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 حاشیه هایی برای پوشاندن
 متن یک سفر مهم

با سفرهای آیت ا... رئیسی در این چندماه بیگانه 
نیستیم اما از همان دقایق نخستی که رئیس جمهور 
از پله های هواپیما در فرودگاه مسکو پیاده شد، 
گروهی تقطیع، تحریف و ایراد و اشکال گرفتن به 
این سفر را آغاز کردند تا جنبه های مهم و راهبردی 
این سفر تحت الشعاع این ایرادها و حواشی قرار 
گیرد. ویدئوهای ورود رئیسی، استقبال هیئت 
روسی، ورود رئیس جمهور به کاخ کرملین تا میزی 
که دو رئیس جمهور پشت آن نشستند، از اشاره ای 
که پوتین به عضویت ایران در شانگهای کرد تا تعداد 
کلمات به کار رفته در جمالت رئیس جمهور، از 
نماز خواندن رئیسی در کاخ کرملین تا ...؛ هریک 
در هشتگ پراکنی ها برجسته شد؛ لذا بی مناسبت 
ندیدیم تا به نکاتی در این باره اشاره کنیم تا اهداف 
و حساسیت های این سفر در نگاه خودی و بیگانه 
بیشتر مشخص شود: واقعیت این است که این سفر 
بعد از پنج سال، اولین سفر رئیس جمهور ایران 
به روسیه برای دیدار دو جانبه بود.بارها پوتین در 
چند ماه گذشته آیت ا... رئیسی را به انجام این 
سفر دعوت کرده بود، روایتی که اگر در هیاهوی 
رسانه ای و دعواهای سیاسی و جناحی گم نشود، 
ــران در معادالت  نشان دهنده نقش و جایگاه ای
جهانی است. این دیدار در مسکو نیز انجام شد و بر 
خالف دیدارهای اخیر پوتین با نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی یا روسای جمهور ترکیه و آذربایجان 
در شهر سوچی انجام نشد یعنی رسمیت و جایگاه 
ایران به شدت مورد توجه طرف روسی قرار داشته 

است. افزون بر این، طبق پروتکل روسیه، همواره 
معاون وزیرخارجه این کشور مسئول استقبال از 
مقامات عالی کشورهای مهمان کاخ کرملین است 
اما در این سفر وزیر انرژی روسیه یعنی مقامی باالتر 
از عرف تشریفات هم به استقبال تیم ایرانی رفته 
بود؛ یا حتی مباحثی از باب انتقاد  درباره میز بزرگ 
مذاکرات پوتین و رئیسی مطرح شد اما واقعیت 
این است که  بنا به روایت بسیاری از رسانه های 
روسی مانند خبرگزاری کومرسانت، رئیس جمهور 
کشورمان نپذیرفته بود پیش از سفر، طبق پروتکل 
های روسیه در قرنطینه قرار گیرد و تستPCRانجام 
دهد یعنی درواقع اعالم شده بود که رئیس جمهور 
ایران وقت این کارها را ندارد وبه همین دلیل دو 
طرف در دو سر  میز اتاق اصلی رئیس جمهور روسیه 
درکاخ کرملین نشستند تا به نوعی پروتکل های 
کرونایی روس ها نیز رعایت شود. پوتین پروتکل 
جدی برای سالمت خود دارد و کرملین نیز برای 
حفظ سالمتی وی مراتب بهداشتی بسیار باالیی  
را رعایت می کند، با توجه به   سفرهای استانی مکرر 
آیت ا... رئیسی، خیلی نمی توان به طرف روس 
خرده گرفت چرا که بهانه کرونا را دارند و با شیوع 
سویه جدید به نام ُامیکرون این چیدمان تا حدودی 
طبیعی به نظر می رسد. نماز خواندن رئیسی در 
کرملین نیز با حاشیه سازی برخی مواجه شد ولی 
باید گفت رئیسی پیش از آن که رئیس جمهور ایران 
باشد؛ مسلمان و ملبس به لباس روحانیت است و به 
حکم همین گزاره؛ همراه داشتن ملزومات برگزاری 
نماز چندان موضوع غریبی نیست و  باز هم به حکم 
همین دو ویژگی، به جا آوردن فریضه ای بسیار باالتر 
از هر گفت و گویی سبب می شود که رئیسی در زمان 
نماز، محدودیت های موقعیت مکانی خود را کنار 
بزند و به اقامه واجب بپردازد. ماجرا البته وقتی 
مهم تر می شود که بدانیم رئیسی برای خواندن 
نماز،مذاکره با پوتین را قطع می کند چیزی که در 
مطبوعات روسیه هم مورد توجه قرار گرفت.در 
گزارش کومرسانت  آمده است: »رئیسی مذاکرات 

