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 آقای آبفا معضل »کشف رود« با 
بگیر و ببند خبرنگار حل نمی شود!

 عکس های خبرنگاران خراسان از تخلیه فاجعه آمیز فاضالب در کشف رود 
پس از توقیف کارت حافظه دوربین توسط مسئوالن آب و فاضالب پاک شد!
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کتاب »عصرهای کریسکان« به 
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چند باور درست و غلط درباره 
کیسه های هوا
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 آیا اسنپ چت به عزت نفس ما 
آسیب می رساند؟

زندگی سالم

 رئیس قوه قضاییه خبرداد:

آغاز رسیدگی به مصادیق 
روشن ترک فعل در دستگاه ها
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 خیره کننده ترین 
مناظر برفی ایران

تصاویری  از طبیعت و تکنیک های 
عکاسی در روزهای برفی

زندگی سالم

وعده های سرخرمن جهاد 
کشاورزی برای حل مشکل 

روغن و شکر  
خراسان رضوی

 مشت مرگبار در نزاع پدرها !

سروصدای کودکی در آپارتمان 
بزرگ ترها را به جان هم انداخت
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   خراسان رضوی

 قطب نمایی نوین 
برای ایران و روسیه

با ســفر رئیس جمهور کشــورمان به روســیه، هر دو 
کشور نیاز دارند تا به روابط...

یادداشت روز

سهیل جمشیدپور
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  صفحه 12
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 سراب 
هیرمند!

ماجرای بازشدن دریچه های سد 
کمال خان و فرجام وضعیت آبی 

هیرمند

گالیه های رامبد، شوک در 
اردوگاه سرخ و نفاق بی پایان 

فصل جدید روابط ایران و روسیه   صفحه  های 6، 5 و 3اردوغان!

پنج شنبه
30 | دی |1400

20 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

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

. چاپ همزمان در مشهد و تهران
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. تکشماره 40000 ریال در مشهد
. تکشماره 25000  ریال در شهرستان ها

رئیسی و پوتین 3 ساعت در کاخ کرملین با یکدیگر گفت وگو کردند؛ همکاری های دوجانبه در حوزه زیرساخت، 
انرژی، بانکی و جهش تجارت بین 2 کشور محور اصلی گفت وگوهای 2 رئیس جمهور بود 
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

تلگرام :9۰33337۰۱۰                  پیامك: 2۰۰۰999               تلفن: 37۰۰9۱۱۱ ۰5۱                 

در خصوص مصرف بنزین در خودروهای  •
ایرانی و ترکیه نوشتید. خیلی مسائل دیگر 
ــوازم گازسوز منزل هم همین  کشور مثل ل
مشکل را دارد. الاقل برای خودروها می توانند 

درست تنظیم کنند.
 مسئوالن ایــران خــودرو در خصوص عمل  •

نکردن ایربگ خودروهای تصادفی گفته اند که 
خود اشخاص آن ها را غیر فعال کرده اند. خب 
سمت شاگرد رو می شه غیرفعال کرد سمت 

راننده که نمی شه آقایان متخصص!
آقــای وزیــر نفت االن که در مسکو تشریف  •

دارید می توانید از وزیر انرژی روسیه سوال 
کنید شما در مصرف انرژی چه کار کردید و 
چه خدماتی به مردم دادید که با توجه به هوای 

سرد شما، مصرف پایین است؟
  وزیــر مهاجرت استرالیا قاطعانه روادیــد  •

جو کوویچ صرب مرد شماره یک تنیس جهان 
را به دلیل فاقد مدارک بهداشتی رد و او را از 
استرالیا اخراج کرد. قوانین باید این جوری 
رعایت شود و استثنایی هم برای هیچ کس 

نداشته باشد.
ــورس خارج  • ــازار ب علت افــت هــای شدید ب

شدن سهامداران از بورس و خرید و فروش ارز 
دیجیتال است. دولت باید غیر از صادرات و 

واردات به ارز دیجیتال هم نظارت کند.
ــورس را  • ــ ــی زاده چــی شــد ب ــاض ــای ق ــ آق

می خواستی سه روزه درســت کنی؟ آقای 
رضایی چی شد خبرهای خوش بورسی در 
آذر ماه؟ چرا با روان مردم بازی می کنید؟ 
چرا کــاری را که انجام دادنــش محال است 

قول می دید؟
سطِح توقع تان را از آدم های اطراف تان،  •

بچسبانید کِف زمین! کنار بیایید با خودتان که 
آدم ها همین اند؛ قرار نیست همیشه مطابِق 

میِل تو رفتار کنند. تجربه کردم که می گو یم.
چند روزگذشته تیبا۲صفر خریدم که موتور  •

برف پاک کنش سوخته. نمایندگی و خود سایپا 
جواب گو نیستند. این ایام بارونی به علت نبود 
موتور برف پاک کن ماشین خوابیده. لطفا 

گزارشی تهیه کنید.
حداکثر  • فــدای  را  آدم  میلیون   80 لطفا 

صدهزار نفر که اگر شرکت های خودروساز 
تعطیل شوند بیکار می شوند، نکنید. اون 
صدهزار نفر را فدای 80میلیون نفر بکنید 

بسیاری از مشکالت کشور حل می شود!
...آخر این چه قانونی است تو این وضعیت  •

برایم  بر درآمــد  ۲0 میلیون مالیات  کرونا 
ــد مــی بینید؟  زده انــــد؟! آقــایــان شما درآمـ
کجاست درآمـــد؟ باید جمع کنم. ایــن بود 

حمایت از تولید کننده؟
 مسئوالن فکر کنند تیم پدیده، استقالل  •

و  برنامه  کلی  کــه  مشهدند  پرسپولیس  و 
هماهنگی برایشان می کنند. حیف است این 

تیم با این نتایج در حال سقوط است.
ــد که  • ــرده ای  فکر کنم بــه کلی فــرامــوش ک

یوتیوب در ایران فیلتر است. بهتر است قبل از 
آموزش درآمدزایی از یوتیوب به آقایان سیاست 
گذار برای فضای مجازی بفرمایید که لطفا 

حداقل دست از سر یوتیوب بردارند.
 خواستم شما پیگیری کنید که این قضیه  •

دزدی کابل های مخابرات بسیار مشکوکه. 
االن اکثر مناطق مشهد حتی شاندیز فقط میان 
حدود ۲0 سانتی متر یا نیم متر سیم را با سیم 
چین می چینند. آخه دزد اگر باشه همه سیم 
ها را باز می کنه نه این که اندازه 4 انگشت قطع 
کنه. بعد مخابرات تماس می گیرم می گه سه 
ماه دیگه نوبت شماست. از هر کس می پرسم 

همین قدر سیم را دزدیده اند!
ــای  • ــو ایــن مملکت؟ آق ــه خــبــره ت ــا چ ــع واق

کمیسیون تلفیق می گی نون گرون نمی شه 
واقعا نمی دونی حداقل هزار تومان همین 

هفته اخیر گرون شده؟
آقای رئیسی عده ای به عمد دارنــد بورس  •

و صــنــایــع پتروشیمی و صــنــایــع و مــعــادن 
رو با مدیریت های غلط نابود می کنند. آیا 

می دانید؟
شــهــرداری مشهد شمشیر رو از رو بسته  •

عــوارض نــوســازی را دقیقا دو برابر کــرده. 
یک واحد آپارتمان در بولوار فردوسی داریم 
ــزار تومان بوده االن کردند  پارسال 600ه
یک میلیون و ۲00هزار تومان! آخه بگید من 
حقوقم نسبت به پارسال دو برابر شده است 
و آیا حقوق کارگران یا رفتگران شهرداری را 
هم دو برابر می کنید؟ ما که راضی نیستیم. 
لطفا صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید.

کیفیت آب شــرب مشهد به خاطر میزان  •
باالی گچ آن خیلی نامناسب است به طوری 
که در تابستان کولرها و در زمستان پکیج ها 
را مختل می کند. حاال ببینید با بدن انسان 

چه می کند.
ــی بــازگــشــایــی  • ــردوسـ ــاه فـ ــگ ــش  چـــرا دان

نمی شود؟ پسرم ترم 4 است و با این که خیلی 
هم می ترسه ولی می گه واقعا خسته شدم. 
حتی یک بار هم دانشگاهش رو ندیده. حداقل 

نیمه حضوری بشه.
 آقای محترم که می فرمایید  10 هزارتومان  •

برای یک قبض برق چیزی نیست! میلیون ها  
10هزار تومان چقدر می شود؟! حاال برو به 

صورتت آب بزن!
خیلی جالبه دولت قبل ارز 4۲00 تومانی  •

را آورد و مردم و اقتصاد را بدبخت کرد. همین 
هایی که االن می خوان ارز 4۲00 تومانی رو 
حذف کنن و باز مردم رو بدبخت تر از همیشه 

کنن چرا اون موقع جلوشو نگرفتن؟
متاسفانه در کشور ما همه قشرها می توانند  •

درباره حقوق شان اعتراض کنند به جز نظامیان، 
پس حرف نظامی های مظلوم با حقوق کمتر از 

یک کارگر را چه کسی می شنود؟...
لطفا مسئوالن هم از خودروهای داخلی  •

استفاده کنند تا نسخه ای را که برای مردم 
پیچیدند خودشان هم استفاده کنند.

مثل این که تأمین اجتماعی نمی خواهد  •
ــوق ســـال 1400  ــق ــرات اضـــافـــه ح ــاطـ خـ
بازنشستگان مخصوصا همسان سازی را که 
5 ماه طول کشید فراموش کند! مسئوالن 

آستین ها را باال بزنند. 

 قطب نمایی نوین برای ایران
 و روسیه

با سفر رئیس جمهور کشورمان به روسیه، هر 
ــط خود در قالب  ــد تا به رواب دو کشور نیاز دارن
برسازی مفهوم »قطب نمای نوین همکاری های 
ــارغ از نــوع دولــت هــای حاکم بر  ــردی«، ف ــب راه
هر دو کشور در بلند مــدت به علت اقتضائات 
ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک که فضای جهانی، 
در  بیندازند.  جدیدی  نگاه  کند؛  می  ایجاب 
ــن  مــجــال؛ ابــتــدا مــوانــع، سپس زمینه های  ای
همکاری و در پایان، چرایی و چگونگی رسیدن به 
»قطب نمای نوین همکاری ها«، بررسی می شود.

 الف. موانع
۱-فرهنگ راهــبــردی: فرهنگ راهبردی 
از دل شرایط عینی، جغرافیایی، اقتصادی و 
سیاسی و در روندهای مشخص تاریخی و نقش 
آفرینی های ملی، منطقه ای و جهانی، ایجاد 
می شود و در اثر غلبه   آن بر وضعیت کنونی، به 
استیالی نوعی نوستالژی تاریخی و سنگینی 
سایه  کهن الگوهای ژئوپلیتیکی می انجامد. به 
عنوان مثال؛ هر کدام از جنگ های ایران و روس 
در دوران صفویه و قاجاریه و در چهار دوره و پس 
از آن رخدادهای جنگ های اول و دوم جهانی، 
هژمونی عصر شوروی و وقایع جنگ سرد تا زمان 
جنگ ایران و عراق و پس از آن وضعیت فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه  ۹0 میالدی 
به عنوان پارادیم های کلی خارجی به نوعی 
در فرهنگ شیعی و حماسی ایرانیان و بر تضاد 
فرهنگ اسالو_ارتدوکس با فرهنگ لیبرال 
برخی نیروهای داخلی روسیه، بازتاب های خود 

را داشته است.
2- نگاه تاکتیکی: روس ها و ایرانی ها در اثر 
شرایط و اجبارهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک 
ــدام در طــول دوره هـــای همکاری نگاه  هــر ک
تاکتیکی به یکدیگر داشته اند که این نوع نگاه؛ 
پاسخگوی هیچ کدام از طرفین در شرایط جدید 

جهانی نیست.
3- نقش منفی رژیم صهیونیستی، بریتانیا 
و ایاالت متحده:برای بررسی مانع سوم باید دو 
مسئله  مهم را در نظر داشت که عبارتند از: شیطنت 

برخی بــازیــگــران بــرای جلوگیری از نزدیکی 
روابــط ایــران و روسیه، تاثیر گــذاری بر نخبگان 
سیاسی دو کشور برای ایجاد زمینه  بی اعتمادی 
و طراحی هایی که مانع ارتقای سطح روابط دو 
کشور از سطحی معمولی به سطحی باالتر شود 
و ارضــای نیازهای فــوری ژئوپلیتیکی و دیگری 

ژئواکونومیکی روسیه یا ایران به صورت مقطعی.
ــط دوجــانــبــه  بــا دیــگــر کــشــورهــا و  ــ ۴-رواب
سیاست های منطقه ای: این مانع بیشتر به 
وسواس ژئوپلیتیک روسیه در کشورهای حوزه  
خزر و مسائل مربوط به خــزر، منطقه قفقاز و 
نقش جدید اقتصادی خاورمیانه و خلیج فارس 

در انگاره های استراتژیک روسیه بر می گردد.
ــرژی: هر دو کشور در زمینه   5-اقتصاد و ان
اقتصادی در اثر سیاست قدرت های جهانی با 
مشکل مواجه هستند و این تحلیل وجود دارد 
که به دلیل اتکای روسیه به صنعت نفت و گاز و 
اهمیت انتقال آن به اروپا، روسیه، ایران را که 
دارای ذخایر عظیم انــرژی است به چشم یک 

رقیب ببیند.
۶- پرونده  انرژی صلح آمیز هسته ای ایران 
و مسائل مربوط به خرید سالح از روسیه: 
غرب سعی می کند روسیه را از کمک تمام عیار 
به ایران در این موضوعات با روش های گوناگون 
سلبی و ایجابی منصرف کند و گاهی هم ممکن 
است که روسیه بــرای کسب اهــداف سیاست 
خارجی اش؛ در اوکراین و سایر مناطق، از این 

ابزار استفاده کند.
ب. زمینه های همکاری

اگــر استراتژیست هــای هر دو کشور نگاهی 
معنادار و ژرف نگر به اکنون و آینده  روندهای 
جــاری بر وقایع و سناریوهای جهانی داشته 
باشند، به خوبی درخواهند یافت که گم گشته  
بیشینه سازی قدرت و توان ملی، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی، امنیتی، منطقه ای و جهانی 
هر دو بازیگر در ایفای نقش مکمل متقابل در 
نقشه  رسیدن به »سند قطب نمای همکاری های 
استراتژیک جدید« اســت. کافی است هر دو 
کشور متوجه تهدیدات دامنه دار و تمام ناشدنی 
باشند که از طرف قدرت های غربی برای منطقه  
اوراسیا و غرب آسیا تدارک دیده شده است و دو 

هدف عمده را دنبال می کند: 
1-مهار و عقب راندن روسیه.

۲-مهار و ضعف ایران که به روشنی در اسناد 
امنیت ملی قدرت های غربی وجود دارد.

بدیهی است که مشغول شدن ایــاالت متحده 
به چین، هرگز مانع توجه به ایــن دو موضوع 

نمی شود و قطعا در زمان مناسب همچنان که 
اکنون نیز مشغول تخریب روابط ترکیه، هند، 
اندونزی و مصر با روسیه است و از سویی دیگر 
درصدد افزودن دو کشور حوزه  اسکاندیناوی 
به ناتوست و احتماال، با نگرانی های روسیه در 
شرق اروپا به شکل مصلحت آنی برخورد کند 
نه یک همکاری اصولی، بــرای دسترسی به 
منابع سیبری، اوراسیا و آسیای میانه، موجب 
خواهد شد تا دشنه اش را فرود بیاورد.روسیه 
ــران هر دو جــزو مناطق تاریخی و تمدنی  و ای
بزرگ و مستقل هستند و نیازی به غربی شدن 
ندارند و کلید انتفاع هر دوی آن ها از بازار اروپا؛ 
تنها در سایه  همکاری نوین، میسر خواهد بود 
نه گفت و گو یا چالش مجزای صــرف یک به 
یک با غرب.اگر طراحی سیاست های روسیه 
از مسیر مواجهه با منافع یا تهدیدات آنی؛ به 
مسیر طراحی استراتژی های منعطف افق نگر 
و آینده شناسانه تغییر ریل بدهد و ادراکــات 
مشترک استراتژیک دو سویه در میان هر دو 
معنایی  منظومه   و  سامانه  تشکیل  به  بازیگر 
استراتژیک جدیدی بینجامد؛ ایران و روسیه به 
قلب و مغز میان شرق و غرب در اوراسیا و غرب 
آسیا، تبدیل می شوند که از یک سو؛ به مدد 
کریدورهای تجاری و انرژی از یک ظرف مشترک 
ــرد سیراب می شوند)عالوه  ــرد-ُب ُب همکاری 
بر حوزه  وسیعی از دسترسی های دریایی که 
از مدیترانه تا خلیج فارس را در بر می گیرد( 
و از سویی دیگر به لحاظ امنیتی، در مقابله با 
تروریسم، تهدیدات ژئوپلیتیکی غرب و شرکایش 
سرزمینی،  و  جمعیتی  فرسایش  همچنین  و 
در میانه  جنگ های شناختی و ترکیبی غرب 
علیه روسیه و ایــران به پیروزی می رسند و در 
یک پروسه  مشخص می توانند در زمینه  توسعه  
پایدار و متوازن، جوابگوی نیازهای حال و آینده  
مردم خود باشند. روسیه تنها با اتکا به این امر که 
اتحادیه های غربی در آستانه  فروپاشی هستند 
در قالب ایده  خوداتکایی و خودبسندگی ملی و 
بدون در نظر گرفتن توازن بخشی های بریتانیا 
ــاالت متحده در پــارادایــم هــای کلی، نمی  و ای
تواند به شکلی مجرد به بازیگری بــپــردازد و 
شرکای جدی تری را باید به شرکای  استراتژیک 
خود اضافه کند و ایران در سپهر موضع برابر، 
احترام و ترفیع جایگاه عالیق دو جانبه می تواند، 
شریک و میانجی مهمی برای افزایش  اعتبار 
و قدرت بازیگری روسیه در جهان باشد و این 
دو کشور چون دو نیرو، دو تکیه گاه و دو اهرم 
متقابل می توانند توده های مشکالت بزرگ را با 

همکاری هم جا به جا کنند.
ج. چگونگی رسیدن به قطب نمای نوین 

همکاری های راهبردی
ــی بــایــد از  ــزرگ ــر هـــدف ب ــه ه ــدن ب ــی  بـــرای رس
ــا تــوجــه به  ــداف کــوچــک ب ــ مــجــمــوعــه ای از اه
توانمندی های کنونی، شــروع کــرد. به عنوان 
مثال؛ همکاری برای صلح و ثبات افغانستان، 
ایجاد ساز و کارها و ابتکارات جدید پولی و مالی، 
همکاری برای درک متقابل و منافع مشترک در 
قفقاز، همکاری در توسعه  کریدور شمال -جنوب 
و حتی شرق به غرب، همکاری بیشتر در پرونده  
هسته ای صلح آمیز ایران، درک حساسیت های 
ایران در خزر، توجه به فرصت طلبی های رژیم 
میان  تسلیحاتی  همکاری های  صهیونیستی، 
ایران و روسیه، توسعه  همکاری در زمینه  صادرات 
انرژی، توسعه  مناسبات گردشگری، تکنولوژیک، 
علمی، فضایی، بهداشتی، کشاورزی، محیط 
زیستی و تجاری دوجانبه به همراه گفت و گوهایی 
»اندیشکده های  تشکیل  مختلف،  سطوح  در 
ایران و روسیه« در تهران و مسکو و سازمان دهی 
حوزه  رسانه ای مشترک در قالب نزدیک کردن 
جوامع روس و ایرانی به مدد رویدادهای مختلف 
می تواند؛ زیربنایی مناسب برای تشکیل جلسات 
و دیدارهای مقامات عالی دو کشور به صورت 
مداوم و منظم شده و از طریق دو فرایند دولتی و 
پارلمانی پایه و مدنی و مردم پایه، در طول مدت 
زمان معقولی؛ هر دو کشور به اهداف مهم ملی، 
منطقه ای و جهانی خود با ایجاد نظامات، نهادها، 
سازمان ها و اتحادهایه های جدید، دست یابند. 
ــدار دکتر رئیسی با پوتین، می تواند نقطه    دی
عزیمت به سمت »قطب نمای نوین همکاری های 
استراتژیک ایران و روسیه« و توسعه  این مفهوم در 
آینده باشد و این سنگ بنا ظرفیت تحکیم و تعمیق 
مناسبات فارغ از نوع دولت های مستقر در هر دو 
کشور در حوزه  ثبات استراتژیک را دارد و می  تواند 
کرانه های خود را به تدریج، پیدا کند. البته نباید 
انتظارات نخبگان ایرانی و روسی از این دیدار 
مهم، انتظاراتی تمام عیار و غیر واقعی باشد، بلکه 
با توجه به مقتضیات جدید در جهان و چالش های 
مشترک پیش روی هر دو دولت و ملت؛ این دیدار 
می تواند با احیای اسناد همکاری های پیشین 
که فاز پایین و کف همکاری های دو کشور است، 
سرنوشتی  نویسی  آینده  در  تسهیل گر  نقشی 
مشترک و ُپر اهمیت برای پیشرفت و اثرگذاری بر 
پارادایم های غربی و معرفی مدل عینی همکاری 
های شالوده ای و توازن های مورد عالقه  طرفین 
را در الیه های متنی و فرامتنی خود، داشته باشد.

آیین گشایش ساختمان جدید ۴ شعبه بیمه دی  برگزار شد 
دیروز با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران ستاد 
و شعب و کارکنان و شبکه فروش شعب، ساختمان 
ــواز، کاشان، جنوب شرق  جدید شعبه های اه
تهران و غرب تهران به صورت همزمان گشایش 
یافت.به گزارش روابط عمومی؛ در این مراسم که 
به صورت وبینار برگزار شد، محمدرضا کشاورز 
مدیرعامل شرکت بیمه دی، افتتاح ساختمان 
های جدید شعب را گامی برای تثبیت برند بیمه 
دی در عرصه کسب و کار دانست و افزود: بیمه 
دی در سال های اخیر سعی کرد با برنامه ریزی 
هوشمندانه، تالش و کار توام با اندیشه به پیشبرد 
امور اقدام کند و به این ترتیب برای اصالح ساختار 
در هویت بصری خود به عنوان یکی از راه های نگه 
داشت شرکت در عرصه بــازار، ساختمان های 
ملکی خود را با هویت بصری یکپارچه در اقصی 
نقاط کشور بازگشایی کرد.مدیرعامل بیمه دی 
افزود: شرکت بیمه دی هم اکنون بیشترین تعداد 
بیمه گذار و بیمه شده را در طول مدت فعالیت 
1۷ ساله خود دارد، عالوه بر این در حوزه های 
سرمایه گذاری، سودآوری، رضایتمندی مشتریان 
و توانگری،  دستاوردهای قابل توجهی داشته که 
این شرکت را اکنون به عنوان یکی از معتبرترین 
شرکت های صنعت بیمه به مخاطبان و فعاالن این 
صنعت شناسانده است.وی اظهار کرد: در راستای 
موفقیت های بیمه دی، موج جدیدی از تصمیمات 

و اتفاقات تحت عنوان منحنی دوم برای تداوم این 
افتخارات برنامه ریزی شده است تا بتواند برای 
بقای شرکت در عرصه کسب و کار، خلق تجربه 
مشتری و رضایتمندی با بازآفرینی مدل کسب و 
کار و تعریف چشم انداز جدید برای شرکت موثر 
واقع شود. نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه 
دی نقش نیروی انسانی در کسب توفیقات شرکت 
را حائز اهمیت دانست و بیان کرد: معتقدم نیروی 
انسانی شرکت اعم از کارکنان و شبکه فروش در 
کسب این دستاوردها نقش بسزایی داشته اند و 
این ظرفیت ارزشمند می تواند با توجه به بیمه داری 
نوین برگ زرین دیگری را در سال آتی برای شرکت 

محبوب بیمه دی رقم بزند.

وزیر ارتباطات: همکاری با چین برای »ملی کردن اینترنت« شایعه است

با  ــر ارتباطات گفت: شایعات همکاری  وزی
ــردن اینترنت بی اساس  ــرای ملی ک چین ب
ــت. روز گذشته یکی از کــاربــران فضای  اس
مجازی در صفحه اینستاگرام وزیر ارتباطات 
در پیامی نوشته بود:طی خبری که من دیدم 
ــرار اســت با کمک کشور  و شنیدم ظــاهــرا  ق
کنید.می خواستم  ملی  را  اینترنت  چین، 
ببینم که آیــا خبر صحت دارد یا نــه؟ عیسی 
زارع پور در اینستاگرام در پاسخ به سوال این 
کاربر گفت: ایــن شایعات بی اســاس است. 
طی روزهای اخیر و در پی آغاز اجــرای سند 
همکاری ۲5 ساله ایران و چین، برخی رسانه ها 
گمانه زنی کردند که ایجاد اینترنت ملی با 
همکاری کشور چین انجام شود. تجارت نیوز 
در گــزارشــی نــوشــت: »در چند ســال اخیر، 
راه انـــدازی شبکه ملی اطــالعــات به یکی از 
دغدغه های اصلی دولت و مجلس تبدیل شده 
است چرا که مسئوالن کنترل بر فضای مجازی 
را ضــروری می دانند.این در حالی است که 
براساس نظرات کارشناسان این حوزه، ایران 
زیرساخت های الزم برای ایجاد شبکه ملی 
اطالعات را ندارد  در حالی که چین و روسیه 
از اینترنت ملی استفاده می کنند و حاال به 
نظر می رسد دولــت و مجلس، بــرای کنترل 
اینترنت بین المللی قصد دارند از کمک چین 

بــرای حاکمیت بر اینترنت استفاده کنند.« 
تجارت نیوز همچنین نوشت: در قانون بودجه 
درصد  بیشترین  ارتباطات  وزارت  امسال 
تغییر بودجه را در میان وزارتخانه ها داشت. 
10 هزار میلیارد تومان، از بودجه 1۳ هزار 
ایجاد  به  ارتباطات  وزارت  تومانی  میلیارد 
اینترنت ملی اختصاص یافته است. احتماال 
با این بودجه و همکاری چین، پروژه اینترنت 
ملی تا حدود زیادی تکمیل شود.همچنین روز 
گذشته علی یزدی خواه عضو کمیسیون ویژه 
ــدازی  طرح صیانت گفت: چینی ها در راه ان
شبکه ملی اطالعات به ابتکار منحصر به فرد و 
خاصی دست یافته اند که ما نیز می توانیم از 
تجربه آن ها در این بخش استفاده کنیم. این 
ماجرا در شبکه های اجتماعی واکنش بسیاری 
را به دنبال داشت  که البته وزیر ارتباطات این 

موضوع را تکذیب کرده است.
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زنی جوان؛ رئیس جدید پارلمان اروپا 
اتحادیه اروپا در حالی ریاست پارلمان خود را به مادر 4 فرزند و البته یک وکیل باتجربه 
سپرد که او از کوچک ترین کشور اروپا و با دیدگاه هایی کاتولیک به عضویت این نهاد 

درآمده است 

روبرتا متسوال در آغاز ۴۳ سالگی خود به ریاست 
پارلمان اروپا راه پیدا کرد. او در پویشی توئیتری، 
خود را به عنوان یک رهبر زن جوان اما باتجربه 
معرفی کرد که می تواند الهام بخش باشد و در 
میان شکاف های سیاسی پرشتاب اروپا اجماع 
ایجاد کند.متسوال پس از مرگ دیوید ساسولی، 
سوسیالیست ۶۵ ساله ایتالیایی، این سمت را که 
عمدتا تشریفاتی دانسته می شود به عهده گرفت 
و ریاست پارلمان ۷۰۵ نفری اتحادیه اروپا را آغاز 
کرد. ریاست این حقوق دان اهل مالتی، بر نهاد 
قانون گذاری اتحادیه اروپا دو سال و نیم به طول 
خواهد انجامید و در این بین انتخابات بسیار 
مهم ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. مسائلی نظیر 
کاهش انتشار کربن، دیجیتالی کردن اقتصاد، 
تقویت ارتش اروپا و تشدید انطباق اتحادیه اروپا 
با قانون نیز باید در دوره ریاست این بانوی جوان 
ــود. متسوال، یک کارمند سابق  رسیدگی ش
دولــت که بیشتر دوران فعالیت سیاسی خود 
را در بروکسل گذرانده، وکیل و دانش آموخته 
کالج اروپاست. او اهل مجمع الجزایر مدیترانه ای 

مالت است که جمعیتی حدود ۵۰۰هــزار نفر 
دارد و در سال ۲۰۰۴ به کوچک ترین کشور 
عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد. متسوال از زمان 
عضویت در پارلمان اروپــا در سال ۲۰۱۳، به 
یکی از تاثیرگذارترین نمایندگان زن پارلمان 
تبدیل شد و سومین زنی خواهد بود که ریاست 
این پارلمان را برعهده می گیرد. فیلم مستندی 
از زندگی او به نام »اولین معاون« با حمایت مالی 
شخص متسوال ساخته شده که نشان می دهد 
او برای چهار پسر نوجوانش مرغ می پزد وشوهر 
فنالندی اش، اوکو،به حضور نداشتن همسرش 
در منزل اعتراض دارد! متسوال همچنین سابقه 
عمیقی در بروکسل دارد؛ او مشاور حقوقی 
کاترین اشتون، دیپلمات ارشد سابق اتحادیه اروپا 
بوده ،با این حال سابقه کاتولیک او و کشورش از 
متسوال یک مخالف تمام عیار سقط جنین ساخته 
و مالتی تنها کشور در اتحادیه اروپاست که این 
اقدام را غیر قانونی می شمارد. او همچنین در 
زمینه بحران مهاجرت به اروپا طرح هایی کل نگر 

را مطرح کرده و صاحب نظر است.

 بلینکن در سفر به کیف: روسیه
  باید بین دیپلماسی یا تقابل یکی را
 انتخاب کند

هیزم غرب در 
آتش اوکراین

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا دیروز در 
بحبوحه نگرانی های فزاینده کشورهای غربی در 
خصوص حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین، 
به کیف سفر کرد. او با والدیمیر زلنسکی، رئیس 
جمهور و دمیترو کولبا، وزیــر خارجه اوکراین 
گفت وگو کرد و سپس راهی برلین شد تا در آن 
جا با همتای آلمانی خــود، آنالنا بربوک دیدار 
کند. »آنتونی بلینکن«در سفر غیرمنتظره اش 
به اوکراین، ادعاهای اخیر درباره احتمال حمله 
ــرد. او طی  روسیه به ایــن کشور را نیز تکرار ک
نشست خبری بعد از ورود به فرودگاه کی یف، 
ابراز امیدواری کرد که واشنگتن و مسکو بتوانند 
در جریان دیدار روز جمعه با »سرگئی الوروف« 
وزیر خارجه روسیه روند صلح آمیز و دیپلماتیک 
خود را در بحران اوکراین حفظ کنند. دیدار وزیر 
امورخارجه آمریکا و همتای روس وی ۲۱ ژانویه در 
ژنو انجام خواهد شد. به نوشته وبگاه »اسکای نیوز«، 
وزیر خارجه آمریکا با لحنی تهدیدآمیز گفته است: 
»روسیه باید بین دیپلماسی یا تقابل یکی را انتخاب 
کند زیرا ]تقابل[، پیامدهایی برای مسکو و تصمیم 

برای ]تحریم[ پوتین را در پی خواهد داشت.« 
همزمان، سی ان ان به نقل از یک مقام ارشد 
آمریکایی اعالم کرد که دولت جو بایدن در صورت 
افزایش تنش ها میان روسیه و اوکراین، تسلیحات 
نظامی بیشتری به کیف ارسال می کند. به گزارش 
سی ان ان، این گزینه ها شامل ارســال مهمات 
بیشتر، خمپاره، موشک های ضد تانک جاولین و 
سامانه های موشکی ضد هوایی به ارتش اوکراین 
است که احتماال از سوی متحدان ناتو تامین خواهد 
شد. انگلیس نیز اعالم کرده بود که به بهانه کمک به 
اوکراین برای دفاع از خود، به این کشور سالح های 
ضد تانک ارائه می دهد. ارسال سالح به اوکراین 
اما واکنش روسیه را که در همسایگی خود با جنگ 
نیابتی کشورهای غربی روبه روست،در پی داشت. 
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین در این 
باره گفت: »وضعیت در اوکراین بسیار متشنج 
است. شاهد عرضه سالح، مانورهای مختلف، 
پرواز هواپیماهای ناتو و کشورهای غربی در آن جا 
هستیم. همه ایــن ها منجر به تنش در اطــراف 

اوکراین می شود.«

پیشخوان بین الملل 

ــه نقل  ــرو ب ــت ــه م ــام روزن
از بـــوریـــس جــانــســون 
می گوید هیچ کس به او 
ــداده اســت که  هشدار ن
مهمانی »الکل خودت 
را بیاور« در باغ داونینگ 
استریت قوانین قرنطینه 
را زیر پا خواهد گذاشت. 

