشتباه کرده ام و می خواهم به 
عرصه فعالیت بازگردم، قطعًا قرار نیست ما مانع او 
بشویم. هر کس در هر شرایطی احساس می کند 
اشتباه کرده و می خواهد بازگردد، حتمًا راه برایش 
باز است.« وی افــزود: »همین که یک نفر می گوید 
من اشتباه کرده ام و در یک مقطع تحت تأثیر فضای 
رسانه ای، دست به تصمیم گیری یا موضع خاصی 
زده ام و االن می خواهم به عرصه فعالیت بازگردم و 
می خواهم با حجاب کارم را ادامه دهم، این پذیرفته 
شده است. ما تا جایی که امکان پذیر باشد و دوستان 
بپذیرند که طبق قواعد کــار کنند، پذیرای همه 

دوستان هستیم.«

تأکید مجلسی ها بر انعکاس 
دیدگاه های همه اقشار در صداوسیما

نایب رئیس فراکسیون انقالب مجلس شورای 
اسالمی از حضور رئیس سازمان صداوسیما در 
نشست این فراکسیون و بحث و بررسی درباره 

مطالبات مردم از این سازمان خبر داد.
ــزارش ایسنا، محسن پیرهادی در جمع  به گ
فراکسیون  جلسه  تشریح  ضمن  خبرنگاران 
انقالب مجلس شــورای اسالمی، اظهار کرد: 
»نشست مشترک فراکسیون انقالب با رئیس 
سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران آن، روز 
گذشته برگزار شد. در این نشست نمایندگان 
درباره نقش صداوسیما در اقناع افکار عمومی، 
تبیین درســت موضوعات و مباحث روز، نقش 
سازمان در تقویت وحدت و انسجام ملی طرح 

دغدغه کردند.«
ــه تصریح کــرد: »انتقال و انعکاس  وی در ادام
ــاه همه اقــشــار و آحـــاد جامعه و نــیــاز به  ــدگ دی
سرگرمی، فیلم و سریال هــای پر مخاطب در 
برنامه های صداوسیما از موضوعات مورد تاکید 
قاطبه اعضای فراکسیون در این نشست بود. 
همچنین اطالع رسانی مناسب و بیشتر از فعالیت 
از مطالبات نمایندگان  نمایندگان و مجلس، 
بود.« نایب رئیس فراکسیون انقالب با بیان این 
که رئیس سازمان صداوسیما در این نشست به 
صورت شفاف به سواالت  نمایندگان پاسخ داد، 
خاطرنشان کرد: »آقــای جبلی افزایش بودجه 
سال آینده صداوسیما را نسبت به توقعات جامعه 
و نمایندگان مردم ناکافی دانستند و گفتند حتی  
در مقایسه با افزایش حقوق کارمندان که اعالم 
شده و پیش بینی تورم هم افزایش بودجه صدا و 

سیما نسبت منطقی ندارد.«

پخش سری جدید »هشدار برای کبرا  ۱۱ «

اولین قسمت از سری جدید سریال »هشدار برای 
کبرا ۱۱« )فصل ۴۸( به کارگردانی فرانکو توزا 
و کریستین پاشمن پنج شنبه )۲۰ بهمن ماه( 

ساعت ۲۳ پخش می شود.
به گزارش ایسنا، فصل ۴۸ سریال »هشدار برای 
کبرا ۱۱« محصول ۲۰۲۱ آلمان است که در 
هشت قسمت ۴۵ دقیقه ای روی آنتن می رود. 
بنابراین گزارش، بی هیچ دردی، آزادی مشروط 
و ... عنوان فهرست سری جدید این مجموعه 
پلیسی است که هر هفته پنج شنبه ها از شبکه ۵ 

پخش می شود.
ــرا ۱۱« شـــروع  ــب ــرای ک ــ ــدار ب ــشـ ســـریـــال »هـ
 RTL موفقیت آمیز خود را سال ۱۹۹۶ در شبکه
ــرد. دو شخصیت اصلی سریال  ــاز ک آلمان آغ
دو افسر پلیس بزرگراه آلمان هستند که کار 
تعقیب مجرمان در بزرگراه ها و تأمین امنیت در 

جاده های اطراف شهر را به عهده دارند. 
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الهام سعیدی- یکی از آثــار دفــاع مقدسی 
حاضر در چهل ویکمین جشنواره فجر که بر 
اســاس واقعیت ساخته شــده، فیلم »شماره 
۱۰« به کارگردانی حمید زرگرنژاد است. این 
فیلم که در روز اول جشنواره فجر به نمایش 
درآمد، تنها فرار موفقیت آمیز یک اسیر ایرانی 
از زندان رژیم بعث را به تصویر کشیده است و 
نقش اصلی آن را مجید صالحی برعهده دارد. 
حسام منظور، سیامک صفری و احمد کاوری 
دیگر بازیگران این فیلم هستند. احمد کاوری 
که در زمینه کارگردانی نیز فعالیت می کند، 
در فیلم »شماره ۱۰« بازی کرده و پس از فیلم 
»ماهورا« بار دیگر همکاری با حمید زرگرنژاد 

را تجربه کرده است.

چــه نقشی در فیلم »شــمــاره ۱0« بــازی 	 
کردید؟

من نقش یک زندانبان را بــازی کــردم که از 
زندانیان نگهداری می کند و چالش هایی با 

آن ها دارد.

پیشتر مشابه ایــن نقش را تجربه کرده 	 
بودید، درست است؟

تقریبا از نظر تیپیک بله، اما از لحاظ کاراکتر نه.

یعنی هر نقش تجربه متفاوتی بوده و هر 	 
شخصیت ویژگی های خاص خودش را دارد؟

در این کار وظیفه بازیگردانی و انتخاب بازیگر 
ــود. در بــرهــه ای که ما کار  هم برعهده من ب
می کردیم شرایط انتخاب بازیگر سخت بود، 
همه بازیگران سرکار بودند و بازیگر به سختی 
پیدا می شد. من بــرای این نقش گزینه های 

دیگری هم به کارگردان پیشنهاد داده بودم، 
منتها نشد و حس کردیم بهترین گزینه برای این 
نقش خود من هستم. بنابراین شرایطی چیدیم 
که این نقش را بازی کنم، اما آقای زرگرنژاد 
ــادی در کاراکتر ایجاد کــرد تا با  تغییرات زی
نقش های مشابه اش متفاوت باشد و کارهای 
دیگر را در ذهن مخاطب تداعی نکند. به همین 
دلیل برخی تغییرات در شخصیت پردازی، 
رفتار و فیزیکش ایجاد شد، یک نقص عضو 
شاخص برایش ایجاد کردند و این اتفاق افتاد 
که نقش متفاوتی بشود. فکر می کنم نسبت 
به کارهای قبل، حتی از نظر ظاهر و گریمش 
نیز متفاوت باشد، چون آقــای خلج و بچه ها 
تغییراتی در آن به وجود آوردند. من این تفاوت 

را در فیلم می بینم و حس می کنم.

پس ایجاد این تفاوت و تکراری نبودن برای 	 
خود شما هم نوعی چالش بوده است.

هــر بــازیــگــری حتی در یــک نقش کوچک، 
همان ابتدا وقتی می خواهد کاری را انجام 
بدهد، چالش در ذهنش به وجود می آید. کم 
کردن وزن و مشابه آن، چالش نیست، در واقع 
این یک رفتار فیزیکی برای رسیدن به کاراکتر 
است. چالش معموال در ذهن اتفاق می افتد و 
بازیگری هم در ذهن، فهمیدن لحظه و موقعیت 
کاراکتر رخ می دهد. به هر حال وقتی نقشی را 
قبول می کنی قطعا تا لحظه ای که آن نقش تمام 

می شود، با شما زندگی می کند.

چه جذابیت ها و ویژگی هایی در نقش تان 	 
پیدا کردید؟

خاص  جذابیت های  و  ویژگی ها  نقشی  هر 

خــودش را دارد و هر بازیگری هم با توجه به 
شناختی که از نقش پیدا می کند، سعی می کند 
برخی از وجوه شخصیتی خودش را به آن نقش 
بدهد و روی وجوه شخصیتی نقش کار کند، 
بفهمد یا تقلیدش کند. کال بازیگری مقوله 
جذابی است، وقتی نقشی را بازی می کنی، 
شرایطی را تجربه می کنی که در بیرون از تو و 
در زندگی، امکان تجربه  آن شرایط وجود ندارد. 
اگر قرار بود این مسیر را در زندگی بیرونی ات 
طی کنی، عواقب زیادی برای خودت، جامعه 
و دیگران داشــت، اما بازیگری همین است، 
در این شرایط قرار می گیری و یک پاالیشی در 

خودت صورت می گیرد.

به نظر شما ویژگی های قصه و فیلم نامه که 	 
می تواند مخاطب را ترغیب به تماشای فیلم 

کند، چیست؟
بهتر است این سوال را نویسنده جواب بدهد، 
اما یک بخش هایی از تاریخ یا بخش هایی از 
زندگی  افرادی که تا به حال نمایش داده نشده 
و مغفول مانده است، به واسطه این فیلم نشان 
داده شده و مخاطب می تواند با این لحظات 

همراه بشود.

پیش از این هم با آقای زرگرنژاد همکاری 	 
داشتید، این تجربه چطور است؟

خوب اســت. سخت هست، اما تجربه بسیار 
تازه ای است.

این سختی ناشی از وسواس ایشان است؟	 
وســواس نمی شود گفت، به دلیل دقت نظر 

ایشان است.

جشنواره فجر

خبر

بازی ستاره ها در  »یادگار جنوب«
مخاطبان جشنواره فیلم فجر از ترکیب پژمان جمشیدی،صابر ابر،وحید رهبانی،الناز شاکردوست و سحردولتشاهی استقبال کردند

بانیپال شومون امشب با فیلم 
ــای بـــــاوارده« ساخته  ــل ه »گ
مهرداد خوشبخت در جشنواره 
فجر حضور خواهد داشت. این 
فیلم قرار بود سه شنبه ساعت 
۱۹ در سینمای رسانه رونمایی شود، اما نمایش 
آن به دلیل مشکل فنی لغو و اکــران آن به ۲۰ 

بهمن موکول شد.

بابک حمیدیان امــروز با فیلم 
»غریب« کاری از محمدحسین 
لطیفی در جشنواره فجر دیده 
می شود. او در این فیلم درباره 
شهید  فرماندهی  از  دوره ای 

بروجردی در غرب، نقش این شهید را ایفا کرده و 
با مهران احمدی، رحیم نوروزی و فرهاد قائمیان 

همبازی شده است.

پردیس احمدیه با قسمت آخر 
»پوست شیر ۲« ساخته برادران 
خانگی  نمایش  بــه  محمودی 
ــد. فصل دوم ایــن مجموعه  آم
محبوب در ۸ قسمت منتشر شد 

و قرار است فصل سوم آن نیز طی ۸ قسمت پخش 
شود، اما زمان انتشار آن مشخص نیست.

چهره ها و خبر ها

پــرویــز پرستویی بـــرای کمک 
بــه مــردم زلــزلــه زده، بــه خوی 
ــرده و از طریق صفحه  سفر ک
اینستاگرام،  در  شخصی اش 
جذب  را  مــردمــی  کمک های 
کرده است. عالوه بر او، احسان علیخانی، رسول 
خــادم و هــادی حجازی فر نیز بــرای یــاری مردم 

آسیب دیده به خوی رفته اند.

مه لقا باقری از فردا شب ساعت 
»حکم  سریال  بازپخش   ،۲۱
ــی حسن  ــردان ــارگ رشـــد« بــه ک
لفافیان را از شبکه آی فیلم روی 
آنتن دارد. این مجموعه با بازی 

پیام احمدی نیا و ثریا قاسمی، اردیبهشت ماه 
پخش شد و با جذب ۲۴ درصد بیننده با استقبال 

مواجه نشد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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پدرام پورامیری و حسین دوماری سازندگان 
ــان دار« پس از این اثر، دومین  جوان فیلم »ج
ساخته خود با نام »یادگار جنوب« را در سکوت 
خبری جلوی دوربین بردند و در این فیلم نیز 
ــان دار« از حضور ستاره های سینما  مانند »ج
بهره گرفتند. »یادگار جنوب« درباره ماجرای 
دشمنی دو رفیق به نام  »وحید« و »صالح« با 
بازی وحید رهبانی و پژمان جمشیدی است 
که سرنوشت آن ها را زیر و رو می کند. رهبانی 
بازیگر اصلی فیلم است و الناز شاکردوست، 
سحر دولتشاهی، صابر ابر و مسعود کرامتی نیز 
در آن ایفای نقش کرده اند. »یادگار جنوب« که 
در دومین روز جشنواره فجر در تهران رونمایی 
شد، در دومین روز جشنواره فجر مشهد نیز به 

نمایش درآمد.

روایت غیرخطی و طوالنی	 
»یادگار جنوب« روایت غیرخطی دارد و مخاطب 
به نوعی از میانه قصه با فیلم مواجه می شود، 
بنابراین فیلم در نقطه آغاز، شروع مبهم و گنگی 
دارد و همین موضوع کار فیلم را برای ترغیب 
مخاطب به تماشای ادامه قصه، سخت می کند. 
فیلم دارای صحنه های طوالنی و کشدار زیادی 
است و ریتم کند آن نیز به سهم خود، تاثیر منفی 
بر همراهی تماشاگر دارد. »یادگار جنوب« 
برای اکران عمومی در سالن های سینما نیاز 
به تدوین دوبــاره و کوتاه شدن دارد تا یکی از 

ضعف های اصلی آن برطرف شود. فارغ از این 
ایرادها، هرچه فیلم جلو می رود و نقاط تاریک 
فراوان قصه، روشن می شود، کشش بیشتری 
برای تماشای فیلم در مخاطب به وجود می آید. 
آرام آرام سوال های تماشاگر پاسخ داده می شود 
و عالمت سوال های جدیدی در ذهن او به وجود 
می آید، بنابراین سردرگمی اولیه تماشاگر به 
موقع از بین می رود و درگیری تماشاگر با قصه 

بیشتر می شود.

عاشقانه مخاطب  پسند	 
یکی دیگر از نقاط ضعف »یادگار جنوب« مربوط 
فیلم  کاراکترهاست.  شخصیت پردازی  به 
درباره پیشینه و جزئیات شخصیت های قصه، 
اطالعات الزم را به مخاطب نمی دهد، به همین 
دلیل تماشاگر به انــدازه کافی به کاراکترها 
نزدیک نمی شود. به عنوان مثال، علت عالقه 
دیوانه وار »وحید« به »شیدا« نیز برای مخاطب 
قابل درک نیست، مشخص نیست »وحید« 
ــرده و  ــروت عظیمی دســت پیدا ک چطور به ث

دوستش »صالح« که با یکدیگر بزرگ شده اند، 
شرایط کامال متفاوتی دارد. شخصیتی که 
نقش او را صابر ابر بازی می کند نیز اگرچه در 
مسیر قصه بسیار تاثیرگذار است، اما کاراکتر 
مبهمی  است و مخاطب به شناخت بیشتری 
از او نیاز دارد. با وجــود همه این ها، »یادگار 
جنوب« را می توان جزو فیلم های مخاطب پسند 
دسته بندی کرد. چند ستاره محبوب در فیلم 
حضور دارند و قصه رفاقت و دشمنی »صالح« 
و »وحید« و همچنین ماجرای عاشقانه قصه 
می تواند مورد عالقه مخاطب باشد. موسیقی 
جنوبی فیلم نیز با حال و هوای آن هماهنگ و 

بسیار شنیدنی و تاثیرگذار است.

بازی خوب سحر دولتشاهی	 
وحید رهبانی و الناز شاکردوست بازیگران 
ــار جــنــوب« هــســتــنــد، سحر  ــادگـ ــی »یـ ــل اص
نیز جزو  ــان جمشیدی  ــژم پ و  دولــتــشــاهــی 
ابر  صــابــر  و  قصه اند  مکمل  شخصیت های 
حضوری کوتاه در فیلم دارد. رهبانی در نقش 

کاراکتر »وحید« موفق شده احساسات و عشق 
دیوانه وار او را به نمایش بگذارد و به طور کلی 
بازی قابل قبولی دارد. نقش الناز شاکردوست 
در مقایسه با نقش های پرچالش اخیرش در 
»ابلق« و »تی تی«، پیچیدگی زیادی ندارد، اما 
او نیز بازی راضی کننده ای در فیلم دارد. صابر 
ابر که با گریم یک پیرمرد در فیلم دیده می شود، 
از نظر ظاهری مخاطب را غافلگیر می کند، 
اما بازی  او به اندازه چهره اش غافلگیرکننده 
نیست و توجهات بیشتر به ظاهر جدید این 
بازیگر معطوف می شود. پژمان جمشیدی نیز 
در نقش شخصیت منفی قصه بازی قابل قبولی 
دارد، اما می توان بازیگران دیگری را هم به 
جای او تصور کرد. در میان ستاره ها، این سحر 
دولتشاهی است که یکی از بهترین بازی های 
کارنامه اش را در نقش متفاوت خود به نمایش 
گذاشته است. او در نقش »َحرا« که زنی جنوبی  
و سردسته قاچاقچیان است، لهجه را با تسلط 
ادا می کند و در نقش این زن خشن و جدی بازی 

باورپذیری دارد.

مائده کاشیان
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ناگهان شعر

ماه  شهریور   9 متولد  اســت؛  ساله  هفتاد 
1331 در شهر میانه)آذربایجان شرقی(. 
ــت و مانند  تخلص شــعــری اش »فــریــد« اس
ــری، سبک  ــاع همین تخلص در شعر و ش
خاص خودش را دارد و یگانه و منحصر به فرد 
است. قادر طهماسبی، شاید نور چشمانش 
کم شده باشد، اما اشعارش نور و روشنی به 
محدثی  مصطفی  می تاباند.  مخاطب  دل 
خراسانی در اختتامیه هفدهمین جشنواره 
شعر فجر در وصف طهماسبی که بیشتر، او 
را با اشعار آیینی و انقالبی اش می شناسیم، 
این طور گفت: »آقای فرید، این جان شیفته 
و شفاف، این خلوت گزیده در میدان، این 
فریاد خــامــوش، ایــن خاموشی فــریــاد ، این 
حضور واحد، یکپارچه و ایستاده و محکم از 
استوانه های جریان ساز شعر انقالب است؛ از 
ترسیم کنندگان افق هایی که راه هایی را در 
حوزه شعر گشودند که تا پیش از آن، این راه ها 
به دست کسی گشوده نشده بود«. در اختتامیه 
جشنواره شعر فجر امسال از قادر طهماسبی، 
شاعر شعر معروف »کربال در کربال می ماند 
اگر زینب)س( نبود« تجلیل شد و وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی به او نشان درجه یک هنری 
اهدا کرد. »عشق بی غروب«، »روزی به رنگ 
خون«، »شکوفه های فریاد« و »پری ستاره ها« 
بخشی از آثار این شاعر هستند. با استاد قادر 
طهماسبی، شاعر پیش کسوت کشورمان 
درباره وضعیت شعر امروز و وظیفه شاعران در 

بحران های جامعه گفت وگو کرده ایم.

 شما در اختتامیه جشنواره شعر فجر،        
ــاره ایــران با مطلع »ایــران  شعری تــازه درب
سربلند ایران سرفراز/ ایران هوشیار ایران 
هوشمند« خواندید. چه شد که این شعر را 

سرودید؟

احساس کردم باید در این شرایط که مسائلی 
برای کشور پیش آمده، کاری کنم؛ منتها با 
فن و شیوه جدید. از یک راه نرم، یعنی راه 
فرهنگی وارد شدم. در حقیقت هنر و فرهنگ 
به هم آمیخته اند تا در دل ها اثر بگذارند. این 
کار من بود. من فصل تازه ای را دارم شروع 
می کنم که نمونه کارهایم را  در مراسم تجلیل 
خواندم و بیان کردم راهم چیست و گفتم تا 
آخرین لحظه عمرم در کنار انقالب خواهم 
بود و یک انقالبی عاشق هستم. در آینده هم 
مشخص است چه خواهم کرد؛ کار هنری 
آمیخته با فرهنگ. جامعه ما نیاز مبرم دارد 
که از این فتنه ها عبور کند. بازتاب آثار من هم 
این است که باعث شد جوان هایی که دیروز را 
ندیده اند، بیدار شوند. با زبان برادرانه و پدرانه 
گفتم: »ای دختر امروز من ای مادر فردا/ تا 

چند رکب می خوری از غرب تبهکار«؟

 برای شاعران جوان چه توصیه ای دارید        
تا روحیه مطالبه گری و انقالبی بودن را با هم 

داشته باشند؟
من بیشتر از دوستان شاعر خــودم طلبکار 
هستم تا جوان ها. چرا در این فتنه ها کسی به 
میدان نیامد؟ من نمی توانم از انقالب کوتاه 
بیایم. درست است که شاید با این شعرها 
ــه خــطــر بیفتد، ولـــی دلیل  ــن ب امــنــیــت م
نمی شود که بترسم. چرا همه عافیت طلب و 

مصلحت طلب شده اند؟

 بــه نظر شما شعر پــس از انــقــالب در        
ساختار و مضمون چه دستاوردهایی داشته 

 است؟
شعر ما از نظر قالب و مضمون خوب است؛ 
یعنی جوان ها آثار خوبی سروده اند، اما مسئله 
اصلی عاطفه شعری است؛ آن چیزی که بتواند 
با قلب ها ارتباط برقرار کند. شما ترانه های 
امروزی را ببینید؛ همه درباره زلف و ابرو و... 
است. این دیگر کهنه شده. چقدر باید از ابرو 
و زلف و خط و خال صحبت کنیم؟ من در 

شعری گفتم: »حدیث چانه و گیسوی یار تا 
چند/ بران ز خاطرت این قصه پریشان را/ به 
فسانه نخوان/ نخوان  گوش دختر من شاعرا 
هووی هوا دختران ایران را«. رهبر انقالب هم 
اشاره کرده اند که اگر شاعر برای دل خودش 
10 بیت می گوید، یک بیت هم برای مسائل 

انقالب بگوید.

 شعر انقالبی چه مشخصاتی دارد؟       
ــا چــنــد وجــهــی اســـت؛ انــقــالب  ــالب م ــق ان
فرهنگی، هنری، سیاسی و اقتصادی. باید 
از چند زاویه نگاه کنیم و همه زوایا را در نظر 
بگیریم. به نظر من در شعر انقالبی، عاطفه 
شعری نقش پررنگی دارد؛ شعر باید طوری 
باشد که با قلب ها ارتباط برقرار کند. به این 
بیشتر نیاز داریــم و باید بیشتر به این توجه 

کنیم.

 این طور که گفته می شود و در جشنواره        
شعر فجر هم مطرح شــد، ما در اندیشه 
شعری دچار ضعف هستیم. ضعف اندیشه 

را چطور باید رفع کرد؟
حرکت  نمی تواند  عاطفه  بــدون  اندیشه 
کند. پیش برنده اندیشه، عاطفه است. این 
همه کتاب که نوشته می شود، اگر موجی 
نداشته باشد که با دل هــا تماس بگیرد، 
انگار خوانده نشده اند. رهبر انقالب در 
جایی فرمودند مسائل دینی باید با هنر 
آمیخته و به جامعه ارائه شود. هنر امروز این 
است که با قلب های نه تنها ایرانیان که با 
قلب های مردم دنیا تماس بگیریم. آقای 
شعری  جشنواره،  در  خراسانی  محدثی 

از من با مطلع »ز خون ما و شما آسیا 
بگردانند/ قسم به خــون که اگر 

روزگــار برگردد« خواندند. این 
شعر خیلی قدیمی اســت، اما 
هنوز هم با زبان و عاطفه اش با 
جوان ها ارتباط برقرار می کند 
و بــه دلــشــان می نشیند. من 

وقتی حرفی می زنم و خودم عمل نمی کنم، 
تأثیری ندارد. من امروز به جوان ها می گویم 
که هنوز دنبال خانه ای برای اجاره هستم؛ 
چــون از ابــتــدا بــه دنــبــال مسائل مــادی 
نبودم و زندگی بسیار ســاده ای دارم. در 
واقــع زندگی طلبگی را یک شاعر دارد. 
ساده زیست هستم و دنبال روادید آمریکا 
نمی گردم. بهشت من ایــران است: »این 
ای  دوزخ/  ــه  ب مفروشید  را  بــریــن  خلد 

غرب پرستاِن از ایران شده بیزار«.

از برجسته ترین شاعران          شما یکی 
آیینی کشور هستید و آثار زیــادی در این 
زمینه داریـــد؛ شاعر ایــن حــوزه باید چه 

ویژگی هایی داشته باشد؟
شعر آیینی ما هم تکیه به انقالب دارد و این 
دو با هم گره خورده اند. شعر آیینی اعتباری 
برای انقالب ما شده  است. شعر آیینی اگر 
سکوالریزه باشد و تنها قداست ائمه )ع( در 
آن مطرح شود، به درد نمی خورد. افرادی را 
داشته ایم که برای ائمه)ع( شعرهای آیینی 
درجــه یک می گفته اند، اما مخالف امــام و 
انقالب بوده اند. اگر مدعی هستیم که راه 
ائمه معصومین )ع(را ادامه می دهیم، نباید 
این طور عمل کنیم. 
شـــاعـــر آیــیــنــی 
باید بــدانــد که 
انــــقــــالب مــا 
ادامـــــه راهـــی 
ــه  اســـــــــــت کـ

)ع(   ائــــــمــــــه 
رفته اند.

 رئیس جمهور: صیانت از فرهنگ
 کار اندیشمندان است

 

رئیس جمهور صیانت از فرهنگ را وظیفه اندیشمندان دانست و 
گفت: کتاب، می تواند از فرهنگ جامعه صیانت کند. به گزارش ایرنا، 
آیت ا... سید ابراهیم رئیسی روز گذشته در آیین چهلمین جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران و سی امین جایزه جهانی آن  که با حضور 
چهره ها و اندیشمندان فرهنگی و ادبی در تاالر وحدت تهران برگزار 
شد، اظهارکرد:» ما امروز به افرادی چهره های اثرگذار می گوییم که 
جامعه خود و نیاز جامعه را بشناسند و برای اثرگذاری در جامعه حضور 
پیدا کنند و سخن حق را بر زبان و قلم جاری کنند. ما روشنفکران را 
کسانی می دانیم که بدانند قبل از این  که دیگران بدانند، هشدار 
بدهند، قبل از این  که دیگران هشدار بدهند و وضعیت فکری جامعه 
را رصد کنند و از آن در مقابل هجوم بی رحمانه صیانت کنند.« 
همچنین محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این مراسم با تأکید بر این که انقالب اسالمی، انقالبی کاماًل 
فرهنگی است، گفت: شاید انقالب های دیگر در شرایط اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی اتفاق افتادند، اما انقالب جمهوری اسالمی، 
یک انقالب فرهنگی است و همه عوامل آن افرادی فرهنگی هستند. 
وی افزود: کتابخانه ها مهم ترین شبکه فرهنگی هر منطقه هستند. 
کتاب و کتاب خوانی همه جا مسئله مهم مردم ایران است. کشور 
ایران به واسطه مشی و سلوک به این ویژگی ممتاز آراسته  شده است.

آثار برگزیدگان چهلمین جایزه کتاب سال: همچنین به گزارش 
ستاد خبری چهلمین دوره جایزه کتاب سال و سی ُامین دوره جایزه 
جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران ،کتاب های برگزیدگان 
این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در بخش 
زبان و ادب فارسی عبارت اند از: فرهنگ زبان پهلوی، تألیف یدا... 
منصوری )در بخش زبان های باستانی(، قرن های بی زمان، تألیف 
مهدی محبتی )در بخش پژوهش ادبی( و کوش نامه: نقش ادبیات 

در بازسازی حافظه ملی، تألیف لئو یینگ جون از چین.
آثار شایسته تقدیر : کتاب های شایسته تقدیر این دوره نیز در 
بخش های مختلف ادبی و هنری عبارت اند از: »ترجمه دیداری 
شنیداری«، »دایرة المعارف دستبافته داری استان کرمان«، »تاریخ 
جهانی عکاسی«، »آدورنو و موسیقی«، » صور«، »ویروس عاشق«، 
»زیر ساعت حرم«،» مرتد«، »میان جیوه و اندوه«، »تماشای روایت«، 
»خود انتقادی ادبــی«، »هشت رود«، »وحی بر توفان«،  »مشکاة 
المصابیح«، »عقیله« ، »کالس مخفی«،» دلتنگم و می دانی...« و 

»قلب کوه از سنگ« نیست. 

گفت و گوی خراسان با استاد قادر طهماسبی ، یکی از استوانه های شعر انقالب و دارنده  نشان یک هنری

بهشت من ، ایران است
  الهه آرانیان

calture@khorasannews.com

داغ همسایه

 همسایه در شبی سرد وقتی چنین بلرزد
بی اختیار زین غم ایران زمین بلرزد

 
بنیاد صبر و طاقت بر خاک چون فرو ریخت

در آسمان هفتم روح االمین بلرزد
 

بسیار سقف و دیوار بر کشتگان شد آوار
باید که زیر این بار دیوار چین بلرزد

 
آناتولی سیه پوش قسطنطنیه مدهوش

زین داغ مانده بر دوش ترسم یقین بلرزد
 

تنها نه لرزه افتاد بر جان سوری و ترک
جا دارد از چنین داغ عرش برین بلرزد

 
دیگر مخواه یارب در امت محمد )ص(

خون بیش از این بریزد دل بیش از این بلرزد
 

چون دلقکان پاریس بر کشته های اسالم
خندیده اند ترسم ارکان دین بلرزد*

 
وقتی که خاک ما را می بلعد این چنین سهل

بیهوده از چه انسان از حرص و کین بلرزد
 

افشین عال- بهمن 1401

* اشاره به کاریکاتور تمسخرآمیز نشریه  

 فرانسوی شارلی ابدو 

در خصوص زلزله  اخیر



در حالی که عملیات آوار برداری و نجات با 
وجود سرمای شدید و گستردگی مناطق 
آسیب دیده با کندی ادامه دارد، آمارها از 
عبور تعداد جان باختگان از رقم 11 هزار 

نفر خبر می دهد.
ــان تنظیم  به گــزارش یــورونــیــوز،  تا زم
ــی  ــام ایــــن گــــــزارش  آمــــار هــــای اع
مقامات  حاکی  از کشته شدن دست کم 
11 هزار و 700 نفر  در ترکیه و سوریه 
است، این در شرایطی است که با توجه 
به محبوس بودن شمار زیادی از افراد 
در زیــر آوار، بــرآورد می شود ایــن رقم 
افزایش یابد. پیشتر سازمان بهداشت 
جهانی برآورد های هولناکی از  جان 
باختن  احتمالی بیش از 30 هزار نفر 

ارائه کرده بود .
ــدادی و  ــ هــمــزمــان کـــاروان هـــای امـ
محموله های کمکی از دیگر کشورها 
ــد. در پی  ــده ان ــاک ترکیه ش وارد خ
سرمای شدید هوا و کندی عملیات 

نجات، نگرانی ها بــرای جان افــرادی که 
هنوز زیر آوار هستند، افزایش یافته است. 
این در حالی است که امــدادگــران هنوز 
نتوانسته اند به تمامی مناطق زلزله زده 
در ترکیه و سوریه دسترسی پیدا کنند. 
کنترل  تــحــت  منطقه  در  و  ــه  ــوری س در 
مخالفان نیز  نبود امکانات کمک رسانی 
باعث کندی شدید عملیات امدادی شده 

ــور اســت. در همین  امـ وزارت  ــال،  ــ حـ
خارجه سوریه در 
بیانیه ای ادعای 
ــاره  آمــریــکــا دربـ
در  مانع  نبودن 
ــال کمک   ــ ارسـ
به مردم سوریه 
کــــرد.  رد  را 

بــراســاس آمــارهــای رسمی در سوریه  تا 
زمان تنظیم این گزارش بیش از۲۶۶۲ نفر 
کشته شده اند. برخی از شهروندان  ترکیه 
نیز از روند کمک رسانی دولت اردوغان 
تیم های  و  می گویند  هستند  گایه مند 
امدادی به کمک آن ها نیامده اند ؛افرادی 
که عمدتا این شب های سرد را در خیابان و 
در خودروهای خود می گذرانند.در همین 
ــاره  ــان پس از انتقادها درب ــال، اردوغـ ح
ــت  ــه دول ایـــن ک
او در رسیدگی 
ــه مـــنـــاطـــق  ــ ــ ب
زلــزلــه زده ُکند 
ــل کـــــرده،  ــمـ عـ
دربـــــازدیـــــد از 
برخی چادرهای 

زلزله زدگان گفت :در 
پاسخ اولیه به این حادثه مشکاتی وجود 
ــت، امــا عملیات ها به حالت عادی  داش
بازگشته است، نگران نباشید درخیابان 
ــرای همه  نمی مانید، ظــرف یک ســال ب
افراد حادثه دیده  خانه جدید می سازیم 
.وی  شمار جان باختگان زلزله در ترکیه را 
۹0۵7 نفر و تعداد زخمی ها را ۵۲ هزار و 
۹7۹ نفر اعام کرد. رویترز نیز مدعی شد، 
دولت ترکیه به دلیل افزایش انتقادها از 
عملکرد کندش در کمک رسانی در شبکه 
اجتماعی توئیتر این پلتفرم را مسدود کرد. 
هنوز هیچ خبری از وضعیت 3 ورزشکار 
مفقود ایرانی در زلزله ترکیه نیست و بنا 
به گفته مسئوالن 100 نفر از دانشجویان 

ایرانی هم به کشور بازگشته اند. 

زلزله ترکیه جزو 10 زلزله بزرگ قرن 	 
ــار تلفات  با افــزایــش لحظه به لحظه آم
زلزله بامداد دوشنبه ترکیه و سوریه، این 
10زمین لرزه مرگبار قرن  حادثه جزو 
۲1 قــرار گرفت. در رتبه اول و دوم این 
حوادث مرگبار، زلزله ۲۶ دسامبر سال 
۲00۴ اندونزی با ۲30هزار نفر کشته 
و زلزله 1۲ ژانویه سال ۲010 هائیتی 
با ۲00هزار نفر کشته قرار دارند. زلزله 
ــران که به کشته  ســال ۲003 بم در ای
 شدن بیش از 31 هزار تن انجامید در رتبه 
پنجم این جدول و زلزله بامداد دوشنبه 
ترکیه و سوریه تاکنون با بیش از 11هزار 
قرار  هشتم  رتبه  در  کشته  نفر   ۲00 و 

گرفته است. 
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در امتداد تاریکی

 مالقات 
با شیطان! 

اکنون به خودم آمده ام و تازه فهمیدم که 
زن  آن  با  شیطانی  وسوسه های  خاطر  به 
غریبه ارتباط برقرار نکردم، بلکه من با خود 
شیطان روبه رو شدم و با او ماقات کردم 
اگرچه مقصر اصلی این ماجرای تاسف بار 
خودم هستم که برای مدتی همه محبت ها 
و عواطف همسرم را از یاد بردم و به دنبال 

هوسرانی خیابانی رفتم ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد 
۴0 ساله در حالی که ملتمسانه از همسرش 
تقاضا می کرد، خطای بزرگ او را ببخشد و 
از ارائه دادخواست طاق صرف نظر کند، 
ــه ای کــه زنــدگــی مشترکش  ــادث ــاره ح دربـ
را در آستانه فروپاشی قرار داده است ،به 
خبرنگار خراسان گفت: 1۶ سال قبل با 
»فائزه« ازدواج کــردم. او دختری باوقار و 
مهربان بــود که خیلی از پسرهای فامیل 
دوست داشتند به خواستگاری اش بروند 
امــا همه می دانستند که »فــائــزه« به آن ها 
پاسخ مثبت نمی دهد. در این شرایط من 
دل به دریا زدم و از خانواده ام خواستم تا 
او را برایم خواستگاری کنند. زمانی که 
فهمیدم »فائزه« نظر مثبتی به من دارد انگار 
ایــن عالم زندگی نمی کردم. خاصه  در 
خیلی زود مراسم سنتی برگزار شد و من 
و او زندگی عاشقانه ای را زیــر یک سقف 
آغاز کردیم و صاحب دو فرزند دختر و پسر 
زیبا شدیم. من در یک شرکت صنعتی کار 
می کردم و مستاجر بودیم ولی همسرم هیچ 
گاه مرا سرزنش نمی کرد و با همه سختی ها 
در کنارم بود تا این که به فاصله یک سال 
پدر من و پدر »فائزه« فوت کردند و بدین 
ترتیب ارثیه قابل توجهی به ما رسید. من 
ارثیه بین وراث، یک واحد  با تقسیم  هم 
مسکونی خریدم تا از مستاجری نجات پیدا 
کنم و مبلغی را هم برای خرید یک دستگاه 
خودروی شاسی بلند هزینه کردم چرا که از 
همان دوران نوجوانی همواره آرزو  داشتم 
روزی خودروهای گران قیمت سوار شوم، 
امــا حــدود ۶ مــاه قبل زمانی که در بولوار 
خیام رانندگی می کردم ناگهان راننده یک 
دستگاه خـــودروی     پی کی بدون توجه به 
اطــراف از خیابان فرعی وارد بولوار شد و 
خسارت جزئی به خــودروی من وارد کرد. 
آن راننده جوان که آرایــش غلیظی داشت 
و لباس های نامتعارفی نیز پوشیده بود با 
بخشی  که  شد  مدعی  التماس  و  طنازی 
ــودروام را بگیرم تا او مجبور  از خسارت خ
نشود که از بیمه استفاده کند چون تخفیف 

بیمه اش از بین می رود.
من هم که دیگر با دیــدن وضعیت ظاهری 
آن زن جــوان، دچار وسوسه های شیطانی 
او  و  بـــودم، پیشنهادش را پذیرفتم  ــده  ش
شماره تلفن خودش را برای هماهنگی های 
بعدی در اختیارم گذاشت. با اولین تماس 
تلفنی، چنان مرا با جمات وسوسه انگیز و 
عاشقانه فریب داد که دیگر فقط به ارتباط 
با او می اندیشیدم و از خیر خسارت مالی 
گذشتم. به همین دلیل هم به صورت پنهانی 
یک سیم کارت جدید خریدم که بتوانم با او 
در ارتباط باشم. خاصه طولی نکشید که به 
بهانه های مختلف با او قرار می گذاشتم و با 
هم به رستوران های اطراف شهر می رفتیم 
در حالی که من تاکنون حتی یک بــار هم 
همسر و فرزندانم را به رستوران نبرده بودم! 
آن زن که فقط با آرایش های عجیب وغریب 
خودش را زیبا جلوه می داد به گونه ای مرا 
خــام طنازی ها و عشوه گــری هایش کرده 
بود که دیگر همسرم را نیز از یاد بردم و مدام 
برایش هزینه می کردم چون نزد او مردی 
پولدار جلوه کــرده بــودم که خانه و ماشین 
آن چنانی دارم! ولی یک روز وقتی همسرم 
ــو و  ــال شست وش داخـــل پــارکــیــنــگ  در ح
تمیزکاری  خودروام بود، گوشی تلفن مخفی 
مرا از زیر کف پوش صندلی پیدا کرده بود که 
این گونه همه چیز لو رفت و من نتوانستم 
رابطه ام را با آن زن جوان انکار کنم چرا که 
او همه پیام ها و تصاویر را دیده بود. بعد از 
این ماجرا اگر چه حقیقت را به همسرم گفتم 
که فریب عشوه گری های آن زن را خورده ام 
،اما او همه این ماجراها را به پای »خیانت و 

هوسرانی« نوشت و تصمیم به طاق گرفت.
من هم زمانی به خودم آمدم که دیگر خیلی 
دیر شده بود و آن شیطان خیابانی آشیانه ام 
را ویران کرده بود. در واقع در طول این مدت 
من با خود شیطان ماقات می کردم و خودم 
را زرنگ می دانستم. حاال هم که به اشتباه و 
خطای بزرگم در زندگی پی برده ام، همسرم 
حاضر نیست مرا ببخشد و به خاطر دو فرزندم 

به زندگی با من ادامه بدهد. ای کاش ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

با کشف 300 قطعه اوراقی و 90 گوشی مستعمل در مشهد لو رفت 

سالخی گوشی های سرقتی در خانه مالخر! 
سجادپور- با دستگیری اعضای یک باند سرقت، مخفیگاه 
ــت کــه گــوشــی هــای سرقتی را  مالخری در مشهد لــو رف
ساخی می کردند و سپس قطعات اوراقی آن ها را به فروش 

می رساندند. 
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماموران گشت 
کانتری میرزا کوچک خان مشهد چند روز قبل هنگام انجام 
وظیفه در حوزه استحفاظی، جوانی را هنگام ارتکاب جرم 

دستگیر کردند که گوشی یکی از شهروندان را قاپیده بود.
این سارق سابقه دار ۲۲ ساله به مقر انتظامی هدایت شد 
و در دایره تجسس کانتری مورد بازجویی های تخصصی 
قــرار گرفت. با اعترافات وی مشخص شد که او عضو یک 
باند حرفه ای گوشی قاپی است که گوشی های سرقتی را 
به بهای ناچیزی به مالخر باند می فروشند. این گونه بود که 

گروهی از افسران دایــره تجسس با کسب دستورهایی از 
قاضی اسماعیل عندلیب )معاون دادستان مرکز خراسان 
رضوی( به ردیابی مالخر مذکور پرداختند ومخفیگاه وی را در 
منطقه گلشهر مشهد شناسایی کردند. در بازرسی از منزل 
این مالخر بیش از ۹0 دستگاه گوشی تلفن همراه مستعمل 
به همراه 300 قطعه اوراق شده انواع گوشی ها و تعدادی 

قطعات و لوازم خودرو کشف و ضبط شد.
ــزارش روزنــامــه خراسان حاکی اســت، هنوز تحقیقات  گ
ماموران انتظامی در مراحل مقدماتی ادامه داشت که 3 تن 
از مال باختگان با مراجعه به کانتری گوشی های سرقت 
شده خود را در میان کشفیات پلیس شناسایی کردند. 
بررسی های بیشتر در حالی زیر نظر سرهنگ علی برزنونی 
)رئیس کانتری میرزا کوچک خان( وارد مرحله جدیدی شد 

که ۵ فقره سابقه کیفری این مالخر حرفه ای لو رفت و 
همدست وی نیز به دام افتاد. 