وزیر  نخست  عذرخواهی  از  روزی  چند  هنوز 
بریتانیا، به دلیل مهمانی در داونینگ در زمان 
اجرای قرنطینه عمومی نگذشته است که انتشار 
ویدئوی دیگری از وی در همان دوره باردیگر آتش 

انتقادها را شعله ور کرده است.

تحلیل روز

ناگفته هایی از حمله به ابوظبی 
دکتر سیدرضی عمادی -حمالت اخیر یمنی 
ها علیه امارات از چند بعد قابل تحلیل است. این 
حمله ها پس از هشدار یمنی ها به امــارات انجام 
شــد. اگرچه دولــت امــارات فوریه ۲۰۲۰ اعالم 
کرد نظامیان خود را از یمن خارج می کند، اما این 
کشور به مداخله سیاسی خود در امور داخلی یمن و 
همچنین فعالیت های اطالعاتی خود در این کشور 
ادامه داده و در ماه های اخیر نیز فعالیت های خود 
ضد یمن را افزایش داده است. بر همین اساس نیز 
مقامات دولت نجات ملی یمن به امــارات درباره 
ــه ایــن سیاست هشدار داده بودند.  تبعات ادام
افزون بر این،امارات در یک سال اخیر پای رژیم 
صهیونیستی را نیز به جنوب یمن باز کرده بود و به 
تازگی رسمًا تأمین مالی احداث یک پایگاه نظامی 
در یمن را آغاز کرده است. منابع یمنی اعالم کردند 
این پایگاه که قرار است در جزیره »عبدالکوری« واقع 
در مجمع الجزایر سقطری احــداث شود، متعلق 
به رژیم صهیونیستی است و امارات با هماهنگی 
سرویس جاسوسی این رژیــم، احــداث این پایگاه 
را کلید زده اســت. به نظر می رسد تصور امــارات 
این است که در سایه عادی سازی روابــط با رژیم 
صهیونیستی، آسان تر می تواند به سیاست های 
مداخله گرایانه خود به ویژه در یمن ادامــه دهد. 
چندی پیش نیز یمنی ها یک کشتی متعلق به امارات 
را که حامل سالح بود در آب های یمن توقیف کردند. 
حمالت اخیربه خاک امارات واکنش یمنی ها به 
همکاری ابوظبی با رژیم صهیونیستی در جنوب 
یمن محسوب می شود.همچنین در این حمالت یک 
منطقه صنعتی و فرودگاه ابوظبی هدف موشک ها 
و پهپادهای یمنی قرار گرفتند. در واقع، یمنی ها 
به این آگاهی رسیده اند که اقتصاد امارات به شدت 
در مقابل هر نوع ناامنی آسیب پذیر است. بر همین 
اساس نیز مناطق اقتصادی این شیخ نشین را هدف 
قرار دادند.  سی ان ان  نوشت: امارات که سال ها 
در تالش بود تا خود را کشوری امن از بابت زندگی 
و تجارت قلمداد کند، در صورت ادامه این حمالت، 

همچون خانه ای شیشه ای شکننده خواهد بود.

چهره روز 

آمریکا
خبر متفاوت 

توئیت روز 

به آنگال مرکل صدراعظم سابق 
آلمان پیشنهاد کار در سازمان 
ملل داده شــده است. برخی 
دیپلمات ها مایل اند او عهده دار 
ریاست نهاد تغییرات اقلیمی 

سازمان ملل شود. مرکل هنوز  پاسخی به این 
پیشنهاد نداده است.پیش از این، آنگال مرکل گفته 
بود که هنوز برنامه ای برای بازنشستگی پس از 
ترک سیاست در نظر نگرفته است. در همان زمان، 
این سیاستمدار به شوخی گفت که ابتدا متناوب 
بین خواندن و خوابیدن و سپس   هر کــاری راکه 
به ذهن اش می رسد انجام می دهد.آنگال مرکل 
اولین صدراعظم زن آلمان در ۲۰۰۵  بود و تا سال 

۲۰۲۱  در این سمت ماند./پولیتیکو

درخواست دادستانی کل نیویورک برای 
احضار ترامپ و فرزندانش 

ــوان عالی ایالتی  دادستانی کل نیویورک از دی
درخواست کرد به »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
سابق آمریکا و دو فرزند ارشــد او دستور دهــد با 
تحقیقات درباره تخلفات »سازمان ترامپ« همکاری 
کنند.»لتیشیا جیمز« در این درخواست اشاره 
کرده که ترامپ و خانواده اش تاکنون از پاسخ به 
درخواست ها برای همکاری در این پرونده امتناع 
کرده اند.این دادستان آمریکایی خطاب به دیوان 
عالی ایالتی نوشت: تحقیقات دربــاره سازمان 
ترامپ »شواهد چشمگیری را برمال کرده که نشان 
می دهد دونالد ترامپ و سازمان ترامپ به دروغ و به 
شکل متقلبانه ای دارایی های خود را ارزش گذاری 
و ارزش آن ها را به شکلی نادرست به موسسات مالی 
ارائه کرده است.« در این نامه آمده است:»رئیس 
جمهور سابق آمریکا همچنین از این رویکرد برای 
»استفاده از مزایای اقتصادی از جمله دریافت وام، 
پوشش بیمه ای و تعیین مالیات« بهره گرفته است.
درخواست جیمز از دیوان عالی ایالتی پس از آن 
انجام شد که او برای ترامپ و فرزندانش احضاریه 
صادر کرد اما رئیس جمهور سابق آمریکا به جای 
همکاری در تحقیقات، از این مقام آمریکایی شکایت 
و او را به استفاده سیاسی از قدرت قضایی متهم کرد.
پیش از این نیز وزارت دادگستری آمریکا   از وزارت 
خزانه داری درخواست کرد سوابق پرداخت های 
مالیاتی ترامپ را منتشر کند. در یادداشت ۳۹ 
صفحه ای دفتر مشاور حقوقی وزارت دادگستری 
آمریکا در این زمینه، آمده است که بخش خدمات 
درآمدهای داخلی در وزارت خزانه داری باید اسناد 
مالیاتی ترامپ را به کمیته راه و روش های مجلس 
نمایندگان آمریکا تحویل دهد.اکنون تنگ تر شدن 
حلقه علیه ترامپ و خانواده او در حالی انجام می شود 
که تیر امسال سازمان ترامپ و »آلن ویسلبرگ« 
مدیر مالی آن، در دادگاهی به کالهبرداری مالیاتی 
متهم شدند.دادستانی منطقه منهتن نیویورک در 
آن زمان اعالم کرد سازمان ترامپ و ویسلبرگ به 
کالهبرداری مالیاتی »گسترده و قابل توجه« به مبلغ 

۱/۷ میلیون دالر متهم شدند.

بادیگار د های اون قد می کشند

اســتــانــدارد قــد بــادیــگــارد هــای کره شمالی 
۴سانتی متر افــزایــش یافت. به ایــن معنی 
که از ایــن پس بادیگارد هایی که به واحد 
جــای  ــه  ب هستند  مــشــهــور   »Unit 974«
دست کم ۱۶۳سانتی متر قد باید کوتاه تر 
از ۱۶۷سانتی متر نباشند. نظم و انضباط 
بیش از حد و آمادگی جسمانی باال از دیگر 
مالک های انتخاب این نظامی های جدید 
است. همچنین آن ها دیگر مجاز به مالقات 
با خانواده خود نیستند و برای دیدن خانواده 

باید دست کم ۱۳سال صبر کنند. همچنین 
بادیگار د های یادشده باید کیم جونگ اون را 
صد درصد بی نقص بدانند و هیچ اشتباهی را 

برای او متصور نباشند./دیلی میل

برنی سندرز سناتور مشهور آمریکایی در حساب 
توئیتری خود نوشت: افغانستان با یک فاجعه 
انسانی روبه روست.  من از دولت بایدن می خواهم 
که فوری میلیاردها دالر پول مسدود شده دولت 
افغانستان را بــرای کمک به رفع این بحران و 

جلوگیری از مرگ میلیون ها نفر آزاد کند.

رجب طیب اردوغان که سال هاست راس هرم قدرت 
در ترکیه قرار گرفته، از تضادهای بزرگ رنج می برد؛ 
از تالش برای بازیگری در نقش سردمدار جهان اسالم 
تا عادی سازی با دشمن ایدئولوژیک آن یعنی روابط با 
رژیم صهیونیستی. ترکیه تحت ریاست اردوغان ماه 
می سال ۲۰۱۰ برای کمک به مردم ستم دیده غزه، 
کشتی مرمره را که حاوی کمک های بشردوستانه 
بود ، راهی این سرزمین کرد. کمک هایی که با حمله 
ارتش اسرائیل به مقصد نرسید. نتیجه این حمله چه 
بود؟ آنکارا پس از دریافت غرامت هایی به ارزش ۲۰ 
میلیون دالر از اسرائیل، با فشار به دادستان های خود 

شکایت های ارائه شده علیه شخصیت های سیاسی و 
نظامی اسرائیل در این باره را ملغی کرد و روابط تجاری 
دوجانبه را از سر گرفت.حاال نیز  اسحاق هرتزوگ 
رئیس رژیم صهیونیستی دعوت نامه ای از رجب طیب 
اردوغـــان بــرای سفر به ترکیه دریافت کــرده است.
هرتزوگ در گفت وگوی تلفنی با اردوغان هم برای سفر 
به آنکارا دعوت شد.مقامات تل آویو اعالم کردند که پس 
از سفر هرتزوگ به ترکیه، انتظار می رود طرف ترکیه ای 
نیز به سرزمین های اشغالی سفر کند.با گذشت حدود 
هفت سال از قطع رابطه دیپلماتیک آنکارا - تل آویو، 
طی این مدت شاخص هایی از بازگشت و ازسرگیری 

روابــط بین دو طرف دیــده شده اســت، رابطه ای که 
پنهانی و تلفنی همواره برقرار بوده است.کارشناسان 
مسائل منطقه معتقدند مهم ترین شاخصی که رابطه 
میان ترکیه و رژیم صهیونیستی را در سال های اخیر 
زنده نگه داشت، دشمنی مشترک آنکارا و تل آویو با 
حکومت سوریه و حزب ا... لبنان و در مجموع جبهه 
مقاومت اسالمی ضدصهیونیستی بود، هرچند ترکیه 
در ظاهر کمک هایی به جنبش حماس آن هم به دلیل 
گرایش اخوانی دو طرف داشته است اما شواهد موجود 
نشان می دهد که روابط بین ترکیه و اسرائیل هیچ گاه 
از تنش واقعی برخوردار نبوده و این موضوع را می توان 
در همگرایی آنکارا – تل آویو در موضوع سوریه و حمایت 
همه جانبه از تروریست ها و همچنین جنگ قره باغ به 
راحتی مشاهده کرد و باید گفت سران ترکیه هیچ گاه 
از قطار سازش با رژیم صهیونیستی پیاده نشده اند که 

بخواهند دوباره بر آن سوار شوند.

رئیس جمهور ترکیه از رئیس رژیم صهیونیستی برای سفر  به آنکارا دعوت کرد 

نفاق بی پایان اردوغان 

قاب بین الملل 

حمله جنگنده های عربستان سعودی به خانه 
های مسکونی در شهر صنعای یمن به تالفی حمله 

اخیر یمنی ها به تاسیسات نفتی ابوظبی/ رویترز
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  3.9     M   views 

قیمت های عجیب نگهداری حیوان خانگی

براساس آمارها 90 درصد حیوانات خانگی زینتی سگ ها 
و گربه ها هستند که اساسا نژاد آن ها خارجی است و 
هزینه نگهداری آن ها به طور میانگین ماهانه از 500 هزار 
تومان شروع شده و تا ده ها میلیون تومان هم می رسد. 
فرهیختگان در گزارشی ضمن بررسی قیمت سگ، گربه، 
سنجاب و ... از هزینه نگهداری این حیوانات نوشته که 
می تواند ماهانه تا ده ها میلیون تومان هم برسد. در این 
گزارش جدولی از هزینه های جاری حیوانات آورده شده که 
بخشی از هزینه ماهانه حیوانات به این شرح است: لباس 
شروع از 350 هزار تومان، شانه و پرزگیر از 250 هزار 
تومان، شامپو از 50 تا 180 هزار تومان، خاک گربه شروع 
از 30 هزار تومان، لوازم بهداشتی از 50 هزار تومان، 
وعده غذایی از 300 هزار تومان تا 3 میلیون تومان، 

واکسن از 250 تا 400 هزار تومان و ...«

 

  2.8     M   views 

فهرست عجیب ۱۰ کشور افسرده و شاد جهان

سایت »bigthink« به تازگی فهرستی از 10 کشور 
افسرده و 10 کشور شاد جهان را معرفی کرده که به نظر 
عجیب می رسد. 10 کشور افسرده این فهرست به ترتیب 
1. افغانستان 2. لیبی 3. هندوراس 4. فلسطین 5. بحرین 
6. امارات 7. هلند 8. قطر 9. اردن 10. کویت هستند و 
10 کشور شاد هم به این ترتیب عنوان شده اند. 1. 
ژاپن 2. کره جنوبی 3. تایوان 4. کره شمالی 5. مکزیک 6. 
چین 7. نپال 8. استرالیا 9. انگلستان 10. جمهوری چک. 
برخی کاربران از وجود کره شمالی در فهرست کشورهای 
شاد و هلند و کویت در فهرست کشورهای افسرده ابراز 
شگفتی کردند. کاربری نوشت: »از این که در بین 10 
کشور افسرده جهان نیستیم خوشحال شدم و همین 

فهرست باعث شد درصد شادی مردم ما باالتر بره.«
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تیراندازی به پلنگ در حال انقراض

ویدئویی از تیراندازی چند نفر به یک پلنگ در شبکه 
های اجتماعی دست به دست شد که گفته می شود مربوط 
به لردگان اصفهان است. پیش از این هم در سال های 
قبل در این منطقه خبرهایی از حمله پلنگ به روستاییان 
و برعکس منتشر شده بود. متاسفانه گفته می شود که 
تعداد پلنگ ها در کشورمان هم خوب نیست و رو به 
انقراض است. کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »یکی از دالیل انقراض گونه های حیوانات 
در کشورمان آموزش ندیدن روستاییان و اهالی منطقه 
در برخورد با این گونه هاست.« کاربر دیگری نوشت: 
»متاسفانه چند سال بعد باید مثل شیر ایرانی که منقرض 
شد شاهد انقراض یوزپلنگ و پلنگ هم باشیم مگر این که 
فکر اساسی براشون بشه.« کاربری هم نوشت: »متاسفانه 
اکنون تنها حدود هزار پلنگ در کشورمون داریم و نباید 

این جوری از دست شون بدیم.« 
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خیز برای تولد در »۰۱/۱/۱«

این روز ها در صفحات مجازی و فضا های مختلف صحبت از 
یک تاریخ تولد الکچری دیگر با عنوان »01/1/1« است، 
زیاد شنیده می شود که بیمارستان ها از االن برای چنین 
تاریخ تولدی برای سال جدید برنامه ریزی کرده و مادران 
تاریخ خود را مشخص کرده اند. صرف نظر از این که کدام 
بیمارستان ها و پزشکان اجازه چنین چیزی را برای مادران 
صادر می کنند و چه هزینه های هنگفتی طلب می کنند 
که تا سال های گذشته به مبالغ 150 میلیون تومان نیز 
رسیده بود، باید دید که آیا خود خانواده ها از زایمان های 
زودرس و عوارض آن برای فرزندانشان آگاهی دارند. 
متاسفانه این الکچری بازی ممکن است سالمت نوزاد و 
مادر نوزاد را به خطر بیندازد. کاربری نوشت: »واقعا چه 
فرقی داره تاریخ تولد بچه رند باشه یا نه چرا برای بعضی 

ها این چیزها این قدر اهمیت داره؟«
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درگیری در مجمع عمومی بانک دی

پس از این که چندی پیش مجمع کرمان با درگیری 
همراه بود. این بار نیز در مجمع عمومی بانک دی اتفاقی 
رخ داده که ویدئوی آن در شبکه های اجتماعی بسیار 
پر واکنش بود. روز گذشته در مجمع عمومی عادی 
به صورت فوق العاده بانک دی، اتفاق عجیبی رخ داد.  
در این مجمع که در هتل المپیک تهران و به منظور 
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و همچنین اعضای 
هیئت مدیره این بانک برگزار شد، درگیری شدیدی 
رخ داد و یک نفر به پرتاب قندان به سمت اعضای حاضر 
روی صحنه اقدام کرد که خوشبختانه افراد صدمه ای 
ندیدند و فقط مانیتور پشت سر آن ها آسیب دید. تا 
لحظه تنظیم این گزارش روابط عمومی بانک درباره علت 
این درگیری توضیحی نداده است. با این حال کاربران 
ناراحتی اعضا از پایین آمدن شاخص بورس و ارزش 

سهام را دلیل اصلی این درگیری بیان کرده بودند.
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سرقت طال به بهانه نوسان گیری!

ویدئویی از دستگیری یک سارق که به عنوان مامور 
شرکت برق به در خانه ها می رفته در فضای مجازی 
منتشر شد. این سارق با عنوان مامور برق در خانه ها 
می رفته و بعد از بازدید از کنتور به صاحب خانه اعالم 
می کرده که برق شما نوسان دارد. او از صاحب خانه می 
خواسته یک قطعه طال به او بدهد تا او بتواند محل نوسان 
برق را پیدا کند و با گرفتن طال پا به فرار می گذاشته. 
نکته تاسف بار ماجرا این بود که وقتی گزارشگر از مال 
باختگان پرسید چند نفر از شما 12 مال باخته از مامور 
قالبی خواستید کارت شناسایی خود را نشان دهد تنها 
2 نفر اقدام به این کار کرده بودند. کاربری نوشت: »تو 
بعضی از مجتمع ها که حتی نمی پرسن کیه و چیه تا زنگ 

می خوره در رو باز می کنن که خیلی هم خطرناکه.« 

مقصران باز نشدن کیسه های هوا	 
ماجرای نصب کیسه هوا در کشور ما بر می گردد به سال 92. 
در ابتدای این سال دولت مصوبه سازمان ملی استاندارد را به 
خودروسازها ابالغ کرد و نصب کیسه هوا جزو استانداردهای 
اجباری 85 گانه خودروهای داخلی شد. پلیس هم اعالم کرد 
از این تاریخ خودروهایی که کیسه هوا نداشته باشند شماره 
گذاری نمی شوند. اما همشهری آنالین به نقل از رئیس و 
معاون سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نوشت 
که از 4 سال پیش به بهانه تحریم 9 استاندارد اجباری تولید 
خودروهای داخلی از جمله ایربگ اجرا نمی شود. از سوی 
دیگر چهار شرکت تامین کننده ایربگ خودروهای داخلی 
نیز تاکنون از ارائه هرگونه اطالعات درباره عوامل مؤثر در 
بازنشدن ایربگ ها در تصادف بهبهان خودداری کرده اند. 
البته این متهمان هریک به نوعی تقصیر را به گردن دیگری 
انداخته اند به طور مثال حاال سازمان استاندارد اعالم کرده 
است که اگر خودروسازها استانداردهای 85 گانه را رعایت 
نکنند دیگر به آن ها مجوز شماره گذاری نمی دهد، همچنین 
مدیر طراحی ایران خودرو اعالم کرده است در صورت ایراد از 

کیسه های هوا قطعه سازان کیسه های هوا مقصرند!

بهانه خودروسازها و فرار رو به جلو	 
هرچند برزگری رئیس پیشین سازمان ملی استاندارد گفته 
در سانحه بازنشدن کیسه هوای خودروها، باید قطعه سازان و 
سازمان ملی استاندارد در کنار خودروسازان پاسخگو باشند 
اما مدیر طراحی مرکز توسعه محصوالت ایران خودرو در گفت و 
گوی تلویزیونی می گوید: »باز شدن کیسه هوا در هنگام تصادف 
خودرو به شدت ضربه، میزان سرعت و زاویه ای که ضربه وارد 
می شود، بستگی دارد. اگر مشخص شود که اشکال از کیسه 
هوا بوده ما طبق قراردادهای بین المللی باید به سراغ تولید 
کننده آن کیسه هوا برویم و مقصر سازنده کیسه هواست.« او 
همچنین در ادامه گفت: » در کشور ما آزمون تصادف وجود 
ندارد و خودروسازان برای دریافت گواهی نامه های معتبر، باید 
خودروها را به خارج از کشور ارسال کنند و بعد از دریافت گواهی 

نامه ها آن ها را در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار دهند.«

چند باور درست و غلط درباره ایربگ ها	 
ایربگ از جمله بخش هایی است که هر چند نقش مهمی در ایمنی 
خودرو دارد اما صاحبان خودروها اطالعات کمی درباره آن دارند  
به همین دلیل باورهای گاه نادرستی دربــاره آن وجود دارد. 
در ادامه به چند دلیل و ادعای مطرح شده که گفته می شود از 

دالیل  باز نشدن ایربگ خودروهاست اشاره می کنیم.

 غیر فعال کردن ایربگ برای هزینه 4 میلیون تومانی
برخی از رانندگان و صاحبان خودرو با توجه به قیمت 
باالی کیسه هوا در بازار، برای جلوگیری از باز شدن ایربگ 
ــودرو را  و بــروز خسارت مالی، به صــورت دستی ایربگ خ
غیرفعال می کنند که این باعث می شود در هنگام تصادف هم 
ایربگ باز نشود. متوسط قیمت کیسه هوا برای خودروهای 
ایرانی حدود چهار میلیون تومان است، یعنی اگر در تصادفی 
کیسه هوای خودرو باز شود باید چهار میلیون تومان برای 

خرید کیسه هوا هزینه کرد. این نکته قابل تامل است که 
قیمت باالی ایربگ در بــازار و هزینه های باالی نگهداری 
خودرو باعث شده است رانندگان به صورت دستی ایربگ 

خودروهای شان را غیرفعال کنند.

 نبستن کمربند ایمنی
هرچند برای تاثیر بیشتر ایربگ بهتر است کمربند ببندید 
اما این که کمربند ایمنی را بسته باشید یا نه هیچ تأثیری در باز 
شدن ایربگ ندارد. با وجود همه این ها، هنوز هم بستن کمربند 
ایمنی مهم ترین اصل در حفاظت از جان راننده و سرنشینان در 
زمان وقوع تصادف است و ایربگ تنها یک سیستم کمکی برای 

ارتقای ایمنی خودرو به شمار می رود.

 ضربه باید بسیار محکم باشد تا ایربگ فعال شود
برخالف آن چه گفته می شود که باید ضربه بسیار محکم 
باشد تا کیسه هوا باز شود، سنسورهای ایربگ ها حتی با ضرباتی 
در حد ضربه صافکارها هم ممکن است عمل کند و باز شود برای 
همین گفته می شود در هنگام صافکاری حتما برق خودرو قطع 

شود تا در حین ضربه زدن ایربگ ها باز نشود.

در صورت ضربه با زاویه خاص ایربگ فعال می شود
ــود این  یکی دیگر از ادعــاهــایــی کــه مطرح مــی ش
است که حتما باید تصادف با زاویه خاصی صورت بگیرد تا 
سنسورهای کیسه هوا فعال و کیسه هوا باز شود در حالی که 
این ادعا نادرست است. به جز سنسورهای حساس به ضربه 
سنسورهای شتاب سنج هم وجود دارد که وظیفه تشخیص 
تصادف و باز کــردن ایربگ های جلو را بر عهده دارد. این 
سنسور در صورتی که شتاب منفی از حد مشخصی فراتر برود 
تشخیص می دهد خودرو نه به دلیل ترمز کردن، که به دلیل 

ضربه متوقف شده و به همین دلیل ایربگ را باز می کند.

چرا کیسه های هوا باز نمی شوند؟	 
یک کارشناس فنی خودرو در گفت و گو با خبرنگار ما درباره 
کیسه های هوا و دالیل باز نشدن آن می گوید: »ایربگ ها 
از چند جز تشکیل شده اند: کیسه هوا، حسگر هایی که در 
چرخ های جلوی خودرو قرار دارند و سیستم بادکننده که بعد 
از وارد آمدن ضربه ای سخت به خودرو، گازی منتشر می کند 
که باعث باد شدن کیسه هوا و در نتیجه محافظت از افراد 
می شود. اما از آن جایی که ایربگ ها بسیارگران قیمت  هستند، 
معموال خودروساز ها تمایلی به استفاده از آن ها ندارند.«  با این 
توضیح، او دالیل باز نشدن ایربگ خودرو ها را شرح می دهد 
و می گوید: »دالیــل متنوعی برای باز نشدن ایربگ خودرو 
وجود دارد. یک دلیل این است که راننده ایربگ ها را غیرفعال 
می کند، چون هزینه باز و بسته کردن ایربگ ها بسیار باالست، 
دلیل دیگر عمل نکردن کیسه هوا و کار گذاشتن سنسور های 
ایربگ در مکانی نامناسب است. در صورتی که سنسور ها 
درست جاسازی نشوند، ممکن است عمل نکنند و در زمان 
تصادف ایربگ ها باز نشوند. سومین دلیل هم این است که به 
دلیل قیمت باالی کیسه هوا، خودروساز اصال ایربگی را در 

خودرو کار نگذاشته باشد.« 

 دلیل باز نشدن ایربگ خودروها در تصادف زنجیره ای بهبهان چه بوده
 و چند باور درست و غلط درباره کیسه های هوا

رعیت نواز- از تصادف زنجیره ای صبح روز ۲۰ دی حاال دیگر ده روز می گذرد و اصل خبر به هیچ وجه داغ نیست، ولی 
حواشی این خبر و عواملی که باعث شده ۵۹ خودرو در زنجیره ای مرگبار گرفتار شوند، هنوز داغ است. تا پیش از این 
بحث ها  درباره خودروسازها مربوط به انحصار آن ها در تولید بود اما حاال مسئله جان و زندگی استفاده کنندگان از این 
خودروها مطرح است که نباید از کنار آن به راحتی عبور کرد. در تصادف زنجیره ای اخیر در بهبهان شدت تصادفات به 
حدی بود که خودروها روی یکدیگر سوار شدند، برخی آتش گرفتند و تعداد زیادی هم به آهن پاره های ضایعاتی تبدیل 
شدند و در این بین، مردم به شدت آسیب دیدند. هر چند عامل تصادف، بی احتیاطی رانندگان و خطای انسانی بیان شد 
اما رئیس پلیس کل راهور کشور از نقش خودروها در مرگ و میر این تصادف بزرگ به ویژه دلیل باز نشدن کیسه هوا ی 
خودروها خبر داد و اعالم کرد که از میان ۲۷ خودروی ایرانی که چند روز پیش در بهبهان تصادف کردند، کیسه  هوای 
هیچ کدام از آن ها عمل نکرده بود!  همین موضوع باعث شد پای خودروسازها، شرکت قطعه ساز تامین کننده کیسه های 
هوا  و سازمان ملی استاندارد هم به این ماجرا باز شود. پس از آن، ادعاهای متعددی برای باز نشدن کیسه هوا ی خودروها 
ارائه شد؛ مثل سال تولید، برخورد از عقب و فاصله بین دو خودرو در زمان تصادف و احتمال نقص فنی. در این گزارش سعی 

کرده ایم در کنار بررسی قیمت هر کیسه هوا دالیلی را که ممکن است کیسه هوا باز نشود بررسی کنیم.

ابزگشت هیوالی ۵۵۰ تین 
دوزیست دریای خزر

در روزهــای اخیر دوبــاره تصاویری از هواپیمای غول پیکر 
»کورابل ماکت روس ها« که به اعتقاد برخی  یکی از چشم 
نوازترین هواپیماهایی که تا کنون ساخته شده است در شبکه 
های اجتماعی دست به دست شد. هر چند سال گذشته این 
هواپیما از آب بیرون کشیده شده اما به تازگی تصاویر این 
هواپیما بار دیگر در فضای مجازی منتشر شد. این هیوالی 

عظیم الجثه بیش از ۳۰ سال در دریای خزر مدفون بود.

اولین دیدار	 
در یکی از سخت ترین دوره های جنگ سرد، سیستم 
اطالعات ایاالت متحده آمریکا، هنگام انجام ماموریت 
برفراز دریای خزر، متوجه وسیله ای عجیب و نگران کننده 
شد؛ درست مانند یک جانور دریایی عظیم الجثه ای بود 
که به جای این که در اعماق دریا باشد، کنار ساحل دریای 
خزر آرمیده بود. وقتی ماهواره جاسوسی آمریکا از باالی 
پایگاه نیروی دریایی شوروی سابق عکس برداری کرد، 
تصاویر، هواپیمایی را نشان می داد که نظیر آن در دنیای 
غرب مشاهده نشده بود. این هواپیما بیش از ۱۰۰ متر 
طول داشت و بال های آن مربعی و منحصربه فرد بود. به 
نظر نمی آمد این هواپیمای غول پیکر بتواند پرواز کند، اما 
پرواز می کرد! البته به دلیل این که موتورهای این هواپیما 
بسیار جلوتر از بال های آن قرار داشت، نمی توانست تا اوج 

آسمان پرواز کند.

هیوالی دریای خزر در یک نگاه	 
این هواپیما به نام کورابل ماکت )KM( - به معنای نمونه 
ــای خــزر، یک  اولیه کشتی- و معروف به هیوالی دری
اکرانوپالن )ekranoplan( و از کالس لون )Lun( است. 
اکرانوپالن از لحاظ ظاهری شبیه به هواپیماهاست ولی 
بدنه آن مانند بدنه قایق های تندرو است. این وسیله نقلیه 
جالب در دسته بندی شناورهای دریایی جزو شناورهای 
آیرودینامیک محسوب می شود. این اختراع را اولین 
بار بوریسالو الکسیو در شوروی سابق در سال ۱۳۳۹/ 
۱۹۶۰ ثبت کرد. اکرانوپالن که از تسلیحات نامتعارف 
شوروی سابق در جنگ سرد بود، برای نخستین بار به 
طور گسترده در نیروی دریایی شوروی به کار گرفته شد و 
یکی از اسرار مهم نظامی اتحاد شوروی به شمار می رفت.

تنها پرنده دوزیست و غول پیکر	 
سنگینی و دشواری هدایت این هواپیمای ده موتوره علت 
اصلی صرف نظر حکومت شوروی از تولید نسخه دوم آن 
بیان شده، از این گذشته هیوالی خزر در اصل برای دوران 
جنگ سرد و مقابله با ناوهای هواپیمابر آمریکایی طراحی 
شده بود که پس از فروپاشی شوروی نیازی به آن احساس 
نمی شد. به این ترتیب تنها نمونه هیوالی آهنی شوروی 
سابق برای دهه ها، در آب های نزدیک بندر کوچکی در 
شمال دریای خزر در حال پوسیدن و زنگ زدن بود. کار 
بیرون کشیدن موجود غول آسای فراموش شده تابستان 
سال گذشته آغاز شد. سرانجام »هیوالی خزر« از آب سر 
برکشید تا حدود ۱۰۰ کیلومتر دورتر، در شهر دربند 
Derbend به نمایش گذاشته شود. قرار است در این شهر 
یک پارک موزه نظامی احداث شود که هیوالی خزر جاذبه 
اصلی توریستی آن خواهد بود. مدل های کوچک تری از 
آئروپالن های روسی از دوران جنگ سرد باقی مانده است  
که برخی از آن ها در شهرهای مختلف از جمله در موزه 

نیروی دریایی مسکو قرار دارد.

سلفی با ماشین در حال غرق شدن

ویدئویی از اقدام خطرناک یک زن جوان که در حال سلفی گرفتن روی 
خودروی در حال غرق شدن است سوژه رسانه ها شد بنا به گزارش نیویورک 
پست این زن روی سطح رودخانه یخ زده ریدئو در اوتاوای کانادا در حال 
رانندگی بود که الیه نازک یخ شکسته می شود و خودروی او   زیر آب می رود. 
با این حال این زن نه تنها از غرق شدن تدریجی خودرو ی خود وحشت زده 
نشد بلکه در اقدامی عجیب روی سقف آن رفت و عکس سلفی گرفت. در این 
ویدئو صدای یکی از افراد محلی که با دیدن این صحنه شوکه شده شنیده 
می شود. او می گوید: »او باالی خودرو ایستاده است.« کاربران ایرانی به این 
ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری با بازنشر این ویدئو نوشت: »مثل این 

که عشق به سلفی فقط مال ما نیست و همه جهان از این جور آدم ها داره.« 

همه چیز درابره فاجعه ایربگ
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آفساید

هوادار- استقالل؛ شاید لغو نشود!
 بعد از تعویق دیدار پیکان و استقالل در جام حذفی، زمزمه های 
ــوادار هم به گوش  ــاره لغو دیــدار آبی پوشان مقابل ه زیــادی درب
می رسد. با توجه به این که استقاللی ها اعالم کردند تعداد زیادی از 
بازیکنان شان به ویروس کرونا مبتال شده اند، آن ها تمرینات خود را 
نیز تعطیل کردند و خواهان لغو مسابقه با هوادار در هفته شانزدهم 
لیگ برتر هستند.در این شرایط اما هنوز لغو بازی هوادار و استقالل 
قطعی نیست و باید تصمیم گیری الزم در این خصوص صورت بگیرد.
ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال در این باره پیگیر وضعیت کرونایی 
های استقالل است. گفته می شود احتمال این که تست برخی افراد 
5 روزه نیز منفی شود، وجود دارد و به همین دلیل امکان دارد بازی 

هوادار و استقالل برگزار شود.