ــاره جرایم  از سوی دیگر کنکاش های پلیسی درب
احتمالی دیگر اعضای باند نشان داد که برخی از 
سارقان قطعات خودرو و اموال عمومی نیز در این 
باند فعالیت دارند چرا که کشف چراغ فضاهای سبز، 
کابل برق، رینگ و الستیک و چندین دستگاه پنل و 

ضبط و پخش بر این فرضیه پلیس مهر تایید می زد.
ــزارش، تحقیقات افسران زبــده دایــره  بنابراین گ
تجسس، برای دستگیری  عوامل دیگر مرتبط با این 
باند سرقت و با دستورهای ویژه قضایی در دادسرای 
عمومی و انقاب شهید بهشتی مشهد همچنان 

ادامه دارد.

 برخورد بیل مکانییک اب لوله گاز 
در مهشد ۱۲ مصدوم به جا گذاشت 

 تخریب 4 واحد تجاری و چند خودرو 
در انفجار مهیب گاز شهری

مدیر عامل آتش نشانی مشهد از امداد رسانی آتش نشانان 
3ایستگاه به مصدومان حادثه برخورد توأم با انفجار بیل 

مکانیکی با لوله گاز در میدان طبرسی این شهر خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی  مشهد ،آتشپاد 
دوم مجید فرهادی که در محل حادثه حضور داشت با بیان این 
مطلب، گفت: بامداد دیروز در پی تماس تلفنی با سامانه 1۲۵ 
مبنی بر وقوع انفجار در میدان طبرسی ، بافاصله گروه های 
اطفای حریق ایستگاه های آتش نشانی ۲، ۴۴  و ۴۶  به محل 

حادثه اعزام شدند.
 وی خاطر نشان کرد: آتش نشانان به محض حضور در محل 
مشاهده کردند، انفجار در حین حفاری به دلیل برخورد بیل 
مکانیکی با لوله گاز شهری و نشت شدید گاز رخ داده که این 
انفجار موجب تخریب ۴ باب مغازه و شکسته شدن شیشه های 
ــراف میدان طبرسی و ایــراد  ــد تجاری در اط تــعــدادی واح
خسارت به چند دستگاه خودروی سواری و مجروحیت چهار 
نفر از افراد حاضر در محل شده است.  وی افــزود:  با حضور 
عوامل اتفاقات شرکت گاز، جریان گاز شهری محل قطع شد و 
علت دقیق وقوع این حادثه  توسط کارشناسان در حال بررسی 
است . در همین حال، روابط عمومی اورژانس مشهد شمار 
مصدومان این انفجار مهیب را 1۲ تن اعام کرد که به مراکز 

درمانی منتقل شده اند.

اختصاصی خراسان

جان باختگان زلزله  ترکیه و سوریه 
از  11 هزار نفر گذشت

عکس: خراسان



۹اجتماعی

گزیده  فروش 400 هزار میلیاردی دانش بنیان ها 
 8 هزار شرکت دانش بنیان در کشور، جدا   از افتخارات علمی و فناورانه، امروز توانسته اند در راستای تولید 

 ثروت از دانش و فناوری، فروشی ساالنه معادل 400 هزار میلیارد تومان را ثبت کنند. این 
رقم از اراده بزرگ و گام های بلند پژوهشگران و فناوران این سرزمین حکایت دارد 

غفوریان- امروز کشور در عرصه های مختلف 
به ویژه اقتصادی و معیشتی دارای مشکالت 
ــت و قـــرار نیست  و معضالت مــتــعــددی اس
مشکالت دیده و بیان نشود؛ اما با  وجود این، 
رشد، پیشرفت و توسعه فعالیت های علمی و 
فناورانه را هم نمی توان نادیده گرفت. امروز 
ــوان ایــن سرزمین   به همت دانشمندان ج
 8 هزار و 46 شرکت دانش بنیان در کشور 
فعال است؛ به طوری که طبق اعالم معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، فروش 
ــم قــابــل توجه  ــن شــرکــت هــا اکــنــون بــه رق ای
400 هزار میلیارد تومان رسیده است. در 
واقــع این دستاورد مبارک، امــروز تا حدود 
زیادی توانسته است، بر اساس تاکید رهبر 
فناوری  زیست بوم  شکل گیری  بر  انقالب 
و نــوآوری و تصویب قوانین مترقی همچون 
»قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان« و 
»قانون جهش تولید دانش بنیان« و حمایت از 
تولیدات و محصوالت ایران ساخت مسیر خود 
 را به خوبی بیابد و سرعت بیشتری بگیرد.
عالوه بر این روز گذشته نیز در آیین انعقاد 
قرارداد اعطای تسهیالت تبصره ۱6 قانون 
ــوآوری و شکوفایی  بــودجــه بین صــنــدوق نـ
ــران، مبلغ  ریاست جمهوری و بانک ملی ای
۷00 میلیارد تومان به ۲8 صندوق پژوهش 
ــاوری اخــتــصــاص یــافــت. بــی شــک این  ــن و ف
را  دانش بنیان ها  حرکتی  ریــل  تسهیالت، 
ــر و پویاتر نیز خواهد  درســال ۱40۲ روان ت

کرد.

 حــــوزه هـــای فــعــالــیــت شــرکــت هــای        
دانش بنیان چیست؟

بنابر بررسی های ما و طبق آن چه معاونت 
توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور اعــالم کــرده است، 
هم اکنون، این شرکت ها در کشور در 9 حوزه 

مشغول فعالیت هستند که در جدول ذیل به 
آن اشاره می کنیم:

ــت تاییدیه         ــاف ــدی دری  رشـــد ۹0 درصــ
دانش بنیان

جالب است که بدانیم، این شرکت ها زمانی 
ــالق می  ــا اط عنوان »دانــش بنیان« بر آن ه

شود که تاییدیه را دریافت کنند. در این باره 
معاونت علمی و فناوری گــزارش داده است 
که: حجم تقاضا بــرای ارزیابی دانش بنیان 
و تعداد شرکت های ارزیــابــی شــده در سال 
۱400 و ۱40۱ افزایش حدود دو برابری 
درخواست های شرکت ها را بــرای دریافت 
تاییدیه دانش بنیان نشان می دهد. همچنین 
نسبت   ۱40۱ ــال  س نخست  ماهه   ۱0 در 
به ســال ۱400  شاهد رشــد 90 درصــدی 
 ۷50 از  جــدیــد)  دانش بنیان  شرکت های 
شرکت در سال ۱400 به ۱4۲0 شرکت در 

۱0 ماه نخست سال ۱40۱(  هستیم.

تازه ترین آمار فروش؛ 400 هزارمیلیارد        
تومان

امروز کسب درآمد و تولید ثروت از فناوری های 
در  اقتصادی  هوشمندانه  اصــل  یک  نوین، 
تمامی کشورهای پیشرو است. اگرچه درآمد 
حاصل از این شرکت ها در مقایسه با مجامع 
پیشرفته قابل مقایسه نیست، اما نمی توان 
تــالش دانشمندان ایــن سرزمین در تولید 

ثروت از دانش را نادیده انگاشت. از این روست 
400 هزارمیلیارد تومانی طی  ــد  که درآم
یـــک ســـال)۱400( کــه دو روز قبل توسط 
معاونت علمی رئیس جمهور اعــالم شد، از 
گام های بلند این شرکت ها در ثروت آفرینی 
حکایت می کند. اگــر بخواهیم ایــن عــدد را 
ــوزه ای همچون  صرفا از بــاب مقایسه با ح
گردشگری بررسی کنیم،با چنین آماری به 
نقل از خبرگزاری ایرنا مواجه می شویم: »در 
حالی که طی سال ۲0۲0 صنعت گردشگری 
ــدی مواجه  ــد منفی 45 درصـ ــران بــا رش ایـ
شده بود و ارزش آن به ۱44 هــزار میلیارد 
تومان کاهش یافته بود، در سال ۲0۲۱ این 
ایران  در  صنعت)حضورگردشگرخارجی( 
رشد مثبت 40 درصدی را تجربه کرد و ارزش 
 آن به ۲0۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.«
ــیــا، یکی از  ــری« در دن ــگ ــردش البته کــه »گ
مهم ترین بخش های درآمدزایی کشورهاست 
اما قطعا برای اغلب کشورها که ظرفیت های 
کافی جذب گردشگر را ندارند، این عرصه 
های دانش بنیان و تولید ثروت از علم وفناوری 
هستند که امروزه در بازارهای اقتصادی حرف 

اول را می زنند.

رشد 86 درصدی نسبت به ۹۹       
حال اگر بخواهیم بر آمارهای درآمدی دو سال 
اخیر جزئی تر نظر بیفکنیم، روایت معاونت 
علمی و فناوری ما را بیشتر در این فضا قرار 
ــروش شرکت های دانش بنیان  مــی دهــد: ف
در سال  مالی ۱400 نسبت به سال مالی 
۱399 ) 86 درصد ( از ۲۱5 هزار میلیارد 
تومان به 400 هزار میلیارد تومان و تعداد 
سال   در  دانش بنیان  شرکت های  اشتغال 
۱400 نسبت به سال ۱399 )60  درصد( 
از  ۲۱3 هزار به   34۲ هزار  تعداد رشد کرده 

است.
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رسانه های جهان 

ــان  آنــاتــولــی:  اردوغـ
رئیس جمهور ترکیه 
ــرد: هرگز  ــ ــالم ک ــ اع
اجــازه نخواهیم داد 
شهروندانمان در خیابان بمانند؛ ظرف 
یک سال در ۱0 استان برای زلزله زدگان 

مسکن  احداث خواهیم کرد.
رئیس جمهور ترکیه از شهرک چادری 
زلزله زدگان در »قهرمان مارش« بازدید 
کرد و سپس در جمع خبرنگاران گفت: 
تمام امکانات خود را برای زلزله زدگان 
بسیج کـــرده ایـــم، دولـــت بــا همکاری 
شهرداری ها به ویژه آفاد با تمام امکانات 
به عملیات امدادی ادامه می دهد. وی 
با تاکید بر این که تمام امکانات را برای 
ــزود:  زلــزلــه زدگــان بسیج کــرده انــد، اف
شهروندانمان به هیچ وجه نگران نباشند، 
ــازه نخواهیم داد در خیابان  هرگز اج
بمانند؛ ظرف یک سال در ۱0 استان 
برای زلزله زدگان مسکن  احداث خواهیم 
کــرد. اردوغــان بیان کــرد: با هتل های 
آنتالیا و آالنیا هماهنگی های الزم را انجام 
داده ایم و شهروندان زلزله زده را در این 

هتل ها اسکان خواهیم داد.

اســاس  الجزیره:بر 
گزارش اخیر یونسکو، 
از هر سه کشور، فقط 
یــک کشور در مسیر 
اهداف ملی خود برای 

آموزش در دوران کودکی قرار دارد.
ــه نـــشـــان داد،  ــع ــال ــط ــج یـــک م ــای ــت ن
دانش آموزانی که در ۱3 کشور آفریقایی 
به نوعی در آمــوزش سازمان یافته در 
اوایل دوران کودکی شرکت کرده اند، 
بــه طــور میانگین 66 امتیاز بــاالتــر از 
ــار را انجام  ــن ک ــی کــه ای ــوزان ــش آم دان
ــد، کسب کــرده انــد که معادل  ــداده ان ن
بیش از یک سال یادگیری اســت. این 
فاصله در بورکینافاسو و گینه به حدود 
۱00 امتیاز یا بیش از دو سال یادگیری 
رسید. اما به رغم اهمیت شروع زودهنگام 
مدرسه، به سختی از هر سه کشور یک 
کشور در مسیر اهــداف ملی خود برای 
ــوزش در دوران کودکی قــرار دارد،  آم
همان طور که در گزارش جدید یونسکو 
نشان داده شده است؛ چندین کشور از 
جمله الجزایر، لیبریا، نپال و بحرین اصال 
پیشرفتی ندارند. یکی از عوامل اصلی 
توضیح دهنده این پیشرفت کند این است 
که سیاست ها و منابع مالی برای حمایت 
از اهداف آموزشی کشورها وجود ندارد. 
وقتی مقدار ناکافی از بودجه دولتی به 
آمــوزش دوران کودکی تخصیص داده 
شود، کیفیت خدمات عمومی به وضوح 

آسیب می بیند. 

تعداد
حوزه های فعالیتی 

شرکت ها
ردیف

۱8۲۱ برق و الکترونیک ۱
۱۷۷8 فناوری اطالعات ۲

۱۷۲۱
ماشین آالت و تجهیزات 

پیشرفته
3

۱۱30
مواد پیشرفته )شیمی و 

پلیمر(
4

480 داروهای پیشرفته 5
39۷ تجاری سازی 6

36۲
فناوری زیستی، 

کشاورزی و صنایع غذایی
۷

3۲6 تجهیزات پزشکی 8
3۱ خالق و علوم انسانی 9

 جزئیات جذب 25هزار نیرو 
در وزارت بهداشت 

مدیرکل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت 
بهداشت، از صدور مجوز جذب نیروی ۲5هزار 
نفری برای پروژه های بهداشتی و درمانی جدید 
وزارت بهداشت خبر داد و گفت: اگر به سرعت 
کار جمع شود، اواخر اسفند یک مرحله آزمون 
ــرادی  ــه گـــزارش ایسنا،   م ــت. ب خواهیم داش
درباره جزئیات استخدام ۲5 هزار نفر نیرو برای 
پروژه های جدیداالحداث وزارت بهداشت گفت: 
در بحث استخدام، موضوع جذب ۲5هزار نفر به 
نتیجه رسید. طبق سند جامع مدیریت نیروی 
انسانی ۱0 هزار تخت و قرار است به ازای هر 
تخت یک پرستار در قدم اول پیش بینی شود. وی 
با بیان این که ما بر اساس سند در چیدمان نیروی 
انسانی پیش خواهیم رفت، افزود: از این ۲5 هزار 
نفر جذب نیرو، تعداد ۱۱ هزارنفر مربوط به بخش 
درمان، 3500 نفر مربوط به فوریت های پزشکی 
و حدود ۱0 هزار نفر هم برای بخش بهداشت 
است و تعداد اندکی هم برای سایر بخش های 
درحال راه انــدازی است. وی گفت: در دو سال 
گذشته ۱۷ هــزار بازنشسته داشتیم که با این 
جذب ها باید تامین و جایگزین نیرو صورت گیرد.  

سهم محیط زیست از کل الیحه 
بودجه 1402 تنها »دو دهم« درصد

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس 
سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه گزارشی 
از بودجه ۱40۱ سازمان حفاظت محیط زیست 
ــرای قوانین و مــقــررات و  ــرای اج ــرد: ب اظهار ک
حفاظت از مناطق چهارگانه نیاز است که بودجه 
محیط زیست از 680 میلیاردتومان به 3۷00 
میلیارد تومان و سهم بودجه محیط زیست از ۱8 
صدم درصد به نیم درصد از کل بودجه افزایش 
یابد؛ اما بودجه پیشنهادی برای ۱40۲ نیز تنها 
دو دهم درصد است. رضا انجم شعاع  با تاکید 
بر این که روش های عملکرد کنونی نیاز به یک 
تحول اساسی دارد، اظهار کرد: پیش بینی شده 
است که طی سال ۱40۲ سامانه های سازمان 
حفاظت محیط زیست طبق الگویی هوشمند 
شود و با رعایت همه موازین دولت الکترونیک 

بتواند فعالیت کند. 



اقتصاد پنج شنبه  20 بهمن 1401 .  شماره 1021150
18 رجب 1444  .  9  فوریه  2023

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

306,930328,624368,73145,20383,5762,081,111241,000,000141,000,00091,000,000334,163

خراسان-چگونگی عرضه و قیمت گذاری خودرو در بورس 
کاال در شرایطی این روزها داغ شده که دیروز رئیس جمهور در 
جلسه هیئت دولت، بر لزوم انطباق فروش خودرو در شرکت 
های خودروساز با دستورالعمل 8 بندی صادر شده از سوی 
دولت تاکید کرد. دستورالعملی که وی حدود یک سال قبل 
و در پی گالیه های رهبری از مطالبات بحق مردم درخصوص 
کیفیت و قیمت در صنعت خــودرو صادر کرد. با این حال، 
این سوال مطرح می شود که در این یک سال، دستورالعمل 
یادشده چقدر پیشرفت عملکرد داشته و تا چه حد زمینه 

نگرانی های مطرح شده، مرتفع شده است؟

گالیه های رهبری و دستور 8 ماده ای رئیسی 	 
به گزارش خراسان، 10 بهمن سال گذشته بود که رهبر معظم 
انقالب در دیدار با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به مسئله 
کیفیت و قیمت در صنعت خودرو پرداختند و فرمودند: »ما در 
برخی از محصوالت داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به 
کیفیت توجه نمی شود. این خیلی بد است. این همه  حمایت 
در طول این سال ها از صنعت خودرو در کشور شده، ]اما[ 
کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی اند، درست هم می 
گویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بجاست.  این 
صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند؛ باید شما بتوانید 
رضایت مشتری را جلب کنید. لذا مسئله  کیفیت در درجه  اول 
است. حاال اگر از این فضای حمایتی، هم برای ارتقای کیفیت 
استفاده نشود و هم سوءاستفاده بشود برای باال بردن قیمت، 
این هم یک مشکل دیگر است؛ قیمت را باال ببرند، کیفیت باال 
نرود و ارتقا پیدا نکند اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی 
و غیره و جلوگیری از مثاًل رقابت های خارجی موجب بشود که 
قیمت باال برود؛ این خیلی چیز بدی است.« حدود یک ماه بعد 
بود که خبرگزاری ایرنا در تاریخ 11 اسفند با اشاره به وعده 
های انتخاباتی رئیس جمهور مبنی بر خروج خودرو از حالت 
انحصاری و تعیین قیمت عادالنه برای آن، از دستور 8 ماده ای 
رئیسی در این باره خبر داد. در ادامه نتایج برخی از مواد این 

دستورالعمل را بررسی می کنیم.

تکان تولید خودرو در مسیر رشد 50 درصدی	 
نخستین بند از دستورالعمل رئیس جمهور به لزوم رشد 50 
درصدی تولید خودرو در سال 1401 برمی گشت. گزارش 
ها نشان می دهد که شرکت های خودروساز از سه مسیر 

تکمیل خودروهای ناقص و به صفر رساندن آمار این خودروها، 
عرضه خودروها در بورس کاال و سود ناشی از قیمت های 
کشف شده در آن و نیز تغییر ترکیب سبد تولیدات، توانسته 
اند تولید خود را افزایش دهند. در این زمینه، مدیر کل دفتر 
صنایع حمل و نقل وزارت صمت آمار کل تولید صنعت خودرو 
در 10 ماه امسال را این چنین بیان کرده است: »در 10 ماه 
امسال 994 هزار و 156 دستگاه انــواع خــودرو در کشور 
تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد 
افزایش را نشان می دهد. عالوه بر این، تعداد تولید خودرو، 
105 هزار و 796 دستگاه از خودروهای ناقص تولیدی 
سال 1400 تکمیل شده و بر این اساس در مجموع، تحویل 
خودرو در 10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
به میزان 32 درصد افزایش یافته است.« با این اوصاف به نظر 
می رسد آمار عرضه خودرو در کشور در ســال1401  تکان 
خورده است، هر چند با هدف گذاری 50 درصدی، فاصله 

حدود 18 درصدی دارد.

عرضه خودرو به مردم در دست اصالح	 
در بند 5 دستورالعمل یادشده به شفافیت و افزایش رضایت 
مندی مردم به عرضه خودروها از طریق حذف تدریجی قرعه 
کشی با افزایش عرضه تاکید شده اســت. در این خصوص، 
اقدامات اخیر برای عرضه خودرو در بورس کاال به حذف قرعه 
کشی و شفافیت عرضه خودرو منجر شده، ضمن این که رشد 
تولید خودروسازان را موجب شده و در مجموع می توان گفت 
در روش عرضه خودروها بهبود رخ داده است. هر چند برخی 

ابهامات همچنان ادامه دارد.

وضعیت مبهم تغییرات کیفی خودروها	 
در بند 7 دستورالعمل مذکور، به اقداماتی به منظور افزایش 
کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل تاکید شده است؛ از 
جمله ممنوعیت به کارگیری قطعات بی کیفیت، مقابله با عرضه 
قطعات یدکی تقلبی، لزوم ضمانت سه سال یا 60 هزار کیلومتر 
خودروها. در این خصوص اگرچه برای مقابله با عرضه قطعات 
یدکی قاچاق و تقلبی در بازار تالش هایی انجام شده، اما در کل 
شاهد این هستیم که از دی سال گذشته، گزارش های کیفی 
خودرو که پیشتر از سوی نهاد مرتبط با وزارت صمت منتشر می 
شد، متوقف مانده است. با این حال، توکلی الهیجانی مدیر کل 
دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز تصریح کرده است که 
»مختصات کنونی این صنعت )خودرو( از منظر کیفیت، قیمت و 

مقیاس تولید رقابت پذیر در جایگاه مطلوبی قرار ندارد«.

در جست وجوی قیمت عادالنه	 
فارغ از دستورالعمل 8 بندی رئیس جمهور، اظهارات قبل تر 
وی مبنی بر لزوم عادالنه شدن قیمت خودروها، هم اینک با 
ابهام روبه روست. قیمت عادالنه در ادبیات اقتصادی و برای 
کاالهای صنعتی، عمدتًا به قیمت بر مبنای هزینه های تمام 
شده به اضافه سود عادالنه اطالق می شود. با این حال، با 
عرضه بورسی خودروها، هر چند از رانت موجود در بازار کاسته 
شده و بنا بر ادعاهای موجود، خودروها به مصرف کنندگان 
رسیده و قیمت ها تا حدی کمتر شده، اما باز به نظر می رسد 
دانستن این قیمت ها به عنوان قیمت عادالنه، جای سوال 
دارد. در این میان رئیس سازمان بورس، رشد عرضه خودرو 
در بازار سرمایه را راهکاری برای رسیدن به قیمت عادالنه بیان 
کرده است، اما باز معلوم نیست سازوکار حذف فاصله موجود 
با مطلوب چگونه و در چه بازه زمانی تحقق خواهد یافت. در 
هر حال، سرنوشت سازوکار قیمت گذاری هم اینک مبهم 
مانده است. از یک سو شورای رقابت مدل جدیدی مبتنی بر 
قیمت گذاری بر حسب قیمت خودروهای مشابه خارجی را 
مطرح کرده است و از سوی دیگر شورای عالی بورس بر کشف 
قیمت تعادلی در بورس کاال تاکید دارد. خبرها از کمیسیون 
تلفیق بودجه سال آینده نیز حاکی از آن است که تا این مرحله، 
دستورالعمل قیمت خودرو در سال آینده به این صورت خواهد 
بود؛تعیین قیمت پایه به روش هزینه تمام شده و سود عادالنه 
توسط شورای رقابت و تعیین قیمت نهایی عرضه خودرو از 

طریق عرضه خودرو با قیمت پایه در بازار سرمایه.

نگاهی به عملکرد دستورالعمل خودرویی رئیسی در یک سالگی

تولید تکان خورد، قیمت گذاری مبهم ماند، کیفیت تغییر نکرد

 عرضه 3050 دستگاه خودرو 
در بورس طی هفته آینده

تسنیم-بورس کاال طبق برنامه جدید اعالمی، از 
دوشنبه تا چهارشنبه آینده، میزبان عرضه 3050  
دستگاه خودروی فیدلیتی، ریسپکت، وانت،کامیون 
و کامیونت خواهد بود. طبق مصوبه جدید شورای 
بورس مبنی بر از سرگیری فروش خودرو در بورس 

کاال از دیروز، عرضه های جدید اعالم شد.

 رئیس اتحادیه طال :ربع سکه
4 میلیون تومان حباب دارد

خبرآنالین-رئیس اتحادیه طال و سکه با بیان این که 
حباب سکه واقعا توجیه اقتصادی ندارد، اظهار می 
کند: وقتی ربع  سکه حدود 4 میلیون تومان حباب 
دارد، به نظر من مردم نباید به سمت خرید آن بروند.

بازار خبر

 ضرورت کمک سازمان فضایی 
به بخش کشاورزی

حسین بردبار- به تازگی وزیر جهاد کشاورزی پرده 
از حقیقتی تلخ در بخش کشاورزی کشور برداشت که 
اگر برای آن تدبیری اساسی نشود آینده امنیت غذایی 
کشور ممکن است با مخاطراتی جدی مواجه شود، 
البته همین جا باید شجاعت سیدجواد ساداتی نژاد 
را برای اعالم و پذیرش این حقیقت تحسین کرد، او در 
مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به صراحت 
گفت که هم اکنون یکی از مشکالت بخش کشاورزی 
این است که اطالعاتی دقیق از محصوالت و فعالیت 
ها در دست نیست.به گفته وزیر جهاد کشاورزی، هم 
اکنون درباره آمار تولیدات کشاورزی کشور اعداد از 
90 تا 140 میلیون تن آمده است. این ارقام برآوردی 
بوده که سبب شده است مدیریت خوبی در این بخش 
ارائه نشود و نتوانیم نیاز های مردم را تامین کنیم؛ از 
این رو در دوره های مختلف یا با کمبود میوه و سبزی 

خاصی رو به رو بودیم یا بیش تولید...
البته بگذریم از این که عاملی که موجب اعالم شجاعانه 
این ضعف در بخش کشاورزی شد به بازدید اخیر مقام 
معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی های صنعتی و 
پرسش ایشان از شخص وزیر درباره راستی آزمایی 
آمارهای بخش کشاورزی بازمی گردد، اما اکنون جای 
پیدا کردن راه حلی برای این مشکل جدی در بخش 
کشاورزی است و به قولی عالج واقعه قبل از وقوع 
باید کرد. به نظر می رسد یک راهکار اساسی عالج 
این مسئله ، کمک سازمان فضایی به بخش کشاورزی 
است، سازمان فضایی می تواند با رصد دقیق اراضی 
کشور از طریق انواع ماهواره هایی که در اختیار دارد 
و هم اکنون در الیه های مختلف مدارهای کره زمین 
در حال گردش هستند، به آمارهای دقیق و متقنی از 
وضعیت تولید و نحوه رعایت الگوی کشت و حتی رصد 
معضل زمین خواری و قطع درختان جنگلی و دست 
اندازی به مراتع و ... دست یابد، این نکته ای است که 
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز 
سه شنبه شب گذشته در برنامه زنده صف اول در شبکه 
خبر به آن اشاره کرد و گفت که ماهواره های کشورمان 
این توان را دارند تا با عکس برداری از اراضی مختلف و 
مقایسه آن ها در بازه های زمانی گوناگون به آمارهای 
دقیقی از شرایط حاکم بر سطح زیرکشت محصوالت 
کشاورزی و حتی معضل زمین خواری و  ... دست یابند 
که امید است این نوید با همکاری دو وزارتخانه هرچه 

زودتر و بهتر عملیاتی شود.

یادداشت  شاخص

نابرابری تسهیالت دهی استانی  
بانک ها به روایت یک شاخص

یکی از شاخص های ارزیابی وضعیت توزیع 
تسهیالت اعطایی بانک ها در بخش های 
مختلف نسبت تسهیالت اعطایی به تولید 
ــت. در این  ناخالص داخلی هر استان اس
خصوص، شاخص فوق در سال 99 نشان 
می دهد که استان تهران، بیش از 10 برابر 
تولید، تسهیالت دریافت کرده، در صورتی 
که این میزان برای استانی همچون بوشهر 
کمترین میزان و در حدود 45 درصد تولید 
ــت. )مرکز پژوهش هــای مجلس؛  ــوده اس ب

گزارش 22018772(
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دستور رئیس جمهور برای احداث بازارچه صنایع دستی در ورودی تمام شهرها

ــی، گـــردشـــگـــری و  ــگ ــن ــره ــراث ف ــی ــر م ــ  وزیـ
آیـــت ا...  دســتــور  بنابه  گفت:  صنایع دستی 
رئیسی در ورودی هر شهری باید یک بازارچه 
ایرنا  گــزارش  کنیم.به   ایجاد  صنایع دستی 
ــزت ا... ضرغامی روز  از مــیــراث آریــا، سید عـ
چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - در نشست 
استانداران سراسر کشور که با حضور احمد 
وحیدی وزیــر کشور که در حاشیه برگزاری 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی 
و در محل نمایشگاه دایمی بین المللی تهران 
برگزار شد، اظهار کرد :  هر استان برای توسعه 
فعالیت هایی که دارد باید یکی، دو مــورد را 
محور قــرار دهــد. یکی از این محورهای مهم 
گردشگری است. گردشگری اگر رونق بگیرد 
اشتغال ایجاد می کند، توزیع ثروت دارد و حتی 

مسائل امنیتی و سیاسی را برطرف می کند. 
راه افزایش درآمد استان ها گردشگری است 
زیرا گردشگری یک حوزه اقتصاد بنیان است. 
ــدت مسئولیت اقــدامــات  ــداران در م ــان ــت اس
تاثیرگذاری را در حوزه گردشگری انجام دهند 
تا برای مردم  به یادگار بماند.وزیر کشور نیز در 
این نشست گفت: گردشگری ظرفیت بزرگی 

برای دیپلماسی عمومی و انقالبی ایران است.

 روایت مظاهری از دستور جنجالی احمدی نژاد
 در دوره ریاست جمهوری

طهماسب مظاهری: گفت 27۰ میلیون دالر به2 نفر از دوستان بدهید ...

این روزها روایت جنجالی از عملکرد  احمدی 
نژاد در دوره ریاست جمهوری  به رسانه ها درز 
پیدا کرده است.به گزارش تجارت فردا  نخستین 
آن ها ادعــایــی اســت که  طهماسب مظاهری 
ــزی در کتاب  ــرک رئــیــس کــل پیشین بــانــک م
خاطرات خود آن را مطرح کرده و در این باره می 
نویسد :» در اوج تحریم ها محمود احمدی نژاد 
این ایده را مطرح می کند که بخشی از ذخایر 
ارزی در اختیار افرادی که امین ایشان هستند 
قرار داده شود تا آن ها بتوانند در قالب معامالت 
شخصی، نیازهای کشور را تامین کنند و بدین 
وسیله تحریم ها را دور بزنیم. او دو نفر شخص 
حقیقی را معرفی می کند که هر کدام یک نامه 
امضاشده از سوی احمدی نژاد در دست دارند. 
در نامه ها دستور داده شده که به یکی ۱2۰ 
و به دیگری ۱5۰ میلیون دالر از ذخایر بانک 
مرکزی پرداخت شود«. در ادامه  مظاهری در 
دیدار با احمدی نژاد می گوید: »روشن نیست 
که این روش ها برای دور زدن تحریم ها کارساز 
ــدام نیازمند قانون اســت. برای  باشد. ایــن اق
این پرداخت ها، عالوه بر »موضوع پرداخت«، 
باید مجوز قانونی هم وجود داشته باشد و بدون 
مجوز قانونی نمی توان حتی یک دالر به این 
اشخاص پرداخت کرد. ایشان گفتند موضوع 
پرداخت، »امانتداری« است. گفتم در سوابق 

چنین  ارزی،  حسابداری  طبقه بندی های  و 
موضوعی تعریف  نشده و شناخته شده نیست. 
احمدی نژاد دو روز بعد دو نامه می فرستد و 
دستور پرداخت به آن اشخاص را تکرار می کند، 
با ایــن تفاوت که در انتهای نامه ها، یک خط 
رهبری  مجوز  که  می نویسد  و  می کند  اضافه 
برای این پرداخت ها گرفته شده است. به نوشته 
مظاهری  وی نامه ها را از افــرادی که آورده انــد 
احمدی نژاد  نــزد  مجدد  امــا  می گیرد  تحویل 
می رود و می گوید: »حاال درست شد، فقط لطف 
کنید نسخه ای از آن مجوز را هم بدهید تا پیوست 
دستور پرداخت های ارزی باشد.« احمدی نژاد با 
تندی پاسخ می دهد: »این موضوع به شما مربوط 

نمی شود و نامه رهبری نزد خودم محفوظ خواهد 
ماند. همین که من نوشته ام که مجوز گرفته ام 
برای شما کافی است.« آن روز احمدی نژاد به 
شدت عصبانی می شود و دیدارشان بی نتیجه 
از کنار  اما مظاهری نمی تواند  پایان می یابد 
این موضوع بی اعتنا بگذرد. به این ترتیب دو 
روز بعد با قرار قبلی به دفتر رهبری می رود... 
بنا به گفته مظاهری، مقام معظم رهبری پس از 
شنیدن سخنان او می گویند: »چنین مجوزی را 
به رئیس جمهور نــداده ام.« مظاهری می گوید: 
»نامه رئیس جمهور را که همراهم بود، خدمتشان 
دادم که خواندند و باعث تعجبشان شد. سپس 
پرسیدند: چه مبلغ پرداخت کرده ای؟ گفتم یک 
سنت هم پرداخت نکرده ام. گفتند: کار شما هم 
از نظر قانونی و هم از نظر مدیریت، تدبیر درستی 

بوده است.
مظاهری می افزاید فردای آن روز نامه ای را از 
آقای حجازی دریافت کردم که در آن نوشته شده 
بود: بنا به دستور مقام معظم رهبری، فهرست 
کلیه دریافتی ها و پرداختی های بانک مرکزی 
و مجوزهای مربوط به آن ها را از ابتدای سال تا 
امروز در اختیار دفتر ایشان قرار دهید. سه روز 
بعد، آقای احمدی نژاد مرا به دفترش خواست و 
... سرش را تکان داد و گفت: این طور نمی شود 

ادامه دهیم.

 راه اندازی سرویس دسترسی
 به سایت های تحریمی در ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد 
که با هدف رفع نیاز برنامه نویسان و محققان 
به سایت ها و سرویس هایی که مردم ایران 
ــران را  را تحریم کــرده انــد و آی پــی هــای ای
پوشش نمی دهند، سرویسی راه انــدازی 
شده است تا 2۰۰ سرویس پرکاربرد را در 
دسترس کاربران قرار دهد. به گزارش ایرنا، 
ــور روز چهارشنبه در حاشیه  عیسی زارع پ
جلسه هیئت دولــت در جمع خبرنگاران 
درباره بهبود استفاده از اینترنت در فضای 
فیلتر شده توسط کشورهای خارجی افزود: 
»پیش از این وعده داده بودیم تا مشکل برنامه 
نویسان و افرادی که دسترسی به سایت های 
تحریم شده را ندارند و این سایت ها توسط 
غــرب فیلتر شــده، رفــع شــود که ایــن وعده 
محقق شده است.« وی با بیان این که بیش 
از هزار سایت و سرویس اطالع رسانی برای 
مردم کشور تحریم شده است، اظهار کرد: 
»بسیاری از این ابزارها و سرویس ها مورد نیاز 
مشترکان است و در شرایط فعلی، دسترسی 
به آن ها توسط آی پی هایی با ابزارهای فیلتر 

شکن انجام می شود که سرعت استفاده 
را کند می کند اما از امروز)دیروز( با کمک 
بخش خصوصی و نخبگان، سرویسی راه 
انــدازی شده است که امکان دسترسی به 
تمام سایت های تحریمی را فراهم خواهد 
کرد.« زارع پور ادامه داد: » این امکانات در 
 https://403.online سایتی به آدرس
ــرای دوستان  ــرار گرفته و ب در دسترس ق
حرفه ای، امکان دسترسی به 2۰۰ سرویس 

پرکاربرد فراهم شده است.

با رشد ۷ درصدی؛

سپرده های ایران نزد بانک های خارجی از 18/5 میلیارد دالر گذشت

بانک تسویه حساب های بین المللی اعالم کرد 
سپرده های ایــران نزد بانک های خارجی در 
پایان سه ماهه سوم 2۰22 با رشد 7 درصدی به 
بیش از ۱۸ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر رسید.

بــه گـــزارش ایــرنــا، بانک تسویه حساب های 
بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعالم 
کرد: میزان سپرده های ایــران نزد بانک ها و 
مؤسسات مالی خارجی در پایان سه ماهه سوم 
2۰22 برابر با ۱۸ میلیارد و 5۸۶ میلیون دالر 
بوده است. سپرده های ایران نزد این بانک ها و 
موسسات نسبت به مدت مشابه سال 2۰2۱ با 

رشد 7 درصدی مواجه شده است.
در پایان سه ماهه سوم 2۰2۱ کل سپرده های 
ــران نــزد بانک ها و موسسات خارجی ۱7  ای

میلیارد و ۴۴7 میلیون دالر اعالم شده بود.

از کل سپرده های ایران نزد بانک ها و مؤسسات 
مالی خارجی در پایان سه ماهه سوم 2۰22 
نزد  دالر  میلیون   ۸۴۶ و  میلیارد   ۹ حــدود 

بانک های خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی 
غیربانکی قرار داشته است.

بــانــک تــســویــه حــســاب هــای بین المللی از 
نگهداری ۴۰ درصــدی سپرده های خارجی 
ایــران برابر با 7 میلیارد و ۳۹۶ میلیون دالر 
در قالب یورو خبر داده است. سهم دالر 27۰ 
میلیون دالر و ین ژاپن ۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون 
دالر بوده است.بر اساس این گزارش تعهدات 
ایران در برابر بانک ها و مؤسسات مالی خارجی 
در پایان سه ماهه سوم 2۰22 نیز با رشد 27 
درصــدی نسبت به مدت مشابه سال 2۰2۱ 
مواجه شده و به یک میلیارد و ۸۶5 میلیون دالر 
رسیده است. تعهدات ایران نزد این بانک ها در 
سه ماهه سوم 2۰2۱ حدود یک میلیارد و ۴۶2 

میلیون دالر بوده است.

 رونمایی از سامانه »ُپرسا«
 با حضور وزیر رفاه

ـــاه و سالمت  ــای رفـ ــه ه ــام ــش ن ــرس ــه پ ــان ــام س
اجتماعی)ُپرسا( با هدف جمع آوری اطالعات 
هوشمند از مرحله شناسایی، استحقاق سنجی تا 
ارائه خدمت به گروه های هدف طراحی و راه اندازی 
شد. به گــزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، »سید صولت مرتضوی« در آیین رونمایی 
از این سامانه اظهار کرد: »سامانه پرسش نامه های 
رفاه و سالمت اجتماعی با عنوان مستعار ُپرسا 
با هدف جمع آوری اطالعات هوشمند از مرحله 
شناسایی، استحقاق سنجی تا ارائــه خدمت به 
گروه های هدف طراحی و راه انـــدازی شد. وی، 
مهم ترین اصول سیاست گذاری و برنامه ریزی در 
حوزه های رفاه اجتماعی را حمایتگری و سالمت 
اجتماعی اعالم کرد و گفت: »وزارت رفاه در تدوین 
سیاست ها و اجرای برنامه های حمایتی اثرگذار بر 
استفاده از روش های خالقانه، نوین و داده محور 
بــرای شناسایی و حمایت اجتماعی هدفمند از 
اقشار کم برخوردار و آسیب پذیر جامعه تاکید دارد«.