درگیری و آبروریزی در فوتبال 
پایه پدیده !

مشکالت و حواشی تیم فوتبال بزرگ ساالن پدیده 
که در کشور زبانزد شده ، حاال به رده های پایه این 
باشگاه هم سرایت کرده است.درگیری فیزیکی 
بین سرمربی تیم نوجوانان و مدیر پایه های باشگاه 
پدیده آن هم در مقابل فوتبالیست ها و خانواده 
های شان ، چیزی جز آبروریزی در فوتبال خراسان 
نیست که نشان از نداشتن مدیریت در باشگاه داری 
است.حکایت درگیری فیزیکی از این قرار است 
که تیم فوتبال نوجوانان پدیده قرار بود راهی شهر 
ساری شود تا در مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور 
به میدان برود اما موقع اعزام ورزشکاران ، حمید 
رضا زوهانی، مدیر تیم های پایه پدیده جلوی حرکت 
اتوبوس را گرفت و اعــالم کرد که قاسم دهنوی 
سرمربی تیم نوجوانان برکنار شده  است و قرار 
نیست همراه تیم باشد. این رفتار زوهانی با واکنش 
دهنوی روبه رو شد و در نهایت طرفین در حضور 
خانواده ها و فوتبالیست ها با یکدیگر به صورت 
فیزیکی درگیر شدند که با ورود پلیس به محل حادثه 
در نهایت دوطرف به کالنتری رفتند.این در حالی 
است که این دو نفر جزو بازیکنان سابق شهر مشهد 
هستند و در سطح لیگ برتر هم بازی کرده اند ولی 
متاسفانه نوجوانان فوتبالیست که از همین سن 
باید درس اخالق و احترام را در فوتبال یاد بگیرند، 
شاهد بی اخالقی از سوی بزرگان خود هستند. از 
مربیان و بزرگ ترها انتظار می رود که اخالق را به 
ورزشکاران پایه بیاموزند نه این که خود بی اخالقی 
کنند.از طرفی تیم نوجوانان پدیده نیز در این فصل 
لیگ برتر عملکرد خیلی ضعیفی داشته و همانند 

تیم بزرگ ساالن در معرض سقوط قرار دارد.

سوژه

گروه ورزش/ چهارشنبه برای پرسپولیسی ها با یک خبر عجیب و در عین 
حال تلخ آغاز و خیلی زود در فضای مجازی به سوژه اصلی بحث های ورزشی 
تبدیل شد.این شایعه ای بود که چند روز پیش درباره آن رسانه ها و کانال 
های هواداری پرسپولیس هشدار داده بودند و تعطیلی تمرین سرخ ها که 
بیشتر شکل و شمایل اعتصاب داشت به این شایعه دامن زد. در هفته  های 
اخیر باشگاه پرسپولیس با بحران مالی روبه رو بود و کار به جایی رسید 
که حتی بازیکنان و یحیی گل محمدی هم لب به انتقاد گشودند و درباره 
مشکالت موجود هشدارهایی دادند اما حاال داستان فراتر از انتقاد رفته 
و یحیی گل محمدی شرایط را برای ادامه کار مناسب نمی بیند و احتمال 
دارد بعد از بازی با فوالد کناره گیری کند.منابع خبری نزدیک به باشگاه 
پرسپولیس مدعی شدند این حرف صرفًا یک تهدید است تا به این شکل 
هیئت مدیره زیر فشار قرار گیرد تا زودتر مطالبات بازیکنان پرداخت شود 
اما آن طور که شواهد نشان می دهد ممکن است این تهدید به زودی جدی 
و در نهایت عملی شود! شرایط در پرسپولیس به هیچ عنوان خوب نیست و 
نارضایتی در اردوگاه سرخ ها روز به روز بیشتر می شود.شواهد نیز نشان می 

دهد که یحیی برای استعفا به اندازه کافی بهانه دارد.اولین بهانه شرایط 
مالی وخیم باشگاه است که از ابتدای لیگ بیست و یکم تا به امروز 
کلید واژه انتقاد کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس بوده است.ظاهرا 
در یک ماه اخیر بازیکنان پرسپولیس چندین بار تصمیم داشتند در 

تمرینات شرکت نکنند تا اعتراض خود را به این شکل نشان بدهند 
اما گل محمدی در صحبت با بازیکنان این تیم مانع از این کار 

شد. سرمربی پرسپولیس که با صدری در ارتباط بود از 
طرف مدیریت باشگاه به بازیکنانش وعده داد که تا 

21 دی بخشی از مطالبات آن ها پرداخت می شود 
اما استعفای شبانه و اینستاگرامی سرپرست 

سرخ پوشان همه را شوکه کرد تا اوضاع بدتر 
شود.این در حالی بود که یحیی و بازیکنان 
پرسپولیس خواستار ادامه حضور صدری در 

پرسپولیس به عنوان مدیرعامل بودند اما حمایت نکردن  وزارت در نهایت 
باعث شد تا گزینه مورد اعتماد یحیی استعفا کند.گفته می شود یحیی 
نیز از این موضوع ناراحت شده و بر خالف گذشته قصد ندارد از مدیرعامل 
جدید و گزینه انتخابی وزارت حمایت کند.بازیکنان پرسپولیس که از وعده 
مدیران قبلی و همچنین مشکالت مالی ناراحت هستند به وعده درویش 
دل خوش نکردند و ناامیدی در اظهارات آن ها پس از بازی با فجر سپاسی 
به وضوح نمایان شد.برخی بازیکنان پرسپولیس تنها 20 درصد از مطالبات 
خود را دریافت کردند و حتی در صورت داشتن پیشنهاد  مناسب می توانند 
قرارداد خود را فسخ کنند. حضور علیپور و مسجدی در هیئت مدیره جدید 
پرسپولیس که قبال هم در این باشگاه حضور داشتند اما از نظر مالی کمک 
چندانی به این باشگاه نکردند در کنار ذوالفقارنسب که در این چند روز تنها 
به حاشیه های این باشگاه اضافه کرده باعث ناامیدی سرمربی و بازیکنان 
پرسپولیس شده و همین مسئله نیز به شدت یحیی را برای ادامه همکاری 
با سرخ ها مردد کرده است.یحیی به خوبی می داند که با این شرایط نه تنها 
نمی تواند در نقل و انتقاالت به خواسته های خود برسد بلکه ممکن 
است چند بازیکن خود را هم از دست بدهد. مشخص نیست 
گل محمدی در ادامه راه چه تصمیمی خواهد گرفت اما شاید 
سرمربی پرسپولیس تصمیم دارد تکاپوی این باشگاه را برای 
بهتر شدن وضعیت بیشتر کند اما بدون شک او نگرانی هایی دارد 
که قابل کتمان نیست.آن چه مشخص است طاقت یحیی گل 
محمدی از مشکالت تیمش که ریز و درشت هم هست طاق شده و 
اگر روزنه امیدی بعد از بازی فوالد نبیند در این تیم ماندگار نخواهد 
بود.مسلما در صورتی که یحیی تصمیم خود را عملی و پایان همکاری 
خود با پرسپولیس را اعالم کند یک بار دیگر نام علی دایی به عنوان 
گزینه اول جانشینی گل محمدی بر سر زبان ها خواهد افتاد.همه 
از رابطه بسیار خوب و دوستانه درویش با علی دایی خبر دارند و 
بعید است مدیرعامل جدید سرخ ها در صورت استعفای یحیی 

گزینه ای جز علی دایی داشته باشد.

ویژه

شروع ثبت  نام برای بلیت  های جام جهانی

 ارزان  ترین بلیت، 2 میلیون تومان
ثبت نام برای بلیت  های جام جهانی در حالی شروع شد که ارزان ترین بلیت 
۷0 دالر است و کاهش قیمت جالب توجهی با دوره قبل دارد. هواداران 
می توانند برای خرید بلیت های جام جهانی قطر با قیمت هایی که برای 
بازدیدکنندگان از حدود ۷0 دالر )حــدود 2 میلیون تومان( شروع می 
شود، ثبت نام کنند که یک سوم ارزان تر از مسابقات جام جهانی 201۸ 
روسیه است.در اولین دوره فروش که از ساعت 1۳:00 به وقت دوحه دیروز 
)چهارشنبه( آغاز شد و در ۸ فوریه 2022 در ساعت 1۳:00 به وقت دوحه 
به پایان می رسد، عالقه مندان می توانند درخواست های بلیت خود را ارسال 

کنند. در این تبلیغات اولیه، تفاوتی نمی کند که درخواست ها در روز اول، 
آخرین روز یا هر زمان دیگری ارسال شوند زیرا همه بلیت ها پس از بسته شدن 
دوره درخواست بلیت تخصیص می یابند.ارزان  ترین بلیت  ها در رده چهار 
فقط برای ساکنان قطر، ۴0 ریال قطر )11 دالر( خواهد بود. قیمت بلیت در 
نظر گرفته شده ارزان ترین قیمت در جام جهانی از زمان جام جهانی 1۹۸۶ 
است. فیفا قصد دارد 500 میلیون دالر از سهم میزبانی و فروش بلیت جام 
جهانی کسب کند. اتاق هتل ها، آپارتمان ها و کشتی های مسافرتی از طریق 

یک وب سایت اواخر امسال در دسترس خواهد بود.

نارضایتی ستاره آبی ها از نیمکت نشینی

مجیدی با جدایی چشمی مخالفت کرد

معاوضه مظاهری و حردانی عملی می شود؟
صالح حردانی یکی از بازیکنانی است که در یک سال اخیر بارها نامش به عنوان خرید 
جدید استقالل به گوش خورده است. این بازیکن اکنون در فوالد بازی می کند. پست 
حردانی دفاع راست است و روشن نیست که چرا باشگاه استقالل به  دنبال جذب این 
بازیکن است در حالی که  وریا غفوری و یامگا را در این پست دارد.به هرحال موضوع 
حضور حردانی در استقالل مدتی است داغ شده و از طرفی به گوش می رسد 
که باشگاه استقالل حاضر است در ازای این بازیکن، رشید مظاهری را به فوالد 
خوزستان بدهد. این پیشنهاد ابتدا از سوی مسئوالن باشگاه فوالد خوزستان 
رد شد اما به نظر می رسد با موافقت جواد نکونام حاال احتمال عملی شدن این 
معاوضه بیشتر از قبل شده است.اولویت فوالد جذب مظاهری بدون صدور رضایت 
نامه حردانی بوده اما گویا موضع باشگاه استقالل باعث شده تا باشگاه خوزستانی به 

آبی های پایتخت برای معاوضه حردانی با مظاهری چراغ سبز نشان دهد.

خروج اخباری از فهرست  پرسپولیس؟
پرسپولیس در حالی بازی  های خود در لیگ برتر و جام حذفی فصل جاری را ادامه 
می دهد که همچنان خبری از بازگشت بوژیدار رادوشوویچ نیست.همین مسئله 

باعث شده تا یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس سراغ خرید دروازه بان 
دوم برای تیمش در نقل و انتقاالت زمستانی برود و بر همین اساس یحیی 
برای جذب اخباری در ابتدای فصل نیز اعالم نیاز کرده بود اما مخالفت 
باشگاه تراکتور مانع از این انتقال شد. حاال اما دیگر سرمربی سرخ پوشان 

نمی خواهد اخباری را در نیم فصل به جمع بازیکنان خود اضافه کند چون 
در جریان مخالفت باشگاه تبریزی قرار دارد و نمی خواهد با دامن زدن به این 
موضوع، تمرکز حامد لک را بار دیگر بر هم بزند.سرمربی پرسپولیس تصمیم دارد 
گلر کم نام و نشان دیگری را از لیگ برتر انتخاب کند که احتمال انتقالش آسان 

باشد تا جای رادوشوویچ را به عنوان دروازه بان دوم تیم بگیرد.

گــروه ورزش/ بــا آغـــاز فصل نقل و انتقاالت 
در  گمانه زنی ها  یکم  و  بیست  لیگ  زمستانی 
شدت  به  استقالل  بازیکنان  جدایی  خصوص 
افزایش یافته تا حدی که پیش  بینی می شود 
ــدای فصل  ــت ــه اب بــرخــی بــازیــکــنــان ایــن تیم ک
بــه استقالل ملحق شدند امــا در رقــابــت  های 
بعضًا  و  نشینی  نیمکت  بــه  مجبور  ــت  رف دور 
سکونشینی شده اند، حاال در اندیشه جدایی از 
جمع آبی پوشان هستند.البته فرهاد مجیدی 
با جدایی برخی بازیکنان موافق نیست و به  رغم 
تمایل آن ها برای خروج از استقالل به صورت 
خصوصی به مدیران باشگاه اعالم کرده به هیچ 
وجه به تعدادی از بازیکنان اجــازه خروج داده 
نشود.با این حال بازیکنانی نظیر روزبه چشمی که 
سابقه عضویت در تیم ملی دارند از نیمکت نشینی 
رضایت چندانی ندارند و معتقدند این اتفاق باعث 

از بین رفتن شانس حضور آن ها در اردوی تیم 
ملی می شود به همین دلیل چشمی  تمایل دارد 
در صورتی که مجیدی به او نیاز ندارد، با جدایی  
اش از استقالل موافقت کند تا بتواند به تیمی 
ملحق شود تا به صــورت ثابت بــازی کند. گفته 
می شود مجیدی نه تنها مخالف این مسئله است 
بلکه به شکل رسمی به مدیران استقالل اعالم 
کرده چشمی، ارسالن مطهری، امین قاسمی نژاد 
و آرمان رمضانی همچنان باید در خدمت استقالل 
ــاور اســت حضور این  باشند. مجیدی بر ایــن ب
بازیکنان در تیم های دیگر به ویژه رقبای استقالل 
می تواند منجر به تضعیف تیمش در نیم فصل دوم 
و تقویت رقبا شود؛ از این حیث حضور آن ها در 
استقالل می تواند مفید باشد.در هفته های اخیر 
سرمربی استقالل به ترکیب ایده آلش رسیده و 
ترجیح می دهد در میانه زمین از زوج مهدی پور 

و نیک نفس استفاده کند. همکاری و هماهنگی 
این دو بازیکن هم در میانه زمین بسیار خوب بوده 
و باعث شده ضعف خط هافبک که در ابتدای 
فصل و با جدایی مسعود ریگی توی ذوق می زد، 
برطرف شود. البته مجیدی در دیدارهایی که نیاز 
به حفظ نتیجه دارد یا می خواهد بازیکنان اصلی 
اش برای بازی بعدی مصدوم یا خسته نشوند از 
روزبه چشمی استفاده می کند و زمانی که این 
بازیکن به میدان می رود تیم به وضوح عقب می 
کشد و حریف موقعیت های زیادی به دست می 
آورد. حتی این مسئله باعث اعتراض هواداران 
و انتقاد پیش کسوتان و کارشناسان شده با این 
حال مجیدی برای داشتن جانشین مطمئن برای 
هافبک های اصلی اش در صورت محرومیت و 
مصدومیت، نمی خــواهــد بــا جــدایــی چشمی 

موافقت و نیمکتش را تضعیف کند.

  یحیی می رود، دایی می آید؟

استعالم انتخابات تکواندو از معاونت حقوقی ریاست جمهوری

علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان در خصوص وضعیت انتخابات تکواندو 
گفت: »در اساسنامه ابالغ شده، چندین نوع اکثریت اعالم وجود دارد. اکثریت مطلق، نصف به  
عالوه یک و نسبی. تفسیر آن بر عهده مرجعی است که اساسنامه را صادر کرده است. بر اساس 
برداشت اولیه 50 درصد به  عالوه یک ، یعنی رای اعضای حاضر مالک بوده که بر این اساس ساعی 
یک رای کم دارد. تفسیر دیگر ممکن است متفاوت باشد. چون این مسئله ابهام حقوقی داشت از 

معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعالم کردیم  و هر پاسخی دهند مبنای ما خواهد بود.«

فخری به ادعای دبیر واکنش نشان داد

وقتی دیالوگ  ها تغییر کرد!
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در نشست خبری اخیر خود تاکید کرد کمیته ملی 
المپیک نمی تواند درخصوص اعزام تیم اصلی کشتی به بازی های آسیایی تصمیم  گیری کند. 
این درحالی است که پیمان فخری ،رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و سرپرست کاروان 
بازی  های آسیایی پیشتر گفته بود با فدراسیون کشتی برای اعزام تیم اصلی به بازی های 
آسیایی توافق کرده ایم. فخری در واکنش به تکذیبیه اخیر دبیر واکنش نشان داد تا بگوید: » این 
صحبت را بر اساس حرف هایی که با علیرضا دبیر زدم، گفتم. اما در این چند روز اتفاقاتی افتاده 
و دیالوگ ها تغییر کرده است. عالقه مند به این روند نیستیم و در این خصوص واکنشی هم نشان 

ندادیم. مصاحبه ای بود که دبیر کرد و امیدوارم موضوع زودتر برطرف شود.«

خطر از دست رفتن یک میزبانی در والیبال آسیا
محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال درباره بدهی شهرداری ارومیه و تعیین تکلیف 
وضعیت میزبانی این شهر از مسابقات باشگاه های مردان آسیا گفت: »باشگاه شهرداری ارومیه 
مبلغی را به چند بازیکن و یک مربی شان بدهکار هستند، نامه ای را خدمت دوستان نوشته بودیم 
که باید تعیین تکلیف کنند چون بر اساس نامه ای که فدراسیون جهانی به ما اعالم کرده از آن 
جایی که این باشگاه درخواست میزبانی مسابقات باشگاه های آسیا را کرده بود، بدهی اش را 
باید تعیین تکلیف کند تا پنجره اش باز شود. هم اکنون ارومیه از میزبانی محروم است و گفته 
بودیم تا  آخر دی تعیین تکلیف کنند چون دو ماه و نیم قبل از هر رویدادی باید تکلیف میزبان، 
هتل، سالن و موارد دیگر مشخص و به تیم های شرکت کننده و کنفدراسیون والیبال آسیا اعالم 
شود. هنوز این اتفاق نیفتاده و اگر این اتفاق نیفتد مجبوریم محل میزبانی را جا به جا کنیم چون 

نمی توانیم این میزبانی را برای ایران از دست بدهیم.«

اخبار

 شوک در اردوگاه سرخ ها
فنرباغچه خواهان فروش صیادمنش

سایت آجان اسپور ترکیه از تصمیم فنرباغچه به فروش اللهیار 
صیادمنش خبر داد.این رسانه مدعی شد که مدیریت فنرباغچه 
تصمیم دارد تا با بازیکنانی مثل اللهیار صیادمنش ، سردار 
دورسان، لوئیس گوستاوو، پلکاس و سوسا که قراردادشان در 
پایان فصل به اتمام می رسد، خداحافظی کند زیرا می خواهد 
از فروش آن ها به 25 میلیون یورو پول دست یابد.آجان اسپور 
نوشت که فنرباغچه با مشکل مالی روبه روست و می خواهد با 

فروش این بازیکنان گردش مالی خود را متعادل سازد.

استقاللی ها در قرنطینه
باشگاه استقالل روز دوشنبه اعالم کرد که نتیجه تست کرونای 
تعداد زیادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم فوتبال استقالل 
 مثبت شده است و به همین علت با تایید سازمان لیگ، بازی 
آبی  پوشان پایتخت مقابل پیکان در مرحله یک هشتم نهایی 
رقابت  های جام حذفی لغو شد.بازیکنان استقالل دو روز است 
که در شرایط قرنطینه به سر می برند و تحت نظر پزشک فرایند 
درمانی خود را طی می کنند.طی پیگیری  های انجام شده، حال 
عموم بازیکنان استقالل مساعد است و هم اکنون مسئله تست 

مجدد از آبی پوشان کرونایی مطرح است.

3 پرسپولیسی در رادار سرمربی استقاللی
باشگاه فوالد طی درخواست جواد نکونام در نامه ای رسمی 
به باشگاه پرسپولیس خواستار جذب سه بازیکن این تیم شده 
است.در آستانه فصل نقل و انتقاالت، باشگاه ها در آستانه تقویت 
تیم های خود برای نیم فصل دوم هستند، یکی از این باشگاه ها 
که اقدامات الزم را انجام داده فوالد خوزستان است.باشگاه 
فوالد خوزستان در نامه ای رسمی خواستار جذب سه بازیکن 
تیم پرسپولیس شده و درخواست خود را به صــورت مکتوب 
ارسال کرده است. فوالدی ها در نامه خود خواستار جذب مهدی 

شیری، سعید آقایی و رضا اسدی شده اند.

مهاجم خارجی در تیررس پرسپولیس
با مصدومیت آل کثیر، پرسپولیسی ها نیاز مبرمی به جذب یک 
مهاجم باکیفیت دارند. گویا یک مهاجم خارجی در تیررس یحیی 
قرار گرفته که ۷00 هزار دالر قیمت دارد و باید دید مسئوالن 
پرسپولیس برای این خواسته گل محمدی چه اقداماتی انجام 
خواهند داد. از پیمان بابایی، علی علیپور و شروین بزرگ هم به  
عنوان گزینه  های داخلی نام برده می شود. جذب بابایی و علیپور 
به هیچ عنوان ساده نخواهد بود ولی جذب بزرگ از صنعت  نفت 
می تواند کار آسان تری برای پرسپولیس باشد. پرسپولیس 

همچنین روی علیرضا کوشکی، بازیکن پیکان هم نظر دارد.

احمتال انرصاف لیون از خرید آزمون

 رسدار در لیگ 
روسیه یم ماند؟ 

باشگاه لیون به دنبال ســردار آزمــون است و می خواهد در پنجره 
زمستانی ستاره ایرانی را به لیگ لوشامپیونه بیاورد. زنیت با این 
انتقال موافق نیست زیــرا هنوز جانشین او را پیدا نکرده و طبق 
گفته رسانه ها اگر مهاجم دیگری را خریداری کند با فروش آزمون 
موافقت خواهد کرد.رسانه های اروپایی گــزارش دادنــد که زنیت 
برای جانشینی آزمون چشم به خرید مهاجم برزیلی »اینترناسیونال« 
دوخته و می خواهد »یوری آلبرتو« را با 15 میلیون یورو خریداری کند.

طبق گزارش رسانه های برزیلی، اینترناسیونال برای فروش بازیکنش  
20 میلیون یورو می خواهد و به همین دلیل پیشنهاد زنیت را رد کرده 
است.لیون اکنون 2 مهاجم خود به نام  های اکامبی و سلیمانی را به 
جام ملت  های آفریقا فرستاده و بیش از هر زمانی نیازمند یک مهاجم 
است.در همین باره و در خصوص پیچیدگی های خرید آزمون توسط 
لیون، سایت فرانسوی RMC نوشت که باشگاه فرانسوی به گزینه 
دیگر برای خط تهاجمی خود می اندیشد و می خواهد مهاجم مصری 
گاالتاسرای را خریداری کند. مصطفی محمد که اکنون زیر نظر 
تیم هایی چون سویا ، هرتابرلین و لیل قرار گرفته به نقشه دوم لیون 
بدل شده تا اگر آزمون خریداری نشد، لیون این بازیکن را خریداری 
کند. مصطفی محمد در لیگ ترکیه در این فصل 2۹ بازی کرده و 
توانسته ۶ گل به ثمر برساند.با پیچیده شدن انتقال سردار آزمون، 
دیمیتری سیلوک برجسته ترین مدیر برنامه بازیکنان فوتبال روسیه 
درباره انتقال احتمالی سردار آزمون اظهار نظر جالبی کرد. دیمیتری 
سیلوک در این خصوص گفت: »آزمون باید در زنیت بماند و زنیت هم 
هر کاری برای حفظ این مهاجم انجام دهد. این نظر من است. آزمون 
اکنون 2۷ سالگی را تمام کرده و سطح فنی او هم مشخص است. فکر 
می کنم یک یا دو سال دیگر بتواند در روسیه بازی کند و سپس به اروپا 
برود. این موضوع حقیقت ندارد که برجسته  ترین های لیگ برتر روسیه 
حتمًا می توانند در اروپا بازی کنند. ما پیش از این نمونه هایی همانند 
کرال و والسیچ را داشتیم.این مدیر برنامه برجسته فوتبال روسیه 
افزود: قبول دارم که آزمون بازیکن بسیار خوبی در خط حمله است و 
هر توانمندی را دارد. با  وجود این او گذرنامه ایرانی دارد و هیچ تیمی 
در اروپا همانند زنیت چنین پولی به او نخواهد داد. در لیون دستمزد 
کمتری )نصف حقوق فعلی اش( دریافت خواهد کرد. حتی در بخش 
مالیاتی نیز مبالغی از دست می دهد. بنابراین آزمون برای پیشرفت 
در دوران حرفه ای اش آگاهانه باید دستمزد کمتری دریافت کند. من 
فکر می کنم آزمون باید در سن  پترزبورگ حتی تا پایان دوران فوتبالش 
بماند. برای زنیت هم پیدا کردن جایگزین آزمون بسیار دشوار است«.



سینما و تلویزیون ۶

تلویزیون

خبر
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1۷ جمادی الثانی  1443.شماره  2085۷

 مریم ضیغمی 

 مائده کاشیان  

افسانه بایگان به عنوان آخرین 
فعالیت سینمایی اش در فیلم 
»پاکول« ساخته نوید اسماعیلی 
بازی کرده است و این فیلم را 
آمـــاده اکـــران دارد. ایــن فیلم 
محصول مشترک ایران و افغانستان بوده و نادر 

فالح نیز در آن بازی کرده است.

رضـــا شــفــیــعــی جـــم در فصل 
سوم مسابقه »جوکر« کاری از 
احسان علیخانی شرکت کرده 
است. سیاوش چراغی پور دیگر 
شرکت کننده این فصل است. 
پلتفرم  8 صبح در  »جوکر« دوشنبه ها ساعت 

فیلیمو منتشر می شود.

سریال  در  طهمورث  سیاوش 
ــام  ــه ن نــــــوروزی شــبــکــه دو بـ
»خداداد« ایفای نقش می کند. 
او در ایــن مجموعه کمدی به 
کارگردانی علی غفاری با رضا 

ناجی، پیام دهکردی، سوسن پرور و علی صبوری 
همبازی است.

رضا یزدانی به جمع بازیگران 
فیلم »دختری با لباس ارغوانی« 
ساخته خــداداد جاللی اضافه 
ــازی در آن  شــده و مشغول بـ
ــت. سامان صــفــاری، پوریا  اس

پورسرخ، علیرضا استادی و قربان نجفی از دیگر 
بازیگران فیلم هستند.

علیرضا بیرانوند در روز رونمایی 
چهلمین  در  ــرو«  ــی »ب فیلم  از 
جشنواره فجر حضور ندارد. او 
به دلیل برنامه بازی های تیم 
ملی در دور سوم مقدماتی جام 
جهانی به نمایش این فیلم که به زندگی خودش 

پرداخته، نمی رسد.

چهره ها و خبر ها

نازنین بیاتی فیلم »کاله قرمزی 
و پسرخاله« اثر ایرج طهماسب 
ــژه مــخــاطــبــان نــابــیــنــا،  ــ را وی
ــن نسخه  تــوضــیــح دار کـــرد. ای
از فیلم پس از ایــن که امشب 

ساعت 19 از رادیو سوینا منتشر شود، در سایت 
سوینا در دسترس قرار می گیرد.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

عزت ا... رمضانی فر بازیگر پیش کسوت سینما 
و تلویزیون، در 77 سالگی بسیار پرانرژی است. 
با او از هر بابی سخن می گوییم؛ از کاله گیس 
»قاتل و وحشی« و راه نیافتن اش به جشنواره فجر 
تا بازی در فیلم ماندگار »گاو« داریوش مهرجویی 
و حواشی آن. در این گفت وگو با این هنرپیشه به 
دوران کودکی اش سفر کردیم و به بازی اش در 
سریال »جزیره« و مهم ترین شانس زندگی اش که 

معتقد است از دست داده، پرداختیم.
این روزها چگونه می گذرد؟	 

با سریال خانگی »جــزیــره« مهماِن خانه ها و 
مشغول بــازی در سریال »داستان یک شهر« 
محمدرضا آهنج هستم که در سه اپیزود در دست 

تولید اســت. به تازگی هم مجوز تاسیس یک 
موسسه چند منظوره را گرفته ام.

»قاتل و وحشی« را هم امسال به جشنواره 	 
فجر راه ندادند؟

بله، به موهای لیال حاتمی گیر دادند و بنا به دالیلی 
جلوی نمایش فیلم را در جشنواره فجر گرفتند. 
5-6 فیلم من در حال خاک خوردن هستند و هنوز 

اکران نشده اند.
از شکل گیری همکاری تــان بــا »جــزیــره« 	 

بگویید.
در گذشته در دو سریال سیروس مقدم بازی کرده 
بودم و از هم شناخت کافی داشتیم. زمانی که می 
خواستند برای تصویربرداری به جزیره کیش بروند، 
با من صحبت  کردند و گفتند که چهار ماه بازی شما 
در تهران طول می کشد که قرارداد بازی بسته شد. 
فصل دوم سریال در حال نگارش با نویسنده جدید 
است و الحمدهلل هنوز پولم را نداده اند، یعنی از 
چهار ماه بازی ام فقط دستمزد یک ماه را پرداخت 
کرده اند، البته می دهند، اما مشکل این است که 
فیلیمو همزمان چند سریال را در دست می گیرد 
که هرکدام از آن ها با هزینه هنگفتی تولید شده 
است. فیلیمو با یکی دیگر رقیب است و می خواهد 
از رقیب اش عقب نیفتد و دودش در چشم بازیگر 
می رود. از سوی من به فیلیمو توصیه کنید که الزم 
نیست همزمان چند سریال با هزینه هنگفت را در 
دست بگیرد، کمتر تولید داشته باشدو دستمزد 

بازیگران را به موقع پرداخت کند.
نقش تان را دوست داشتید که بازی در این 	 

سریال را پذیرفتید؟
نقش من زمینه طنز داشت. سیروس مقدم گفت 
که نقش من در فصل دوم خیلی پررنگ تر می 
شود، به خاطر این که وقتی بازی می کردم، خیلی 
از مخاطبان تماس گرفتند و گفتند که چرا نقش 

آقای رمضانی فر کوتاه است؟
سریال جزیره در مقایسه با سریال های 	 

در حال پخش شبکه نمایش خانگی ،مخاطب 

کمتری دارد و انتقادهایی به آن شده است. شاید 
یکی از دالیلی که فیلیمو هنوز دستمزدتان را 

پرداخت نکرده، همین باشد.
به هر حال سریال باید محتوا داشته باشد و بیننده 
را تکان دهــد و نباید همیشه زندگی شیک و 
الکچری به تصویر کشیده شود. مردم برای این 
از بازی من در سریال خوش شان آمد که یک مرد 

کامیون دار امروزی هستم.
 »گاو« یکی از ماندگارترین فیلم های تاریخ 	 

سینمای ایران است. اولین حضور حرفه ای تان 
چگونه اتفاق افتاد؟

داریـــوش مهرجویی همه بازیگران فیلم را از 
بازیگران تئاتر انتخاب کرد. یک روز به اداره تئاتر 
آمدند و گفتند بــرای نقش پسر روستایی عقب 
افتاده هنوز بازیگری را انتخاب نکرده ایم. زنده 
یاد جعفر والی خیلی دوست داشت این نقش را 
بازی کند و تست هم داده بود ولی مهرجویی قبول 
نکرده بود.   چند بازیگر که بازی ام را در تئاتر دیده 
بودند، مرا به مهرجویی معرفی کردند و در دقیقه 

نود به گروه اضافه شدم.
خاطره ای از بازی در این فیلم دارید؟	 

فیلم »گاو« را برای اولین بار در سالن کوچک وزارت 
فرهنگ و هنر سابق با حضور منتقدان، ارباب 
جراید و بازیگران اکران کردند. نقش من خیلی 
بیشتر بود و بعد از اکران همه دورم جمع شدند و 

بازیگران اصلی قهر کردند و رفتند. فردای آن روز 
شنیدم بازیگران زیرآبم را زده و انتقاد کرده اند که 
رمضانی فر قهرمان قصه شده در صورتی که مش 
حسن نقش اصلی است . خالصه آن قدر گفتند که 

2-3 سکانس از بهترین بازی هایم را درآوردند.
در عین حال دیــده شدید. به نظرتان چه 	 

عاملی سبب دیده شدن یک هنرمند می شود؟
اگر آدم های حسود نبودند، دیده می شدم. قبل 
از انقالب سوپراستارها در مونتاژ دخالت می 
کردند و اگر بازیگر مقابل شان می درخشید، 
ــد تا  مثاًل می گفتند کلوزآپ هایش را درآوری
خودشان دیده شوند. در فیلم »گاو« هم با من 
همین کار را کردند. معتقدم رمز ماندگاری 
یک هنرمند جلوی چشم بودن است، یعنی اگر 
جلوی چشم نباشی، به فراموشی سپرده می 
شوی. االن از شبکه های ماهواره ای و داخلی 
فیلم هایم پخش می شود و فراموش نمی شوم. 
همچنین بازی در نقش ها با کارگردان های 

خوب، رمز ماندگاری بازیگر است.
مردم شما را با چه نقش هایی به یاد دارند؟	 

هم نقش کمدی و هم جدی بازی کرده ام و می 
گویند چقدر نقش جدی را خوب بازی می کنی. 
بازی در نقش جدی برایم راحت تر و در کمدی 
سخت تر است. خودم نقش های طنز را بیشتر 

دوست دارم.