آدم ربایی 40میلیارد تومانی
جوان  کرمانی پس از 7۰  روز از چنگال  آدم ربایان  در یکی از کشورهای همسایه رهایی یافت

ــه پلیس  ــف ــای بــی وق ــالش هـ ــا تـ   تــوکــلــی -ب
کرمان  و  همکاری  اینترپل ،جــوان  کرمانی  
ــال آدم ربـــایـــان در  ــگ ــن ــس از 7۰  روز ازچ پ
ــات یافت  ــج ــای هــمــســایــه ن ــوره ــش یــکــی از ک
ــه آغـــوش گـــرم خـــانـــواده اش  بــازگــشــت.   و ب
ــه دنــبــال بــه گــروگــان  ــان ،ب ــراس ــزارش خ بــه گـ
گرفتن  جوانی 2۱ ساله  به نام »دانیال« توسط 
شهرستان های  از  یکی  در  مسلح  گــروه  یــک 
ــن مــوضــوع بــه  عــنــوان یک   اســتــان کــرمــان،  ای
دغدغه در دستور کــار  پلیس قرارگرفت و از 
ــواده اش در  ــان طــرفــی  دل نــگــرانــی شــدیــد خ
 ایــام جشن روز پــدر صد چندان هم شــده بود.
  فرمانده انتظامی استان کرمان  با بیان این که  
تیمی از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی استان 
و شهرستان مدنظر وارد عمل شدند و با  انجام 
اقدامات اطالعاتی وسیع  متوجه  شدند  این  پسر 
جوان به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده 
است ، افزود: با صدور دستورهای  ویژه و پیگیری 
های مکرر فرمانده کل انتظامی کشور اقدامات 
پلیس  و  هماهنگی   قضایی  بــا  ای   گسترده 

ــن حــوزه  اینترپل در ای
انــجــام شــد و در نهایت 
عملیات  گــذشــتــه  روز 
رهاسازی این جوان در 
کشور همسایه با تالش 
پلیس  و  اینترپل  پلیس 
انجام  همسایه  کشور 
ــن جــوان آزاد شد.  و ای
ــردار ناظری  تصریح  س
ــوان به  ــ ــن جـ ــ ــرد: ای ــ کـ
محض آزادی  از چنگ 
ــا   ــان گـــیـــران  ب ــروگـ گـ

تالش نیروهای  مرزبانی به مرز منتقل شد که  
توسط نیروهای  پلیس آگاهی استان کرمان  
به شهرستان محل سکونت خود بازگشت. این 
مقام ارشد انتظامی گفت: به رغم  7۰ روز بسیار 
سختی که بر این جوان و ماموران پیگیر پلیس 
گذشت، وی در ایام ا... دهه مبارک فجر و ایام 
 ماه رجب به آغوش گرم خانواده خود بازگشت.
سردار ناظری ،علت و انگیزه این عمل مجرمانه 

را اخاذی ۴۰ میلیارد تومانی ذکر کرد و  گفت  
این گروگان گیری به قصد اخاذی از خانواده 
این پسر جوان انجام شده بود که در سایه الطاف 
خــداونــد منان و تــالش بــی وقفه سبز پوشان 
انتظامی  ختم به خیر شد و آرامــش این جوان 
و خــانــواده اش در لحظه دیــدار مجدد آن ها 
خستگی این چند ماه تالش را از تن خادمان 

نظم و امنیت دور کرد.
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

ایران - بهانه حجاب بانوان همان طور که محمل  •
نخست ايجاد آشوب ترکيبى اخير بود، همچنان 
ظرفيت دارد تا در فصل گرما نيز به صورت ديگرى 
زمينه اغتشاش و سوءاستفاده از ظرفيت انسانى 
و مطالبات حقوقى بانوان را فراهم کند.موضوع 
رودررو قرار دادن حاکميت با بانوان و برساخت 
هويت و تصوير زن ايرانى هدف راهبردى جبهه 

دشمن در عرصه جنگ نرم است.
هم میهن-ايران وروسيه به کنفرانس امنيتى  •

مونيخ دعوت نشدند.کنفرانس امنيتى مونيخ با 
حضور وزيران خارجه ۵۰ کشور، وزيران دفاع ۳۰ 
ــران ۴۵  کشور و روســاى جمهورى و نخست وزي

کشور برگزار مى شود.
جوان -ايران شايد حتى براى انجام يک توافق  •

فراگيرتر و بزرگ تر آماده باشد که الزمه آن پايبندى 
ــرب بــه همين بــرجــام سابق اســت. مــا آخرين  غ
پيش نويس توافق را پذيرفته ايم و حتى در »موعد 
قطر« به روزنامه ها گفته شد که خودتان را براى 
امضاى توافق آماده کنيد. اکنون هيچ چيز بر گردن 

و عهده ايران نيست.
شرق -در پى واکنش هاى متعدد به اظهارات  •

ابوالقاسم طالبى در برنامه هفت، اين کارگردان 
سينما گفت: از توهين کنندگان شکايت مى کنم.

نوشت:آقاى  • شريعتمدارى  کیهان-حسين 
ــار در آمريکا بــا جــورج  خاتمى! جنابعالى دوبـ
ســوروس، سرمايه دار صهيونيست و از دشمنان 
تابلودار اسالم و انقالب اسالمى، مالقات داشته ايد 
که شرح آن مثنوى هفتاد من کاغذ است و در اين 
مختصر فقط به دو سند غيرقابل انکار از انجام اين 
مالقات اشــاره و بقيه اسناد را به فرصتى ديگر و 

ترجيحًا به جلسه علنى دادگاه موکول مى کنيم.
آرمان ملی -اين روزنامه به نقل از کامبيز مهدى  •

زاده، دامــاد حسن روحانى رئيس جمهور سابق 
واقعيت هاى  برحسب  الريجانى  نوشت: آقاى 
موجود همواره تصميم گرفته و در صورت حضور 
در انتخابات مى تواند مرد ائتالف بــراى کنترل 

بحران باشد.

تابناک خبرداد:مقامات پانامايى با رد فشارهاى  •
آمريکا اعــالم کردند کشتى هاى نيروى دريايى 
ايرانى تا زمانى که از قوانين بين المللى تبعيت 
کنند، اجازه تردد در کانال پاناما را دارند.آن ها اين 
اظهارات را پس از آن مطرح کردند که گزارش هايى 
درباره تصميم ايران براى اعزام کشتى به اين آبراه 

راهبردى منتشر شد.
رویداد24خبرداد:احسان پيربرناش طنزنويس  •

از زندان قائمشهر آزاد شد. پيربرناش آبان امسال 
بازداشت وبه ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

جماران نوشت: اســدا... بادامچيان دبيرکل  •
ــروزى انــقــالب،  ــي ــزب مؤتلفه گــفــت: بعد از پ ح
صحبت هايى مطرح بود که چادر اجبارى شود و 
اعالم شد چادر اجبارى است.مدتى بعد وقتى آقاى 
ناطق  نورى رئيس مجلس بود، اکبر گنجى که االن 
فرارى شده با عده اى ديگر، به لباس برخى ها تيغ 
مى کشيد. اين ها در تهران اين کارها را مى کردند.
امام از طريق آقاى اشراقى که داماد ايشان بود، اين 

موضوع را نفى کردند.
فــردا نوشت: . شايد هنوز شرايط خاتمى با  •

موسوى قدرى فرق داشته باشد اما بعد از بيانيه 
اخيرش حتما خاتمى بايد يک هشدار مهم را بشنود؛ 
اين که کم کم مرز رفورميست بودن او با اپوزيسيون 

شدنش بسيار اندک شده است.
فرارو نوشت : حميد عباسى، پدر آرميتا عباسى  •

از زندانيان حوادث اخير، در صفحه اينستاگرامى 
خوداز آزادى دخترش خبر داد.گفتنى است پيش از 
اين وکيل تعيينى او در گفت و گويى ابراز اميدوارى 
کرده بود که موکلش بعد از صدور راى با قرار وثيقه 

آزاد شود.
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چاپخانه هنر سرزمین سبز

 گروه سیاسی-همزمان با سالروز حادثه ۱9 
بهمن سال ۱۳۵۷ و بيعت تاريخى جمعى از 
همافران نيروى هوايى با امــام خمينى)ره( 
نيروى  کارکنان  و  فرماندهان  از  تن  صدها 
هوايى و پدافند هوايى ارتش با فرمانده کل قوا 
ديدار کردند.به گزارش khamenei.ir،رهبر 
انقالب اسالمى در اين ديدار، با تجليل از ارتش 
پيش برنده  و  مردمى  عزيز،  انقالبى،  مؤمن، 
کارهاى بزرگ و شگفت آور، حادثه ۱9 بهمن 
ســال ۱۳۵۷ را عاملى مهم و موج آفرين در 
پيروزى انقالب اسالمى در 22 بهمن آن سال 
و همچنان پيش قراول و روحيه بخش در 22 
بهمن هاى سال هاى پس از انقالب دانستند 
ــراى به زانو  و با تبيين هــدف اصلى دشمن ب
درآوردن جمهورى اسالمى و از بين بردن آن 
از طريق ايجاد اختالف و بى اعتمادى ، تأکيد 
کردند: مهم ترين وظيفه در مقابل اين نقشه 
پليد، حفظ راهبرد وحــدت اســت و به توفيق 
الهى 22 بهمن امسال مظهر اتحاد و اعتماد 
ملى خواهد شد و مردم اين پيام را به طور صريح 
به همه بدخواهان خواهند رساند که تالش آن 
ها براى ايجاد بى اعتمادى و از بين بردن اتحاد 

ملى، خنثى شده است.

 علت شکست یا بازگشت دیکتاتورها به 	 
روایت رهبر انقالب

 حضرت آيت ا... خامنه اى حادثه ۱9 بهمن را 
همچنان پيش درآمدى اثرگذار و روحيه بخش به 
مردم براى روز 22 بهمن و نشان دادن عظمت 
و عزت ملت ايران خواندند و گفتند: 22 بهمن، 

اوج قله حرکت پر افتخار ملت ايــران و يادآور 
پر شکوه ترين روز تاريخ ملت ايــران است چرا 
ــزت، عظمت و قدرت  ــردم در ايــن روز ع که م
خود را به دست آوردند.ايشان با تأکيد بر اين 
که 22 بهمن همچنان که تا کنون زنــده نگه 
داشته شده، بايد در آينده نيز زنده نگه داشته 
شود، افزودند: انقالب زنده، انقالبى است که 
پيرايه ها و آرايش هاى خود را زنده نگه دارد و در 
هر دوره، با شناخت نيازها و خطرات، آن نيازها 
کند.حضرت  خنثى  را  خطرات  و  برطرف  را 
آيـــت ا... خامنه اى علت شکست يا بازگشت 
ديکتاتورى هاى سخت و تلخ در انقالب هاى 
بزرگ جهان مانند انقالب فرانسه و شوروى 
را غفلت از نيازها و خطرات اصلى و مشغول 
شدن به مسائل و دعواهاى شخصى دانستند 
خود  اسالمى  انقالب  کردند:  خاطرنشان  و 
را از اين آفات مصون نگه داشت. البته ما هم 
مشکالتى داشتيم و همت ها و تشخيص ها در 
دولــت هــاى مختلف يکسان نبود امــا حرکت 
کلى، حرکت به سمت قله و پيشرفت مادى و 

معنوى بود.

  الزمه حیات و پویایی انقالب  توجه به رفع 	 
نیازهاست

 ايشان با اشاره به ابتکار، پيشرفت، دست ُپر و 
منطق قوى ملت ايران در عرصه هاى گوناگون، 
به حضور برجسته جوانان دهه هشتادى در 
مراسم اعتکاف امسال به عنوان نمونه اى از رشد 
ملى پرداختند و گفتند: ديديد که چقدر راجع به 
دهه هشتادى ها لطيفه هاى مسخره آميز توليد 

کردند امــا در آمارها و گــزارش هــاى اعتکاف 
امسال بيان شد که جمع زيادى از آن ها، دهه 
هشتادى ها بودند.رهبر انقالب الزمه حيات و 
پويايى انقالب را توجه به رفع نيازها دانستند و 
با تمرکز و تأکيد بر يک نياز اساسى و مهم يعنى 
»اتحاد ملى« گفتند: اتحاد ملى نقش بسيار 
مهمى در پيروزى و پيشرفت انقالب داشت و سد 
و ديواره اى محکم و سر به فلک کشيده در برابر 
دشمن است که بايد امروز هر چه ممکن است 

اين وحدت افزايش پيدا کند.

 کسی که از باج ندادن به مستکبر عبور کند 	 
صالحیت اشتغال در نظام را ندارد

 ايشان، نقشه و هدف واضح دشمن عليه نظام 
اسالمى را به زانو درآوردن انقالب خواندند 
و گفتند: البته آن ها خالف اين را مى گويند 
همچنان که حدود ۱۵ سال قبل رئيس جمهور 
وقت آمريکا به صراحت در نامه اى به من نوشت 
کــه مــا قصد تغيير نظام شما را نــداريــم ولى 
ما همان زمــان گزارش هايى داشتيم که در 
مراکز خود در حال طراحى براى از بين بردن 
آيـــت ا...  جمهورى اســالمــى بودند.حضرت 
خامنه اى در بيان علت تالش هاى بدخواهان 
براى از بين بردن جمهورى اسالمى گفتند: 
جمهورى اسالمى، اين منطقه مهم، راهبردى 
و ُپر منفعت را از دست آن ها خارج کرده و عالوه 
بر آن، نداى استقالل و باج ندادن را نه فقط به 
عنوان يک مسئله سياسى بلکه به عنوان يک 
باور و ايمان دينى بلند کرده است.رهبر انقالب 
اسالمى افزودند: ممکن است برخى کشورهاى 
ديگر نيز خواهان سياست استقالل از آمريکا 
باشند اما اين سياست با داد و ستد، گفت وگو، 
نشستن پشت ميز مذاکره و احيانًا پرداخت زير 
ميزى به افراد مؤثر عوض مى شود همچنان که 
نمونه هاى آن را در دنيا مى بينيد اما استقالل و 
باج ندادن جمهورى اسالمى، برخاسته از ايمان 
و تأکيد قرآن بر اعتماد نکردن به مستکبران و 
غيرقابل خريد و فروش است و کسى که حاضر 
به عبور از اين عقيده ايمانى باشد صالحيت 
اشتغال در نظام جمهورى اسالمى را از دست 

مى دهد.

 راهبردهای تحقق اهداف بدخواهان ایران 	 
 ايشان پس از برشمردن هدف دشمن يعنى 
ــو درآوردن جمهورى اســالمــى و بيان  بــه زان
علت دشمنى ها، به تبيين راهبرد تحقق اين 
هدف پرداختند و گفتند: راهبرد آن ها »ايجاد 
اختالف« اســت زيــرا در ايــن صــورت ، اميد به 
آيــت ا...  رفت.حضرت  خواهد  بين  از  آينده 
ــاد بدبينى ميان  ــج خــامــنــه اى افـــزودنـــد: اي
دسته جات سياسى ، بى اعتمادى مردم نسبت 
به يکديگر و نسبت به حکومت و ايجاد بدبينى 
بين سازمان ها، جزو راهبردهاى تحقق اهداف 
بدخواهان ايــران اســت.ايــشــان خاطرنشان 
کردند: اختالف هايى قهرًا وجود دارد اما نبايد 
آن ها را به گسل تبديل کرد؛ همچنان که يک 

وقت مسئله زن را مطرح مى کنند، يک وقت 
مسئله شيعه و سنى و زمان ديگر مسئله اختالف 
نسلى را.رهبر انقالب مهم ترين تاکتيک براى 
گسترش اختالف را دروغ پردازى و شايعه سازى 
دانستند و تأکيد کردند: وقتى دشمن، وحدت 
ملى را آماج حمالت خود قرار داده، بايد با حفظ 
اين اتحاد و وحدت، نگذاريم در خواسته پليد 

خود پيروز شود.

22 بهمن امسال ،مظهر اتحاد ملی	 
حضرت آيــت ا... خامنه اى، 22 بهمن امسال 
را مظهر اتحاد ملى خواندند و گفتند: به توفيق 
الهى 22 بهمن امسال مظهر حضور، عزت، 
اعتماد مردم به يکديگر و اتحاد ملى است.ايشان 
تأکيد کردند: توصيه من به آحاد مردم عزيزمان 
اين است که سعى کنند اين راهپيمايى و روز 
بزرگ و حرکت با شکوه را مظهر اتحاد و اعتماد 
ملى قرار دهند و اين پيام را به صراحت به دشمن 
برسانند که تالش آن ها براى از بين بردن اتحاد 
ملى خنثى شده است و نمى توانند مردم را از 
يکديگر و از نظام جدا و نظام را به مردم بدبين 
کنند يا گروه هاى مختلف مردم را به جنگ با 
يکديگر بکشانند.رهبر انقالب اسالمى با تأکيد 
بر اين که اختالف نظر و اختالف سياسى به طور 
طبيعى اشکالى ندارد، افزودند: اما اين اختالف 
ها نبايد به زد و خــورد و تهمت زنى و افترا به 
يکديگر منتهى شود و در مقابل راهبرد دشمن، 

همه بايد راهبرد وحدت را اتخاذ کنيم.

مهم ترین پیام 19 بهمن ۵7	 
حضرت آيــت ا... خامنه اى همچنين در بخش 
ديگرى از سخنان شان، حادثه ۱9 بهمن ۵۷ را 
مقدمه اى مؤثر و موج آفرين در پيروزى انقالب 
دانستند و گفتند: انتشار تصوير بيعت همافران با 
امام بزرگوار درآن روز، تغييرى اساسى در اوضاع 
ايجاد کرد چرا که تنها ابزار رژيم حقير و ظالم پهلوى 
براى سرکوب مردم، ارتش بود اما مردم و انقالبيون 
با ديدن هم جهتِى ارتش با انقالب روحيه گرفتند 
و در مقابل سران رژيم و پشتيبانان آمريکايى آن، 
شکست روحى مهمى خوردند.ايشان مهم ترين 
پيام ۱9 بهمن ۵۷ را نشان دادن ترکيب ارتش 
آينده انقالب خواندند و گفتند: حضور همافران 
در مدرسه علوى که هر روز هــزاران نفر از مردم 
براى بيعت با امام به آن جا مى آمدند، نشان داد که 
ارتش آينده، ارتشى مردمى، انقالبى، مؤمن، مقّيد 
به نظم و خطرپذير است.حضرت آيت ا... خامنه اى 
افزودند: خطرپذيرى جوانان ارتشى در مقابل 
متجاوزان آن روز يعنى رژيم آمريکا و عوامل پهلوى، 
آن هم در شرايطى که هنوز سرنوشت انقالب 
معلوم نبود، در سال هاى متمادى پس از انقالب 
نيز ادامه يافت و ارتش در مقابل همه متجاوزان 

سينه سپر کرد. 

 بعضی ها انقالبی می شوند ولی انقالبی 	 
نمی مانند

ايشان، تصوير امام در روز ۱9 بهمن را تصوير 

ــزت، ايمان تزلزل ناپذير،  و مظهر قــدرت، ع
مستحکم همچون قله دماوند و در عين حال 
همراه با نگاه مهربانانه و پدرانه به جوان هاى 
متعلق به ارتــِش دوران پادشاهى دانستند و 
خاطرنشان کردند: ارتش در کنار مردم ايستاد 
و انقالبى ماند که اين انقالبى بــودن مسئله 
مهمى است زيرا بعضى ها انقالبى مى شوند 
ولى انقالبى نمى مانند اما ارتــش جمهورى 
اسالمى امروز به مراتب انقالبى تر، مؤمن تر و 
خالص تر از روزهاى اول است و هر جا الزم بوده 
با جوانمردى و از خودگذشتگى در کنار مردم 
نقش آفرينى و براى دفاع از کشور ايستادگى 
ــت ا... خــامــنــه اى  ــ ــ ــرده اســت.حــضــرت آي ــ ک
مقايسه ارتش امروز با ارتش دوران پهلوى را 
براى  انقالب  توانايى  و  ــدرت  ق نشان دهنده 
تحقق کارهاى بزرگ خواندند و با برشمردن 
نمونه هايى همچون متالشى شدن چند ساعته 
ــاى رضاخانى در  ارتــش پر طمطراق و پر ادع
همدستى  يا   ،۱۳2۰ شهريور  تهاجم  مقابل 
ارتــش محمدرضا با جاسوس هاى آمريکايى 
و انگليسى در 28 مــرداد ۱۳۳2 عليه دولت 
ملى و مردم گفتند: ارتش در آن دوره به حدى 
بى هويت، توسرى خور و زير يوغ بيگانگان بود 
که يک تيمسار ارتش جرئت حرف زدن در مقابل 

يک افسر جزء آمريکايى را نداشت. 

امروز ارتش با مردم و در کنار مردم و جزو 	 
مردم است

ايشان ارتش امروز را نماد استقالل و استحکام 
و مورد اعتماد و عزيز در بين مردم و مسئوالن 
خواندند و افزودند: امــروز ارتش با مردم و در 
کنار مردم و جزو مردم است و اگر در گذشته 
هواپيماى  قطعه  بــه  زدن  ــت  دس حــق  حتى 
خــريــدارى شــده از آمريکايى ها را نداشت، 
امروز با وجود تحريم، خودش سازنده و مبتکر 
هواپيما و رقم زننده کارهاى شگفت آورو بزرگ 
و عزت آفرين براى مردم است که نمونه آن ديروز 
نمايش داده شد.رهبر انقالب، نتيجه معنوى 
اين تالش ها را دستيابى به باالترين ارزش 
يعنى محبوب شدن نزد پروردگار دانستند و 
خطاب به ارتشيان گفتند: عزيزان افتخار کنيد 
که جزو ارتش جمهورى اسالمى هستيد. هم 
ملت و هم مسئوالن قدر ارتــش را مى دانند و 
شما نيز با تقويت نقاط قوت و برطرف کردن 
نقاط ضعف ســازمــان، قـــدردان خــود باشيد.

حضرت آيت ا... خامنه اى در پايان سخنان شان 
با ابراز همدردى با مردم مصيبت زده از زلزله 
اخير در سوريه و ترکيه و طلب رحمت براى 
جان باختگان، گفتند: مسئوالن کشور ما نيز 
بحمدا... کمک هايى کرده اند و باز هم خواهند 
کرد.در ابتداى اين ديدار، امير سرتيپ خلبان 
واحدى فرمانده نيروى هوايى ارتش، گزارشى 
از توليدات اميدآفرين و اقدامات اثربخش اين 
نيرو در بخش هاى مختلف علمى و دانش بنيان، 
ساخت تجهيزات، آمادگى هاى رزمى، آموزش، 

سازندگى و امداد ارائه کرد.

نگاه سوم 

رهبر انقالب در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی 
ارتش، با تاکید بر روشن بودن نقشه دشمن در ایجاد اختالف و بی اعتمادی بیان کردند

راهبرد کشور »اتحادملی«،نیاز و
 22 بهمن امسال مظهر اتحاد ملی و خنثی شدن 

راهبرد دشمن خواهد شد

ــا بــه جــاى  ــ ــن روزهـ ــى کــه ايـ ــروس ــار-گ ــی ــام  ک
نقش آفرينى در قامت مديرکل آژانس بين المللى 
انرژى اتمى به مهره اى براى پيشبرد پروژه هاى 
سياسى غرب و صهيونيست ها عليه ايران تبديل 
شــده، مجدد بر اســاس ايجاد شبهه و ترديد در 
صلح آميز بودن برنامه اى هسته اى ايران موضع 
گرفته است. گروسى، در نشستى در انديشکده 
چتم هاوس اظهار کــرد: نمى خواهم بگويم که 
غير ممکن است اما احياى تصوير کامل در باره 
ــران بسيار دشــوار  زيرساخت هاى هسته اى اي
است. بايد بگويم که ما در آن جا حضور داريم و 
به بازرسى ادامه مى دهيم؛ چرا که هنوز توافقى 
پادمانى باقى مانده است اما اين روند بدون مشکل 
نيست. آژانس در آن جاست اما ديد محدودترى 
در باره آن چه در حال وقوع است، دارد.گروسى 
گفت: خواست ما اين است که هميشه به دنبال 
راه  حل هاى ديپلماتيک و گشايش باشيم و تالش 
من نيز همين است اما در اين لحظه کانال برجام 
ــران در  ــس با اي و همچنين کانال دوجانبه آژان
بهترين وضعيت قــرار نــدارد. امــيــدوارم بتوانم 
ايــن گفت وگــوهــا را احيا و تقويت کنم وگرنه 
بدون آن شرايط بسيار بدتر مى شود.او درباره 
تاثير بى نتيجه ماندن مذاکرات هسته اى روى 
کشورهاى منطقه گفت: اگر ما شکست بخوريم، 
خاورميانه  منحصربه فرد  مشکالت  مجموعه 
وخيم تر مى شود. گسترش مسائل هسته اى به 
نفع هيچ کس نيست. اگر اين اتفاق بيفتد شرايط 
شکننده موجود بدتر مى شود. ما هنوز به اين 

نقطه نرسيده ايم اما نمى توانيم شکست را به جان 
بخريم. به همين دليل است که کار آژانس اتمى 
مهم است. اگر آژانــس بين المللى انــرژى اتمى 
نتواند به دنيا بگويد که برنامه هسته اى ايران کامال 
اهــداف مسالمت آميز دارد، بى ثباتى به وجود 
مى آيد. اين به نفع ايران، آژانس اتمى و همچنين 
تمامى طرف هاست که آژانــس بتواند در آن جا 
بدون هيچ مانعى فعاليت کند.همزمان،محمد 
اسالمى رئيس سازمان انرژى اتمى نيز در حاشيه 
جلسه ديــروز هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: انتظار ما هميشه اين بوده که آژانس 
بخشى از جريان سياسى و فشار عليه جمهورى 
اسالمى نباشد.وى افزود: از مديرکل به ويژه اين 

انتظار را داريم که رفتار حرفه اى را همچنان 
حفظ کند و بخشى از جريان فشار عليه کشور 
ما نباشد و اميدواريم که اين اتفاق رخ دهد.

نوشت:رمزگشايى  ميان،فردانيوز  ــن  دراي
از مــواضــع گــروســى چــنــدان دشــوار 

به نظر نمى رسد! او درآستانه 
ــدد  ــود بــه ايـــران درص سفر خ

ــت بــه صـــورت همزمان  اس
ســيــگــنــال هــاى مــتــنــى و 

فرامتنى بازدارنده اى را 
عليه کشورمان مخابره 

ــن رويــکــرد  ــ کــنــد. اي
گروسى، ناظر بر نگاه 
در  وى  غيرحقوقى 

ــال  ــ ــبـ ــ قـ

پرونده هسته اى ايران و موارد ادعايى مطرح شده 
)در گزارش هاى مربوط به اماکن سه گانه( است. 
واقعيت اين است که رافائل گروسى يک بار درماه 
مــارس 2۰22 ميالدى) اسفند سال گذشته( 
بهترين فرصت ممکن را براى اجرايى ساختن 
توافقات اوليه با ايران بر سر مختومه سازى پرونده 
هاى ادعايى از بين برد و بازى در زمين واشنگتن و 
تروئيکاى اروپايى را بر عمل به تعهدات خود ترجيح 
داد.در نيمه امسال نيز مديرکل آژانس بين المللى 
انــرژى اتمى پس از بازگشت از سفر به تهران و 
توافقاتى که با کشورمان در باره به روزرسانى 
تاسيسات نظارتى آژانس در »موارد مشخص شده« 
صورت گرفت، بار ديگر دبه کرد! او خواستار به 
روزرسانى دوربين ها و تجهيزات نظارتى آژانس 
در تاسيسات »تسا« شد. متعاقب آن، آمريکا و 
تروئيکاى اروپايى نيز بيانيه سفارشى گروسى را 
به دستمايه اى براى هجمه به کشورمان تبديل 
کردند.فراتر از آن،مديرکل آژانــس در جريان 
تصويب قطعنامه هاى انتقادى شوراى حکام عليه 
ايران، تبديل به کاتاليزور و عاملى تسريع کننده در 
بازى سياسى و ضد ايرانى غرب شد. 
اکنون گروسى بار ديگر از وضعيت 
ــام سخن مى  ــرج ب ــد و آشفته  ب
گويد بدون آن که به نقش مخرب 
و سلبى آژانـــس در شکل گيرى 
ــن رونــد اشـــاره کند. واقعيت  اي
ايــن اســت کــه بازگشت 
ايــــران بــه هــمــکــارى 
ــاى فــراپــادمــانــى  هـ
و حـــتـــى احـــيـــاى 
ــارت  ــظـ ــى نـ ــ ــرخ ــ ب
هـــــاى پـــادمـــانـــى 
ــس، مــرهــون  ــ ــ آژان
احياى برجام و رفع 
تحريم  عملياتى 
ــى  ــران هـــاى ضـــد اي

است.بنابراين، دو شعبه کردن مسير مذاکرات 
ــس و اعضاى ۱+۴(، نوعى  احياى برجام )آژان
تاکتيک خاص براى کنترل بيشتر صحنه از سوى 
واشنگتن و تروئيکاى اروپايى محسوب مى شود. 
قرار است رافائل گروسى به زودى به تهران سفر 
کند تا در باره نقاط اختالفى )بر سر مختومه سازى 
پرونده هاى ادعايى تا قبل از احياى برجام(،با 
مقامات کشورمان وارد مذاکره شود. در آخرين 
سفر نمايندگان آژانس به ايران، آن  ها در اقدامى 
غير حقوقى حل اين پرونده را منوط به احياى 
برخى نظارت هاى آژانس بر فعاليت هاى هسته 
اى ايران کردند که با مخالفت منطقى کشورمان 

مواجه شدند. اظهارات اخير گروسى نشان مى 
دهد که وى نيز با همان گارد بسته و رويکرد قبلى 
به تهران خواهد آمد مگر آن که دستور کار ديگرى 
از سوى واشنگتن و تروئيکاى اروپايى در روزهاى 
آينده به وى تحميل شود! بديهى است که سازمان 
ــرژى اتمى نيز در پاسخ به مطالبه گروسى و  ان
همراهانش مبنى بر جداسازى و تفکيک مسير 
مذاکرات برجام از احياى همکارى هاى پادمانى با 
آژانس، برموضع صريح خود در باره لزوم »مختومه 
سازى«پرونده هاى ادعايى مربوط به گذشته عليه 
کشورمان ) تا قبل از عملياتى سازى برجام( تاکيد 

خواهد کرد.

گارد همچنان بسته گروسی 
مدیرکل آژانس مجدد با ایجاد شبهه و تردید در صلح آمیز بودن برنامه 
هسته ای ایران موضع گرفت . اسالمی گفت: گروسی رفتار حرفه ای را 

حفظ کند و بخشی از جریان فشار علیه ایران نباشد 

تفاوت معنادار  زبــان بــدن رئيسى در مواجهه 
با سفير فرانسه و سفير زيمبابوه/سفير جديد 
تقديم  را  ــود  خ استوارنامه  درحــالــى   فرانسه 
رئيس جمهور کرد که برخى کشورهاى اروپايى 
در حمايت از آشوب ها تهديد به بازگشت سفيران 

خود کرده بودند/خبرگزارى دانشجو



شاعران فوتبال
سیدمصطفیصابری|روزنامهنگار

فوتبال را دوست داریم چون مملو از هیجان است، چون پر 
پرونده

 
از شور اســت، چون در لحظه ممکن است جای برنده و 
بازنده اش عوض شود. چون اتفاقات جذاب در آن رقم 
می خورد. فوتبال را دوست داریم چون قابل پیش بینی 
نیست. مثل فینال جام 2006 که زیدان در آن لحظات حساس پنالتی را چیپ 
زد. مثل زمانی که رونالدینیو در محاصره چند بازیکن بود و از ترفند 
فریبنده اش استفاده  می کردیا مثل دفع توپ هیگوئیتا به روش عقربی که 
همین دو روز پیش به شکل ســاده تری توسط حامد لک دروازه بـــان مس 
رفسنجان تکرار شد. هرچند حامد لک تخصص و  استمراری در این کار ندارد 
و کاماًل تصادفی توپ پشت سرش افتاد و او هم یک ضربه عقربی جالب زد تا 
بعد از مدت ها در لیگ مان شاهد یک حرکت غافل گیرانه و جالب باشیم. 
حرکاتی که نمونه های بین المللی اش اتفاقی و  جرقه ای نیست و بارها تکرار 
می شود تا حسابی لذت ببریم. مثل وقتی که حس می کنیم مودریچ هیچ راهی 
برای رساندن توپ به مهاجم ندارد اما او با ضربه بیرون پای عجیبی همه را غافل 
گیر می کند. مثل تغییر مسیرهای شگفت انگیز کریس رونالدو که گاهی 
دوربین را جا می گذارد یا در نمونه های قدیمی اش حرکت رولت مارادونا، 
دریبل کشویی گارینشا و الیی زدن های پله. اصاًل فوتبال را دوست داریم چون 
هم ورزش است، هم سرگرمی، هم صنعت، هم هنر. لحظات هنری اش می شود 
ضربات آزاد بکام و پیرلو یا قیچی برگردان های فان باستن و... در این پرونده 
مروری داریم بر همه خالقیت های ویژه ای که مثل یک تابلوی نقاشی در ذهن ما 
ماندگار شدند، مثل یک شعر پر از احساس و لطافت هستند و خالقانش را 
می شود شاعران فوتبال نامید. می خواهیم بدانیم این لحظات زیبا را مدیون 

چه کسانی هستیم؟

 فوتبالیست های باهوش و نابغه در لحظات حساس، همیشه یک ابتکار در آستین دارند که بیشتر شبیه یک اثر هنری است
 تا ورزش، خالقیتی که به نام شان ثبت می شود؛ در این پرونده به سراغ خالقان لحظات شاعرانه فوتبال رفتیم
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پنالتی چیپ
چه کسی؟ آنتونین پاننکا

در جـــام مــلــت هــای 
مـــیـــادی   1976
آنـــتـــونـــیـــن پــانــنــکــا 
هافبک گمنام چک، 
برای  گرفت  تصمیم 

اولین بار در یک مسابقه رسمی و مهم پنالتی را مقابل 
دروازه بان قهار تیم آلمان غربی به صورت چیپ بزند. جایزه 
این شجاعت، شهرت عجیب اوســت. پاننکا بدون آن که 
نقش زیادی در فوتبال جهان داشته باشد اسمش همردیف 
بزرگان می آید. به خصوص هروقت در یک لحظه حساس 
پنالتی چیپ زده می شود. بعد از پاننکا، پیرلو، توتی، زیدان 
و بازیکنان بزرگ دیگری هم بودند که این روش پرریسک را 

برای زدن پنالتی انتخاب کردند.
 

چرخش کرایوفی
چه کسی؟ یوهان کرایوف

یوهان کرایوف 
نــابــغــه فــوتــبــال 
هلند و یک رهبر 
واقـــعـــی درون 
سبز  مستطیل 

بود. او حرکتی را به فوتبال اضافه کرد که همیشه به نامش 
ماندگار شد. یوهان کبیر در کناره های زمین توپ را به طور 
ــی داد، دســت چپ را حائل  معمول با پــای راســت جلو م
می کرد و درحالی که گارد سانتر می گرفت مدافع حریف 
را با یک سرتوپ تماشایی می فرستاد قاطی باقالی ها. 
فیزیک خاص، قد بلند و هوش محیطی باال به کرایوف اجازه 
می داد به راحتی با روح و روان حریف بازی و از تماشاگران 

دلبری کند.
 

حقه اوکوچایی
چه کسی؟ اوکوچا

بازیکن خوش تکنیک نیجریه در دهه 90 میادی یک 
فــوت کــوزه گــری جالب بــرای عبور دادن تــوپ از مقابل 
بازیکن حریف داشت. او وقتی در گوشه های زمین یا کنار 
خط طولی گیر می کرد یک شوک کوچک به توپ وارد 
می کرد، وقتی بازیکن حریف به واسطه این شوک کمی 
حرکت می کرد اوکوچا به راحتی و خیلی نرم پایش را زیر 
توپ می برد و توپ را از باالی سر حریف رد می کرد، گاهی 
با این حرکت چرخش انجام می داد و در مواردی هم توپ 
را به جلو هدایت می کرد. فراموش نکنید اوکوچا مثل تمام 
فوتبالیست های آفریقایی بدن ورزیده ای داشت که باعث 
می شد در کورس دو نفره و ... برتری فیزیکی داشته باشد 
و برای همین راحت می توانست از این حربه استفاده کند.

چاپتو
چه کسی؟ کریس رونالدو

بازیکنان زیــادی در دنیای فوتبال سرتوپ می زنند اما 
هــیــچ کــس مثل 
کریس رونــالــدو 
با  ــت  ــرکـ حـ در 
ــاال  ــ ســــرعــــت ب
ــد  ــ ــوان ــ ــی ت ــ ــم ــ ن
این کار را انجام 

دهد. کریس با حرکت چاپتو همزمان هم سرتوپ می زند 
تا مدافع حریف را گمراه کند، هم به نحوی این کار را انجام 
می دهد که سرعت خــودش و توپ کم نشود و مسیرش 
هم خیلی ناگهانی تغییر کند. پیش بینی این که کریس 
چه زمانی این کار را انجام خواهد داد برای مدافعان حریف 
دشوار است و شکل انجامش هم چنان کامل و بی نقص 
است که حریف کامًا به سمت سرنوشت تازه ای می رود. 
کریس کار را با هر دو پا و البته بیشتر اوقات به سمت عرض 

زمین انجام می دهد.
 

ضربه عقربی
چه کسی؟ رنه هیگوئیتا

ــروف و  ــع دروازه بــــــان م
تیم ملی  پریشان  گیسو 
بــه خــاطــر  ــر  اگـ کلمبیا 
ــواد و  مــاجــرای قاچاق م
زنــدان تــوی چشم نبود 
ــر بــازی هــای  و حتی اگ

درخشانش در جام جهانی 90 هم نبود، به خاطر همین 
بار  اولین  می ماند.  معروف  همیشه  ــرای  ب حرکت  یک 
در ورزشــگــاه ویمبلی لندن و در بــازی حساسی مقابل 
انگلستان، توپ ساده ای را که می شد به راحتی دفع کرد 
با ضربه ای که بعدها به ضربه عقربی معروف شد از دروازه 
دور کرد تا حسابی به چشم بیاید.حامد لک در روز سه شنبه 
با یک پاعقربی زد و برای همین حرکتش مقابل هیگوئیتا 

معمولی محسوب می شود.
 

حقه ماتئوس
چه کسی؟ لوتار ماتئوس

هنوز خیلی ها ماتئوس را بهترین 
دفاعی  هافبک  کامل ترین  و 
تاریخ می دانند. هرچند لوتار 
مثل هافبک های امــروزی تکل 
نمی زد و اهل بازی تخریبی نبود 

امــا به تیم نظم مــی داد، قــدرت رهبری باالیی داشــت و 
همین بس که در فینال جام 90 و مقابل مارادونا پیروز 
شد و جام قهرمانی را به عنوان کاپیتان باالی سر برد. یکی 
از ترفندهای جذاب ماتئوس تغییر جهت های جالب از 
کناره ها به سمت مرکز و شوت های ناگهانی بود. گل های او 
در جام 90 به خصوص گلی که به یوگساوی زد تا مدت ها 

تیتراژ برنامه های ورزشی کشورمان هم بود.
 

استپ ُاور یا پا عوض کردن
چه کسی؟ رونالدو

رونـــــالـــــدوی 
ــی  ــ ــ ــل ــ ــ ــرزی ــ ــ ب
ــت  ــس ــوان ــی ت م
ثانیه  یــک  در 
ــار پــا  ــ ــدب ــ ــن ــ چ
ــد و  ــن ــوض ک ــ ع

بایی سرمهاجمان بیاورد که ندانند چه واکنشی نشان 
دهند. او سرعت خیره کننده، تکنیک باال و هوش سرشاری 
داشت برای همین می توانست از هر خط دفاعی عبور کند. 
گاهی حس می شد خود رونالدو هم نمی داند چه زمانی 
می خواهد واقعًا توپ را لمس کند. هرقدر هم مدافعان 
سعی می کردند مقابل او ایستا باشند تا پای تکیه گاه شان 
جوری نباشد که او از سمت دیگر فرار کند، اما رقص پای 
سریع و ناب او هرمدافع باتجربه ای را فریب می داد. این 
روزها کینگزلی کومن وینگر فرانسوی بایرن چشمه هایی 

از جادوی رونالدو را اجرا می کند.

 رولت زیدانی
چه کسی؟   زیدان

هرچند رولــت یا به قول ما 
زیدانی  دریبل  ایرانی ها 
بی همتای  کاپیتان  به نام 
معروف  فرانسه  تیم ملی 
شده، اما مارادونا بود که با 

گذاشتن کف پا روی توپ و چرخش 360 درجه مدافعان 
را محو می کرد.با پیشرفت تکنیک های تصویربرداری، 
زوم و  صحنه آهسته، وقتی زیدان این حرکت را اجرا کرد 
چنان همه به شعف آمدند که به نام زیدان ثبت شد. هرچند 
بعد از او هم زوال مهاجم تیم ملی ایتالیا این کار را با ظرافت 
جالبی انجام می داد اما ُحسن زیدان این بود که مهارتش 
را در رقابت های حساسی مثل جام جهانی بروز می داد که 

مخاطب بیشتری دارد.
 

تریوال یا کات بیرون پا
چه کسی؟ کواریشما

ما به ضربات کات دار و قوسی که با بیرون پا زده می شود 
کواریشمایی می گوییم، دقیقًا مثل گلی که کواریشما در 
جام 2018 به تیم ملی ما زد. هرچند تریوال یا بیرون پا 
تخصص او بود اما لوکا مودریچ هم در ارسال پاس از این 
ترفند استفاده می کرد. هر دو بازیکن وقتی توپ روی 
پای مخالف شان بود به جای مکث، سرتوپ زدن و تغییر 
جهت، سعی می کردند پاس یا شوت شان را با بیرون پای 
موافق بزنند. ضرباتی مورب و دیدنی که متاسفانه یکی از 
بهترین هایش درون دروازه بیرانوند قرار گرفت تا تیم ملی 

ما در جام 2018 از صعود به دور بعدی بازبماند.
 

دریبل کشویی
چه کسی؟ پوشکاش

 فرانس پوشکاش مجارستانی را با 
حاشیه های مربوط به تغییر ملیت 
و گل های زیبایش می شناسیم. او 
قبل از علی دایی رکورددار گل های 
ملی بود و هنوز هم جایزه ای به نام 

او وجود دارد که هرساله توسط فیفا به زننده زیباترین 
گل سال اهدا می شود. اما پوشکاش فراتر از این چیزها 
مبتکر دریبل های کشویی ریزی بود که باعث می شد توپ 
در مالکیت خودش بماند و فرصت گلزنی در هجده قدم 
برایش فراهم شود. روش پوشکاش که بعدًا توسط داوور 
شوکر، زیدان، مسی، رونالدوی برزیلی و حاال نیمار و امباپه 
هم استفاده می شود، گذاشتن پا روی توپ و کشیدنش 
به سمت بهتری بود که مدافع را گمراه کند و بازیکن را در 

موقعیت بهتر گلزنی قرار دهد.
 