گفت وگوی خراسان با عزت ا... رمضانی فر بازیگر پیش کسوت تئاتر، سینما و تلویزیون

گالیههایبازیگر»جزیره«ازرقابتپلتفرمها
واکنش مدیر فیلیمو به توقف »جیران«

مدیرعامل هلدینگ صباایده به اتفاقات و حواشی 
اخیر سریال »جیران« واکنش نشان داد.

بــه گـــزارش صــبــا، محمدجواد شکوری مقدم 
مدیرعامل هلدینگ صباایده در واکنش به اتفاقات 
اخیر این سریال در صفحه توئیتر خود واکنش 
نشان داده است که به نظر  می رسد طرف سخن 

او ساتراست.
او در این پیام نوشته است: »ای کاش مسئولیتی که  
در توان تان نبود نمی پذیرفتید!  کاش پدر بودید، 
صرفا مالحظات فرهنگی تان را توصیه و بالغانه، 
مسئولیت محتوا را به ما واگذار می کردید. شما چه 
انگیزه ای در دفاع از یک سال زحمت شبانه روزی 
1۰۰۰ نفر دارید؟ جز ما چه کسی انگیزه قبول این 

مسئولیت را دارد؟«

»شوالیه ماه« ابرقهرمان جدید مارول

ــارول به  ــازه جهان سینمایی م مینی سریال ت
نام »شوالیه ماه« )Moon Knight( در آستانه 
انتشار قرار دارد. این سریال را جرمی اسلیتر 
ساخته که نگارش آثار علمی تخیلی چون »چهار 
شگفت انگیز« محصول 2۰15، »اثر الزاروس« و 

»آکادمی آمبرال« را بر عهده داشته است.
»شوالیه ماه« درباره یک ابرقهرمان مارول به همین 
نــام اســت که توسط الهه های مصر باستان، به 
قدرت هایی فرازمینی نایل می شود، در عین حال که 
با مشکل اختالل دوقطبی دست وپنجه نرم می کند.
در نخستین تریلر این سریال که به تازگی منتشر 
شده، از مبارزه این کاراکتر به عنوان ابرقهرمان 
با تبهکاران خبری نیست و مشخص نیست مسیر 
سریال دقیقا به کــدام سو اســت. این سریال 6 
قسمتی نخستین حضور این کاراکتر در دنیای 

سینما و تلویزیون به شمار می آید.

اسکار آیزاک ،ستاره این روزهای سینمای آمریکا 
که به تازگی با مینی سریال »صحنه هایی از یک 
ازدواج« و فیلم »شمارنده کارت« با توجه بینندگان 
مواجه شده، در نقش اصلی این سریال به عنوان 
»شوالیه مــاه« جلوی دوربین رفته اســت. ایتان 
هاوک ،دیگر بازیگر شناخته شده سریال است و 
گاسپار اولیل ،بازیگر فیلم فرانسوی »یک نامزدی 
بسیار طوالنی« نیز در این مجموعه بازی می کند.
انتشار مجموعه »شوالیه ماه« در ژانر اکشن علمی 
- تخیلی، قرار است از چهارشنبه 1۰ فروردین 
14۰1 به صورت اختصاصی در پلتفرم دیزنی 

پالس آغاز شود.

 پاسخ رسانه ملی به ماجرای
 کمک به »میدون«

در پی درج خبر و انتقاداتی در برخی رسانه ها در 
زمینه اختصاص »حمایت شش میلیارد تومانی از 
یک برنامه تلویزیونی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی«، اداره کل روابط عمومی صدا و سیما، 
برای تنویر افکار عمومی جوابیه ای صادر کرد. به 
گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در بخشی از متن 

جوابیه آمده است:
»برنامه »میدون« گامی است در مسیر شناسایی و 
معرفی صاحبان ایده و نخبگان و کارآفرینان، از این 
رو طبیعی است که یکی از بازوهای حمایتی این 
برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب 
شود. چنان که بسیاری از وزارتخانه ها و سازمان 
ها و نهادها نیز بنا به ماموریت و موضوع برنامه ها، 
در برنامه سازی، یاری کننده رسانه ملی هستند. 
بنابراین، دریافت کمک یادشده امری غیرطبیعی 
و بیرون از حدود فعالیت رسانه ملی و وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی به حساب نمی آید. بدیهی 
اســت؛ یکی از وظایف کالن وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، تقویت اشتغال و کارآفرینی است. 
در همین مسیر کمِک وزارت کار به شبکه سه و 
برنامه هدف نظر در این شبکه، منطقی، قانونی و در 
راستای وظیفه ذاتی وزارتخانه است. مستند قانونی 
کمک یادشده، دقیقا بند »چ« ماده 37 قانون احکام 
دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سوم مهر 
سال 1395 هیئت وزیران است. بند یادشده تاکید 
می کند که »کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 
)5( قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف اند یک 
درصد  از اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول 
)1و4و6( را طی قــرارداد مشخص با صدا و سیما 
صرف تولید برنامه برای فرهنگ سازی و آگاهی 

بخشی و اطالع رسانی کنند.«

پنج شنبه هفته گذشته همزمان با پایان مرحله 
مقدماتی مسابقه »خنداننده شو 3« و اعالم نتایج 
آرای مردمی، در گزارشی در این صفحه، تعداد 
آرای برندگان فصل سه را در این مرحله، با تعداد 
رای های برندگان مرحله اول »خنداننده شو 2« 
مقایسه کردیم و طبق آمار، از افت شدید مشارکت 
مردم در انتخاب نفرات برتر مسابقه نوشتیم. این 
گزارش روزنامه خراسان بازتاب گسترده ای در 
رسانه ها و فضای مجازی داشت، واکنش های 
فراوانی را برانگیخت و رامبد جوان نیز در برنامه 
سه شنبه شب »خندوانه« به این موضوع واکنش 
نشان داد. »خندوانه« و به ویژه بخش »خنداننده 
شو« یکی از برنامه های جذاب چند سال اخیر 
تلویزیون بوده و میزان توجه خراسان به این 
برنامه و تعداد مطالب و تیترهایی که درباره 
آن منتشر کرده، از این حیث است. بنابراین 
بدیهی است هرگونه نقدی نیز با هدف رفع 
اشکاالت و جذاب تر کردن این برنامه صورت 

گرفته است.

انتقاد رامبد جوان از نظرات غیرمنصفانه	 
رامبد جوان پس از اجرای محمدحسین توسلی 
با اشاره به این که دوستاِن خبرنگار، روزنامه نگار 
و منتقد او مطلبی نوشته اند دربـــاره ایــن که 
شرکت کنندگان این دوره نسبت به استعدادهای 

دوره هـــای قبل ضعیف هستند، توضیح داد: 
»االن می  توانم بگویم واقعا این تحلیل منصفانه 
نیست. در برابر این موضوع سکوت کردم چون 
همان طور که دیده اید، اصوال خیلی اهل جواب 
دادن نیستم، اما صادقانه مثل یک برادر می گویم 
منصفانه نیست. به این میزان از هوش و تالشی 
که دارند روی صحنه خرج می کنند و موفقیتی 

که به دست می آورند، ارزش بگذارید.«

قضاوت بر اساس اعداد   و   ارقام	 
همان طور که اشــاره کردیم، گــزارش »افت 
شدید آرای مردمی در »خنداننده شو 3«« که 
23 دی در همین صفحه منتشر  پنج شنبه 
شد، توسط رسانه های مختلف بازنشر شد. در 
بخشی از این گزارش، بر اساس »آمار« کیفیت 
اجراها در »خنداننده شو 3« را به عنوان یکی 

از عوامل مشارکت کمتر مردم در رای دادن 
به استعدادها دانستیم. افــراد و رسانه ها بر 
ــود، از  ــده ب ــزارش آم ــاس آن چه در ایــن گ اس
دیدگاه خودشان تحلیل هایی را درباره مسابقه 
و شرکت کنندگان ارائه دادند. تحلیل هایی که 
ممکن است گاهی همان طور که رامبد جوان 
اشاره کرده غیرمنصفانه نیز بوده باشد، اما آن 
چه در گزارش روزنامه خراسان به عنوان منبع 
این تحلیل ها آمده، بر اساس اعداد و ارقامی 
بوده که در »خندوانه« اعالم شده، نه تحلیل 
و دیدگاه شخصی، بنابراین نمی توان آن را 

غیرمنصفانه دانست.

نادیده گرفتن استعدادها؟	 
رامبد جوان در ادامه صحبت های خود درباره 
تحلیل های غیرمنصفانه گفته است که باید برای 

هوش و تالش فراوان استعدادها و موفقیت آن ها 
ارزش قائل شد. منطقی است که او از مخاطبان 
»خندوانه« و مسابقه »خنداننده شو« بخواهد 
برای حمایت از شرکت کنندگان مسابقه، به 
استعدادها رای بدهند و در انتخاب نفرات برتر 
مشارکت کنند، امــا بررسی ایــن موضوع که 
تعداد آرای برگزیدگان »خنداننده شو« در فصل 
سوم به شدت افت کرده به معنی نادیده گرفتن 
شرکت کنندگان مستعد و ارزش قائل نشدن 
برای تالش آن ها نیست. بی شک در همین فصل 
سوم »خنداننده شو«، شرکت کنندگانی مانند 
نیما سهرابی، محمدحسین توسلی، مصطفی 
ــدران(، هانا ستوهی و مهدی  ــازن احمدی )م
داوودی بوده اند که با اجرای خوب خود موفق 

شدند نظر داوران و مخاطبان را جلب کنند.

زنگ خطری برای »خنداننده شو«	 
گذشته از همه تحلیل ها و نظرات مختلف، 
کاهش تعداد آرای مردمی در »خنداننده شو 3« 
زنگ خطری برای سازندگان »خندوانه« است 
تا در ادامــه این مسابقه و احتماال فصل های 
بعدی آن، نقطه ضعف ها و ایرادات را برطرف 
کنند. مقایسه ابعاد مختلف »خنداننده شو 3« با 
دو فصل قبلی، می تواند نتایج خوبی برای گروه 
سازنده »خندوانه« به همراه داشته باشد، به این 
ترتیب مخاطبان بیشتری به پیگیری مسابقه و 
رای دادن به شرکت کنندگان منتخب، ترغیب 
می شوند و به موفقیت بیشتر مسابقه نیز کمک 

مهمی خواهد شد.
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ادبی 

نامزدهای جایزه جالل آل احمد 
معرفی شدند

داوران و نامزدهای چهار بخش داستان بلند 
ــان، مجموعه داستان کوتاه، نقد ادبــی و  و رم
جایزه  دوره  چهاردهمین  در  مستندنگاری، 
ــد. به  ــدن ادبـــی جـــال آل احـــمـــد، مــعــرفــی ش
گزارش خبرآناین، نشست خبری چهاردهمین 
دوره جایزه ادبی جال آل احمد، با حضور علی 
رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، 
غامرضا  و  جایزه  علمی  دبیر  بصیری،  مریم 
طریقی، دبیر اجــرایــی جایزه بــرگــزار شــد. در 
نامزدهای  و  داوران  نشست،  ایــن  از  بخشی 
بخش های مختلف این دوره از جایزه ادبی جال 
آل احمد، معرفی شدند. در بخش داستان بلند و 
رمان، کتاب های »بی نام پدر« نوشته سیدمیثم 
اثر  »پری کشی«  جمکران(،  )کتاب  موسویان 
علیرضا حسن زاده )مروارید(، »پیامبر بی معجزه« 
به قلم محمدعلی رکنی )نشر صــاد(، »سونات 
الل« نوشته میترا معینی )نیماژ( و »ماه غمگین، 
ــرخ« اثــر رضــا جوالیی )نشر چشمه( به  مــاه س
عنوان نامزدهای این بخش معرفی شدند. در 
بخش مجموعه داستان کوتاه، کتاب های »آماده 
ترور باش« نوشته علی براتی کجوان )نشر صاد(، 
»ح. دو چشم« اثر محبوبه حاجیان نژاد )سوره 
مهر(، »ساعت َدنگی« به قلم محمداسماعیل 
ــوره مهر( و »قدیس دیوانه«  حاجی علیان )س
نوشته احمدرضا امیری سامانی  )نشر صاد( به 
عنوان نامزد معرفی شدند. همچنین از زنده یاد 
اصغر عبدالهی، نویسنده اثر »هاملت در نم نم 
باران«، منتشرشده توسط نشر چشمه در بخش 

مجموعه داستان کوتاه تجلیل ویژه می شود.

 »بادبادک باز« روی صحنه می رود

ــان »بــادبــادک  بــاز«، نوشته  نسخه نمایشی رم
به  آمریکا  ــرادِوی  ــ ب تئاتر  در  حسینی،  خــالــد 
ــزارش ایسنا، رمان  روی صحنه مــی رود. به گ
»بادبادک باز« نوشته خالد حسینی که در سال 
ــت دربــاره  ــد، داســتــانــی اس ۲۰۰۳ منتشر ش
مردی که در افغانستان به دنیا آمده و زندگی اش 
تحت تأثیر شکست در محافظت از یک دوست 
دوران کودکی اش قــرار گرفته اســت. در سال 
۲۰۰۷ »مـــارک فورستر« فیلمی با اقتباس از 
این رمان ساخت که نامزد دریافت جایزه اسکار 
ــاز« در صــدر فهرست  ــادک ب ــادب شــد. کتاب »ب
قرار  نیز  »نیویورک تایمز«  پرفروش ترین های 
به  افغان  نویسنده   یک  اثــر  نخستین  و  گرفت 
زبان انگلیسی محسوب می شود. متن نسخه 
نمایشی »بادبادک باز« را »متئو اسپنگلر« نوشته 
۲۰۰۷ در دانشگاه  که نخستین بار در ســال 
سن خوزه کالیفرنیا به روی صحنه رفت و از آن 
زمان تاکنون در کشورهای مختلفی در سراسر 

جهان اجرا شده است.

جــواد نوائیان رودســری - »بسیار جــّذاب تهّیه 
شده اســت؛ هم خود سرگذشت این جــوان آزاده  
ُکرد جّذاب است و هم نوع نگارش صریح و کوتاه 
و بی حاشیه  کتاب. با این که نیروهای مبارز ُکرِد 
ــرف دار جمهوری اسامی را از نزدیک دیــده و  ط
شناخته ام، آن چــه از فداکاری های آنــان در این 
کتاب آمده، برایم کامًا جدید و اعجاب آور است. 
نقش مادر و همسر هم حّقًا برجسته است. دالوری 
و شجاعِت راوی و خــانــواده اش ممتاز است و نیز 
برخی عناصر دیگر ُکردی که از آنان نام برده شده 
است.« این ها فرازهایی است از تقریظ رهبرانقاب 
ــت زندگی  بر کتاب »عصرهای کریسکان«، روای
سراسر مجاهدت و ایثار امیر سعیدزاده، مبارزی 
از  یکی  کردستان،  قهرمان پرور  خطه  از  مقاوم 
رزمندگان اهل سنت که سال ها برای عظمت اسام 
و ایران جنگید؛ دیروز امیر سعیدزاده که به »سعید 
سردشتی« هم شهرت داشت، به همرزمان شهیدش 
پیوست. او سال ها از عوارض قرارگرفتن در معرض 
تسلیحات شیمیایی رژیم صدام رنج برد، 8۰ درصد 
از ریه اش از بین رفت، اما عاشق ایران بود و دلیل 
کینه و دشمنی وطن فروشان نسبت به خودش را، 
همین می دانست؛ می گفت: »من خودم ُکرد هستم 
و به ُکردبودن خودم افتخار می کنم و از ُکرِد ایرانی 
که تمامیت ارضی ایــران را پاس بــدارد هم دفاع و 
حمایت می کنم. ُکرد را نباید با دموکرات، کومله و 
احزاب شناخت؛ چون ُکرد یک فرهنگ و یک باور 
است. ُکرد، دموکرات و کومله نیست. ُکرد وطنش 
را نمی فروشد. ُکرد در آغوش بعث نمی رود. این ها 
به اسم خلق ُکرد، خلق ُکرد را بدنام کردند.« حاال، 
راوی آن روایت های شورانگیز، از بند تن خاکی رها 

شده  و به سوی معبود اوج گرفته است.

باید دوباره بخوانی	 
»عصرهای کریسکان« یــادآور یک حماسه است؛ 
حماسه ای که هنوز ابعادش را، چنان که باید و شاید، 
نشناخته ایم. باید کتاب را به دست بگیرید تا بفهمید 
چه خبر است! انگار از سطر  سطر آن، آتش می بارد، 
هر گزارش آن، دل را به جوش و خروش می آورد و تو، 
وقتی از مسیر زندگی امیر سعیدزاده، با قلم بی نقص 
کیانوش گلزار راغب عبور می کنی، می فهمی که چرا 
مرتضی سرهنگی، با آن همه سابقه در فعالیت های 
ادبی و تاش برای زنده نگه داشتن حوزه ادبیات 
مقاومت، وقتی می خواهد احساسش را دربــاره 

»عصرهای کریسکان« بیرون بریزد، می گوید: »بعد 
از این که کتاب عصرهای کریسکان را خواندم، از 
فشاری که این کتاب به من وارد کرد، سکته کردم 
و در بیمارستان بستری شدم؛ چون من را خیلی 
اذیت کرد. اذیت به  معنای این که آقای سعیدزاده 
و خانواده شان رنج زیادی را تحمل کردند و در این 
رنج، امید هم داشتند.« سرهنگی در بیان خودش، 
اصًا اغراق نمی کند. کریسکان، نام دره ای بود که 
شهید سعیدزاده، چهارسال دوران اسارتش را نزد 
فرقه دموکرات کردستان عراق، در آن سپری کرد؛ او 
به یاد آن عصرهای مخوف، زمانی که دِر زندان را برای 
صداکردن هم بندانش بازمی کردند تا به سوی جوخه 
اعدام هدایتشان کنند، نام »عصرهای کریسکان« را 
برای خاطراتش پسندید. وقتی کتاب را می خوانی، 
شگفت زده می شوی از این همه پایداری، از این همه 
ایمان و از این همه وطن دوستی؛ اصًا تو را از خود 
بی خود می کند و می فهمی که باید تاریخ مقاومت 
مردمان خطه قهرمان کردستان را دوباره بخوانی، 
درباره بمباران شیمیایی سردشت، بیشتر بدانی و 
از دردهای یک همسر، در چهارسال دوران اسارت 

همسرش، اطاعات بیشتری به دست آوری.

بانویی که به روایت معنا می دهد	 
یــک طــرف ایــن مــاجــرای حیرت انگیز، بانویی 
مقاوم ایستاده است که حضورش، به حماسه و 
ایثار معنا و مفهومی قوی تر می دهد. زنی که طی 
چهارسال، هر هفته، با صدای زنگ تلفن، دست 

و دلش لرزیده و در حالی گوشی را برداشته است 
که یک نفر از آن طرف خط، ناجوانمردانه عواطف 
و احساسات او را نشانه می گرفته و می گفته: »چرا 
لباس سیاه نپوشیدی، برو عزای همسرت را بگیر 
که اعدام شده است!« تحمل عذابی به این حجم، 
ــزرگ می خواهد و ُسعدا حمزه ای،  ب یک قلب 
صاحب چنین قلبی اســت. اصــًا ماجرای امیر 
سعیدزاده، بــدون مقاومت های سترگ ُسعدا، 
چیزی کم دارد؛ این است که وقتی در فصلی از 

کتاب، خاطرات را از زبان  ُسعدا می خوانی، حال 
و هوای روایت کلی تغییر می کند و اصا عوض 
می شود. او در جایی گفته است: »اصًا یک ثانیه 
هم در خدمت کردن به شوهرم شک نکردم و 
پابه پایش بودم؛ چون برای مملکتم و ایشان بود. 
من واقعًا ایشان را تحسین می کنم که این قدر به 
نظام و وطنش عاقه مند است. من اصًا حرف 
ــرای گفتن نداشتم. واقــعــًا با من  و اعتراضی ب
مهربان اند و ثانیه هایی که با هم زندگی کردیم، 

خیلی خوب بودند. من هرچه دارم، از ایشان 
دارم.« حــاال، ُسعدا دیگر تنهاست و شاید این 
بزرگ ترین رنجی باشد که در تمام زندگی با آن 

روبه رو شده است.

قراردادی که با خدا امضا شد	 
یکی از چیزهایی که با خواندن داستان »عصرهای 
کریسکان« به ذهنت می رسد، این است که برای 
خدمت به دین و میهن، الزم نیست درجه داشته  
باشی، اصًا نیازی به مقام و موقعیت نیست؛ حتی 
نباید منتظر بمانی که برایت کف بزنند و تحسینت 
کنند. می فهمی که عقیده و ایمانت، همان ظرفیتی 
است که باید به آن تکیه کنی و نردبانی می شود که 
تو را تا باالترین درجه ها می رساند و ردای شهادت را 
برازنده ات می کند. شهید امیر سعیدزاده می گفت 
که اسیر شــده، اما هیچ وقت تسلیم نشده است، 
می گفت که هنوز سرباز صفر است! اما من می گویم 
او سرباز صفری است که همه درجه ها و ستاره های 
مدعیان عالم، نمی توانند به اندازه خاک کفشش 
ارزش داشته باشند. شهید سعیدزاده، دردهای 
زیــادی بر جسم داشــت، خــودش تعریف می کرد: 
»اآلن هشتاد درصد از ریه هایم از بین رفته و بیست 
درصدش مانده است. خیلی اذیت می شوم، ولی 
سعی می کنم روحیه  خودم را نگه دارم و تا جایی که 
نفس دارم، وانمود کنم که سالمم تا دشمن ضعف 
من را نبیند.« او را که تا پایان عمر، مرگ در ایران را 
به زندگی مرفه در خارج ترجیح می داد، دایم تهدید 
می کردند؛ امنیت نداشت، اما شکایتی هم نمی کرد. 
شهید سعیدزاده معتقد بود که قراردادش را با خدا 
امضا کرده است: »اآلن من واقعًا امنیت ندارم. البته 
برایم هم مهم نیست؛ چون این راه را داوطلبانه 
انتخاب کردم و با خدا قرارداد بستم. من به خاطر 
درجه به جنگ نرفتم. من دوسال مسئول امور مالی 
کل سپاه سردشت بودم. مسئول امور مالی سمت 
کمی در سپاه نیست. آن موقع نقدی پول به من 
می دادند. مثًا نزدیک عملیات که می شد، ده هزار 
نفر نیرو می آمد. من اسامی را می نوشتم و به استان 
می رفتم و برایشان پول می آوردم. در عملیات تعداد 
زیادی شهید می شدند و پولشان پیش من می ماند.
آن موقع می توانستم پول را خودم بردارم، ولی تمام 
پول را به استان عودت می دادم. من برای پول و مقام 
نرفتم. من قراردادم با خدا برای پول، درجه و مقام 

نبوده و نیست.« 

تهویه هوا
تهویه خود به معنای »عوض کردن هوا« یا »هوا 
دادن« است و نیاز به واژه هوا ندارد. بنابراین 
ترکیب تهویه هــوا حشو اســت و بهتر اســت از 
کاربرد آن خــودداری شود. به جای »دستگاه 
تهویه هوا« می توان به سادگی گفت: »دستگاه 

تهویه«.
خطمی

به معنای »نوعی گیاه گلدار« است. بعضی این 

واژه را به گمان این که فارسی است، با حرف »ت« و 
به صورت »ختمی« می نویسند. اما این واژه عربی 

است و به صورت »خطمی« نوشته می شود.
خواه ناخواه/ خواهی نخواهی

این دو ترکیب را گاهی به صورت »خواه و ناخواه« و 
»خواهی و نخواهی« می  نویسند، اما تلفظ و امای 
درست آن ها »خواه ناخواه« و »خواهی نخواهی« 

بدوِن »واو عطف« است.
 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم« ابوالحسن نجفی

امیر سعیدزاده، قهرمان کتاب »عصرهای کریسکان« به همرزمان شهیدش پیوست

نماد دفاع جانانه کردهای اهل سنت از جمهوری اسالمی 
رهبر انقالب در بخشی از تقریظ خود بر »عصرهای کریسکان« که اسفند سال گذشته رونمایی شد، نوشته اند: »با این که نیروهای مبارز ُکرِد طرف دار 

جمهوری اسالمی را از نزدیک دیده و شناخته ام، آن چه از فداکاری های آنان در این کتاب آمده، برایم کاماًل جدید و اعجاب آور است«

ُ

شهید امیر سعیدزاده، راوی کتاب »عصرهای 
کریسکان«، در گفت وگویی با پایگاه دفتر حفظ 
و نشر آثار رهبرانقاب گفته بود: »حرف هایی 
که من زدم، همه  اش واقعیت است و امیدوارم 
کتاب »عصرهای کریسکان«، معبری برای 
ــان بــاشــد کــه راه شــهــدا را بپیمایند،  ــوان ج
ان شاءا... .« آن چه در پی می آید، فرازهایی از 
یادداشت علیرضا مختارپور، رئیس سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی است که پس از انتشار 
تقریظ رهبرانقاب بر این کتاب خواندنی، 
پایگاه  در  و  نوشته   ،1۳99 اسفندماه  در 
»khamenei.ir« منتشر شد؛ یادداشتی که در 
آن، نکات ظریفی درباره کتاب و روایت ماندگار 
آن، موردتوجه قرار گرفته است و ما، به مناسبت 
شهادت راوی این داستان سترگ، آن را در 

اختیار شما خوانندگان ارجمند می گذاریم.

مروری بر تاریخ نانوشته	 
»در فصل فصل این کتاب، مشّخصات، افکار 
و گفتار افراد و جریان های مدافع و مخالف 
انقاب در تمامی مسائل و حوادث به روشنی 
و متناظر با یکدیگر به نمایش گذاشته شده، 
برای نمونه توجه شود به تقابل کاک سعید 
ــاواک به عنوان  به عنوان زندانی و مأمور س
شکنجه گر در فصل اّول کتاب و نیز شرح 
وقایعی در سال قبل از پیروزی انقاب اسامی 
برای سعید، از فرار از سربازی تا توزیع نوار 
سخنرانی حضرت امــام و بعد دستگیری و 
شکنجه گرفته تا آموزش قرائت قرآن و دروس 
مذهبی و آشنایی با باکری ها و تصویری از 
مراسم عروسی ای که به دعوت مهدی باکری 
می رود و برای اولین بار جشن عروسی ای را 
می بیند، بدون ضبط و مطرب و رقص و آواز، و 

بدون اختاط زن و مرد.«

ایثارگری های یک بانو	 
»فصل بعدی از زبان ُسعداست و همچنان 

مختصر، اّما خواننده برای اولین بار در کتاب 
صــف آرایــی گــروه هــای انقابی و اسامی 
در مقابل گروهک های کومله، دموکرات، 
مجاهدین خلق و چریک های فدایی خلق را 
مشاهده می کند، تقابلی که از همان سال ۵۷ 
تا سال 1۳۷۴ علی رغم فراز و نشیب های 
متعدد سایه  سنگین خود را بر تمام حوادث 
ــردم آن منطقه و به  کردستان و زندگی م
خصوص بر زندگی سعید و ُسعدا می گستراند. 
در البه الی مرور این تقابل ها، آشنایی و تمایل 
خانواده های این دختر و پسر و سپس در فاصله  
زمان کوتاهی خواستگاری و نشان و نامزدی و 

عقد آنان نیز صورت تحّقق می یابد.«

رنجی که همه می بردند	 
»از فصل چــهــارم، گویی زندگی سعید و 
ُسعدا نمونه کوچکی می شود از رنج ها و 
تلخی هایی که بر مردم آن منطقه تحمیل 
ــر گــروهــک هــای  ــاوه ب ــود. حـــاال عـ ــی ش م
ضدانقاب، دولت عراق هم تعّرضات هوایی 
علیه سرزمین آبا و اجدادی ایرانیان را آغاز 
می کند و در همان اوایــل مصطفی، برادر 
سعید به شهادت می رسد و همسر شهید 
درحالی که طفلی سه ماهه را باردار است، 
باقی می ماند. حّس مسئولیت سرپرستی 

همسر و فرزند مصطفی از یک سو، دلشوره 
معهود  به رسم  این که  از  ُسعدا  نگرانی  و 
آن دیــار، بــرادر شهید موّظف به ازدواج با 
همسر برادر مرحومش شود از سویی دیگر، 
بمب گذاری های ضّدانقاب و ناامنی در 
خبات  ارتجاعی  گروهک  ظهور  و  منطقه 
ــداران و نیروهای  ــاس ــرور پ از دیگر ســو، ت
وفــادار انقاب مجموعه  ای چندضلعی از 
شرایط سخت و بحرانی است که بر سعید 
و تصمیم گیری اش تأثیر می گذارد و او با 
شجاعت بی نظیر خود نفوذ در گروهک های 
ضّدانقاب را برمی گزیند و جان و آبروی 
خود و خانواده اش را بر سر دست گرفته و به 

میدان می برد.«

این کشور عزیزتر از جان	 
شهادت بسیاری از اعضای سپاه و بسیج و 
پیشمرگان ُکرد مسلمان و مردم غیور ُکرد به 
دست گروهک های ضّدانقاب و نیز سختی ها 
و مرارت ها، تأثیر دوگانه و مکّملی بر دل و جان 
و فکر و روح سعید می گذارد، از یک طرف ایمان 
او را تقویت می کند و از طرفی موجب بصیرت 
بیشتر وی به شگردهای دشمنان انقاب و مردم 
ُکرد و ایران زمین می گردد. یکی از جلوه های این 
کمال دوجانبه در اواخر فصل ُنهم کتاب به خوبی 
خود را نشان می دهد آن جا که وقتی یکی از 
اعضای حزب دموکرات که برای استخبارات 
عراق نیز مزدوری می کند، به او پیام می دهد که 
»عراق حاضر است به وزن خودت دالر و دینار 
بدهد به شرطی که همین کاری که برای سپاه 
می کنی برای عراق انجام دهی«، سعید پاسخ 
می دهد: »من خاک کشورم را با پول و دینار و 
دالر عوض نمی کنم« و سپس می گوید »ایمان و 
وجدانم زمانی بیشتر قّوت می گیرد که می فهمم 
راهــم را درســت انتخاب کــرده ام و یکی یکی 
دوستان و یاران دوران مبارزه و انقاب به خیل 

شهدا پیوسته اند.«

به مناسبت شهادت راوی روایت های شگفت انگیز

چرا »شب های کریسکان« خواندنی است؟

غلط ننویسیم 
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

رسوصدای کودک 6 ساله در آاپرمتان بزرگ ترها را به جان هم انداخت
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اختصاصی خراسانمشت مرگبار در نزاع پدرها! 

خبر

فرجام ازدواج های عجوالنه!

در حالی متوجه شدم همسر دومم نیز با  زن غریبه ای 
ارتباط دارد که بــاردار هستم و ازدواج ما نیز ثبت 

محضری نشده است.
به گــزارش خراسان، زن 19 ساله با بیان این که 
می دانم برای دومین بار طالق خواهم گرفت و این 
ازدواجم نیز فرجامی نخواهد داشت به کارشناس 
اجتماعی کالنتری احمدآباد مشهد توضیح داد: 6 
سال قبل پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند. آن زمان 
من 13 سال بیشتر نداشتم و در کنار مادرم ماندم 
چرا که پدرم مردی معتاد بود و به دنبال عیاشی و 
خوشگذرانی های خودش بود . مادرم نیز به خاطر 
همین موضوع از او طالق گرفت. او زنی زحمتکش 
بود اما خواسته های بلند پروازانه داشت و براساس 
احساساتش تصمیم می گرفت. خالصه در کنار 
مادرم روزگار می گذراندم تا این که پسر همسایه به 
خواستگاری ام آمد. "شهرام" خانواده خوبی داشت 
و دریکی از شرکت های فرش بافی کار می کرد اما 
مادرش به شدت بیمار بود و به همین خاطر مادر من 
نیز به خانه آن ها رفت و آمد داشت و آن ها را کامال 
می شناخت . 17 سال بیشتر نداشتم که مراسم 
عقدکنان من و شهرام برگزار شد و دیگر هم به 
تحصیل ادامه ندادم . شهرام نیز بعد از مرگ پدرش 
به شدت وابسته مادرش بود و از کنار بستر او جدا 
نمی شد به محض آن که از سرکار به خانه می رسید 
همه امور روزمره مادر بیمارش را انجام می داد تا 
این که 6 ماه بعد از ازدواج ما او براثر بیماری از دنیا 
رفت و نامزدم نیز از نظر روحی به هم ریخت. او برای 
برگزاری مراسم مادرش هزینه های زیادی کرد اما 
این رفتارها به مذاق مادر من خوش نمی آمد . او برای 
آغاز زندگی مشترک ما توقعاتی داشت که برآورده 
کردن آن در توان شهرام نبود. گفت و گوی بین 
آن ها نیز بی نتیجه ماند چرا که مادرم ادعا داشت 
همه سرمایه اش را برای مادر مرحومش هزینه کرده 
است. باالخره این اختالفات به جایی رسید که من 
در سن 19 سالگی و در حالی از شهرام طالق گرفتم 
که هنوز زندگی مشترکمان آغاز نشده بود. یک هفته 
بعد از طالق تصمیم گرفتم به تحصیالتم ادامه بدهم 
به همین دلیل در یک مدرسه شبانه ثبت نام کردم. 
اما روز اول که عازم کالس درس بودم با پسر جوانی 
در خیابان آشنا شدم و در طول مسیر مدرسه، اوضاع 
زندگی و طالقم را برایش بازگو کردم. او هم آدرس 
و شماره تلفن مرا گرفت و روز بعد به خواستگاری ام 
آمــد  . مــادرم نیز که به شدت خوشحال شده بود 
بــدون هیچ گونه تحقیق و پــرس و جویی مراسم 
خواستگاری را برپا کرد و دست نوشته ای بین ما رد 
و بدل شد تا بعد از گذشت مدت شرعی از طالقم به 
طور قانونی با هم ازدواج کنیم بعد از این مدت، صیغه 
محرمیت بین ما جاری شد تا در فرصتی مناسب 
برای ثبت محضری اقدام کنیم. "احد" نیز مانند من 
در 17 سالگی ازدواج کرده بود اما 4سال بعد به این 
دلیل که همسرش باردار نمی شود از یکدیگر جدا 
شده بودند به جز این ماجرا من هیچ گونه اطالعات 
دیگری دربــاره همسرم نداشتم. او مدعی بود در 
صنایع چوب و نجاری فعالیت می کند اما همیشه تا 
ظهر می خوابید و شب ها نیز پیامک بازی می کرد. 
یک شب زمانی که همسرم به خواب عمیقی فرو 
رفته بود صدای پیامک کنجکاوی ام را برانگیخت. 
ناخودآگاه گوشی همراهش را برداشتم و متوجه 
شدم که پیامک از سوی زنی غریبه ارســال شده 
است ، به جای همسرم پاسخ پیامک هایش را دادم 
و دریافتم که آن ها با یکدیگر ارتباط دارند . از شدت 
خشم فقط درون اتاق راه می رفتم و کاری از دستم 
ساخته نبود چراکه دیگر نمی توانستم تجربه تلخ 
یک طالق دیگر را تکرار کنم و از سوی دیگر نیز نه 
تنها ازدواجم به صورت رسمی ثبت نشده بود بلکه 
از 2ماه قبل هم باردار بودم . با آن که از سر ناچاری 
سکوت کردم و چیزی به همسرم نگفتم اما خوب 
می دانم که برای این ازدواج نیز فرجامی نخواهد 
بود و فرزند بی گناهم نیز سرنوشتی بهتر از من 

نخواهد داشت و...
گزارش خراسان حاکی است با صدور دستوری 
ویژه و راهنمایی های سرگرد علی عسکری )رئیس 
کالنتری احمدآباد( تالش مشاوران زبده دایره 
مددکاری اجتماعی برای بررسی های کارشناسی 

و روان شناختی در این پرونده آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

ــط عمومی پاالیشگاه ستاره  *شبکه خبر/ رواب
ــرد: پس از  ــالم ک خلیج فارس در اطالعیه ای اع
بارندگی های اخیر در استان هرمزگان و خارج شدن 
آب های سطحی از مسیل و ورود سیالب به خط لوله 
انتقال خوراک پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، این 
خط لوله دچار آسیب دیدگی جزئی شده است که 
در کمترین زمان ممکن برطرف می شود و با توجه 
به ذخیره سازی میعانات گازی در مخازن، عملیات 

تولید در این پاالیشگاه بی وقفه ادامه دارد.
*فارس/ سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس 
پلیس فتای تهران از شناسایی و دستگیری یک مرد 
جوان خبر داد که با انتشار ویدئویی در فضای مجازی 

به یکی از اقوام شمالی کشور توهین کرده بود. 
*ایرنا/ رئیس قرارگاه کوهنوردی کالردشت گفت 
که گروه امداد و نجات کوهستان پس از یک هفته 
زمین گیر شدن در ارتفاع چهار هزار و 6۰۰ متری 
علم کوه به خاطر بارش سنگین برف ، سرانجام دیروز 
با بالگرد به پایین دست انتقال یافتند. فرضی با اعالم 
این که اجساد دو کوهنورد تهران در ارتفاعات گرده 
آلمان ها باقی مانده است ، توضیح داد: ارتفاع برف 
در بلندی های منطقه بیش از یک متر و نیم است که 
به علت احتمال بروز بهمن و از سوی دیگر شیب زیاد 

در گرده آلمان ها، انتقال اجساد امکان پذیر نیست.
کرمانی/ عامل تیراندازی  که سبب مجروح شدن 
یک فرد  روستایی در شرق کرمان شده بود به چنگ 

پلیس افتاد.  
*ایرنا/ سرهنگ راستی رئیس مرکز عملیات پلیس 
امنیت عمومی تهران گفت: اراذل و اوباشی که در 
روزهای 2۰ و 21 دی ماه جاری در خیابان وحدت 
اسالمی اقدام به تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در 

بین مردم کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
*پلیس/ سرهنگ پاشایی معاون پلیس فتا با اشاره 
به دستگیری عامالن تبلیغ تقلب امتحانات نهایی 
در فضای مجازی گفت: بیش از 17۰ تارنما مجرمانه 
در این باره احصاء شد و بیش از 14 فقره نیز تحت 
اقدامات قضایی اعم از دستگیری، احضار و مسدود 

سازی حساب های مالی متهمان انجام شده است.
*ایرنا/ سرگرد محمد احمدی تبار فرمانده پلیس راه 
ولی آباد سیاه بیشه کندوان با اعالم این که طی سه 
روز گذشته محور کندوان شاهد چهار مورد سقوط 
بهمن بود، به ترددکنندگان در این محور هشدار داد 

که در مسیر حرکتشان توقف نکنند.
*ایسنا/ سردار الهی فرمانده انتظامی لرستان از 
دستگیری کالهبردار و کشف یک فقره کالهبرداری 
با پیش فروش مجتمع های آپارتمانی به ارزش 2۸ 

میلیارد ریال در شهرستان خرم آباد خبر داد.
کرمانی/ سرهنگ  جهانشاهی رئیس پلیس آگاهی  
شهرستان سیرجان از دستگیری دو متهم که اقدام 
به دریافت تسهیالت ۵۰۰ میلیون ریالی غیر مجاز 

بانکی با مدارک جعلی کرده بودند، خبر داد.

25 هزار کرمانی گرفتار سیل ویرانگر 
سیل به بیش از 5 هزار و 100 واحدمسکونی آسیب رسانده است 

توکلی/ استاندار کرمان از راه اندازی هفت معین 
امــداد رسان و پهنه بندی در مناطق سیل زده  
خبر داد و گفت: با دشت وسیعی از روستاهای 
پراکنده مواجه ایم و حدود 2۵ هزار نفر گرفتار 
سیل هستند که اولویت، اسکان موقت آن هاست. 
به گزارش خراسان، علی زینی وند صبح دیروز 
در ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران در محل فرمانداری رودبار جنوب افزود: 
در حال پهنه بندی منطقه سیل زده و انتخاب 
مسئول هستیم که مدیریت هر پهنه را باید برعهده 
 داشته باشد تا مدیریت هدفمند انجام شود.
وی ادامه داد :ریش سفیدان محلی این میزان از 
بارندگی را غیرقابل تصور توصیف کردند و هم 
اکنون با یک دشت وسیع با روستاهای پراکنده 
 مواجه ایم که امدادرسانی را سخت کرده است.
استاندار کرمان خاطرنشان کــرد:در مجموع با 
تدابیری که اندیشیده شد و اقدامات انجام شده، 
 در داخل شهرها آب گرفتگی گسترده نداریم.
ــزار و 1۰۰  وی با بیان ایــن که تاکنون  پنج ه
واحدمسکونی  آسیب دیــده و ممکن است این 
عدد به 6 هزار واحد مسکونی برسد، افــزود: از 
فرمانده نیروی زمینی ارتش برای ارسال تجهیزات 
به منطقه درخواست کمک کرده ایم. زینی وند با 
بیان ایــن که حــدود 2۵ هــزار نفر گرفتار سیل 
هستند و اولویت، اسکان موقت آن هاست، ادامه 
داد: نیازمند  کمک ها و مساعدت ملی هستیم و 
تجهیزات سنگین به ویژه بیل مکانیکی نیاز اصلی 
است. وی گفت: با دستکاری های انسانی در حریم 
رودخانه ها روبه رو هستیم که جرم است و باید 
در ستاد مدیریت بحران مصوب شود که با توجه 
به دستکاری و تجاوز به حریم رودخانه ها تا هر جا 

که الزم باشد بازگشایی 
انــجــام شــود. استاندار 
کرمان افــزود: در سیل 
قبل، 1۵۰۰ راس دام 
تلف شد و بـــرآورد سیل 
اخیر نیز باید به سرعت 
ــود تــا بــا خرید  انــجــام ش
اضطراری وسایل آسیب 

دیده مانند یخچال و گاز ، تحویل خانواده ها شود. 
وی با اشاره به این موضوع که پول الزم به حساب 
شهرداری های زهکلوت و رودبار واریز می شود، 
گفت: مهندسی ارتش ارسال تجهیزات را شروع 
کرده و هماهنگ شده تا به سمت زهکلوت بروند. 
ضمن آن که اقالم خوراکی مورد نیاز امروز باید 
به دست مردم برسد و مدیران در منطقه مستقر 
ــرآورد های  باشند. زینی وند افــزود: بر اساس ب
احتمالی ، خسارت های وارد شده به بخش های 

ــداری ،مسکن، زیرساخت ها ،  کشاورزی، دام
میزان خسارات بسیار سنگین است و نسبت به 
سیل قبلی افزایش زیادی داشته است. براساس 
این گزارش، سردار نظری جانشین سپاه ثارا... 
استان کرمان هم از نیاز اساسی برای ترمیم سیل 
بندها گفت و اضافه کرد: چند دستگاه ماشین 
سنگین از واحدهای مختلف سپاه به سمت منطقه 
در حال ارسال است. وی ادامه داد: آمادگی پخت 
نان و غذا و توزیع را داریم. توزیع بسته های غذایی 
72 ساعته بین مــردم ضــروری اســت. محمدی 
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: به 
محض فراهم شدن شرایط جدید، پرواز بالگرد  
شروع می شود و در هر جایی که تعیین شود آماده 
برپا کــردن چــادر بــرای اسکان هستیم و تا رفع 

مشکل در کنار مردم می مانیم. سردار معروفی 
فرمانده سپاه ثارا... کرمان هم احداث و تکمیل 
سیل بند خرم از جیرفت تا جازموریان را خواستار 
شد و گفت: باید برای جلوگیری از پیامدهای سیل 

در این مناطق این سیل بند فوری تکمیل شود.

اسکان 1000خانوار در سیل کرمان	 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان 
خواستار امدادرسانی فوری هوایی به شرق استان 

کرمان شد و افزود: شرایط برای امدادرسانی 
هوایی به روستاهای در محاصره سیل ریگان وجود 
دارد اما زمینی  فعال شرایط سخت است .فالح 
خاطرنشان کرد: بیش از 3۰۰ روستا دراستان 
کرمان در محاصره سیل قرار دارند و در مناطق 
درگیر به 1۰ هزار نفر امدادرسانی شده است و 

هزار خانوار اسکان اضطراری یافته اند.

سفر وزیر کشور به جنوب کرمان	 
 وزیر کشور  ظهر روز چهارشنبه به منظور بازدید 
از سیالب جنوب کرمان وارد جیرفت شد.دکتر 
احمد وحیدی با بیان این که در سیالب چند روز 
گذشته مرتب تلفنی در جریان اوضــاع قرار می 
گرفتم وهمه دستگاه های ذی ربط  اعالم  آمادگی 
کردند، افزود: پنج  هزار خانوار درگیر آب گرفتگی 

هستند و الزم دانستم به منطقه بیایم وسپاه ، 
ارتش، رئیس بنیاد مستضعفان ، رئیس کمیته 
امداد و رئیس ستاد اجرایی اعالم آمادگی کرده اند 
و هر کمکی الزم است انجام می دهند. وی ادامه 
داد: برای سیل قبل در دولت مصوب شد که کمک 
هایی از جمله تسهیالت و بالعوض برای مردم 
منطقه هم برای کمک به کشاورزی هم احشام که 
از بین رفته بود ، انجام شود و6۰۰میلیارد تومان 
مصوب شد و در این نوبت هم ارزیــابــی   و حتما 

دنبال  می شود که خسارت ها تا حد توان جبران 
شود. وزیر کشور  در این سفر به دیدار با مردم ، 
ارزیابی خسارات سیل وتسریع در امداد رسانی 
پرداخت.این گزارش حاکی است، وزیر کشور، 
دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر، اسماعیل 
نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشوربه همراه مسئوالن محلی عصر روز گذشته  

از مناطق سیل زده بازدید کردند.

مردم در ارتفاعات در انتظار کمک هستند	 
همچنین به گزارش مهر، ده ها روستا در جنوب 
کرمان دچار آب گرفتگی شدید شده اند و مردم 
مجبور به ترک روستاها شده و به ارتفاعات پناه 
بــرده انــد و از سه شنبه شب گذشته در انتظار 
امداد رسانی هستند. بسیاری از این افراد ساعت 

ها زیر باران و بدون سرپناه بوده اند. 
ــن کــه در روســتــاهــای پهنه  ــار ای نکته تــأســف ب
جازموریان حتی منطقه مرتفعی برای پناه گرفتن 
وجود نــدارد. به دلیل مه گرفتگی امکان امداد 
هوایی در برخی از مناطق کرمان وجود ندارد؛ 
اما به دلیل نبودِ بارندگی در شرق کرمان و برخی 
مناطق جنوبی که باران متوقف شده، امکان امداد 
هوایی وجود دارد که به دلیل پیش بینی نشدن 
بالگرد برای این شرایط مردم همچنان در انتظار 

امداد هوایی مانده اند.

تماس معاون اول رئیس جمهور با استاندار	 
مخبر معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی 
با استاندارکرمان ضمن دریافت گزارش آخرین 
اقدامات انجام شده گفت: ستاد اجرایی حضرت 
امــام)ره(، کمیته امداد امام خمینی )ره( و بنیاد 
کنار  در  مستضعفان 
مسئوالن استان هستند 
و دستور می دهم با توجه 
ــه حــضــور وزیـــر کشور  ب
نشست  در  منطقه  در 
ــر،   ــف ــدی س ــنـ ــع بـ ــمـ جـ
تعهدات و همکاری های 

الزم را انجام دهند.

دستور ویژه فرمانده کل ارتش	 
ــه گـــــــزارش صـــــدا و ســیــمــا،  ــ ــن ب ــی ــن ــچ ــم ه
سرلشکرموسوی، فرمانده کل ارتش، دیروز به امیر 
سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی دستور ویژه  
داد که این نیرو با امکانات مهندسی و بالگردی و با 
به کارگیری حداکثری تجهیزات و نیروی انسانی، 
خدمت رسانی به مردم را بر اساس نیاز های ستاد 

مقابله با بحران تسریع و تقویت کند.

 فرود اضطراری یک فروند هواپیما 
در غرب کرمان 

توکلی/ یک هواپیمای کوچک مسافربری  به علت 
شرایط بد آب وهــوا  روز چهارشنبه  در شهرستان 
ُارزوئیه واقع در غرب کرمان فرود اضطراری کرد.به 
گفته فرماندار ارزوئیه ، این هواپیما صبح  روز گذشته 
با1۸ سرنشین به مقصد وکیل آباد)3۰کیلومتری 
مرکز شهرستان( برای بازدید از کشت گلخانه ای 
ماهان پرواز داشت که به دلیل ِمه شدید تصمیم به فرود 
روی باند شنی روستای سلطان آباد گرفت. منظری 
توکلی افزود : این هواپیما به دلیل مه غلیظ در انتهای 
باند منحرف شد و سپس در زمین های کشاورزی  در 
گل و الی نشست.  وی ادامه داد: همه 1۸سرنشین و 

خلبان این هواپیما سالم هستند.

ــدای کــودک 6 ساله در  ــروص سجادپور- س
یک واحد آپارتمانی مشهد، به جایی رسید که 
بزرگ ترها به جان هم افتادند و پدر این کودک 
فقط با یک مشت مرگبار، همسایه معترض را به 

کام مرگ فرستاد.
به گـــزارش اختصاصی خــراســان،ایــن حادثه 
ــم دی زمانی رخ داد که دو  تاسف بار دوازدهـ
همسایه در مجتمع مسکونی ابرار واقع در شمال 
مشهد، به خاطر سروصداهای زیاد پسر بچه 6 
ساله از یکدیگر دلخور شدند و به گالیه پرداختند 
اما باز هم سروصداهای کودکانه فروکش نکرد و 
ناراحتی همسایه طبقه پایین از رفتارها و جست 
و خیزهای پسرهمسایه، به خشم وعصبانیت 
انجامید تا جایی که بعد از ظهر کنار در پارکینگ 

به انتظار ورود همسایه طبقه باال ایستاد.
  هنگامی که »ابوالفضل – ر« از مسافرکشی به 
خانه بازگشت و قصد داشت خودرواش را پارک 
کند، مشاجره ای لفظی بین آن ها شروع شد. این 
عصبانیت که با خط   و نشان های تلفنی حاال به 
اوج رسیده بود، ناگهان درگیری وحشتناکی را 
رقم زد به گونه ای که دو همسایه با هم یقه به یقه 
شدند و »حسن – ش« چندین مشت روانه پیکر 
همسایه اش کرد. این کشمکش و درگیری به 
حدی ادامه یافت که حتی لباس های »ابوالفضل- 

ر« در حال خروج از تنش بود.

گـــزارش خــراســان حاکی 
هنگام  همین  در  اســـت: 
مرد  »ابوالفضل«  ناگهان 
43 ساله که از شدت خشم 
تــوان کنترل رفــتــارش را 
نـــداشـــت در یـــک لحظه 
ــه  روان را  سنگینی  مشت 
چانه »حــســن- ش« کرد 
ــا ایـــن ضــربــه مشت  و او ب
زمین  روی  وحــشــتــنــاک 
ــد.  ــوش ش ــه ــی ــاد و ب ــتـ افـ
طولی نکشید که با تجمع 
همسایگان، امــدادگــران 
اورژانس هم از راه رسیدند 
و پیکر همسایه 46 ساله را 

به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد بردند 
اما معاینات پزشکی از  مصدوم بیانگر آن بود 
که وی به اغما رفته است و با مرگ دست و پنجه 
نرم می کند بنابراین وی به بخش مراقبت های 
ویژه انتقال یافت و اقدامات درمانی آغاز شد. 
از سوی دیگر نیز با گزارش این ماجرای تلخ به 
پلیس 11۰، بالفاصله گروه ویژه ای از نیروهای 
انتظامی با دستور سرهنگ »غالمعلی مالداری« 
)رئیس کالنتری پنجتن( عازم محل درگیری 
ــرار شدند و متهم 43  در مجتمع مسکونی اب

ساله را که »ابوالفضل – ر« نام دارد با هماهنگی 
دادستان  )معاون  عندلیب  اسماعیل  قاضی 
مرکز خراسان رضوی( بازداشت کردند و به مقر 
انتظامی انتقال دادند اما هنوز تحقیقات قضایی 
درباره این حادثه ادامه داشت که سه شنبه شب 
گذشته، مصدوم این نزاع مرگبار بعد از حدود 16 
روز بستری در بیمارستان باالخره تسلیم مرگ 
شد و بدین ترتیب پرونده جنایی دیگری روی میز 
قاضی ویژه قتل عمد مشهد قرار گرفت که به خاطر 

خشم و عصبانیت آنی رقم خورده بود.

اختصاصی  بنابرگزارش 
خراسان، با مرگ این مرد 
جوان که »حسن.ش« نام 
داشــت، روز گذشته متهم 
پــرونــده توسط نیروهای 
کالنتری پنجتن به شعبه 
211 دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد هدایت شد 
»محمود  قاضی  مقابل  و 
ــی راد« ایــســتــاد تا  ــارف ع
ــواالت تخصصی  ــ ــ ــه س بـ
ــن ماجرای  ــاره ای وی دربـ
ــد . او  دردنـــاک پاسخ ده
که خود را »ابوالفضل.ر« 
معرفی می کرد در حالی که 
به شدت پشیمان و متاثر بود درباره چگونگی وقوع 
این حادثه تاسف بار به قاضی »عارفی راد« گفت: 
من سنگ کار هستم و به خاطر کم شدن ساخت 
و سازهای مسکن، مجبورم در شهرستان ها کار 
کنم و گاهی مدت طوالنی را در شهرستان به سر 
می برم و خانواده ام به تنهایی در واحد آپارتمانی 
سکونت دارند. در این میان پسر 6 ساله ام با جست 
و خیزهای کودکانه موجب ناراحتی همسایه طبقه 
پایین »حسن-ش« شده بود. او به در خانه ام رفته 
و به همسرم تذکر داده بود که جلوی مزاحمت 

های پسرم را بگیرد اما او هم مادر است و زیاد 
نمی توانست فرزندم را از جست و خیزهایش باز 
دارد. در عین حال همسرم با من تماس گرفت و 
موضوع ناراحتی و گالیه همسایه طبقه پایین را 
منتقل کرد من هم به او گفتم وقتی خودم به مشهد 
آمدم با همسایه صحبت می کنم چرا که وقتی در 
شهرستان هم سنگ کاری به پایان می رسد من 
در مشهد با خودروی مدل پایینم مسافرکشی می 
کنم تا مخارج زندگی ام تامین شود با وجود این 
همسایه با من تماس گرفت و به خاطر رفتارهای 
فرزندم گالیه کرد . من هم گفتم شما نباید به در 
منزل ما می رفتی و با همسرم موضوع را مطرح 
می کردی در عین حال هر کاری که دوست داری 
انجام بده!او هم با این جمله که حاال حالیت می 
کنم ! تلفن را قطع کرد. روز حادثه وقتی من از 
مسافرکشی به خانه بازگشتم او کنار پارکینگ 
منتظرم ایستاده بود که به من توهین کرد و یقه به 
یقه شدیم . او چندین مشت به من زد که تصاویر 
دوربین مداربسته هم وجود دارد. من هم به ناچار 
یک مشت به زیر چانه او زدم که ناگهان نقش بر 

زمین شد و غش کرد!
گزارش خراسان حاکی است در پی اقاریر این 
متهم 43 ساله و با صدور دستوری از سوی قاضی 
ویژه قتل عمد، وی روانه زندان شد تا بررسی های 

بیشتری درباره این مشت مرگبار صورت گیرد.

»موش شهری« به دام افتاد
سجادپور- سارق سابقه داری که در پارکینگ 
یک منزل مسکونی النه کرده بود و گاهی با 
خروج از آن مکان به خودروهای پارک شده 
در حاشیه خیابان دستبرد می زد با تالش 
ماموران کالنتری احمدآباد مشهد دستگیر 
شد. به گزارش خراسان، در پی دستبردهای 

متعدد به خودروهای پارک شده در بخشی از 
بولوار ملک آباد مشهد ، تحقیقات نیروهای 
تجسس با صدور دستوری از سوی سرگرد علی 
عسگری )رئیس کالنتری( در این باره آغاز شد. 
ماموران با بررسی دوربین های مداربسته به 
سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد فردی از 

پارکینگ یک منزل مسکونی خارج می شود و 
بعد از دستبرد به خودروها دوباره به النه خود 
باز می گردد بنابراین ماموران با هماهنگی 
قضایی و پس از ۵ ساعت عملیات تعقیب و 
مراقبت باالخره این متهم جوان را در حالی 
دستگیر کردند که قصد ورود به پارکینگ را 

داشت. بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که 
این جوان سابقه دار به همراه همدستانش در 
این پارکینگ پاتوق دارند و اموال سرقتی را نیز 
به انباری درون پارکینگ انتقال می دهند. در 
بازرسی از این مکان، تعداد زیادی کارت های 
شناسایی و لوازم سرقتی کشف شد به طوری 

که تا کنون 17 تن از شاکیان، اموال خود را 
شناسایی کرده اند. با دستگیری دیگر عوامل 
مرتبط با این پرونده ، تحقیقات پلیسی برای 
کشف سرقت های دیگر اعضای این باند در 
حالی ادامه دارد که شاکیان به سرکرده این 

باند لقب »موش شهری« داده اند!
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

۹اجتماعی

گزیده یک توئيت

رسانه های جهان 

رویترز:آدهانوم، 
ــل  ــ دبـــــــــيـــــــــر ک
جهانی  ســـازمـــان 
ــاره  بهداشت، درب
بــــرداشــــت هــــای 
اشتباه درخصوص اميکرون هشدار 
داد و گفت: تصور نکنيد که اميکرون 
بيمارستان  در  بستری شدن  باعث 
ــد  ــرگ افـــــراد نـــمـــی شـــود. رش ــ و م
جهان،  در  سویه  ایــن  باورنکردنی 
ــال ظــهــور  ــم ــت بــاعــث مـــی شـــود اح
سویه های جدیدتر از ویروس کرونا 

نيز وجود داشته باشد.

ــی ســـی:  ــ ــی بـ ــ بـ
»سازمان تحقيقات 
مــحــيــط زیــســتــی« 
)EIA( در گزارشی 
می گوید که شواهد 
زیادی برای اثبات 
خسارت ناشی از آلودگی پالستيکی 
ــود دارد. ایــن ســازمــان استدالل  وج
می کند که آلودگی پالستيکی تقریبا 
اســت.  اقليم  تغيير  مشکل  مــعــادل 
هم اکنون هوایی که تنفس می کنيم 
ــاوی ذرات بسيار ریــز پالستيکی  ح
اســـت؛ ذرات پالستيکی بــه داخــل 
ــواد غــذایــی و حتی پوشش  ــاک، م خ

یخی قطب شمال راه یافته اند.

سراب هیرمند!
 با وجود تایید مقامات کشور ما، واکنش یک مقام طالبان به باز شدن دریچه های سد کمال خان، صحت توافق دوجانبه برای
  جاری شدن آب هیرمند به سمت سیستان و بلوچستان را زیر سوال برد. کارشناسان و نمایندگان مجلس می گویند

  باید از فکر منبع ناپایدار آب هیرمند بیرون بیاییم و طرح های پایدار را دنبال کنیم  

ــاره آب  مصطفی عبدالهی – جاری  شدن دوب
هيرمند به سمت ایــران، موجی از شادی و اميد 
را در دل مردم سيستان و بلوچستان ایجاد کرد؛ 
مقامات کشور ما این اقــدام را حاصل توافق دو 
کشور برشمردند؛ اما انتشار توئيت سخنگوی 
وزارت انرژی و آب دولت طالبان، چنين توافقی 
را زیرسوال برد و باردیگر ثابت کرد که نباید به 
پایبندی افغانستان به معاهدات رودخانه های 
مرزی دلخوش باشيم و به جای آن باید طرح های 
پایدار تامين آب سيستان و بلوچستان را با قدرت 

دنبال کنيم.

باز شدن 2 دریچه بند کمال خان به سمت        
ایران

دیروز فضای مجازی پر شد از تصاویر و فيلم هایی 
که جاری شدن آب از دو دریچه بند کمال خان 
افغانستان به سمت ایران را نشان می دهد. همان 
بندی که حدود یک سال قبل در نزدیکی مرز ایران 
احداث شده تا جلوی حداقل آب های رودخانه 
مرزی هيرمند، که به سمت ایران می آید هم گرفته 
شود. حاال آن طور که صدا و سيما گزارش کرده، 
دو دریچه این بند، طی توافق دو کشور بازشده 
است و پيام تشکر »حسن کاظمی قمی«، نماینده 
ویژه ایران در امور افغانستان، از این اقدام کشور 

همسایه نيز صحت اوليه آن را تایيد می کند.

استاندار: برای ادامه رهاسازی آب توافق        
شده است

»حسين مدرس خيابانی« استاندار سيستان و 
بلوچستان هم گفته است که این اقدام طالبان 
نتيجه توافق دوجانبه بوده و حتی برای تداوم این 
همکاری با طرف افغانستانی توافق شده است. اما 
برخی خبرهای منتشرشده، صحت این صحبت 

استاندار    را   زیرسوال می برد.

یک مقام طالبان: آب برای کشاورزان والیت        
نیمروز   رها شده است

آن طور که بی.بی.سی گزارش داده، سخنگوی 
وزارت انرژی و آب دولت طالبان با انتشار توئيتی 
اعالم کرده است که: »این آب برای سرازیرشدن 
به ایران باز نشده، بلکه به درخواست کشاورزان 
محلی بــه بــرخــی از مناطق والیـــت نيمروز 
رهاسازی شده است«. و این یعنی، پررنگ شدن 
ــاره احتمال پایبندی  تردیدهای تکراری درب
کشور همسایه به توافق آبی و تامين حقابه ایران.

پژوهشگر دیپلماسی آب: این یک        
بازگشایی موقت است

حجت ميان آبادی  پژوهشگر دیپلماسی آب 
و استادیار دانشگاه نيز همين دغدغه را دارد 

و به خراسان می گوید: »ایــن بازگشایی مسير 
انتقال آب به سمت ایــران کامال موقت است«. 
و  سوابق  »طبق  می کند:  تصریح  ميان آبادی 
بررسی ها، عملکرد طالبان در حوزه آب با عملکرد 

اشرف غنی تفاوت چشمگيری نخواهد داشت 
و رویکردهای هر دو تقریبا یکسان خواهد بود، 
بنابراین باید مسئوالن کشور با دقت بيشتری 

مسائل این حوزه را دنبال کنند«.

تاکید مرکز پژوهش ها بر عدم قطعیت تامین        
حقابه هیرمند

همين نگرانی ها بود که سبب شد نمایندگان 
مجلس طرح انتقال آب دریای عمان به استان 
سيستان و بلوچستان را تبدیل به قانون کنند 
تا منبع آب پایداری برای این استان محروم 
فراهم شــود. در رونــد بررسی و تصویب این 
قانون، مرکز پژوهش های مجلس هم به نکته 
مهمی اشاره کرده بود: »سوابق تاریخی نشان 
طرف  از  هيرمند  حقابه  تأمين  كه  می دهد 
افغانستان همواره دچار چالش بوده و عالوه 
بر این، با حاكم شدن دوره های خشكسالی در 
افغانستان، ورود آب از این كشور به رودخانه 
هيرمند در طوالنی مدت با عدم قطعيت های 

فراوانی روبه رو خواهد بود«.