ساندویچ کردن توپ
چه کسی؟ بالنکو

یــک روش جالب بــرای 
فراری دادن توپ از بین 
ــه بانکو  ــع ک ــداف دو م

مهاجم تیم ملی مکزیک در دهه 90 میادی از آن استفاده 
کرد و متاسفانه چندان توسعه پیدا نکرد. بانکو وقتی 
گوشه زمین بین دو بازیکن گیر می کرد توپ را بین دو پایش 
ساندویچ و با یک پرش آن را از بین دو مدافع خارج می کرد. 

ساده و راحت اما چشم نواز.
 

الیی
چه کسی؟پله

پــلــه خــونــســرد 
ــر  ــک ــوش ف خ و 
بازی می کرد، 
همین  بــــرای 

اول صبر می کرد مدافع به سمتش بیاید و او در یک لحظه 
وقتی مدافع پایش را بــرای تصاحب توپ دراز می کرد 
خیلی نرم به او الیی می زد. خاستگاه فوتبال ما گل کوچک 
و بازی های فانتزی در محات است برای همین کارهایی 
مثل الیی زدن خیلی جذاب است اما در فوتبال دنیا چندان 

پرکاربرد نیست.
 

کات داخل پا
چه کسی؟ بکام

دیوید بکام سلطان بی چون و 
چرای ضربات ایستگاهی بود. 
برخاف امثال روبرتو کارلوس 
و رونالد کومان که از بیرون پا 

برای زدن ایستگاهی های قدرتمند استفاده می کردند، 
بکام با داخل پای راستش ضربات دقیق و محکمی می زد. 
بعدها آندرا پیرلو هافبک وسط تیم ملی ایتالیا این مسیر 
را ادامه داد. اما هنوز هم بکام را باید بهترین ایستگاهی 
زن دانست. آلکس فرگوسن درباره بکام می گوید: »مردم 
طوری دربــاره ضربات او صحبت می کنند انگار معجزه 
کرده، درحالی  که صدها بار یک ضربه را تمرین کرده تا به 

آن شکل بزند«.
 

پاس تو در
چه کسی؟ ژاوی

تــیــم رویـــایـــی پپ 
گواردیوال با وجود 
مهاجمانی سریع و 
گلزن یک هافبک 

وسط باهوش می خواست که در لحظه درست، با نبوغش 
مهاجم را درون محوطه جریمه صاحب موقعیت کند و 
فرمانده این ارکستر باشکوه ژاوی بود. هربار که به پاس های 
تو در یا به اصطاح در عمق او نگاه کنیم به شدت ساده 
به نظر می رسد؛ اما این که چطور، در چه لحظه ای، با چه 
شدتی و با چه درکی از مهاجم خودی چنین پاسی بدهی، 
هنری بود که ژاوی داشت. هرچند مسی هم شمه هایی از 
توانایی در پاس دادن را بعدها بروز داد؛ اما همچنان ژاوی 

سلطان پاس های خارق العاده است.

 گل رباح ماجری
چه کسی؟ رباح ماجر

ربــاح ماجر بازیکن 
تیم ملی الجزایر در 
میادی   80 دهــه 
ــه بــه خــاطــر  ــود کـ ــ ب
ــا پــشــت پا  گــلــزنــی ب
هنوز  و  شد  مشهور 

و  استپ  به جای  جریمه  محوطه  در  بازیکنی  وقتی  هم 
چرخش، در لحظه با پشت پا گل می زند می گویند گل 

رباح ماجری زده. بد نیست بدانید این نوع گل زدن در بین 
هواداران فوتبال کشور ما خیلی خاص و پرطرفدار است و 

در دنیا چندان به این نام شناخته نمی شود.

 رابونا
چه کسی؟ اینفانته

ــک بازیکن  وقــتــی ی
برای دریبل، سانتر یا 
حتی گلزنی ناگهان 
پــای مخالف تــوپ را 

پشت  پای جلوی توپ ببرد و ضربه ناگهانی به آن بزند یک 
شوت یا پاس رابونایی زده. این شیوه از ضربه به توپ هم 
ابتکار یک بازیکن گمنام به نام ریکاردو اینفانته است که 
هیچ ربطی به اینفانتینیو رئیس فیفا ندارد. بازیکنان بزرگ 
به طور معمول از رابونا استفاده نمی کنند چون دقت الزم 

را ندارد اما اگر ضربه رابونایی بگیرد خیلی زیبا می شود.
 

قیچی برگردون
چه کسی؟ فان باستن

از هوگو سانچز مکزیکی 
هلندی،  فان باستن  تا 
ــنـــان بـــزرگـــی  بـــازیـــکـ
ــای  ــل ه ــه گ ــد کـ ــودنـ بـ

آکروباتیکی را زدنــد که در کشور ما به قیچی برگردون 
معروف است. اما فان باستن این شانس را داشت که با 
حضور در جام ملت های اروپای 1988 و بعدها تیم رویایی 
میان ایتالیا با چنین گلزنی هایی بهترین زننده گل های 
آکروباتیک جهان باشد و ابتکارش را به نام خودش تمام 
کند. فان باستن قامت بلند و ورزیده ای داشت، خوب روی 
هوا بلند می شد و خوراکش چنین گل هایی بود.پله هم در 
فیلم »فرار به سوی پیروزی« یک بر گردان زیبا زد که هنوز 

در خاطر ماست.
 

اورلیو
چه کسی؟ مارکو تادی

این حرکت ترکیبی از رابونا و دریبل رونالدینیویی است که 
به سبک سالنی بازها توسط مارکو، هافبک سابق رم ایتالیا 
انجام می شد. برای این تکنیک دشوار که نمونه اش کم 
دیده شده باید توپ را با داخل پا به سمت پشت پای دیگر 
برد و بعد با حرکتی مشابه رابونا یک تغییر جهت ایجاد کرد 
تا مدافع حریف افسردگی بگیرد. البته توپ های کوچک تر 
سالن و شرایط خاص فوتسال، به سالنی بازها به خصوص 
بازیکنان تیم ملی فوتسال کشورمان اجازه می دهد این 
حرکت را به زیبایی انجام دهند اما مشابهش در حد یک 

جرقه گاهی در چمن ظهور می کند.

الکروکتا یا یه پا دوپا
چه کسی؟ آندرس اینیستا

البته اینیستا مبتکر یه پا دوپا نبود؛ اما این تکنیک جالب را 
به بهترین شکلش انجام می داد. هافبک باهوش بارسا و تیم 
ملی اسپانیا مهارت خاصی برای خارج شدن از بازی فشرده 
و پرس حریف داشت. به خصوص وقتی دفاع یا هافبک تیم 
مقابل روی پایش تکل می زد او با یه پا دوپا بازیکن را از مقابل 
محو می کرد. زوج رویایی ژاوی  در خط هافبک بارسااز 
معدود بازیکنانی بود که می توانست هدفمند از این تکنیک 

استفاده کند و حتی به کمک آن پاس بدهد.

االستیکو
چه کسی؟ رونالدینیو

هروقت صحبت از یک حرکت خاص در فوتبال می شود ذهن 
همه سراغ رونالدینیو و حرکت معروفش یعنی االستیکو 
ــادی در فوتبال  مــی رود. ایــن حرکت توسط بازیکنان زی
استفاده شده بود اما هیچ کس مثل رونالدینیو نمی توانست 
آدرس اشتباه به بازیکن حریف بدهد. او با خونسردی تمام 
کمی توپ را به راست متمایل می کرد و وقتی مدافع حریف 
بدن می گذاشت در کسری از ثانیه که فقط تصاویر آهسته 
گویای ظرافت و زیبایی آن بودند جهت توپ را عوض می کرد 
تا بازیکن حریف در افق محو شود. بعد از رونالدینیو، تیاگو، 
پوگبا و خیلی های دیگر دریبل االستیکویی زدند اما نمونه 
خوبش را بین امروزی ها هموطن رونالدینیو یعنی نیمار 

انجام می دهد.



سینماتوگراف  گالری
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5 واقعیت درباره کابوس   
کابوس ها انعکاسی از نگرانی های ما هستند و بدنیست 

بدانید گیمرها کنترل بهتری روی کابوس های شان دارند

 

    من کی ام؟
محمدمهــدی میرزاامینی هســتم. مدرس 
رشته فرش در دانشگاه و معاون طرح وبرنامه 
شرکت فرش ایران. من در رشته کارشناسی 
فرش در گرایش طراحی، کارشناسی ارشد 
در گرایش مدیریت فرش و دکترای پژوهش 

هنر تحصیل کرده ام.

    در رشته فرش چه خبر است؟
رشــته فرش به طور رســمی از سال 1375 
وارد دانشــگاه شــد و حدود 10ســال است 
که مقطع کارشناسی ارشــد این رشــته هم 
در دانشــگاه ارائه می شــود. در کارشناسی 
فرش، ســه گرایــش داریم؛ طراحــی، بافت 
و مرمــت و رنگــرزی. عالقه مندان به رشــته 
فرش، کنکور هنر می دهند و بعد از قبولی، 
در یکــی از 36 واحــد دانشــگاهی تحصیل 
می کنند کــه این رشــته را ارائــه می دهند؛ 
معروف تریــن ایــن دانشــگاه ها، دانشــگاه 
هنرهای اسالمی تبریز، هنر تهران، کاشان، 
هنر اصفهان، هنر شیراز و دانشگاه بیرجند 

هستند. 

    بعد از متخصص شدن در گرایش های 
فــرش، چــه کارهایــی می توانیــد انجام 

دهید؟
گرایش طراحی، معموال طرفدار بیشــتری 
دارد. در ایــن گرایــش، عالوه بــر طراحــی 
فرش، می توانید در دیگر هنرهای سنتی هم 
به طراحی بپردازید. کار با یک طرح مدادی 
روی کاغذ شروع می شود. طرح اصلی برای 
بافته شــدن باید به نقاط رنگ شــده تبدیل 
شــود تا بافنده بتواند هــر نقطــه را یک گره 
بزند. طرح بعد از رنگ و نقطه شــدن، چاپ 
می شــود و دراختیار بافنده قــرار می گیرد. 
اگر طراحی بلد نیستید، الزم نیست نگران 
باشــید چون طــی تحصیــل در این رشــته، 

خواهید آموخت. گرایش بافت ومرمت، بیشتر 
جنبــه تکنیکــی دارد و شــما بــا ایــن تخصص 
می توانیــد کارگاه هــای بافــت را سرپرســتی 
کنیــد، ناظــر فنــی بافــت باشــید و در کنترل 
کیفیــت فرش هــا بــا مجموعه هــای تولیــدی 
همکاری داشــته  باشــید. در این بخش، بازار 
صادراتی خوبی وجود دارد و تخصص کسانی 
که می تواننــد عملیات تکمیــل و مرمت فرش 
را به خوبــی انجام دهنــد، در کشــورهایی که 
فرش های ما به آن ها صادر می شود، خواهان 
دارد. خــب می ماند گرایش رنگــرزی؛ در این 
حوزه شما می توانید عالوه بر فرش، روی دیگر 
منسوجات هم کار کنید. در کارگاه های سنتی 
یا شیمیایی فرش مشغول  کار شوید یا کارگاه 

خودتان را تاسیس کنید.

    چه کسانی می توانند وارد دنیای فرش 
شوند؟

برای انتخاب این رشــته باید به حــوزه صنایع 
دســتی و هنرهــای ســنتی عالقه مند باشــید 

با مخاطب حرف بزنیم یا  خیر؟ 

قاعده »نشــان بده، نگــو« به اصــل اقتصاد 
در داستان ســرایی اشــاره دارد؛ به ویــژه 
در رســانه های بصری مثل فیلم کــه در آن  
استفاده از قابلیت نمایش، راحت تر است. 
برای همیــن مخالفان وجــود صدای راوی 
در فیلــم می گویند ایــن کار یک جور تنبلی 
است و به درد فیلم ســازهایی می خورد که 
حوصلــه ندارند داستان شــان را به وســیله 
ابزارهای موجود –که باالتر به آن ها اشاره 
کردیــم- تعریــف کنند. پــس نریشــن را به 
فیلم اضافه و خودشــان را راحت می کنند. 
آن ها همچنین می گویند اگر برای توصیف 
صحنــه ای و ســردرآوردن از ماجرایــی، 
به کلمــات نیاز باشــد، خــب به جــای فیلم 
دیدن، کتــاب می خوانیم. گروهــی دیگر، 
اســتفاده از راوی در فیلــم را یــک تکنیــک 
معتبر می دانند؛ یک جور پل بین ســینما و 
ادبیات. به اعتقاد این گروه دوم، اســتفاده 

از صدای راوی چه دانای کل باشــد و چه یکی 
از شــخصیت های فیلم، از ابزارهای خالقانه 
داستان سرایی است که می تواند به جذابیت 
اثر کمک کند؛ تا این دو گروه دارند با هم دعوا 
می کنند، برویم چند نمونه  خوب اســتفاده از 

نریشن در سینما را مرور کنیم.

راوی باید راستش را بگوید؟ 

بــرای آن کــه بفهمیــم صــدای راوی چطــور 
می تواند چیــزی متفاوت از »یکــی بود، یکی 
نبــود« قصه هــای بچه گانــه باشــد، دو فیلــم 
»باشــگاه مشــت زنی« اثــر »دیویــد فینچر« و 
»ممنتــو« ســاخته »کریســتوفر نــوالن« به ما 
کمک می کند. اولی، قصه جوانی است که به 
بی خوابی مبتالست و ماجرای زندگی اش را 
تعریف می کند. دومی، داستان مردی است 
که به دلیل اتفاقــی، حافظــه کوتاه مدتش را 
از دســت داده  اســت و می خواهــد بــه   کمک 
و  یادداشــت ها  مثــل  شــواهد  یک ســری 

عکس ها قاتل همســرش را پیــدا کند تا از 
او انتقام بگیــرد.در هر دوی ایــن  فیلم ها، 
ما ماجــرا را از دریچه فکر و دیــد یک راوی 
می بینیم؛ البته یک راوی غیرقابل اعتماد 
و دروغگو. برای همین هم هســت که آخر 
فیلم، غافلگیر می شــویم چون می فهمیم 
راوی هــا بــه مــا رودســت زده انــد و قصه، 
پیچیده تــر از چیزی بوده  اســت که فکرش 
را می کردیم. اگــر از این دو فیلم و تعدادی 
از به یادماندنی ترین فیلم های ســینمایی 
دیگــر، صــدای راوی را حــذف کنیــم، 
هیچ چیــز باقــی نمی مانــد. خــب صدای 
راوی اگــر درســت بــه کار بــرود، ازعهــده 
کارهای زیادی برمی آید؛ می تواند مکمل 
رویدادهایــی باشــد کــه روی صحنــه رخ 
می دهد. می تواند به شناخت شخصیت ها 
کمــک کنــد، باورهــای مخاطب هــا را بــه 

چالش بکشد یا آن ها را فریب بدهد.
bunnystudio.com :منبع

»نگو، نشان بده«؛ مهم ترین قانون پذیرفته شده بین تمام فیلم سازان جهان است، اما رعایت کردن این اصل، به سادگی بیان کردن 

آن نیست. ما می دانیم که فیلم، ابزارهای مختلفی برای انتقال پیام سازنده اثر به مخاطب دارد؛ رنگ ها، صحنه ها، کنش ها، اتفاقات، 

صداها و دیالوگ ها. به کمک مجموعه این ابزارها می شود قصه را پیش چشم مخاطب آورد بدون آن که نیاز به سخنرانی درباره جزئیات 

باشد، اما گاهی در برخی فیلم ها، یک صدا  اضافه می شود تا قصه را برای مخاطب تعریف کند؛ »نریشن«. آیا استفاده از نریشن، قانون 

»نگو، نشان بده« را زیر پا می گذارد؟ اصال این صدا چرا به فیلم اضافه می شود و چه حرفی با ما دارد؟

مسیر 

    چرا خیلی از پزشک های متخصص، 

برای چند ماه دیگه وقت می دن؟

   برای این که تا چند ماه بگــذره یا دور از 
جونت به رحمــت ایزدی رفتــی و دکتر الزم 
نداری یا خوب شدی و بازم دکتر الزم نداری.

    یک ســوال از مامانم داشتم؛ مگه تو 

ــای قبلی  ــاق ه ــف ــال هــمــون ات ــری ــرار س ــک ت

نمی افته؟ دیگه چرا تکرارش رو می بینی آخه؟

   نه دیگه، آگهی بازرگانی وسطش فرق 
داره. تازه شم این جا مخصوص سوال کردن 

از ماست، نه مامان تون.

    چرا بعضی ها پشت پراید و سمند، آرم 

بنز و بی ام دبلیو می زنن؟ 

   چــون شــاید این طوری ماشین شــون 
تندتــر حرکــت کنــه یــا بقیــه فکــر کنــن به 
بنــز نزدیــک می شــن و درصــورت تصادف 
خرج شون میره باال و... . راستش همون اول 

می گفتم نمی دونم، بهتر بود.

    من از عروسی سلف سرویس بدم 

میاد. چون کوچک ترم همیشه باید برای 

همه فامیل ظرف ژله و ساالد پر کنم و ببرم 

سر میز. تهش به  خودم هیچی نمی رسه. 

   چه سرنوشت تلخی! واقعا این نسل با 
چه بحران هایی دســت وپنجه نرم می کنه. 
باباجــان،  زمان مــا بابام تو عروســی، نصف 

کباب من رو می ذاشت برای باجناقش، چون 
ازش پول قرض کرده  بود.

    مامان من یه جوری روی نظافت خونه 

حساسه که روی نظافت ما حساس نیست. 

   ای بابــا، واقعــا مامان تــون خونــه رو 
جاروبرقی می کشه، شما رو که بچه اش هستی 
جاروبرقی نمی کشــه؟ چقدر تبعیض! مامان 
من مو از روی فرش برمی داشت، می گفت »این 
مال کیه؟« ما برای ریزش مو هم باید جواب پس 

می دادیم. انگار خودمون گفتیم بریزه.

    جوانه، دقت کردی این خالل دندون 

روی همبرگر تاثیری روی طعمش نداره. 

   تازه تیز هم هســت، گلو رو خراش میده. 
ولی اون چتر روی آب میوه ها خوشمزه بود.

    یه توصیه به هم سن و ساالنم؛ هیچ وقت 

به کسی نگین من قلقلکی نیستم وگرنه شده 

با اره برقی پهلوتون رو ســوراخ می کنه که 

ثابت کنه قلقلکی هستین. 

   تاثیرگذار بود.

    چــرا همه از مدرسه می نالن امــا هی 

خاطره می گن ازش؟

   این کــه چیــزی نیســت. پســرها موقــع 
ســربازی گریــه می کنن، بعــدش از دو ســال 

سربازی، 20 سال خاطره تعریف می کنن. 

من قلقلکی هستم؛ امتحان نکنید

دانیال دایی داووداینا |  طنزپرداز

چه به یاد بیاوری و چه نه، هر شب خواب می بینی. گاهی خواب های خوب 
و خوشحال کننده، گاهی غمگین و دلگیر، بعضی وقت ها هم ترسناک و 
عجیب وغریب. این گروه اخیر یعنی کابوس ها معموال وقتی که نگران 
و مضطرب هستی، سروکله شــان پیدا می شــود. اگر دلت می خواهد 

درباره شان بیشتر بدانی، با من همراه باش.

وقتی می گوییم کابوس، منظورمان 1
خواب ترسناک است، اما تحقیقات 
منتشــر شــده در مجله »Sleep« نشــان 
داده  اســت که ترس، احساس برجسته 
در کابوس ها نیســت. محققان به کمک 
آزمایش های خواب دریافتند که بیشتر 
اوقــات کابوس هــا  بــا احســاس غــم، 

سردرگمی و گناه همراه هستند.

خــب می دانیــم کــه همــه کابوس 2  
می بینند، اما شــگفت زده خواهید 
شــد اگــر بدانیــد کابوس هــا مضامیــن 
مشترکی دارند که همه افراد در سراسر 
دنیــا آن هــا را تجربــه می کنند؛ فــرار از 
دست یک شــخص ناشــناس یا موجود 
ترســناک، ســقوط و برخــورد بــا مرگ 
یکی از عزیزان، بعضــی از کابوس های 

مشترک و تکرارشونده هستند.  

خالص شــدن از دســت کابوس، 3
غیرممکــن به نظــر می رســد، اما 
دانشــمندان می گوینــد اگــر موقــع 
کابــوس دیــدن، بتوانیــد خودتــان را 
متقاعد کنیــد که این فقــط یک رویای 
زشت است، می توانید کنترل نقشه را 
به دست بگیرید و از موقعیت آزاردهنده 
فرار کنیــد. تحقیقات نشــان می دهد 
کســانی که بازی های ویدئویی انجام 
بیشــتری  احتمــال  بــه  می دهنــد، 
می توانند کابوس هــای خود را کنترل 
کننــد؛ چراکه غوطــه ور شــدن در یک 
دنیــای غیرواقعی و کنتــرل اتفاقاتش 
بــرای آن هــا تجربــه دردســترس تری 

به شمار می رود.