فوربس گزارش داد

شیر مادر کو وید1۹ را منتقل 
نمی کند

نشریه مطرح فوربس در گزارش نتایج یک پژوهش 
ــروز چهارشنبه نوشت: ایــن مطالعه  جدید، دی
نشان می دهد شير مــادر حــاوی مــواد ژنتيکی 
کووید است اما مادران مبتال به کرونا، ویروس را 
از طریق شيردهی منتقل نمی کنند.  بر اساس 
یک مطالعه انجام شده که نتایج آن سه شنبه در 
نشریه »پژوهش دربــاره اطفال« منتشر شد، در 
زنان شيرده مبتال به کووید19، ویروس از طریق 
شير مادر منتقل نمی شود. این مطالعه، اندک 
پژوهش ها در این زمينه را که همين نتيجه را 
گزارش کردند، اکنون تایيد می کند.  این پژوهش 
همچنين از تاکيدهای سازمان های بهداشتی 
که به مــادران توصيه می کنند پس از عفونت به 
شيردهی ادامه دهند، حمایت می کند. فوربس 
در ادامه می نویسد: به گفته محققان دانشگاه 
از کاليفرنيا، بخش کوچکی )6تــا9درصــد(  از 
110 مــادر در ایــن مطالعه که به تازگی آلــوده 
شده اند، دارای مواد ژنتيکی از ویروسی هستند 
که باعث ایجاد کووید19 در شيرشان می شود. 
با این حال، این محققان گفتند »هيچ مدرکی« 
وجود ندارد که شير مادر حاوی ویروس عفونی یا 
ماده ژنتيکی باشد که نشان دهنده تکثير ویروس 
باشد  و خاطرنشان کردند که آن ها قادر به کشت 
ویروس از نمونه ها نبودند و ماده ژنتيکی فقط »به 

طور موقت« وجود داشت. 
دکتر پل کروگستاد، نویسنده اصلی این مقاله، 
مبنی  بالينی«  شواهد  »هيچ  بنابراین  گفت: 
ــوزادان هنگام تغذیه با شير مــادر به  بر این که ن
کووید19 آلوده شده اند، وجود ندارد؛ و پيشنهاد 
خطری  شيردهی  زیــاد  احتمال  ــه  »ب می کند 
ندارد«. به گفته محققان، این مطالعه بزرگ ترین 
در نوع خود تاکنون است و پشتوانه »قابل توجهی« 
ــرای تــعــدادی از مطالعات محدودتر قبلی با  ب
ــه می کند و همچنين  یافته های مشابه را ارائ
مانند  بهداشتی  سازمان های  راهنمایی های 
مراکز کنترل و پيشگيری از بيماری ها و سازمان 
بهداشت جهانی را تقویت می کند که به مادران 
توصيه می کنند در طول همه گيری به شيردهی 

ادامه دهند.
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دکتر »حبيب ا... دهمرده« که نماینده مردم سيستان و بلوچستان است و 
سابقه ای دیرینه در عرصه مدیریتی و اجرایی این استان دارد هم به نکات 

مهمی اشاره می کند:
- طی 50 سال اخير تقریبا افغانستان هيچ وقت به معاهده آبی پایبند نبوده و 
همواره فقط دو تا سه ماه در سال، که حجم بارندگی هایش زیاد بوده و امکان 
ذخيره سازی نداشته، آن را به سمت ایران رها کرده است. در حالی که طبق 
توافق، ما باید در تمام طول سال سهم حقابه خود را از هيرمند داشته باشيم؛ 

اما هرگز این گونه نبوده است.
- حاال هم به دليل حجم باالی بارندگی در افغانستان، توافقی بين مسئوالن 
ایران و افغانستان انجام شد تا به جای این که آب پشت سد کمال خان به سمت 
نمکزارهای این کشور هدایت شود، دریچه ها باز و آب به سمت ایران هدایت 
شود. توافق دو کشور در این حد بوده و هر چيز دیگری که درباره توافقات 

مطرح می شود، بيشتر صحبت ها و برداشت های شخصی است.
- به عنوان فردی که سال ها در سيستان و بلوچستان زندگی کرده ام، 
استاندار آن جا بوده ام و همه دوران های حقابه هيرمند را تجربه کرده ام، 
تاکيد می کنم که این رودخانه مرزی نمی تواند یک منبع آب پایدار برای 

استان باشد و نباید با اتفاق اخير پوپوليستی رفتار کرد.

دهمرده پيشنهادهای خود را هم مطرح می کند:
*  ما از آمدن آب هيرمند به سمت ایران خوشحاليم 
و مطالبه جدی مان از افغانستان این است که به 
معاهده بين المللی و تامين حقابه ایران پایبند باشد. 

مسئوالن ما هم باید از طریق دیپلماسی، این حق را پيگيری کنند.
* تکليف دریاچه هامون باید روشن و مشخص شود که برنامه ما برای احيای 

آن چيست.
* تحت هيچ شرایطی نباید طرح های پایدار تامين آب سيستان و بلوچستان، 
از جمله قانون انتقال آب از دریای عمان و حفر چاه های آب ژرف کنار گذاشته 

شود.
دوباره سرنوشت استان را به هیرمند گره نزنیم

جمع بندی صحبت های او هم قابل تامل است: »ما در کشورمان طی 
به  را  بلوچستان  و  تامين آب سيستان  50 ســال گذشته، سرنوشت 
رودخانه  هيرمند گره زدیم و روزگار مردم این استان را سياه کردیم، دیگر 
به هيچ وجه نباید این خطا را تکرار کنيم. اگر کسی با اتکا به آب هيرمند، 
طرح های انتقال آب عمان و استحصال آب ژرف را کمرنگ کند، یا واقعا خائن 
است، یا این که هيچ اشرافی به تاریخ این رودخانه و تجربيات گذشته ندارد.

عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خراسان: 
   

کمرنگ کردن »قانون انتقال آب عمان« و »حفر چاه های آب ژرف« خیانت است
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 شاخص

تمرکز شدید بودجه خانوارهای 
شهری بر خوراک و مسکن

بررسی هزینه کرد خانوارهای شهری در 
سال های اخیر نشان می دهد که همزمان 
با باالرفتن سهم بودجه خوراکی ها از سبد 
هزینه خانوار که ناشی از کاهش قدرت خرید 
خانوارهاست و نیز افزایش سهم مسکن از آن 
سبد به دلیل رشد شدید قیمت این دارایی، 
سهم هزینه های دیگر خانوار، نظیر تحصیل 
ــروری  ــن دو کــاالی ض و تفریح، قربانی ای
شده است به طوری که به عنوان مثال سهم 
تحصیل از 2.1 به 1.5 درصــد و تفریح از 
حدود 2.9 به 1.9 درصد کاهش یافته است. 
در مجموع نیز افت بیش از 10 درصدی سهم 
سایر کاالها از بودجه خانوار از 43.7 درصد 
در سال 96 به 31.3 درصد در بازه زمانی 
یادشده دیده می شود. منبع: مرکز آمار ایران 

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

)13     (255/414288/916347/38540/24569/62412/084/990)1/100/000(120/800/00066/000/00037/000/000365/757- گفت و گو

در حالی که قانون مالیات های خانه خالی 
ــاه ســال گذشته  ــ ــان تصویب در آذرم از زمـ
تاکنون در پیچ و تاب اجرا قرار داشت، دیروز 
از محاسبه  امــور مالیاتی  سرانجام سازمان 
مالیات واحدهای مسکونی خالی به تعداد یک 
میلیون و 170 هزار واحد بر اساس اطالعات 
دریافتی از وزارت راه خبر داد. با وجود این، 
این سازمان در اطالعیه ای از تمامی مالکان 
واحدهای مسکونی خواسته تا جهت مشاهده 
ــالع از میزان  وضعیت مشمولیت خــود و اط
ــدام کنند.  مالیات متعلقه )احتمالی( آن اق
مهلت پرداخت این مالیات برای مشموالن، تا 
پایان بهمن  امسال است و در صورت پرداخت 
نکردن در مهلت  مقرر، سازمان مالیاتی برگه 
مطالبه مالیاتی صادر خواهد کرد.به گزارش 
خراسان، بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات 
های مستقیم، واحدهای مسکونی واقــع در 
شهرهایی با جمعیت بیش از 100 هزار نفر که 
به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور 
به عنوان »واحد خالی« شناسایی می شوند، از 

سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات 
ــاره به این شرح می شوند: سال دوم-  بر اج
معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم- 
معادل مالیات متعلقه، سال چهارم و به بعد- 
معادل یک و نیم )1/5( برابر مالیات متعلقه.
در این زمینه، دیروز با گذشت بیش از یک سال 
از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی و در 

شرایطی که مهلت خود اظهاری مالکان خانه ها 
تا پایان آذرماه بوده، خبرگزاری ایرنا خبر داد که 
نخستین فهرست قطعی شناسایی شده از خانه 
های خالی معادل یک میلیون و 170 هزار 
واحد برای صدور قبض مالیاتی به سازمان امور 
مالیاتی ارسال شده است.در اطالعیه سازمان 
امور مالیاتی که به این منظور صادر شده، آمده 

اســت: »تمامی مالکان واحدهای مسکونی 
می توانند جهت مشاهده وضعیت مشمولیت 
واحــد یا واحدهای مسکونی خود و اطــالع از 
میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه 
ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی 
کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه 
کنند. مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن 
ماه سال جــاری )1400/11/30( تعیین 
شده است و در صورت عدم پرداخت مالیات 
تعیین شده در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ 
مطالبه اقدام خواهد شد.«گزارش خبرگزاری 
ایرنا در این زمینه حاکی از آن است که این 
مرحله پایان شناسایی خانه های خالی نیست 
و از آن جایی که این کار مرحله به مرحله انجام 
می شود، تعداد خانه های خالی یاد شده برای 
دوره های بعدی افزایش خواهد داشت. ضمن 
این که پاالیش خانه های خالی از سوی وزارت 
راه دایمی است. از این رو صاحبان خانه های 
خالی نباید فکر کنند که اگر در فهرست نخست 

نبودند، شناسایی نشده اند. 

خبر

در گفت وگو با معاون گمرک مطرح شد: 

7 هزار کامیون درگمرک معطل 
ناهماهنگی ها 

حسین بردبار-اگرچه ناوگان حمل و نقل باری 
اقتصاد کشور است  به مثابه شاهرگ حیاتی 
که نقش رساندن مــواد گوناگون را به مقاصد 
مختلف ایفا می کند اما فرسودگی این ناوگان 
همواره یک معضل دســت وپاگیر بــوده است؛ 
در این میان نیز با خبر معطلی بیش از 11 هزار 
کامیون وارداتــی در گمرکات مواجه شدیم که 
در گــیــرودار ناهماهنگی میان دستگاه ها با 
گمرک همچنان ترخیص نشده اند، اما معاون 
امور گمرکی سازمان گمرک، در گفت وگو با 
خبرنگار ما اظهار می کند که برای بیش از 4 هزار 
دستگاه اقدامات الزم انجام شده است و ترخیص 
شده اند. توضیحات بیشتر را در گفت وگو با فرود 

عسکری می خوانید:
به تازگی با خبر دپو و ترخیص نشدن چند 
هزار کامیون در گمرکات مواجه شدیم، چرا؟
- در واقــع 11 هــزار و 400 دستگاه کامیون، 
کل ورودی است که ما داشته ایم که بیش از 4 
هزار دستگاه آن ترخیص شده و بیش از 4 هزار 
مورد نیز اظهار شده است که مجوزهای محیط 
را  اسقاط  و  سوخت  ستاد  آالیندگی،  زیست، 
باید بگیرند. ما در گمرک این هماهنگی ها را با 
راهداری و دیگر دستگاه ها برگزار کردیم و حتی 
معاون محترم دادستان از دستگاه قضایی نیز در 
این جلسات آمدند و کمک کردند، االن از حیث 
انجام تشریفات همه چیز روی غلتک است ، گیر 
کار روی بحث اسقاط است، کامیون داران برای 
این که بتوانند از تخفیف سود بازرگانی استفاده 
کنند باید یک کامیون 25 سال ساخت را اسقاط 

و از تسهیالت آن استفاده کنند.
ایــن مسئله دارد طوالنی می شــود، برای 

تسریع در آن چه راهکاری را مدنظر دارید؟
-ایــن خواسته صاحب کاالست ، اگر نخواهد 
ما می توانیم حقوق گمرکی خودمان را بدون 
تخفیف بگیریم، کامیون دار با انجام اسقاط از ما 

مجوز تعدیل حقوق ورودی اش را می گیرد.
چقدر تعدیل صورت می گیرد؟

-فکر کنم سود بازرگانی کامیون دار حدود 25 
درصد کاهش می یابد.

ــوان به جــای اسقاط که فرایندی  آیــا می ت
طوالنی برای برخی کامیون داران پیدا کرده 
است، از راهکار دیگری مثل اخذ چک یا دیگر 

اسناد مالی استفاده کرد؟
-اسقاط برای وارد کننده یک امتیاز است، ما 
نمی خواهیم از او چیزی بگیریم، اگر به ما اعالم 
کنند که ما نمی خواهیم اسقاط کنیم، ما هم 
حقوق گمرکی مان را کامل می گیریم. مسئله در 
این جا تخفیف گرفتن از سود بازرگانی است که 
اگر خود وارد کننده مایل باشد این اتفاق نیفتد 
منوط به این که جزو مقررات ما باشد؛ ما نیز حقوق 

گمرکی را کامل می گیریم.

مهلت یک ماهه مالیات به مالکان یک میلیون و 170 هزار خانه خالی 
چگونگی اطالع مالکان واحدهای مسکونی از مشمول شدن، میزان مالیات و مهلت پرداخت مشخص شد

فروش »تیگو 8 پرو« به خاطر 
قیمت نجومی ممنوع شد

ایسنا - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، ضمن تاکید بر تعیین قیمت 
فاقد توجیه محاسباتی محصول تازه رونمایی 
شده مدیران خودرو )تیگو 8 پرو( که معادل یک 
میلیارد و 750 میلیون تومان قیمت گذاری شد، 

فروش این خودرو را ممنوع اعالم کرد.

هجوم پوشاک ترک به بازار ایران

تسنیم - نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات 
نساجی و پوشاک با اعالم این که متاسفانه کاهش 
قیمت لیر باعث شده است شاهد افزایش حجم 
قابل توجهی از پوشاک و پارچه های ترک به بازار 
باشیم، گفت: هم اکنون به صــورت پیله وری و 
روش های دیگر حجم زیادی از پارچه و پوشاک 
ــرای  ــوع ب ــوض ــه ایـــن م ــود ک ــی ش وارد کــشــور م

تولیدکنندگان داخلی نگران کننده است.

پیش بینی نفت 105دالری

تسنیم - بانک گلدمن ساچز پیش بینی می کند 
قیمت نفت در 2023 به  دلیل عرضه محدود و 
تقاضای باال به 105دالر در هر بشکه برسد. در 
همین حال قیمت نفت برنت به حدود 90 دالر 

رسید اما در نهایت به حدود 88 دالر بازگشت.

کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سطح تقدیرنامه 2 ستاره 

شرکت بیمه دی برنده دوازدهمین دوره 
ــران در سطح  جایزه ملی مدیریت مالی ای
تقدیرنامه دو ستاره شد.به گــزارش روابط 
عمومی، دوازدهــمــیــن دوره جــایــزه ملی 
مدیریت مالی ایران با حضور فعال و گسترده 
شرکت ها و سازمان های برتر ایرانی و با هدف 
حمایت از مدیریت مالی حرفه ای در باالترین 
سطح کشوری در سالن اجالس سران برگزار 
شد.شرکت بیمه دی با عملکرد درخشان 
و کارآمد در بخش شفافیت مالی و گزارش 
دهی مناسب اطالعات و همچنین توجه ویژه 
به اثر بخشی حسابداری در حوزه مدیریت 

دو  تقدیرنامه  کسب  به  موفق  مالی 
ستاره جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
شد. در این دوره که با حضور مقامات 
ارشــد اقتصادی، مدیران مالی برتر 
کشور و همچنین استادان  دانشگاه 
برگزار شد، مدیریت مالی شرکت بیمه 
دی از نظر داوران این رویداد حائز رتبه 
شد و محمد عبدالعظیمی مدیر مالی 
بیمه دی، به نمایندگی، این جایزه را 
دریافت کرد.شایان ذکر است شرکت 

بیمه دی برای نخستین بار در این رویداد شرکت  
کرده و با توجه به عملکرد شفاف و حرفه ای خود 

در بخش مدیریت مالی موفق به دریافت این جایزه 
شده است.

 موافقت کمیسیون تلفیق با واردات 
50 هزارخودرو 

مانع قانونی مصوبه قبلی مجلس درباره واردات خودرو رفع می شود؟ 

بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
ــال 1401 گــفــت: اعــضــای کمیسیون  س
تلفیق با واردات 50 هزار خودروی سواری 
و 10هــزار ماشین آالت سنگین معدنی و 
راه سازی در سال آینده با ارز غیرصادراتی 
موافقت کردند.به گزارش خانه ملت، رحیم 
ــر اســـاس مــصــوبــات امـــروز  ــت: ب ــفـ زارع گـ
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال آینده 
ــا واردات 50 هـــزار خــــودروی ســـواری  ب
ــزار ماشین آالت سنگین معادن و  و 10 ه
راه ســـازی، اتــوبــوس و کامیون با تعرفه ای 
که به تصویب هیئت وزیران می رسد، با ارز 
غیر صادراتی موافقت کرد و درآمد حاصل 
ــن مــوضــوع جهت تأمین مالی شبکه  ای از 
راه آهــن و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم 
از قطارهای عــادی، سریع السیر، شهری و 
تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی 
و بخش راه سازی با اولویت مناطق محروم 
و روستایی و اصالح نقاط حادثه خیز هزینه 
مــی شــود.در همین حــال میرتاج الدینی، 
عضو کمیسیون تلفیق و پیشنهاد دهنده این 
مصوبه در توضیح پیشنهاد مصوب اعالم کرد 
که سقف درآمدی این بند تا 60 هزار میلیارد 
تومان تعیین می شود. این رقم در حالی است 

ــدی واردات  که با توجه به تعرفه 45 درص
خــودرو و با فرض تغییر نیافتن این تعرفه، 
مجموع دریافتی بابت تعرفه واردات 50 هزار 
دستگاه خــودرو بیشتر از 10 هزار میلیارد 
تومان نخواهد بود و این که از تعرفه 10 هزار 
کامیون  و  اتوبوس  آالت،  ماشین  دستگاه 
ــزار میلیارد  بتوان درآمـــدی معادل 50 ه
تومان داشت، خیلی بعید به نظر می رسد.

همچنین پیش از ایــن شــورای نگهبان به 
واردات  زمینه  در  مجلس  قبلی  مصوبات 
خودرو با ارز متقاضی ایراد گرفته  و معتقد بود 
که این مصوبه به دلیل فشار به بازار ارز موجب 
افزایش نرخ ارز خواهد شد که البته ممکن 
است با تغییر شرایط ارزی و بهبود درآمدهای 

ارزی، این اشکال دیگر قابل طرح نباشد.

 اعمال تعرفه های جدید برق
 برای پرمصرف ها از فردا 

پیرو اعالم قبلی وزارت نیرو، تعرفه برق مشترکین 
ــردا اول بهمن افزایش  ف از  پرمصرف خانگی 
ــزارش 13 دی مــاه ایرنا، رجبی  می یابد.به گ
مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفته بود: هدف 
خانگی  مشترکان  برق  تعرفه  جدید  آیین نامه 
اصالح مصرف پرمصرف هاست و در فرمول جدید 
مشترکان خوش مصرف و کم مصرف مشمول  
افزایش تعرفه برق نخواهند شد. بر این اساس، 
مشترکانی که بیش از الگوی مصرف تقاضای برق 
داشته باشند، بر اساس هزینه های تأمین انرژی 
در دو سال اخیر جریمه خواهند شد. به این ترتیب 
که هزینه هایی مانند متوسط نرخ قراردادهای 
خرید تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی در 
دو سال گذشته به اضافه هزینه نقل و انتقال برق 
)ترانزیت( و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی 
مالک محاسبات قبض آن ها قرار خواهد گرفت.

وی توضیح داد: »به عبارت ســاده، اگر الگوی 
300 کیلووات ساعت بــاشــد، تــا این  مصرف 
میزان مصرف، مشترک )پرمصرف( تعرفه قدیم را 
می پردازد. مصارف باالی 300 کیلووات ساعت 
تا 450 کیلووات ساعت 1.5 برابر هزینه های 
تأمین بــرق، از 450 تا 600 کیلووات ساعت 
2.5 برابر هزینه های تأمین برق و از مصرف 600 
کیلووات ساعت به باالتر 3.5 برابر هزینه تأمین 
انرژی را باید بپردازند.« به گفته رجبی مشهدی، 
هزینه تأمین برق احتمااًل رقمی در حدود 300 
تا 350 تومان برای هر کیلووات خواهد شد.به 
گفته رجبی، با اعمال این تعرفه ها، جریمه 16 
درصــدی مشترکان پرمصرف لغو می شود و 2 
درصد از مشترکین که بیش از دو برابر الگوی 
مصرف، برق مصرف می کنند، از ماه آینده حدود 
20 درصــد افزایش هزینه قبض برق را تجربه 
خواهند کرد.گفتنی است طبق آمارهای ارائه 
شده، 85 درصد از مشترکان برق، مصرف شان 
در قالب الگوی تعریف شده قرار دارد بنابراین 

شامل افزایش قیمت تعرفه ها نخواهند شد.

نامه نگاری های رئیس سازمان بورس با 2 مقام دولتی مشخص کرد: 

مصوبات حمایت از بورس پس از یک ماه 
همچنان معطل ابالغ 

رئیس سازمان بــورس و اوراق 
بهادار در دو نامه به معاون اول 
ــر نفت به  رئیس جمهور و وزی
ترتیب خواستار ابالغ مصوبات 
هماهنگی  ــاد  ــت س ــه  ــان گ  10
اقتصادی دولت و تغییر فرمول 
نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها 
شــد. ایــن در حــالــی اســت که 
بــا گذشت یــک مــاه از تصویب 
مصوبات 10 بندی این ستاد، 

ابالغ  نشدن آن ها بحث هایی را درخصوص 
اختالف در تیم اقتصادی دولت در زمینه این 
ــت. اگرچه رئیس  ــرده اس مصوبات ایجاد ک
سازمان برنامه و بودجه در توئیتی نوشت: 
»سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه 10 
بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از 
بورس تاکید دارد، دولت عالوه بر برداشتن 
گام های عملی به حل ریشه ای مشکالت بازار 

سرمایه کمک خواهد کرد.«
به گزارش ایرنا، »مجید عشقی« رئیس سازمان 
بورس در دو نامه جداگانه به معاون اول رئیس 
جمهور و وزیر نفت دو موضوع مهم برای بازار 
سرمایه را پیگیری کـــرد.وی در نــامــه ای به 
معاون اول رئیس جمهور با توجه به بررسی 

بودجه در کمیسیون تلفیق خواستار ابالغ 
مصوبات 10 گانه حمایتی از بازار سرمایه شد. 
رئیس سازمان بــورس همچنین در نامه ای 
دیگر به وزیــر نفت با توجه به فرمول تعیین 
نــرخ گــاز خـــوراک پتروشیمی ها در بودجه 
1401 خواستار تغییر این فرمول شد.پیش 
از این ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در 28 
آذرماه، در مصوبه ای 10 بندی مواردی را در 
زمینه حمایت از بورس مصوب کرده بود. با این 
حال با تاخیر یک ماهه در ابالغ این مصوبات 
روند نزولی بورس طی روزهای اخیر تشدید 
شده است و شاخص کل روز سه شنبه با سقوط 
به کانال 1.2 میلیون واحد به کمترین حد در 

شش ماه اخیر رسید. گزارش خبری
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

آفتاب یزد - اين روزنامه با تيتر »آغاز فعاليت  •
اصالح طلبان با نگاه به اعتدالگرايان؟« نوشت: به 
تازگى اخبارى مبنى بر ديــدار هــاى سه جانبه 
رئيس دولت اصالحات، على اکبر ناطق نورى 
و حسن روحانى به گوش مى رسد. گرچه افراد 
نزديک به رئيس دولت اصالحات اين ديدار ها 
را معمولى دانسته اند اما بدون شک نمى توان 
ديدار اين سه نفر را که از سران جناح هاى مختلف 

هستند، يک ديدار معمولى تلقى کرد.
شرق- کيهان برزگر در گفت و گو با اين روزنامه  •

گفت: تمايل به شرق يا غرب در حوزه روشنفکرى 
و سياست گذارى کشورمان يک افسانه است و به 
نظرم مصرف سياسى داخلى داشته و بيشتر در 
حوزه نخبگان و رسانه ها مطرح مى شود. دولت ها 
محدوديت هاى  و  اقتصادى  تقاضاهاى  به  بنا 
استراتژيک سياست هاى عمل گرايانه خود را 

دنبال مى کنند.
ــروز- ايــن روزنــامــه نوشت: با ايــن که  • وطن ام

محاسبات نشان مى دهد عايدى دولت از اصالح 
نيمايى  دالر  قيمت  احتساب  با  ترجيحى  ارز 
حدود 24 هزار تومان و اختصاص 18 ميليارد 
دالر ارز چهار هزار و 200 تومانى حدود 360 
هزار ميليارد تومان است؛ تنها 175 هزار ميليارد 
تومان از اصالح ارز ترجيحى قرار است بين مردم 
در سال آينده بازتوزيع شود. شايسته اين بود که 

دولت سهم بيشترى را به مردم تخصيص دهد.
جــوان – اين روزنامه نوشت: ســران سه قوه،  •

دادستان کل کشور و رئيس سازمان بازرسى کل 
کشور گزارش نهايى پليس را درباره تخلف هاى 
صـــورت گرفته در دو  شــرکــت خــودروســاز که 
ــوالت بــى کــيــفــيــت شــان  ــص ــح ســال هــاســت م
خسارت هاى جانى و مالى بى شمارى را متوجه 
کشور کرده است، دريافت خواهند کرد. از سوى 
ديگر با فرار از مسئوليت وزير صمت در جريان 
حادثه بهبهان، هيئت مديره و مديران عامل دو 
شرکت خــودروســازى تفهيم اتهام شدند و اين 
اميدوارى ايجاد شده که با ورود نهاد هاى نظارتى 
و قضايى آورده اى براى مردم و صنعت خودروساز 

به همراه داشته باشد.
کارشناس  • نوربخش  محمد   - ملی  آرمـــان 

ــت: بــعــد از  ــف ــه گ ــامـ ــن روزنـ اقــتــصــادى  بــه ايـ
)توافق( برجام، نرخ تورم به 25 تا 30 درصد مى 
رسد، براساس کاهش نرخ دالر بازار خودروهاى 
خارجى هم ابتدا کاهش قيمت را تجربه خواهند 
کرد اما سمت وسوى آينده بــازار به تصميمات 
دولت در اين بازار و اجراى سياست هاى اصالح 

قيمت و واردات خودرو بستگى خواهد داشت.

خبرآنالین نوشت: براساس منابع بين المللى  •
)بانک جهانى( جمعيت مهاجر ايرانى در دنيا در 
سال 1۹۹0 ميالدى، حدود 820 هزار نفر بوده 
است که اين رقم در سال 2020  ميالدى به 1.8 
ميليون نفر رسيده است، در واقع طى 30 سال 
گذشته جمعيت مهاجران ايرانى 2.2 برابر شده 
است. البته براساس منابع داخلى )دبيرخانه 
شوراى عالى ايرانيان( جمعيت مهاجران ايرانى 
خــارج از کشور هم اکنون 4.04  ميليون نفر 

برآورده شده است.
همشهری آنالین نوشت: رئيس اتاق مشترک  •

بازرگانى ايــران و چين گفت: مذاکراتى براى 
ساخت شهرک صنعتى چينى ها در يک منطقه از 
ايران وجود دارد که توسط وزارت صمت در حال 
اجراست، همچنين بحث هايى در حوزه معادن 
وجود دارد که آماده است و هرکدام از اين موارد 

بايد يک به يک بين دو کشور عرضه شود.
عضو  • هــاشــمــى،  تشکرى  نــوشــت:  تابناک 

ــوراى شهر تهران گفت: با اقــدامــات رئيس  ش
مجلس و رئيس بنياد شهيد و درخواست از رهبر 
انقالب مبنى بر شهيد خواندن در گذشتگان 
آتش نشان حادثه پالسکو دقايقى قبل مطلع 
شدم که ايشان با اين درخواست موافقت کردند. 
در روزهاى آينده پيام و حکم رهبر معظم انقالب 
اسالمى از سوى رئيس بنياد شهيد به خانواده 

اين شهدا اعالن و ابالغ مى شود.
ــت: غــالمــعــلــى  • ــوشـ ــان ایـــــران نـ ــ ــده ب ــ دیـ

رجــايــى مــشــاور مــرحــوم هاشمى رفسنجانى 
ــر مــرحــوم  ــت ــش زدن دف ــاره مـــاجـــراى آتـ ــ دربـ
هاشمى رفسنجانى گفت: دو بار اين اتفاق افتاده 
است. مثل اين که چندين نفر از ديوار مجمع باال 
رفتند و حتى فيلمش هم موجود است. اين فرد 
يک بار هم بازداشت شده و اتــاق منشى را که 
داراى تابلوهاى تاريخى و گران قيمت دوران 
قاجار بود، آتش زدند. اما نکته حائز اهميت اين 
است که دو بار چنين اتفاقى افتاده است! اين که 
چطور اين افــراد از اين ديوارها عبور کردند و 
توانستند سيستم امنيتى مجمع را دور بزنند، 
ــواالت و ابهامات  بسيار جالب است و جاى س

فراوان دارد.
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گروه سیاسی - کرملين ديــروز ميزبان رئيس 
جمهور کشورمان بود تا شاهد نقطه عطف جديدى 
در روابط دو کشور باشيم. سفر آيت ا... رئيسى 
به روسيه در مقطع کنونى، عالوه بر اين که نقش 
مؤثرى در گسترش همکارى هاى اقتصادى، 
سياسى و فرهنگى دو کشور دارد، تحول مهمى 
در پيشبرد راهبرد منطقه گرايى  ايران به شمار 
مى رود؛ راهبردى که در دولت سيزدهم به صورت 
منسجمى پيگيرى مى شود. رئيسى عصر ديروز با 
والديمير پوتين رئيس جمهور فدراسيون روسيه 
در مسکو ديـــدارى مفصل و طوالنى آن هم به 
مدت بيش از سه ساعت داشت، ديدارى که فقط 
رئيسى و پوتين در آن حضور داشتند. در آغاز 
ــاى جمهورى، پوتين از  نشست مشترک رؤس
رئيس جمهورى کشورمان براى پذيرش سفر به 
مسکو با وجود شرايط همه گيرى کرونا و با توجه 
به اهميت مرحله فعلى در روابط بين الملل تشکر 
کرد. پوتين خطاب به رئيسى گفت: از زمان تحليف 
جناب عالى، ما در تماس دايم هستيم، اما در هر 
صورت ويدئو کنفرانس يا تماس تلفنى نمى تواند 
جاى ديدار حضورى را بگيرد. خوشحالم اين جا 
هستيد، مى توانيم بگوييم دستورکار وسيعى را 
پيش رو داريم. پوتين با بيان اين که حمايت هاى 
ايران و روسيه به عبور از تهديدهاى تروريستى 
ــزود: »در  در خاک سوريه کمک کــرده اســت، اف
شروع صحبت مى خواهم از شما خواهش کنم 

که بهترين آرزوى سالمتى را خدمت رهبر معظم 
ايــران آقــاى خامنه اى منتقل فرماييد.« رئيس 
جمهور روسيه افزود:  پروژه هاى هنگفت دوجانبه 
در حال اجراست و ما در زمينه هاى گوناگونى 
همکارى داريم. بر پايه توافق نامه موقت، روابط 
بين ايران و اتحاديه اقتصادى اوراسيا گسترش 
مى يابد و فعاالنه تالش مى کنيم يک پايه دايم 
در شکل منطقه آزاد تجارى بين ايران و اتحاديه 
اوراسيا تشکيل شــود. ايــران به عنوان ناظر در 
سازمان شانگهاى فعاليت مى کند و بديهى است 
که بخواهم نظرات شما را درباره برجام جويا شوم.

ترسیم نقشه راه بلند مدت	 
رئيسى نيز در اين ديدار با اشاره به نقش تاثيرگذار 
ــران و روســيــه در منطقه و جهان  دو قـــدرت ايـ
ــط با  گفت: هيچ محدوديتى بــراى توسعه رواب
روسيه نداريم و روابــط ممتاز تهران - مسکو در 
تراز مناسبات راهبردى است و ارتقا نيز خواهد 
يافت.آيت ا... رئيسى ادراک مشترک دو کشور 
در مسائل منطقه اى و بين المللى را زمينه ساز 
همکارى هاى مشترک خواند و گفت: روابط ايران 
و روسيه در مسير مناسبات راهبردى قرار دارد. 
رئيسى با بيان اين که تجربه موفق همکارى عليه 
تروريسم در سوريه، مى تواند در قفقاز و افغانستان 
به کار گرفته شود، گفت: مرزها، حاکميت ملى و 
ژئوپليتيک منطقه قفقاز تغييرناپذير است. آيت ا... 

رئيسى تنها راه ثبات و امنيت پايدار در افغانستان را 
تشکيل دولت فراگير با حضور همه اقوام و گروه ها 
دانست و خطاب به همتاى روس خاطرنشان 
کرد: ما از 40 سال گذشته همانند شما در برابر 
آمريکا ايستاده ايم. رئيس جمهور، روند آستانه را 
چارچوب مناسبى براى حل ديپلماتيک مسئله 
سوريه توصيف کرد. در اين ديدار دوطرف تاکيد 
کردند که مشکل اصلى جهان، دورى از معنويت 
است. همزمان، امير عبداللهيان  وزير خارجه در 
توئيتى نوشت: »در ديدار مهم، صميمانه و طوالنى 
مدت دکتر رئيسى و پوتين در کرملين، مناسبات 
تهران و  مسکو در مسير جديد، متنوع و پرشتاب 
قرار گرفت. در فصل نوين مناسبات، همکارى 
هاى ممتاز رقم خواهد خورد. روساى دو  کشور 
بر ترسيم نقشه راه بلند مدت توافق کردند. جهان 
آينده بر پايه چندجانبه گرايى مى چرخد.« حضور 
و سخنرانى در نشست عمومى مجلس دوما،  ديدار 
با ايرانيان مقيم روسيه و نشست هم انديشى با 
فعاالن اقتصادى روس، بخشى از برنامه هاى 
رئيس جمهور در سفر دو روزه به مسکو خواهد بود.