بیشــتر خواب هــای مــا در همــان 4
ناحیه ای از مغز اتفــاق می افتد که 
محرک هــای بینایی در آن جــا پردازش 
می شــود، امــا اگر فقــط بخــش بینایی 
مغــز درگیر خــواب دیــدن اســت، پس 
چرا کابوس ها احساســات مــا را درگیر 
می کنند؟ محققان دریافته اند که مرکز 
واکنش عاطفی مغز  یعنــی »آمیگدال« 
هــم هنــگام کابوس هــای شــبانه فعال 
اســت. شــدت احساســاتی کــه حیــن 
کابوس دیدن تجربه می کنید، می تواند 
ضربــان قلــب و تعــداد تنفــس شــما را 
به انــدازه ای افزایــش دهــد که بــدن را 
تحریک کند تا بیدار شــوید و با خطرات 
بالقوه ای که ممکن است با آن ها روبه رو 

شوید، مقابله کنید.

زیاد شــدن دفعات کابوس دیدن، 5 
هشداری است که به شما می گوید 
بهتر است با یک درمانگر مشورت کنید، 
اما دانشمندان، جنبه شگفت انگیزی در 
کابوس پیدا کرده اند که آن ها را مجاب 
می کنــد که ایــن نــوع خواب هــای بد، 
می تواند برای ما مفید باشد. کابوس ها 
معموال انعکاسی از اســترس و نگرانی 
هستند. وقتی از خواب بیدار می شوید 
و رویای بدتــان را به یــاد می آورید، مغز 
شما محتوای کابوس را متعلق به زمان 
گذشــته می پنــدارد و کمــک می کند 
که بتوانیــد از نگرانی فاصلــه بگیرید. 
به عالوه پردازش و مواجهه با خاطرات 
عینــی بــرای مغــز، آســان تر اســت از 

اضطراب های عمومی و انتزاعی.

tuftandneedle.com، healthcentral.com :منابع

الهه توانا| روزنامه نگار

در رشته 
فرش   موفقیت 
باال و درآمد 
خوب، برای 

عده محدودی 
در دسترس 
خواهد بود؛ 

کسانی که صرفا 
به کسب درآمد 
فکر نمی کنند و 

ذوق و عالقه شان 
را به کار 
می گیرند

 نریشن روی فیلم 
چی و چگونه؟

شاید از اطرافیان تان شــنیده  باشــید که فوبیای ارتفاع دارند یا به طور مثال،از بودن در یک محیط تنگ و بسته، دچار 

هراس می شوند. شاید هم خودتان چنین چیزهایی را تجربه کرده   باشید؛ به طور مثال،ممکن است به دیگران بگویید 

فوبیای حشــرات دارید یا حرف زدن درمقابل جمع، شــما را حســابی می ترساند. فوبیا چیســت؟ هر نوع ترسیدنی را 

می توانیم فوبیا بنامیم؟ فوبیا داشتن چیز ترسناکی است؟ با این ترس چه می شود کرد؟

فوبیا چیست؟ 

فوبیــا، واکنش ترس شــدید به یک چیز یــا یک موقعیت خاص اســت 
که در آن، ترس با خطر احتمالی تناســب ندارد، اما بــرای فرد دارای 

فوبیــا، خطر واقعــی به نظر می رســد. فوبیــا در فــرد نگرانی، 
ناراحتی و اجتناب از موضوع ترس ایجاد می کند 

و در فعالیت هــای عــادی او اختــالل بــه 
وجود مــی آورد. به طور مثال،کســی 

که فوبیــای رعدوبــرق دارد، اگر 
یــک روز هواشناســی بــاران و 

توفــان پیش بینی کنــد، آن 
روز بــه مدرســه نمــی رود. 
تــرس در فوبیــا، شــدید، 
خسته کننده و آزاردهنده 
دادن  دســت  از  اســت. 

فوبیــا  کــه  فرصت هایــی 
مانع رســیدن به آن ها شــده، 

ناامیدکننده اســت. ترســیدن از 
چیزهایی که دیگران با آن ها مشکلی 
ندارند، باعث شرم و خجالت در افراد 

می شــود. فوبیا گاهی زمینــه را برای 
مسخره شدن و آزار دیدن ازسوی دیگران 

فراهم می کند.

فوبیا از کجا می آید؟

برخی از فوبیاها زمانی ایجاد می شود که فرد تجربه ترسناکی از یک 
چیز یا موقعیت خاص داشته  باشــد. یک ساختار کوچک مغزی به نام 
»آمیگدال«، تجربیاتی را که باعث تحریک احساسات قوی می شود، 
پیگیری می کنــد. هنگامی کــه یک چیز یــا موقعیت خــاص واکنش 
ترس شــدیدی ایجاد کند، آمیگدال بعد از آن هر بار که فرد با آن چیز 
یا موقعیت روبه رو می شود یا حتی به آن فکر می کند، با ایجاد واکنش 
ترس به او هشدار می دهد. به طور مثال،ممکن است شخصی پس از 
نیش خوردن در یک موقعیت خاص ترسناک دچار فوبیای زنبور عسل 
شود. برای آن شخص، نگاه کردن به عکس زنبور، دیدن یک زنبور از 
راه دور یا حتــی راه رفتن در نزدیکی گل هایی که ممکن اســت زنبور 

روی آن ها نشسته باشد، ترسناک خواهد بود. با این حال، گاهی اوقات 
ممکن است هیچ رویداد مشخصی وجود نداشته  باشد که باعث فوبیا 
شود. برخی از افراد ممکن است به دلیل ویژگی های شخصیتی که با 
آن متولد شده اند، ژن های خاصی که به ارث برده اند یا موقعیت هایی 
کــه تجربــه کرده انــد، دربرابر ترس ها حســاس تر 
باشــند. افــرادی که تــرس یــا اضطراب 
شدید دوران کودکی را تجربه کرده 
اند، احتمال بیشتری دارد که به 

یک یا چند فوبیا مبتال شوند.

فوبیا درمان می شود؟

فوبیا داشــتن، تــرس و نگرانی 
دارد؟ روان شناس ها می گویند 
داشــتن فوبیــا نشــانه ضعــف یــا 
نرســیدن بــه بلــوغ نیســت. این 
ترس، پاســخی اســت کــه مغز 
در تــالش بــرای محافظــت 
از فــرد  یــاد گرفتــه  اســت. 
هشــدار  سیســتم  درواقــع 
مغــز، یک زنــگ خطــر کاذب 
و تــرس شــدید ایجــاد می کند 
که متناســب بــا موقعیت نیســت. 
خب اگرچــه فوبیا داشــتن ترســناک 
نیســت، اما پیشتر اشــاره کردیم که می تواند 
در زندگی فرد، اختــالل ایجاد کند. خبر خــوب این که افراد 
از طریق مواجهه تدریجی با ترس های خــود یاد می گیرند که بر فوبیا 
غلبه کنند. البته اولش آسان نیســت، اما یک درمانگر ماهر می تواند 
کار را آســان  کند. فــرد ابتدا دربــاره موضوع ترس خود، فهرســتی از 
شدید تا خفیف، می نویسد. به طور مثال،کسی که از گربه می ترسد، 
نگاه کردن به عکس گربه او را کمتر می ترساند تا ایستادن کنار گربه 
و نوازش کردن آن. درمانگر، مرحله به مرحله از کمترین تا بیشــترین 
موقعیت هراس آور، فرد را همراهی می کند. او را به هیچ  کاری مجبور 
نمی کند و تکنیک هایی مثل تنفس، آرام سازی عضالت و... را به کار 
می گیرد تا درنهایت مغز یاد بگیرد که نحوه واکنشش به موضوع ترس 
kidshealth.org :منبع را تغییر دهد. 

فوبیا داشتن، نگرانی دارد؟ 
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نمایی نزدیک از بال یک سنجاقک

رفقا سالم!
بده تا احساس تنهایی نکنین.»جوانه« هم این جاست که به حرف ها و دغدغه های شما گوش بزرگ ترها با کار و زندگی به معنی دوست نداشتن شما نیست. اصال براشون مهم نیستیم. تو ما رو تنها نذار.« رفیق عزیزم، درگیری زندگی خودشون هستن و هیچ کسی ما رو دوست نداره. انگار نیست، حتی خواهر و برادرهامون. همه دنبال درک نمی کنن. فقط پدرومادر منظورم »جوانه، خانواده هامون ما رو 
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والسی برای زندگی  
پرنیان پاک روان | خبرنگار افتخاری جوانه 

امروز بعد از امتحانی که با وجود آسان بودن باز هم در یکی از سواالتش دچار اشتباه شده  بودم، 
راهی همان مقصد همیشگی شــدم تا برای دقایقی احساســات درونم آرام بگیرد؛ در راه خانه 

مامان  اکرم، سری به کتاب فروشی محبوبم زدم. مدت ها بود 
به  این فکر می کردم که دوباره شــروع به نوشتن کنم. 

میان افکار ســیاه و درهمی بودم که آواز گوش نوازی 
داخل کتاب فروشی پخش شد؛ قطعه ای آرام 

و کمــی ســوزناک. بــه دختــر جــوان 
کتاب فروش لبخندی زدم و نام قطعه را 
گفتم: »والس گرینکو«. او هم لبخندی 

زد که در نظرم بســیار زیبا آمد. در جوابم 
گفت: »اوه، یک لحظه اشــتباه کردم. شبیه 

قطعه »َاِملی« بود!« من اما،  نت به نت آن قطعه را 
درک کرده  بــودم. لحظه ای با خود اندیشــیدم که در 

هیاهوی کتاب فروشی و میان مردم مشغول خرید، می توانم 
والس گرینکو را بشنوم، از آن لذت ببرم و حتی بنوازمش! به دستانم نگاهی انداختم. دقایقی 
بعد هنگامی که کتاب فروشی را ترک می کردم، افکار سیاهم را جایی میان نت های موسیقی و 

کاغذهای سفید رها کرده  بودم.

  دوستان خوب جوانه! شما هم می توانید آثارتان را از 

طریق شماره های باالی صفحه برای مان بفرستید تا با 

اسم و عکس خودتان چاپ کنیم.
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 Engin Selcuk :اثری از

و به فــرش نه  به عنــوان یــک کاالی صنعتی 
بلکه به چشم هنر نگاه کنید. در رشته فرش 
هم مثل دیگر شــاخه های هنــری، موفقیت 
بــاال و درآمد خــوب، بــرای عــده محدودی 
در دســترس خواهد بود؛ کســانی که صرفا 
بــه کســب درآمــد فکــر نمی کننــد و ذوق و 
عالقه شــان را بــه کار می گیرنــد. اکنون در 
صنعت فرش ایــران، بازار کار گســترده ای 
وجود ندارد، چون از دهه 70 به این طرف، 
صــادرات فرش مــا ســقوط عجیب وغریبی 
داشته  است،اما با این حال رسیدن به درآمد 
خــوب بــرای عالقه مندانــی کــه بــا جدیت 
تالش  و ارزش افــزوده ای به این بازار اضافه 

می کنند، اتفاق بعیدی نیست.

    موفقیــت در رشــته فــرش چطــور 
به دست می آید؟

مطالعــه بصــری آثــار هنرمنــدان پیشــین 
کــه امــروز صاحــب اسم ورســمی هســتند 
و  مختلــف  موزه هــای  در  آثارشــان  و 
حراجی هــای معتبــر دنیــا وجــود دارد، 
تجزیه وتحلیــل آثــار این افــراد و اســتفاده 
کــردن از آن هــا بــا نگاهــی نــو، الزمــه 
موفقیــت اســت البتــه بــه ایــن شــرط کــه 
از امکانــات جدیــد هم بهــره ببریــد؛ یعنی 
بــرای مثــال از شــبکه های اجتماعــی و 
دیجیتال مارکتینــگ، بــرای معرفــی بهتر 
فرش دستباف ایران به دنیا استفاده کنید.

    کار کــردن در حــوزه فــرش چــه 
خوشی ها و دشواری هایی دارد؟ 

برای من که در حوزه طراحــی کار کرده ام، 
بهترین قسمت کار آن جاســت که از ایده ام 
در بــازار اســتقبال می شــود و مخاطب پیدا 
می کند. بخش دشــوار کار هم این است که 
چون بازار فرش همیشه سنتی بوده و هنوز 
هم هست، به سختی جوان ها را می پذیرد. 
نوع بافــت و فرایند تولیــد فرش در بــازار ما 
همچنان سنتی اســت، برای همین دربرابر 

ایده های جدید مقاومت نشان می دهد. 

   

 

  

مثال: 

Her grandmother gave her a 
jar of homemade jam .

ترجمه:  مادربزرگش یک شیشه مربای 
خانگی به او داد.

شبیه ولی متفاوت

مثال:

She jammed the books in a 
box .
ترجمه:  او کتاب ها را در یک جعبه 

چپاند.

Jam
متراکم، چپاندن 

Jam
مربا 

زیروبم هنر فرش 
رشته دانشگاهی فرش چه گرایش هایی دارد، بازار کارش چطور است و به درد چه کسانی 

می خورد؟

آثار شما 

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید
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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.

10. عشق فرنگی-کنار-پشت گرمی 11. خاص- چادر 
ترکمنان-گرفتنی از هوا  12. نوعی بیماری خونی

عمودی :1. بنام ترین ملکــه فرعون-ضربه پیــچ دار در 
تنیس 2. آماس حــاد غده بناگوشــی-منحرف 3. مردار-
گوهرشناسی 4. داستان عاشــقانه-آخرین نازی 5. عدد 
فوتبالی-رده بندی 6. ســاح کاشــتنی-واحد ســنجش 
اختاف پتانسیل-گیاه 7. افسانه گو-باشگاه یونانی-نحس 
8. بسته نور و انرژی-حرف نداری 9. طعم خرمالو-جنجال 
10. انبر-همراه شلوار 11.کمیاب-آش عدس 12. شهر 

بی قانون-دریا ساالر

افقی:1. از شــگفتی های معماری در دنیا 2. مذکر-قوم تاریخی مکزیک-پوشــاننده 3. 
فدراسیون جهانی کشــتی-ملح-حاد 4. همســر اســکندر-زهتاب 5. پیکر- ساز تنها 6. 
ورزشگاه باشگاه لیدزیونایتد 7. دماپا 8. مظهر پایداری-ساز چوپان 9. ماح-مخلوط کن 

افقی:1. غذای شــمالی-باالی فرنگی 2. چــروک-از هفت سین-ســیاره مریخ 3. تپه-
مطیع-قبر4. میوه تابســتان-تله 5. نقش هنری-حد- عنوان انگلیســی 6. نوشــدارو 7. 
عکس برداری از روی اسناد 8. شــروع-حیدر-زینت رو 9.آیین-کاالی صنعتی کار نکرده 

10. نارس-درخت انگور-جدید 11. سم-مسابقات 
سراسری در ورزش-واحد شمارش احشام 12. ضمیر 

داخل-سوغات اصفهان

عمودی :1.  زندگــی نامه-زراعت 2. نشــانه اســم 
مصدر-دلیر- بــرف روب 3.آدمکش-خشــب-نمک 
هنــدی 4. ورقه نــازک آزمایشــگاه-تار-طعم خرمالو 
5. برگ برنده-فیلمی بــا بازی پریناز ایزدیــار 6. ماده 
آســفالت-ابزار بنایی 7. پررونق-ســرور 8. تب نوبه-
شکم بند طبی  9. شــهر مذهبی-رجل-اساس 10. 
تخم مرغ انگلیســی-طرار-بهابازار 11. کاال-ضمیر 
خودخواه-زائوترســان 12. پــور- اصــاح بی نظمی 

دندان ها

پاسخ  ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها
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پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید
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ســخنگوی کمیســیون عرمان: بحران آب نداریم، 
بحران مدیریت منابع آیب داریم

مردم: عه چه بحران آشنایی!

اتج: امکان حضور ابنوان از هفته آینده در ورزشگاه 
آزادی فراهم است 

بانوان:  این بازی های سطح باال ، پرگل و پرهیجان واقعا هم 

تماشا کردن داره!

حناچی، هشردار سابق هتران: زمین لرزه از آن چه فکر 
یم کنیم به ما نزدیک تر است

زمین لــرزه : من هی مالحظه می کنم ، شــما خودتون رعایت 

نمی کنین!

االغ نر 7 میلیون، هر کیلو شــیر االغ 250 هزار و هر 
250 گرم روغن این حیوان 125 هزار تومان قیمت دارد

شــهروندان: دیگه به کســی نگیم خر، چون فحش نیست، 

تقدیر و احترامه!

 یکی از قوانین مورفی هست که طبق اون اگه با دوستات 

جایی نری، اون برنامه بهترین و باحال ترین می شــه و مدام 

ازش خاطره می گن. 

  نهنگ ها وقتی از هم می پرسن »حالت خوبه؟« می گن: 

»نه هنگم«.

  یکی از قوانیــن جالب رانندگــی تو ایــران اینه که یکی 

پشــت ســرت نور باال زد الزم نیســت بری کنار، سرعتت رو 

این قدر زیاد می کنی که ماشین عقبی راضی بشه.

عابر بانک عزیز، آبروی ما رو نریز

قبًا ضایع شدن اشــکال مختلفی داشــت، از ُسر خوردن 
جلوی در دانشگاه تا بادگلو زدن تو جلسه خواستگاری، اما 
االن راجع به همه اینا فرهنگ  سازی شده و بخش ساده  ای 
از زندگی محسوب می شه که به ندرت هم اتفاق می  افته، اما 
ضایع  شدن مدرن اینه که بری دم عابربانک و بگه »موجودی 
شــما کافی نیســت«! به  خصوص این  که همــه بیخ گوش و 
دماغ آدم هســتن و منتظرن کارت تموم بشه. بعدشم بقیه 
ضایع شــدن  ها نادره، اما این  هی تکرار می شــه. خیلی از 
عابربانک  هــا زیر 50 تومن پــول نمی دن. کلی ســروصدا 
می  کنه، بعد یک 50 تومنی کهنه میاد بیــرون، اما امان از 
روزی که 50 بخوای و فقط 40 موجودی داشــته باشــی. 
40 تومن نمی ده و برای 50 هم اون پیام کذایی »موجودی 
کافی نیست« میاد. خب این پیام رو یه  ذره نرم نرمک به آدم 
بده. با یک لحن و ادبیات دیگه بگو. مثا بگو: »دستگاه ما 
اســکناس تانخورده نداره، لذا از سرویس دادن معذوریم«  
یا بگــو: »موجودی شــما یــه ذره حالش بده، فعــًا بردنش 
درمونگاه«. اصًا بگو: »تو خوبی، اما عابر بانک ما لیاقتت رو 
نداره«. حتی می شه بگی: »بین خودمون باشه اما اون قضیه 
کنسله«  یا می تونی بگی: »عه اون  جا رو، کاغه اومد«  تا بقیه 
که کله  شون تو نمایشگر عابربانکه ذهن  شون منحرف بشه و 
بعد بگی: »موجودی کافی نیست«. خاصه عابربانک عزیز، 

آبروی ما رو نریز. ممنون   

تاپخند

تیتر خند

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

کدام شماره، این تصویر را کامل می کند؟

اختالف تصاویر:

دست فرمون:
سفید عقب، زرد پایین، نارنجی چپ، 

قرمز چپ، آبی باال

تست هوش:
عامت سوال تعداد مثلث هاست که 

با توجه به این شکل، عدد 13 است. 

9 مثلث کوچک + 3 مثلث متوسط + 

1 مثلث بزرگ

ب :
سیر یا

م

جورچین:  تصویر شماره 2

شرح در متن: 

جورچین

نیاز طنزی

افسرده قوررر

ســالم و روز خــوش. یک پنج شــنبه دیگه 
و یــک مســابقه »چــی شــده« دیگــه. این 
هفتــه تصویــر یــک قورباغــه افســرده رو 
انتخاب کردیم تا شــما براش یک جمله یا 
دیالوگ طنز بنویسید و تا ساعت 24 روز 
سه شنبه برای ما بفرســتید. حتما ابتدای 
پیامک بنویســید »چی شــده« و اسمتان 
را هم آخر پیامــک بنویســید. بامزه ترین 
و خالقانه تریــن جمله  هــا، بــه اســم خود 

نویسنده ها چاپ خواهد شد. شماره پیامک ما 2000999  است و چند نمونه هم می آوریم. 

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

مسیریاب 

شرح در متن

دست فرمون

با 5 حرکت، خودروی سفید را از پارکینگ بیرون بیاورید.

شرح در متن

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

کنید؟

عالمت سوال را بیابید.

اختالف تصاویر

تست هوش

برای
 کودکان

چی شده؟منتخب  چی شده؟

    وقتی می فهمی قورباغه ای که یک هفته عاشقش بودی، عروسک بچه بوده!

    اگه حقوق این ماهم رو هم دست نزنم، دقیقا 15 سال دیگه این موقع می تونم یه پراید 80 نسبتا 
تمیز بخرم!

    وقتی جلوی در رستوران در حال تبلیغ و ِقر دادن بودی و یکی گفته چقدر صدات آشناست!
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