توافقات وزیــران اقتصاد و نفت با همتایان 	 
روسی

دو وزيــر اقتصادى کابينه نيز که همراه رئيس 
جمهور به روسيه سفر کرده اند، از جزئيات توافقات 
اقتصادى به روس ها در اين سفر خبر دادند. به 
گزارش فارس، خاندوزى وزير اقتصاد با اشاره به 
جلسات وى و وزير نفت با همتايان روسى گفت: 
مذاکرات خوبى در حوزه تعامالت باالدستى نفت 
و مسئله پتروپااليشگاه  ها انجام شد، همچنين 
در ارتباط با خط اعتبارى پنج ميليارد دالرى که 
تاکنون دو پروژه را پوشش داده است، بحث شد. 
سرعت پروژه هايى که از خط اعتبارى استفاده 
مى کنند، قابل قبول نبود که تدابيرى براى افزايش 
سرعت اجــرا اتخاذ شد. خاندوزى درخصوص 
پروژه هاى پيش رو با استفاده از خط اعتبارى پنج 
ميليارد دالرى گفت: سه پروژه نيروگاهى ديگر 
و خط آهن رشت -آستارا براى تکميل راهگذر 
شمال به جنوب از سمت ايران و استفاده از خط 
اعتبارى مطرح شد و مــورد توافق اوليه طرف 
روس هم قرار گرفت. عضو کابينه دولت سيزدهم 
افــزود: دربــاره خريد 2000 لکوموتيو در قالب 
خط اعتبارى نيز جلسه اى برقرار شد. خاندوزى 

همچنين تسهيل تبادالت ارزى و بانکى را از ديگر 
محورهاى مذاکره بيان کــرد. همچنين جواد 
اوجى وزير نفت با بيان اين که مذاکرات متعددى با 
شرکت هاى بزرگ روسيه داشتيم که اميدواريم به 
امضاى قرارداد منجر شود، افزود: خوشبختانه در 
موضوع انتقال فناورى و تجهيزات راهبردى مورد 
نياز وزارت نفت توافق هاى خوبى با شرکت هاى 

روسى انجام شده است.

تحلیل های رسانه های بین المللی	 
اما همزمان با سفر »آيت ا... سيدابراهيم رئيسى« 
رئيس جمهور کشورمان به روسيه، جريان هاى 
سياسى و رسانه اى منطقه اى و فرامنطقه اى، 
ضمن پوشش اين رويداد، به طور خاص سعى کرده 
اند تا ابعاد مختلف اين سفر و پيامدهاى احتمالى 
آن را تحليل و بررسى کنند. در اين زمينه، تقريبا 
اغلب تحليل هاى ارائــه شده راجع به اين سفر، 
اشاره به اين نکته داشته اند که ديدار »ابراهيم 
رئيسى« با »والديمير پوتين« و رايزنى هاى وى 
درباره طيفى از موضوعات با رئيس جمهور روسيه 
مى تواند جايگاه و موقعيت منطقه اى و بين المللى 
ايران را تا حد زيادى ارتقا بخشد و به ويژه در حوزه 
هاى سياسى، اقتصادى، امنيتى و نظامى، حامل 
دستاوردهايى ويژه براى کشورمان باشد. جداى از 
اين ها، انجام اين سفر در بحبوحه انجام مذاکرات 
حساس و پيچيده هسته اى در وين نيز به زعم اين 
جريان هاى سياسى و رسانه اى، حامل پيام هايى 
خاص و ويژه است. »خبرگزارى سى.جى.تى.اِن« 
توسعه همکارى هاى راهبردى ميان تهران و مسکو 
را نيز به ويژه در عرصه بين المللى و در جبهه رقباى 
آمريکا مهم ارزيابى کرده است. »ميدل ايست 
آى« نيز به طور خاص به اين مسئله اشاره مى کند 
که ايران سعى دارد در سايه فشارهاى آمريکا و 
در بحبوحه مذاکرات هسته اى وين، پيوندهاى 
امنيتى و اقتصادى خود را تا جاى ممکن افزايش   
و در عين حال، مسيرهاى دور زدن و کم اثر کردن 
تحريم هاى آمريکا عليه خود را نيز افزايش دهد. 
پايگاه خبرى »اورشليم ُپست« هم ضمن مهم 
توصيف کردن سفر رئيس جمهور ايران به روسيه، 
به طور خاص اين سفر را حامل سيگنال هايى مهم 
براى مذاکرات هسته اى وين دانسته و از طرفى آن 
را عامل تقويت بيشتر مواضع و قدرت ايران ارزيابى 

کرده است.

توئيت سياسى

تاکید حاج علی اکبری بر تحول نهاد امامت 
جمعه متناسب با دوران 

حجت االسالم  والمسلمين حاج على اکبرى رئيس 
شــوراى سياست گــذارى ائمه جمعه با بيان اين 
که سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه نياز به کمک 
دارند، اظهار کرد: رهبر انقالب بعد از بيانيه گام 
دوم، راهکار تحقق دولت اسالمى را ترسيم کردند 
و نگذاشتند اين موضوع حالت نمادين پيدا کند. 
حاج على اکبرى با بيان اين که زمينه فعاليت ائمه 
جمعه حول بيانيه گام دوم فراهم شده است، افزود: 
اگر زيرساخت ها فراهم نباشد، کارها موسمى پيش 
مى رود اما ما زيرساخت ها را فراهم کرديم و مورد 
توجه هم قرار گرفت. حاج على اکبرى ادامه داد: 
نهاد امامت جمعه بايد متناسب با دوران متحول 
شود و اين تحول بايد از نظر محتوا و سازمانى 
به روزرسانى شود و ما توانستيم بخشى از اين مسير 
را طى کنيم. وى با اشاره به ضرورت فعاليت هاى 
فرهنگى افزود: برخى اوقات وقتى به نتايج مقطعى 
مى رسيم گرفتار يک  نوع بى خيالى مى شويم و فکر 
مى کنيم به نتيجه رسيده ايم و کار را رها مى کنيم. 
اين آفت متوجه همه فعاليت هاى فرهنگى در کشور 
است. وى با اشاره به اين که رسيدن به مقصد ايده آل 
نياز به مشورت و راهنمايى همگان دارد، گفت: ما 

پذيراى انتقادها و پيشنهادها 
هستيم و بــراى رسيدن به 
جايگاه ايده آل نهاد امامت 
جمعه از هيچ اقدامى دريغ 

نمى کنيم./ايرنا

نگاه سوم 

چهره  ها

نماز آيت ا...رئیسی در كاخ كرملین
در ميان مذاكرات روساى جمهور ايران و روسيه 
مذاكرات براى دقايقى به منظور اقامه نماز متوقف 
شد و  رئيس جمهور نماز خود را در همان محل 

مذاكرات اقامه كرد./ايرنا

حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه اى صبح 
ديروز در ادامه بازديد هاى ميدانى خود از مراجع 
و مراکز قضايى، از دادســراى عمومى و انقالب 
ناحيه 2 تهران مستقر در سعادت آباد به صورت 
از پيش اعالم نشده بازديد کرد و از نزديک در 
جريان کم و کيف خدمت رسانى قضايى به مردم 
و مراجعان در اين واحد قضايى قرار گرفت. به 
گزارش ميزان، اژه اى با تاکيد بر اين که مشکالت 
موجود نبايد کوچک ترين خللى در ارائه خدمات 
مخلصانه همکاران قضايى به مردم و مراجعان 
ايجاد کند، اظهار کرد: اين که به واسطه برخى 
مشکالت موجود اعم از کمبود نيروى انسانى يا 
پايين بودن سطح پرداختى ها که ما نيز از آن ها 
مطلع   و مجدانه درصدد رفع شان هستيم، ارائه 
خدمات قضايى به مردم و مراجعان با خلل و تأخير 

مواجه شود، به هيچ وجه پذيرفته نيست و مغاير با 
شأن و جايگاه واالى مسئوالن و کارکنان قضايى 
در نزد مردم است. وى با اشاره به ضرورت توجه 
به مقوله کيفيت در فرايند آمارگيرى پرونده هاى 
قضايى تصريح کرد: من در دوران قضاوتم، در 
طــول ســال به استثناى ديگر پرونده هايى که 
به آن ها رسيدگى مى کردم، 10 پرونده اصلى 
نيز داشتم که بيشتر تمرکزم روى رسيدگى و 
تعيين تکليف اين پرونده ها بود؛ بايد تاکيد کنم 
بازدارندگى و آثار ناشى از اين پرونده ها که منتج 
به نتيجه مى شدند شايد به اندازه چند صد پرونده 
بود. رئيس عدليه، مسئوالن دادسرا ها را در فرايند 
دادرســى پرونده هاى کيفرى، از اغماض هاى 
بى جهت يا سخت گيرى هاى بى مورد، برحذر 
داشــت و اين امر را بــراى آحــاد جامعه آسيب زا 

دانست و گفت: اعمال اغماض يا سخت گيرى 
بالوجه در رسيدگى به پرونده ها از مصاديق 
ترک فعل محسوب مى شود که نبايد اجازه داد 
اين آسيب گريبان گير مسئوالن قضايى شود. 
اژه اى  محسنى  والمسلمين  حــجــت االســالم 
همچنين افزود: قوه قضاييه رسيدگى به مصاديق 
روشن ترک فعل ها در دستگاه هاى مختلف را آغاز 
کرده و در حال رسيدگى است، اما در مواردى 
که بر اساس قانون جرم نبوده ولى موجب ضرر 
و زيان است، بايد بررسى شود که چه آسيب ها 
و به چه ميزانى از يک ترک فعل به وجود آمده 
ــه داد:  است که اين کار زمانبر اســت. وى ادام
خود اين مسئله که چه کسى تشخيص دهد چه 

خسارتى و با چه ميزان از يک ترک فعل به وجود 
آمده، خيلى مهم است که اين را بايد کارشناس 
يا بــازرس يا ضابط تشخيص دهد و اين مسئله 
هم نيازمند همفکرى است تا بتوانيم مسائل را 
احصا و در يک سير قانونى منطقى رسيدگى 
کنيم. حجت االسالم والمسلمين محسنى اژه اى 
همچنين با اشاره به تاکيدات خود به دستگاه هاى 
نظارتى مبنى بر اعمال نهايت دقت در رسيدگى 
به گزارش هاى رسيده درباره افراد تصريح کرد: 
نبايد به صرف وصول يک گــزارش، مبادرت به 
درج آن در پرونده افراد کرد بلکه در اين خصوص 
ضرورى است تحقيقات کامل و جامعى به عمل 
آيد تا خدايى ناکرده حقى از کسى ضايع نشود. 
على القاصى مهر رئيس کل دادگسترى استان 
تهران نيز در جمع کارکنان دادســراى ناحيه 
عمومى و انقالب 2 تهران، اين دادسرا را از جمله 
دادســرا هــايــى دانست که هم در رسيدگى به 
پرونده ها تأخير ندارد و هم ميزان رضايتمندى 

مراجعان از آن باالست.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که اغماض یا سخت گیری در پرونده ها از مصادیق ترک فعل است، خبر داد: 

آغاز رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل در دستگاه ها

پنج سال از درگذشت آيت ا... هاشمى رفسنجانى 
مى گذرد، اما هنوز هم در خصوص فوت او حرف 
و حديث هايى  شنيده مى شود. به تازگى نيز 
گفت وگويى  در  رفسنجانى،  هاشمى  محسن 
اذعان کرد که دکتر ها گفته اند   آب در ريه پدرش 
مشاهده نشده و اجازه ديدن فيلم هاى دوربين را 
به آن ها نداده اند! گفت وگويى که بسيار جنجالى 
شد و واکنش هاى متعددى را نيز برانگيخت. 
وگوى  گفت  توضيح  در  هاشمى  حاال محسن 
اخيرش درباره نحوه درگذشت آيت ا... هاشمى 
با انتشار يادداشتى از داليل اظهارات جنجالى 
اخيرش پرده برداشته است. به گزارش انتخاب او 
دربخشى از يادداشتش مى نويسد: اگرچه پيش 
از اين نيز ارزيابى مشابه و پراکنده اى درباره قانع 
نشدن در ارتباط با رحلت طبيعى يا غيرطبيعى 
آيت ا... هاشمى رفسنجانى داشتم و اين بار ها 
در گفت وگو هاى رسانه اى منتشر شده بود، اما 
صراحت و جزئيات بيشتر اين مصاحبه، باعث جلب 
نظر افکار عمومى شده است. زمانى که به دستور 
رئيس جمهور وقــت، پرونده درگذشت آيــت ا... 
هاشمى رفسنجانى در عالى ترين نهاد امنيتى 
کشور در دست رسيدگى بود، طبيعى است که 
خبرسازى و مواضع رسانه اى، روند رسمى پرونده 
را مخدوش مى کرد و تحت تاثير قرار مى داد، اما 

در ماه هاى اخير و با تغيير رئيس جمهور، ظاهرًا 
رسيدگى به اين پرونده رها شده است و ديگر 
ضرورتى براى صحبت نکردن در اين باره وجود 
ندارد. نکته مهمى که باعث انعکاس اين واگويى 
شــده، به نظرم بيش از آن که نکات مطرح شده 
جذابيت و ارزش خبرى داشته باشد، عملکرد 
رسانه هاى حاکميتى است که افکار عمومى را 
به موضوع رحلت آيت ا... هاشمى رفسنجانى 
حساس کــرده: وقتى عملکرد و نقاط عطف و 
کارنامه يکى از مهم ترين شخصيت هاى انقالب 
و به تعبير مقام معظم رهبرى، نزديک ترين ياران 
امام خمينى در دوران مبارزه، شوراى انقالب، 
دوران ترورها، دفاع مقدس، سازندگى و... از تاريخ 
رسمى کشور به طرز ناشيانه و غيرحرفه اى سانسور 
و حتى در فيلم هاى رسانه ملى نيز بعضًا تصاوير 
ايشان بريده و سانسور مى شود، اين سوال براى 
مردم به وجود مى آيد که چه حساسيت و خصومتى 
با هاشمى وجود دارد و چرا برخى حتى از پيکر 

بى جان او نيز احساس خطر مى کنند؟ زمانى که 
برخى چهره هاى سياسى و رسانه اى که آيت ا... 
هاشمى را هدف هتاکى و اهانت قرار مى دهند و با 
وقاحت از استخر فرح يا خودکشى دم مى زنند و به 
ايشان تهمت و افترا مى زنند، نه تنها مورد تذکر قرار 
نمى گيرند بلکه تشويق و حمايت ويژه مى شوند و 
به آن ها تريبون زنده در صداوسيما داده مى شود 
و در مقابل، حتى پاسخ کوتاه ما به تخريب ها و 
توهين ها و تهمت ها را نيز سانسور مى کنند، اين 
ابهام به وجود مى آيد که چنين حجم بزرگى از 
تخريب، براى سرپوش گذاشتن برچه موضوعى 
است؟ در تاريخ انقالب اسالمى، شخصيت هاى 
فراوانى وجود داشته اند، اما کمتر چهره اى بين 
افراد زنده و درگذشته وجود دارد که اين همه مورد 
توجه و تحليل در افکار عمومى قرار گيرد و بخش 
بزرگى از علت تمرکز توجه مردم به آيت ا... هاشمى 
رفسنجانى، ناشى از همين تخريب هاى رسمى 
و غيررسمى است، در حالى که آيت ا...، همواره 
خود را از انقالب مى دانست و در پى دوقطبى سازى 
ميان خود و حاکميت نبود... . فرضيه مرگ طبيعى 
ايشان تنها با پاسخ به سواالت خانواده و ابهامات 
مدنظر رئيس جمهور وقت در خصوص کاستى 
هاى گــزارش رسمى، اطمينان را در جامعه به 
وجود مى آورد و در فرضيه مرگ غيرطبيعى يکى 

از گزينه هاى جدى، احتمال ترور ايشان از سوى 
بيگانگان يا عوامل خودسر يا ترور توسط معاندين 
است؛ همچنان که در نظر گرفتن باالترين سطح 
حفاظتى براى ايشان در زمان حيات، به دليل 
خطر جدى ترور ايشان توسط معاندين نظام يا 
بيگانگان بوده است. پس چرا در اين حالت، با عدم 
پاسخ به سواالت، به جنايتکاران معاند نظام خدمت 
کنيم؟! اگر هم قبول کنيم که فوت به صورت 
طبيعى در استخر نهاد رياست جمهورى اتفاق 
افتاده، هاشمى و خانواده اش، جزئى از حاکميت 
بوده و هستند، خوب است به پاس خدمات ايشان 
با او مانند هر خدمت گزار انقالب و اسالم برخورد 
انسانى و اسالمى و حق شناسانه داشته باشيم، 
وگرنه هيچ کس نمى خواهد فوت هاشمى را طور 

ديگرى از واقعيت جلوه دهد، به اميد آن روز؟!

محسن هاشمی با انتشار یادداشتی از دالیل اظهارات جنجالی اخیرش درباره درگذشت پدرش پرده برداشت 

بدون تيتربا تغییر دولت، رسیدگی به پرونده فوت مرحوم هاشمی رها شده است 

ــت ا... احمد جنتى دبير شــوراى نگهبان،  آيـ
در جلسه اين نهاد     در کنار برشمردن صفات 
شخصيتى امام)ره(، آشتى دادن دين و سياست 
در عصر جديد را از جمله اقدامات بسيار مهم وى 
دانست و گفت: غربى ها و پيروان آنان در ايران 
ــرده بودند که  ــان طاغوت سال ها تــالش ک زم
دين را از عرصه اجتماعى و سياسى حذف کنند 
که امام بزرگوار اين توطئه را برهم زد و اسالم 
سياسى و مردم ساالرى دينى را احيا کرد، از اين 
رو همه بايد در نشر افکار و انديشه هاى ايشان به 

وظايف خود عمل کنيم./تسنيم

فصل جديد روابط ايران و روسیه
رئیسی و پوتین 3 ساعت در کاخ کرملین با یکدیگر گفت وگو کردند؛ همکاری های 
 دوجانبه در حوزه زیرساخت، انرژی، بانکی و جهش تجارت بین ۲ کشور محور اصلی

 گفت وگوهای ۲  رئیس جمهور بود 



با مشتری ات دوست شو
روز »شناختن مشتریان« بهانه ای شد تا درباره اهمیت و راهکارهای 

ایجاد ارتباط دوستانه با مشتری برای بهبود کسب و کار بگوییم

»برادر من سال هاست در یک محله، مغازه نوشت افزار و کتاب فروشی دارد. تقریبا 
از قدیمی ترین و شناخته شده ترین کاسب های محله است. ارتباطش با اهالی این 
جوری است که اگر تا دیر وقت مغازه بماند، یک نفر برایش شام می آورد، از مسافرت 
برایش سوغات می آورند، از باغ هایشان برایش میوه نوبرانه می آورند، شیرینی خانه دار 
شدن، ماشین دار شدن و ارتقای شغلی شان را برایش می آورند، کلید خانه شان را به او 
می سپارند   تا بچه شان که از مدرسه برگشت از او بگیرد. یکی می گوید شوهرم را در 
مغازه معطل کن تا در خانه برایش تولد سورپرایزی بگیریم. وقتی مریض می شود در 
همان مغازه، مشتری های پزشکش ویزیتش می کنند. بچه هایی هستند که از کالس اول 
ابتدایی تا دیپلم مشتری اش بودند. من این روابط کاسب ها و همسایه ها را بسیار بیشتر 
می پسندم تا فروشگاه های زنجیره ای و فروشندگان مودب و رسمی شان«. این مطلب 
را، دکتر »پرستو امیری« درباره برادرش نوشته که شاید باورش برای بعضی از مردم 
شهرنشین امروزی، سخت باشد. واضح است به همان اندازه که 
کیفیت و مرغوبیت محصول می تواند مشتری را پایبند 
یک مغازه کند، منش و رفتار فروشنده هم می تواند یک 
مشتری را دوباره به مغازه افراد برگرداند. 21 ژانویه، 
روز »شناختن مشتریان« است و همین مناسبت 
بهانه ای شد تا از نحوه دستیابی به این هدف بگوییم.
   5 توصیه برای برقراری ارتباط دوستانه با مشتری

رعایت یک سری مشتری مــداری از نظر روان شناختی 
می تواند بر رضایتمندی مشتریان و رونق اقتصادی شغل تان 
اثرگذار باشد. در این بین، تالش شما برای دوستی با مشتری و 
این که او احساس صمیمیت بیشتری با شما داشته باشد، نیازمند رعایت 

چند توصیه است که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.
مشتریاِن این روزها، خیلی سریع و آسان فرق بین یک فروشنده صادق با فروشنده 1 صادق بودن با مشتری در هر شرایطی

دروغگو را که توجهی به جیب مشتری ندارد و با زبان بازی فقط به فکر فروش بیشتر است، 
می فهمند و بر این اساس تصمیم می گیرند از چه کسی خرید کنند. صداقت فروشنده رمز 
اعتمادسازی اوست. در صورتی که مشتریان احساس کنند با فروشنده ای روبه رو هستند که 
حاضر است برای فروش و درآمد بیشتر هر دروغی بگوید، اعتماد خود 
را از دست خواهند داد و نمی توانند به گفته های فروشنده درباره 
کیفیت محصوالت اطمینان کنند. این موضوع به ریزش 

مشتریان در طوالنی مدت منجر خواهد شد.
احتماال برای شما تا به حال اتفاق افتاده که به 2 به ذهن سپردن سلیقه مشتری

مغازه ای می روید و به فروشنده می گویید که فالن کاال 
را می خواهید و فروشنده بدون این که برند مدنظر شما 
را سوال کند، همان برند مورد انتخاب شما را تحویل تان 
می دهد. اصوال برخی از مشتریان از دقت و تیزبینی فروشنده و 
توجه به سبک خرید و سالیق و انتخاب های مشتریان لذت می برند. این مسئله 
که فروشنده بدون این که از مشتری خود بپرسد که چه برندی از آن محصول را می خواهد، همان 
برند مد نظر مشتری را به وی بدهد، نشان می دهد فروشنده به انتخاب های قبلی او توجه داشته 
و بین تعداد زیادی مشتری حواسش به این مسئله هست که هر مشتری چه انتخاب هایی دارد 
و از کدام محصوالت بیشتر استقبال می کند. این نکته از جمله عواملی است که می تواند یک 

مشتری را پایبند به مغازه ای کند.
برخی فروشندگان گمان می کنند هرچه بیشتر با مشتری صحبت کنند، او بیشتر جذب 3 نه زیاد صحبت کنید، نه کم

خواهد شد اما بدون شک صحبت کردن زیاد با خریدار، تعریف بیش از حد از کاالهای موجود در 
فروشگاه و تالش بسیار برای متقاعد کردن وی برای خرید در مشتری دافعه ایجاد خواهد کرد. 
به همان نسبت وقتی مشتری داخل فروشگاهی شود و احساس کند فروشنده به ورود و حضور 
در مغازه بی تفاوت است یا کمکی در خرید کاال به مشتری نمی کند، احساس خوشایندی به او 
نمی دهد. این که تا چه میزان صحبت کردن مفید است و تا چه میزان باعث دافعه خواهد شد، 

مسئله ای است که با تجربه بیشتر و توجه به بازخورد مشتریان درخواهید یافت.
فرض کنید فروشنده لباس هستید. »اگر واقعا خریدار هستید، 4 وقت گذاشتن برای مشتری

لباس را باز کنم تا ببینید؟«. احتماال فروشندگان بسیاری 
مشتریان خود را به دلیل همین جمله از دست خواهند داد 
چراکه مشتری در فروشگاه آن ها احساس راحتی نمی کند 
به این دلیل که فروشنده حاضر نیست وقت زیادی برای 
مشتری بگذارد یا متحمل زحمت بیشتری برای آوردن 
محصول، باز کردن و جمع کردن آن شود و فقط حاضر است 
اجناس محدودی را به مشتری نشان دهد، آن هم بعد از این 
که مطمئن شود، مشتری قصد خرید دارد. این رفتار هم دشمن 

صمیمی شدن کاسب با مشتری اش است.
ــرای عرضه دارنـــد، امــا رفتار 5 پرهیز از رفتارهای نامناسب برخی فروشندگان به رغــم این که اجناس خوبی ب

نامناسب شان با مشتری، سبب ناراحتی و احتماال ترک آن مغازه برای همیشه خواهد شد. 
قابل اعتماد نبودن، کنجکاوی در زندگی شخصی مشتری ها، رعایت نکردن اصول اخالقی، 
داشتن رفتارهای دور از شان در محل کار و ... باعث می شود تا افراد احساس خوبی از خرید در 

چنین مغازه هایی نداشته باشند.

فرزانهشهریاردوست|کارشناسارشدروانشناسیبالینی

قباًل بارش برف مساوی بود با ساخت آدم برفی، تیوب بازی، ُسر خوردن و صدای مردان 
زحمت کشی که برف پارو می کردند؛ اما حاال بارش برف برابر است با داغ شدن بساط 
سلفی و عکس. البته آسمان خیلی از شهرها مثل مشهد هنوز سفید نشده، اما بد 
نیست برای وقت مناسبش چند نکته برای عکس برداری در روزهای برفی را مرور 
کنیم. همچنین بارش برف سنگین در بیشتر شهرهای کشورمان، باعث ثبت تصاویر ماندگاری از طبیعت 

زمستانی شده است که در پرونده امروز، تعدادی از آن ها را هم خواهید دید.

پرونده

سفیدپوش شدن بیشتر استان های کشورمان، رنگ و بوی دیگری به طبیعت بخشید؛ عالوه بر تماشای این تصاویر از تکنیک های 
عکاسی در روزهای برفی هم گفتیم

خیره کننده ترین مناظر برفی ایران
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تکنیک های عکس خودمانی در روزهای برفی

1( نورطبیعی را از دست ندهید| عکاسی در شب های برفی زیباست اما ابزار و مهارت زیادی می خواهد، چون 
انعکاس نور فلش گوشی در برف خیلی عکس ها را خراب می کند؛ اما در نور طبیعی یک فرصت جذاب برای 

ثبت یک لحظه شیرین را دارید.
2( تنظیمات و ابزار مخصوص| اگر می خواهید با دوربین عکس بگیرید حتمًا تنظیمات مخصوص روز و شب 
برفی را یاد بگیرید و حتی بخشی از کار را در منزل انجام دهید، چون با سرمای هوا و حین بارش برف، خودتان 
و دوربین گرامی تان برای تنظیم مکرر اذیت می شوید. دستکش، بررسی باتری، محافظ سه پایه و کوله برای 

محافظت از دوربین برابر برف را هم فراموش نکنید.  
3( منوپاد داشته باشید| یک سلفی خوب از خودتان یا جمع تان با توجه به این که در روزهای برفی هوا تمیز 
است و عمق بهتری در عکس مشخص است نیاز به ابزاری مثل منوپاد دارد تا فاصله گوشی از شما بیشتر باشد.

4( از مزایای روزهای برفی استفاده کنید| همان طور که گفتیم هوای تمیزتر و میدان دید بهتر از مزایای این 
روزهاست. در کنار این ها سایه های بلند به خاطر نوع قرارگیری خورشید و همین طور بارش برف در نزدیکی 
منابع نور مثل چراغ خیابان از فرصت های خوبی است که در شب و روز برفی دارید تا عکس خودتان یا منظره 

را جذاب تر کنید.
5( برف تازه| سعی کنید با برف سفید و تازه عکس بگیرید، اگر هم ردپایی روی برف هست تازه باشد تا ایده محور 

باشد. برفی که یک دست نیست عکس شما را خراب می کند.
6( ایده های مستقیم| هرچند خیلی از ایده ها به شدت تکراری هستند، اما می توانید از پرتره پشت پنجره برفی، 
گرفتن اشیای مقابل برف، چراغ های شهر به ویژه از روی پل، منظره خیابان، برف روی دیوار، قلب برفی  و... 
استفاده کنید. ایده فنجان و لیوان چای و قهوه مقابل برف به شدت تکراری است. همین طور برف ریختن روی 

هوا و پرش و...
7( ژست سلفی| سعی کنید در سلفی سرتان پایین نباشد تا اخمو به نظر نرسید. قوز هم نکنید و در نهایت مواظب 
عکس خراب کن هایی مثل گربه ها، بچه ای که پشت سر گریه می کند و هر چیزی که منظره شما را خراب می کند 

باشید. در نهایت هم فراموش نکنید زود عکس بگیرید تا از سکوت و حس خوب روز برفی عقب نمانید. 

ترکیب جنگل و دشت

منطقه ییالقی اسالم استان گیالن از طریق جاده ای به شهرستان خلخال استان اردبیل 
متصل می شود. اقلیم کوهستانی و ترکیب جنگل و دشت در زمستان و پس از بارش 

برف، طبیعتی زیبا با مناظری بکر را به وجود می آورد.)عکس از فارس(

پاوه در یک روز برفی

پاوه یکی از شهرهای شمالی استان کرمانشاه است که 
در همه  فصول زیباست. این منطقه بسیار خوش آب 
و هواست و در کنار کوهستان شاهو قرار گرفته است. 
ساکنان این شهر کُرد هستند و به گویش هورامی تکلم 

می کنند. این عکس را »آزاد قاری« ثبت کرده است.

دریاچه یخی
قابی زمستانی از دریاچه یخ زده َگَهر در استان لرستان 
را مشاهده می کنید که زیبایی توصیف نشدنی دارد.

)عکس از مشرق نیوز(

جاده هیجان انگیز برفی
این تصویر دیدنی از جاده جنگلی دالخانی در ارتفاعات 
رامسر که توسط برف سفید پوش شده، یکی از هیجان 
انگیزترین مقاصد زمستانی کشور محسوب می شود.

)عکس مربوط به سال 99(

کوه همیشه برفی
داالمپر در 48 کیلومتری ارومیه واقع شده و در مرز سه کشور عراق و ترکیه 
و ایران قرار دارد. این کوه با ارتفاع 3500 متری از سطح دریا تقریبا در تمام 
سال پوشیده از برف است اما در فصل زمستان شما منظره منحصر به فردتری 

از این منطقه خواهید دید.)عکس مربوط به سال 99 است(

استراحت زیر برف
یک شنبه بیست وششم دی ماه، بعد از دو سال استان کردستان، برفی شد. 
اگر چه رفت وآمد در جاده ها کند و دشوار شده است اما نفس تازه و خنک برف، 
این استان را از همیشه زیباتر کرده  است. عکسی را که می بینید، »بختیار 

صمدی« در سنندج ثبت کرده است.

خانه های صخره ای زیر برف

کندوان در استان آذربایجان شرقی، یکی از سه روستای صخره ای جهان است 
که جذابیت بی نظیری دارد. از خصوصیات بارز خانه های صخره ای کندوان این 
است که هوای داخل آن ها در زمستان گرم و تابستان خنک است.)عکس از ایرنا(.

استخر یخ
محمد سینا که کوهنورد است و در صفحه اش به طور 
تخصصی از کوه های تهران می نویسد، با انتشار این 
عکس در توضیحش نوشته: »استخری یخ زده واقع در 

ارتفاع ۲۲50 متری مسیر صعود به قله  دارآباد.«
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نوجوانانی که روح شکار می کنند!
درباره فیلم »شکارچیان ارواح، پس از زندگی« که یک کمدی وحشتناک نوجوان پسند است 

 
نسترن رضوی |  روزنامه نگار

    من کی  هستم و چطور وارد این حرفه 
شدم؟

بیژن غنچه پور هستم، متولد سال 1361 در 
همدان. مدرک کارشناسی مجسمه سازی و 
کارشناسی ارشد انیمیشن را هم از دانشگاه 
هنر تهــران گرفتــه ام. از کودکی به نقاشــی 
عالقه مند بودم و بیشتر وقتم را صرف طراحی 
می کردم. مجسمه ســازی را از دانشگاه آغاز 
کــردم و به تدریج تبدیــل به اولویــت و عالقه 
اصلی زندگی ام شــد امــا ریشــه آن قطعا در 
همــان طراحی هــای کودکی ام اســت. هم 
اکنون به طور تمام وقت مجســمه می سازم و 
به عنوان دبیر انجمن هنرمندان مجسمه ساز 
ایران همراه با دیگر اعضای این انجمن برای 
بهبود اوضاع مجسمه سازی در کشور تالش 

می کنم.

    یک مجسمه ســاز باید چه ویژگی ها و 
مهارت هایی داشته  باشد؟

یک مجسمه ســاز بایــد دارای ذهنی خالق 
باشد تا  با ایده گرفتن از محیط اطراف بتواند 
اثــری بی نقص بســازد و همــواره از تجربه ها 
و آزمون هــای تــازه اســتقبال کنــد. از دیگر 
مهارت هــای الزم بــرای یــک مجسمه ســاز 
داشتن سالمت جسمی به ویژه در دست ها، 

روحیه هنری، صبر و تالش بی وقفه است.

    شما چطور می توانید همکار من شوید؟
هــم اکنــون ســه دانشــگاه در ایــران رشــته 
مجسمه ســازی را در مقطع کارشناســی ارائه 

می کنند؛ دانشــگاه تهران، دانشگاه هنر 
تهران و دانشگاه هنر نیشابور. کسانی 

هــم کــه بــه هــر دلیلــی نمی تواننــد 
بــه دانشــگاه برونــد حتمــا بایــد در 
کالس های آموزش آزاد شرکت کنند 

یــا زیرنظر یــک اســتاد اصــول اولیه را 
آموزش ببینند. برای کسب تجربه بیشتر 

هم ویدئوهای آموزشی بسیار زیادی در بستر 
اینترنت و فضای مجازی وجــود دارد که دیدن 
آن ها کمک زیادی به شــما خواهــد کرد. فرقی 
نمی کنــد مجسمه ســازی را  از طریق تحصیل 
در دانشگاه یا آموزش آزاد دنبال می کنید، این 
 روزها خالقیت، حرفه ای بودن و عالقه می تواند 

باعث دیده شدن کار شما و پیشرفت تان شود.

     شــیرینی ها و ســختی های ایــن حرفــه 
چیست؟

مجسمه ســازی درکل حرفــه ســختی به شــمار 
می رود و به نسبت نقاشی و دیگر هنرهای تجسمی 
زمان بیشــتری بــرای تولید آن صرف می شــود. 
گاهی نیاز به فرایند قالب گیــری، ریخته گری یا 
آهنگری دارد که کارهای بدنی سنگینی به شمار 

هنر در طــول تاریــخ طوالنی خــود، طبیعت بی جــان را به 

اشــکال مختلف، از نقاشــی های دیــواری تزئینــی دوران 

باســتان تا هنــر عالی رنســانس به تصویر کشــیده  اســت. 

به طور ســنتی، طبیعت بی جان مجموعه ای از اشــیا است 

که به عنوان موضــوع یک ترکیب چیده شــده اند. امروزه، 

طبیعت بی جان می توانــد هر چیزی باشــد، از آخرین هنر 

فنجان الته اینســتاگرام شــما گرفته تا گلدانی از گل های 

الله که شبیه نقاشــی های عصر طالیی هلندی است. پس 

همان طور که نقاشی از یک کاســه میوه مقدمه خوبی برای 

نقاش شدن است، عکاسی از طبیعت بی جان هم یک زمینه 

آموزشی فوق العاده برای عکاســان جدید است. این کار به 

شما فرصت می دهد تا نور، مواد، بافت ها و موضوعات را در 

یک محیط کنترل شده آزمایش کنید. چشم انداز خالقانه و 

اهداف هنری شما هرچه که باشد، طبیعت بی جان مکانی 

عالی برای شروع است.

مسیر 

 شب های امتحان به دیوار زل بزنیم 
یا گل قالی؟

دانیال دایی داووداینا |  طنزپرداز

  با سری فیلم های »شکارچیان ارواح« آشنا هستید؟ 

دو فیلــم اول از ایــن مجموعــه در دهــه 80میالدی 

تولید شــدند و خیلــی محبــوب بودند. فیلم ســوم 

حدود پنج ســال قبــل اکران شــد و مخاطبــان زیاد 

همین طــور  همیشــه  خــب  نگرفتنــد.  تحویلــش 

اســت، دنباله هــای فیلم هــای موفــق به تدریج هی 

 ضعیف تر و کم فروش تر می شــوند تا این که شــرکت

 فیلم سازی دیگر بی خیال ساخت نسخه بعدی شود 

اما این جا پای یک استثنا در میان است: »شکارچیان 

ارواح، پس از زندگــی« چهارمین فیلم از این ســری 

اســت که هر چنــد ایده بکــر فیلــم اول را نــدارد اما 

قطعا از نســخه های دوم و ســوم خیلی بهتر اســت. 

ماجرای فیلم درباره یک خانواده ســه  نفره است که 

اجاره خانه شــان عقب افتاده. صاحبخانــه هم آن ها 

را بیرون می اندازد و مجبور می شــوند به یک شــهر 

دورافتاده و عجیب بروند تا در مزرعه ای ترســناک 

که از پدربزرگ خانواده به ارث رسیده است زندگی 

کنند. آن جاست که دختر و پسر خانواده با همراهی 

رفقای جدیدشان در شــهر کسب وکار خانوادگی را 

دوباره راه می اندازند؛ یعنی »شــکار ارواح« با کمک 

یک ماشــین جالب که دســت کمی از ماشــین بتمن 

ندارد و کلی ابزار عجیب وغریب مثل تله شکار روح. 

البته آن ها شــکارچیان معمولی ارواح نیستند بلکه 

قرار اســت در یک فیلم پرماجرا که البتــه ابتدایش 

کمی حوصله سربر اســت، دنیا را از شر یک موجود 

اهریمنــی و تاریک نجــات دهند. با شــخصیت های 

فیلم آشنا شوید:
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می آیند. رد سوختگی و زخم روی دست های 
مجسمه ســاز امری طبیعی و روزمره است اما 
درنهایت وقتی نتیجه کار راضی کننده باشد، 

شیرینی وصف ناپذیری دارد.

    آیــا می توان مجسمه ســازی را به 
چشم یک شغل نگاه کرد؟

و  پشــتکار  داشــتن  درصــورت 
خالقیت می توانم تضمین کنم که 
امکانات شــغلی فراوانی در زمینه 
مجسمه ســازی وجــود دارد. آثــار 
مجسمه سازهای مطرح و صاحب نام 
گاهی با رقم های خیلــی خوبی معامله 
می شــوند و جامعه هــم خوشــبختانه اقبال 
روزافزونــی بــه ایــن هنــر نشــان می دهــد. 
شــما می توانید عالوه  بر ســاخت مجســمه 
در نمایشــگاه های ســاالنه مجسمه ســازی 
شرکت کنید، کالس های آموزشی برگزار و به 
 روش های مختلفی از این حرفه درآمد کسب 
کنید. به خاطر داشته  باشید هر مجسمه ساز 
موفقی پیش از رسیدن به شهرت و موفقیت 
ســال های زیادی را صرف یادگیری و تجربه 
کرده، دست هایش زخمی شده و حتی گاهی 
نتیجه دلخواهی به دســت نیاورده  است اما 
کسانی که این ســختی ها را تحمل کنند و با 
نبوغ و خالقیت کار خود را ادامه دهند، قطعا 

به موفقیت های مالی هم خواهند رسید.

آقای معلم   عاشق دل خسته

معلم فیبی و پادکست که عالقه زیادی به مطالعه زلزله دارد اما سر کالس 
تنبلی می کند، یک فیلم برای بچه ها می گذارد و توی دفتر لم می دهد 

روی مبل. او در ادامه فیلم به مادر فیبی عالقه مند می شود.
 این فیلم حدود 2 ســاعته را کــه در تلویزیون هــای اینترنتی 
دوبله  شــده اســت، می توانید با همه اعضای خانواده ببینید و از 

لحظــات کمــدی و هیجان انگیزش لــذت ببریــد. راســتی فیلم 
منظره هــا و قاب بندی هــای جالبــی از کوهســتان هــم دارد کــه 

تماشایش را لذت بخش تر می کند.               

فاطمه قاسمی |  روزنامه نگار

شما هم از آن دسته افرادی هستید که از ساعت و گذر زمان 
فراری اند و آن را مانعی در برابر یک زندگی آرام و بی دغدغه می دانند؟ 
از آن هایــی که مایل هســتند بدون  توجه به ســاعت هر وقت دل شــان 
می خواهد بخوابند، بیدار شوند و تفریح و کار کنند. اگر این طور است، 
یک جزیره در شمال کشور نروژ می تواند میزبان خوبی برای شما باشد. 
سال 2019 حدود 300 نفر  از ســاکنان جزیره »سوماروی« در غرب 
منطقه »ترومسوی« نروژ تصمیم گرفتند تا جزیره را به نخستین منطقه 
بدون ساعت در جهان تبدیل کنند. آن ها درواقع با حذف ساعت قصد 
داشــتند مفهوم زمان را از جزیره حذف کنند. به این ترتیب ســاکنان 
اجازه دارند هر کاری را در هر زمانی که مایل اند انجام دهند. »کیل ُاوی 

هویدینگ« یکی از ســاکنان این جزیره نخستین کســی است که ایده 
شــهر بدون ســاعت را مطــرح و بــرای عملیاتــی کــردن آن بــا یکی از 
قانون گذاران نروژ دیدار کرد و درخواستش را به امضای ساکنان جزیره 
رساند. این جزیره به دلیل موقعیت جغرافیایی اش دو ماه از زمستان را 
در تاریکی به سر می برد، در تابستان 2۴ساعت روشنایی دارد و در آن 
خبری از تاریکی شب ها نیست. برای هر تازه واردی جالب است که در 
تابستان آن هم ساعت 2 صبح کودکان را مشغول بازی در فضای سبز، 
مردم را در حال کار، خرید، ورزش یا چمن زنی ببیند. گردشگرانی که 
به این جزیره سفر می کنند به محض ورود، ساعت های شان را روی پل 
مشــهور این جزیره بــه میله های پــل می بندند و بــا ایــن کار وفاداری 

خودشان را به قانون خاص جزیره نشان می دهند.
gizmodo :منبع

فیبی   بچه درس خون اب جک های یب مزه

فیبی دختر 12ســاله ای اســت که به علم عالقه عجیبی دارد اما 
حوصله برقــراری روابــط اجتماعی ندارد و یک ســری جک های 
علمی اما بی مزه بلد اســت که برای بازکردن سر حرف با دیگران 

تعریــف می کند. فیبــی تصادفا یک موجود شــرور باســتانی را آزاد 
می کند اما ... بگذریم.

تِرُور   ابزیگوش اب دست فرمون عایل

تِرُور برادر فیبی است و رانندگی اش با کادیالک قدیمی پدربزرگ 
که مخصوص شــکار ارواح اســت، حرف ندارد. او در شهر جدید 
کارمند یک فست فود می شود اما آدم های ویژه ای مثل او به سمت 

اتفاقات هیجان انگیز کشیده می شوند.

پادکست   بچه ابمزه عشق هرن و اتریخ

یک پسر بامزه که در کالس علوم با فیبی همکالسی است و چون 
به ضبط پادکست عالقه دارد، اسم خودش را گذاشته پادکست! 
او اهل مطالعه است و به دنیای ماوراء و اتفاقات متافیزیکی عالقه 

زیادی دارد.

و  اجتماعــی  شــبکه های  فشــار 

نارضایتی از بدن
محققان بین اســتفاده از فیلترهــای زیبایی 
در شــبکه های اجتماعی بــا اعتمادبه نفس 
پاییــن و احســاس نیاز بــه جراحــی زیبایی، 
ارتبــاط معنــا داری پیــدا کرده انــد؛ تاحدی 
که متخصصــان پوســت و جراحــان زیبایی 
از پدیــده ای به نــام »دیســمورفِی )اختــالل 
بدریخت انگاری( اسنپ چت« حرف می زنند. 
اگرچه دیســمورفی اســنپ چت، تشخیص 
روان شــناختی رســمی نیســت امــا به نظــر 
می رســد مواردی از اختالل بدشــکلی بدن 
وجود دارد که با صرف زمان زیاد برای گرفتن 
سلفی مرتبط اســت. این اختالل با مشغول 
شدن بیش ازحد به یک یا چند نقص تصوری 
یا جزئــی در ظاهر فرد مشــخص می شــود. 
فشار شــبکه های اجتماعی بر کاربران برای 
ارسال ســلفی های زیبا از خود، می تواند به 
نارضایتی بیشتر از بدن و کاهش عزت نفس 
منجر شود. محققان می گویند دو عامل باعث 
ایجاد چنین فشاری می شود؛ مقایسه دایمی 
خود بــا دیگــران در شــبکه های اجتماعی و 
»خودشــیءپنداری«؛ ایــن عامــل دوم به آن 
معناست که افراد در شــبکه های اجتماعی 

خود را بیشــتر از چشــم دیگران و به عنوان یک 
شــی ء می بیننــد تــا از چشــم خــود و به صورت 
حقیقی. خب برای برای آن که بفهمید آیا سلفی 
گرفتن به عزت نفس شــما آســیب می رساند یا 

خیر، می توانید چند سوال از خودتان کنید.

آیا زمان زیادی صرف ســلفی گرفتن های  1
مکرر، استفاده از فیلترهای اسنپ چت و ویرایش 

سلفی های تان می کنید؟
آیــا احســاس می کنیــد بیشــتر از آن چــه  ۲
می خواهیــد بــرای ویرایــش و فیلتــر کــردن 
سلفی های تان وقت صرف می کنید تا عکس تان 

مناسِب به اشتراک گذاشته شدن شود؟
۳ آیا تمایل داریــد تعداد ســلفی هایی را که 
می گیرید یا به اشتراک می گذارید یا مدت زمانی 
را که صــرف ویرایش آن ها 
کاهــش  می کنیــد، 

دهید؟

آیا اسنپ چت به عزت نفس ما آسیب می رساند؟ 
توضیح یک متخصص حوزه روان درباره ارتباط بین عزت نفس با سلفی گرفتن های مکرر 

مجسمه سازی؛ هنر روح بخشیدن به جسمی سخت 
دبیر انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران درباره زیر و بم حرفه اش می گوید 

    مریض شــدم، دکتر گفته فقط باید 
غذای دریایی بخورم. اما من مرغ دوست 

دارم. چی کار کنم؟
    چنــد تــا مــرغ رو بنداز تــو آب شــنا یاد 

بگیرن و بعد بخور. به همین راحتی.
    جوانــه، به نظرت شــب کــه راننده 
اتوبــوس رو می بــره تــو پارکینــگ و از  
اتوبوس خارج می شــه، کــی در اتوبوس 

رو می بنده؟ 
    شما شب ها یک دمنوشی، چیزی بخور 
که راحت بخوابی و به این سواالت عجیب و 

فلسفی فکر نکنی.
    اونایــی که به جــای »چــه می دونم« 
می گن »چمــد« یــا به جــای »نمی دونم« 
می گن »نمد«، با وقتی که ذخیره کردن 

چی کار می کنن؟
     به این فکر می کنن که راننده اتوبوس 
وقتــی از ماشــین خارج می شــه کــی در رو 

می بنده.
    به داداشــم می گم با »مثــاًل« جمله 
بســاز، نوشــته: »مثاًل روم زوم کنی بوم 

بوم کنه قلبم«. 
    خب، سوال بود، خبر بود؟ چرا جمله رو 
رها کردی؟ شــما خودت جمله  نویسی الزم 

هستی.
    خونه ما جــن داره، هر روز گوشــی 

من رو از شارژ می کشه و گوشی داداشم رو 
می زنه به شارژ. 

    چه جالب، قطعا همینه و پای هیچ عامل 
انسانی در کار نیست.

    تــو محلــه ما یــک مغــازه هســت که 
جــوراب، کاله کاموایــی و... داره، هنوزم 
تابلــوی »بلک فرایدی« رو برنداشــته. برم 

بهش بگم؟
   خوبــه یکــی بیاد بــه خــودت بگه چــرا تو

 »بیو «زدی »اردیبهشتی ها نه تکرار می شن نه 
تکراری« و بزنه تو ذوقت؟ نه، خوبه؟

    دلــم بدجــوری گرفتــه. مامان بزرگم 
خیلــی پســر دوســت داره، اون قــدر کــه 
برای تولد من  تو گــروه فامیلی مون عکس 
داداشم رو گذاشته و نوشته »نوه خوشگلم، 

تولد خواهرت مبارک«. 
    برات آدرس یه جایی رو می فرســتم هنوز 
تخفیفات 2درصدی به مناسبت بلک فرایدی 
می ده. از همون جا بــرای مامان بزرگت هدیه 

بخر و دلش رو به دست بیار.   
    جوانه، به نظرت چرا شب های امتحان 
بین درس خوندن و زل زدن بــه دیوار، زل 
زدن بــه دیــوار رو انتخاب می کنــم؟ بهتر 

نیست یه کار دیگه انجام بدم؟ 
    چرا، بهتره زل بزنی به ســقف یا گل های 

فرش. دیوار زود تکراری می شه.    

ترکیب بندی در طبیعت بی جان 1 ترکیب بندی
یــک عنصــر بســیار مهــم در کار شماســت. 
دانســتن قانون یک ســوم و نحوه اعمال آن 
در عکس بــرداری بــه شــما کمــک می کند 
ترکیبــی قــوی ایجــاد کنید کــه بیننــده را 
درگیر خود کند. اشیای عکس را در امتداد 
خطوط شبکه قانون یک ســوم بچینید. این 
 کار به ایجاد تعادل کمک می کند و شــما را 
به اســتفاده خالقانه از فضای منفی ســوق 
 می دهد. اســتفاده از دیگــر عناصر ترکیبی 
مانند ترکیب باز که تمرکــز لزوما ثابت روی 
ســوژه نباشــد هم گاهی می تواند کارســاز 
باشــد. در برخــی اوقــات هــم می توانید از 
ترکیب بســته کــه تمرکز روی یــک موضوع 
اصلــی اســت، اســتفاده کنید. یــک تصویر 
ممکن است شــامل اشیایی باشــد که فراتر 
از کادر قرار دارند؛ ایراد نــدارد چون واضح 
اســت که یا جزیی از کادربندی هستند یا به 
برجسته کردن سوژه اصلی کمک می کنند. 
در کل درنظر بگیرید که تمرکز نگاه در تصویر 
بــه کجاســت و بــا توجــه بــه آن ، ترکیب ها و 
چیدمان های مختلف اشیا را آزمایش کنید.

موضوع و مواد بــا بافت هــا و مــواد  ۲  عکــس را 
متنوع بســازید. فرقــی نمی کند کــه تعداد 
انگشت شــماری از اشــیای تصادفــی خانه 
باشد یا مجموعه ای از شــمعدان های نقره. 

نحوه انعکاس ســایه ها و نور از سطوح مختلف 
را بررســی کنید و ببینید که چگونه بر ترکیب 

نهایی شما تأثیر  می گذارد.

 از عکاسی با المپ های معمولی در ۳ نورپردازی
خانه خودداری کنید زیرا رنگ های روشــن با 
هم ترکیب می شوند و سایه های عجیب وغریب 
و غیرعمــدی ایجــاد می کننــد. منابــع نوری 
مختلف مانند نورهای ال ای دی یا رینگ الیت 
می توانند به طرز ماهرانه ای حال وهوا و فضای 

یک تصویر را تغییر دهند.

 دوربیــن را حرکــت دهیــد و ببینید ۴ زاویه دوربین
ترکیب بندی چگونه تغییر می کند. هم با سه پایه 
و هم با دوربین در دست عکاسی کنید. ممکن 

اســت زاویه ای حتی بهتر از زاویــه ای که در 
ذهن داشــتید از ســوژه پیدا کنیــد. هنگام 
عکاسی دستی، مطمئن شــوید که سرعت 
شــاتر شــما به اندازه کافی سریع اســت تا از 

لرزش دوربین جلوگیری شود.

فوکوس و عمق میدان  عکاسی با عمق میدان را آزمایش ۵
کنیــد. فاصلــه کانونــی را درنظــر بگیرید و 
ســعی کنید از یک لنــز پرایم یا یــک لنز زوم 
برای عکاســی در فواصل مختلف استفاده 
کنید. تمرکز روی یک نقطه کوچک به جای 
تمرکز بر کل کادر می تواند ترکیب شــما را 
به طرز چشــمگیری تغییر دهد. بسیاری از 
دوربین ها برای فوکوس روی صورت انسان 
طراحــی شــده اند، بنابرایــن ســعی کنیــد 
به جای آن از فوکوس دستی استفاده کنید. 

حرکت  درحالی کــه طبیعــت بی جــان ۶
نمایش دهنده ســکون اســت اما می توانید 
عناصر حرکتی را به عکاســی بی جان خود 
اضافه کنید. مثال شــاید بهتر باشد با کمک 
دست چیزی را وسط عکس حرکت دهید و 
با سرعت شاتر کم آن را ثبت کنید. همچنین 
می توانید به راحتی و با استفاده از یک آونگ 
یا فرفره، عکس در حال حرکت را ثبت کنید.
www.adobe.com  :منبع  

جزیره ای بدون زمان و ساعت 

نجات شکوندی | عکاس

درخت سپیدار روزی دانه کوچکی بود
 

دانه ای کوچک بود و کســی او را نمی دیــد. روزها از پی هم می گذشــت ولی او 
هنوز همان دانه کوچک بود. دانه دلش می خواست به چشم بیاید اما نمی دانست چگونه. گاهی 
سوار باد می شــد و از جلوی چشــم ها می گذشــت. گاهی خودش را روی زمینه روشن برگ ها 
می انداخت و گاهی فریاد می زد: »من این جا هستم، تماشایم کنید« اما هیچ کس جز پرنده هایی 
که قصد خوردنش را داشتند یا حشره هایی که به چشم آذوقه زمستان به او نگاه می کردند، به او 
توجهی نمی کرد. دانه خسته بود از این زندگی. از این همه گم بودن و کوچکی خسته بود. یک 
روز رو به خدا کرد و گفت: »این رسمش نیســت. من به چشم هیچ کس نمی آیم. کاش مرا کمی 
بزرگ تر می آفریدی«. خدا گفت: »اما عزیز کوچکم! تو بزرگی، بزرگ تر از آن چه فکر می کنی. 
حیف که هیچ وقت به خودت فرصت بزرگ شدن ندادی. رشــد، ماجرایی است که تو از خودت 
دریغ کرده ای.« دانه کوچک معنی حرف های خدا را آن موقع خوب نفهمید. از تنهایی رفت زیر 
خاک و خودش را پنهان کرد. سال ها بعد دانه کوچک، سپیداری بلند و باشکوه بود که هیچ کس 

نمی توانست نادیده اش بگیرد. سپیداری که به چشم همه می آمد.

ریحانه رمضانی تیموری | ۱۵ ساله

آیــا پــس از انجــام مراحــل ویرایــش یا  ۴
اشــتراک گذاری ســلفی، خلــق پایین مثل 
غمگینی، ناامیدی، عصبانیت یا سرخوردگی 

تجربه می کنید؟
۵ آیا بعد از انتشار سلفی و بررسی مداوم 
الیک هــا و کامنت هــا در فضــای مجــازی، 

احساس نگرانی و اضطراب دارید؟
۶ آیا خود را دایم با دیگران )ســلفی های 
دوستان یا افراد مشــهور( در فضای مجازی 
مقایســه می کنیــد؟ آیــا تعــداد الیک هــا و 
کامنت های سلفی های دیگران را با خودتان 

مقایسه می کنید؟
۷ آیا اغلب نگران هستید که دیگران شما 
را چطور می بینند؟ آیا تاکنون از کسانی که به 
شــما می گویند زمــان زیادی صرف ســلفی 

گرفتن می کنید، ناراحت شده اید؟
۸ آیا  تاکنون به خاطر مدت زمانی که صرف 
ســلفی گرفتــن کرده ایــد، احســاس گنــاه 

داشته اید.

پاسخ به این ســواالت می تواند به شما 
کمک کند تا درباره رفتار سلفی گرفتن و تأثیر 
احتمالــی اش در خلــق منفــی یا احســاس 
عزت نفس پاییــن ، فکر کنید. نکتــه مهم آن 
است که سعی کنید رابطه ســالم و مثبتی با 
ســلفی گرفتن برقرار کنید تا از عزت نفس و 
تصویــر بدنی تان مراقبت کنید. فشــار برای 
به اشتراک گذاری سلفی های بی نقص تاحد 
زیــادی از درون خــود مــا ناشــی می شــود. 
واقعیــت این اســت کــه 82درصــد از مردم 
ترجیــح می دهنــد به جــای ســلفی مــا، 
عکس های دیگری ببینند. دانســتن این 
موضوع ممکن است احساس فشار برای 
گرفتن و ارســال ســلفی را کاهش دهد. 
به عالوه شــاید بتوانید زمان این کار را به 
کــه  دهیــد  اختصــاص  فعالیت هایــی 

عزت نفس شما را تقویت می کند.
psychologytoday.com :منبع

به گفته دکتر »مرلین وی«، روان پزشک و نویسنده در بخش سالمت هاروارد و هافیتنگتون پست، سلفی گرفتن به 

روزمره زندگی میلیون ها کاربر تلفن هوشمند تبدیل شده  است. در سال 2019، گوگل گزارش داد که گوشی های 

اندرویدی روزانه  93میلیون عکس سلفی می گیرند. مطالعات نشان داده است که سلفی گرفتن های مکرر، استفاده 

از فیلترهای زیبایی مثل اسنپ چت و نرم افزارهای ویرایش عکس، با احساس نارضایتی از بدن درارتباط است؛ این 

 ارتباط هم در مردان مشاهده شده  است و هم در زنان، منحصر به گروه سنی خاصی نیست و در همه گروه های سنی 

نوجوانان، جوانان و حتی بزرگ ساالن مسن تر، با احساس ناراحتی از بدن و صورت مرتبط است. مطالعات می گویند 

مدت زمانی که فرد صرف ویرایش عکس خود می کند، پیش بینی کننده میزان نارضایتی او از ظاهرش است؛ به این 

معنی که هرچه زمان بیشتری صرف این کار کند، احتماال از تصویر خود نارضایتی بیشتری دارد.

اشیای عکس را در امتداد خطوط شبکه 
قانون یک سوم بچینید. این  کار به ایجاد 
تعادل کمک می کند و شما را به استفاده 

خالقانه از فضای منفی سوق  می دهد. 
استفاده از دیگر عناصر ترکیبی مانند 

ترکیب باز که تمرکز لزوما ثابت روی سوژه 
نباشد هم گاهی می تواند کارساز باشد 
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–آموزگار مکتب 12. کشور آفریقایی

 عمودی:1. پای افزار- ســبزی تنبل-گریه نوزاد 2. 
ثروتمند دوران حضرت موسی -سربازی 3.آسیب-پایه 
کارمندی-حرف دهان کجی- صحنه تئاتر 4.قطعه ای 
در خودرو 5.فوتبالیست آرژانتینی-تصدیق آلمانی6.
باخبر- گوهرشناس 7. التهاب حنجره - جدار غشایی 
در بافــت هــا 8.نــگاه خیره-خراســان قدیــم 9. لقب 
اســماعیل )ع(   10.درخت جدول-خاندان-فربه-ام 
الخبائث 11.نام مردانه- پیرامون   12. سرسرا- زادگاه 

نیما-پرنده سعادت
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سودوکو

حلجداولومعماها

با توجه به منطق موجود، مشخص کنید کدام 
گزینه به جای عالمت سؤال، قرار گیرد؟

تستهوش

جدولمتوسط  |  8147جدولسخت  |  1353

حل جدول شماره  8146 حل جدول شماره1352   

اعداد یک تا 5 را طوری در جاهای خالی قرار 
دهید که معادله ها حل شود.

هوشمنطقی

برای شــما تعدادی از حروف را نوشته ایم که 
باید بر اســاس مربع های خالی در هر ســطر 

کلماتی را با همان تعداد حروف   بنویسید.

بازیکلمات

3 8 6 2
7 2 3 6

2 5 6
7 9 6 4

2 1
9 5 3 6

5 8 3
9 4 1 6

5 7 8 1

دقيقه
30

متوسط

  دانمشندان به وضوح متوجه شده اند گیاهاین که 
درد دارند فریاد یم زنند!

مردم: دلمون به خیار گاززدن خوش بود که برای اون هم 

عذاب وجدان گرفتیم!

  وزیر کشــور: دلیی برای ادامه تعطیــی مدارس و 
دانشگاه ها وجود ندارد

دانش آموزان و دانشــجویان: چه دلیلی بهتر از این که ما 

حسش رو نداریم؟!

  آب اپیک AFC روی دست استقالل و پرسپولیس
هواداران: توپ، تانک، فشفشه... آب پاکی خشک بشه!

تیترخند

اینطورکی

 با تلویزیون خراب
فقط آی فیلم ببینید و بس!

ســالم و خداقوت، قدیما که یک نفر زندگیش کاًل به فنا 
می رفت، می گفت باید از صفر شروع کنم، اما االن برای 
شروع از صفر کافیه دندونت خراب بشه یا یخچالت بشه 
آبگرمکــن و دیگه ســرد نکنه یا از ماشــین لباس شــویی 
صدای گودزیال بیاد یا تلویزیونت بشه رادیو و فقط ازش 
صدا دربیــاد. در تمــام این حالت ها کل زندگــی آدم زیر 
و رو می شــه و بایــد از صفر شــروع کنه، حتــی از منفی، 
شــایدم از قدر مطلق به ســمت فقر مطلق، چون هر نوع 
تعمیر و تعویض دندان، یخچال، تلویزیــون و... برابره با 
نابودی جیب بشــریت.   باالخره تعمیر و تعویض یخچال 
و چیزهای دیگه باعث نو شــدن اونا   می شه ولی امان از 
دندون. میری تو مطب، هم باید استرس هزینه رو داشته 
باشــی، هم از بوی مواد دندون پزشــکی در حد تماشای 
پنج تا فیلم ترسناک می ترسی، صدای اون مته ها هم که 
میاد بیرون بدتر. حاال اگه کســی که داخله داد هم بزنه 
که کار تمومه. تو این شــرایط میری، پنــج تومن پول می 
دی برای یک دندون، تازه دندون پزشک محترم می گه 
با این دنــدون از این به بعد چیزهای ســفت نخور، تخمه 
نشــکن و... فالن و بهمان. بابا پنج تومن پول دادم که نو 
بشــه ازش کار بکشــم نه این که بذارمش گوشه انباری. 
مثل اینه کــه تلویزیون رو تعمیر کنــی و بعدش تعمیرکار 
بگه: »از االن فقط باهــاش آی فیلم ببین که برنامه هاش 
تکراریه یا شبکه 4 که میزگرد داره، شبکه 3 ببینی روی 

تلویزیون فشار میاد«. خالصه اینطورکی هاست دیگه.

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

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

مسیریابی

چیشده؟

در انتظار وام ازدواج

ســالم، روزتون بخیر. برای امروز یک عکس از حیات وحش 
را انتخاب کردیم که شــما باید برای اون یه مطلب یا دیالوگ 
طنز بنویسید. تا ساعت 24 روز دوشنبه وقت دارید مطالب 
و دیالوگ هــا رو برای ما ارســال کنیــد.  لطفــا در ابتدای هر 
پیامک، نام ســتون »چی شــده؟« و در آخر پیامک هــم نام و 
نام خانوادگی تون رو حتما بنویســید. بامزه ترین و خالقانه 
ترین جمله  های فرستاده شده، روز چهارشنبه به اسم خود 
نویسنده ها چاپ می شه. شماره پیامک 2000999 و شماره 

09354394576 هم آماده دریافت پیام های شماست.

نمونه :
* عیب نداره عشقم به بابام میگم  وام ازدواج جور نشد یه کم دیگه عقد بمونیم!

* وقتی پای کالس اینترنتی خوابم برده و مامانم میاد میگه پاشو استاد داره تو رو صدا می کنه.

* داداش غصه نخور، شکست عشقی که نخوردی، حاال اون کرم نشد، یه کرم دیگه!

* وقتی سر صف دهه شصتیا می گفتن »از جلو نظام!«

* دخترم قوز نکن!

بازی کلمات:ممکن است تعداد کلمات بیشتری 
از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید. ما در این 

جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

پنج حرفی: بالکن، کتانی، تنبلی، آنتیک، نباتی، 
آبتنی

شش حرفی: کابینت، لبنیات
اطالعات عمومی:
1.توماس ادیسون

2.سیلسیم

تست هوش:
گزینه 4. در هر سطر، جدول سمت 

راست حاصل برایند دو جدول دیگر 

اســت. به این ترتیب کــه خانه های 

سیاه غیرمشترک، در جدول سمت 

راست سیاه خواهند بود و خانه های 

سیاه مشترک، سفید خواهند شد.

چالش ذهن:
1. جالباســی 2. گلــدان 

3. بخاری 4. چراغ خواب 

5. کابینت 6. جاروبرقی 
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سه رقمی: 
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چهار رقمی:

   4573  –  9731
7863  -  3645

پنج رقمی: 

   53967 – 76482
29734 - 84361
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عددیاب

1. چه کسی اولین دستگاه پخش و ضبط صدا 
را اختراع کرد؟ 

ب( مادام کوری الف( گراهام بل 
د( ادیسون ج( اینشتین  

2. دومین عنصر فراوان پس از اکسیژن  روی 
زمین چیست؟ 

ب( نیتروژن الف( هیدروژن 
د( کبالت ج( سیلسیم  

اطالعاتعمومی

معمایتصویری

بگرد و پیدا کن

در هر یک از شماره ها  ، نام یک وسیله را که در 
منزل پیدا می شود ، نوشته ایم که شما باید با 

جا به جایی حروف نام آن را پیدا کنید.

چالشذهن

اول  نــگاه  شــاید در 
باورش ســخت باشد 
که در ایــن تصویر یک 
زرافه وجود دارد. اما با 
کمی دقت می توانید 
آن را پیدا کنیــد. این 
بــازی تمریــن خوبی 
برای باال بردن تمرکز 
و  و دقــت شماســت 
پیشــنهاد مــی کنــم 
برای پیدا کردن زرافه 
زمان بگیرید و رکورد 

خود را ثبت کنید.
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