را قطع کرد و گفت وقتش رسیده است. او به اتاق 
کناری رفت و نماز خواند.« این رسانه  در ادامه 
اشاره می کند که  تا به حال کسی در کاخ کرملین 
دست به این اقدام نزده  است. نبود پرچم در اتاق 
مذاکرات نیز به دلیل این بود که سفر اخیر، کاری 
بوده و تشریفات آن با سفرهای رسمی متفاوت است 
اما اشاره پوتین به  ناظر بودن ایران در شانگهای نیز 
حاشیه ساز بود و عده ای معتقد بودند پوتین با اشاره 
نکردن به عضویت رسمی ایران در این سازمان مهم 
شیطنت کرده است، در حالی که تا مراحل قانونی 
تصویب در ایران طی نشود، ما عضو کامل ورسمی 
نیستیم. آن چه انجام شده، تنها پذیرش عضویت 
کامل و در حقیقت شــروع پروسه عضویت کامل 
ایــران  در سازمان شانگهای اســت. ظاهرا برای 
عضو رسمی شدن  باید حدود 27 کنوانسیون 
در مجلس تصویب  شود و سپس به تایید شورای 
نگهبان نیز برسد که خود یک فرایند دوساله یا 
بیشتر را می طلبد. خالصه آن که مسکو از رئیس 
جمهور دولــت سیزدهم حتی فراتر از سطوح 
تشریفاتی برای دیگر مقامات هم تراز او استقبال 
کرد اما شاید برخی جزئیاتی که کرونا تغییر داده 
بود مانند همین میز دیدار و استقبال نکردن در 
داخــل کاخ کرملین برجسته شد تا سعی شود 
اذهان و افکار، درگیر حاشیه های فرامتنی این 
سفر شود تا جایی که این گزارش نیویورک تایمز 
که حتی سخنرانی رئیسی در دومای روسیه را 
»یک افتخار بی نظیر بــرای یک رهبر سیاسی 
مهمان در این کشور« نامید، دیده نشود. روابط 
ایران و روسیه به عنوان دو کشور مهم و قدرتمند 
منطقه اگرچه از گذشته دور با فراز و نشیب های 
زیادی همراه بوده اما در سال های اخیر به دلیل 
منافع مشترک دو کشور در روند تحوالت منطقه 
وارد فصل نوینی شده است و سفر رئیسی به 
مسکو نیز نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی و 
مقدمه ای برای همکاری های راهبردی دو کشور 

به شمار می آید.
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 واقعا این مسئوالن با خودشون فکر می کنند  •
همه مردم مثل خودشون حقوق می گیرند که 
یک روز برق را گران می کنند، یک روز مالیات 
را بیشتر می کنند، یک روز به قبض ها 10 

هزار تومان اضافه می کنند و....
روز مـــــادر بـــه مــــادرانــــی کـــه یــکــســره  •

می گویند »کادو نمی خوام، اگه راست می گی 
حرفم رو گوش کن« مبارک.

یک مشت آدم... هر دولتی میان سر کار و  •
تو مسائل اقتصادی کشور هر کاری می کنند 
و شما جراید به عنوان صدای مردم جرئت 
نمی کنید انتقاد کنید. فقط راوی حرف این 

و آن هستید.
 یکسره از نابودی تیم پدیده بدون اشاره و  •

مراجعه به مسئوالنش می نویسید که چی؟! 
شما که می دانید در برهه فعلی در مملکت ما 

مالک مسئول شدن چیست!
40 روز پیش یک کیسه برنج ایرانی خریدم  •

۶00 هزار تومان اما دیشب خریدم 700 هزار 
تومان! بی برنامگی و ضعف نظارت مسئوالن 

مگه برنج ایرانی به نوسان دالر ارتباط داره؟!
این چه سهام عدالتیه؟ ما که بیزار شدیم  •

ازش. 15 سال پیش ثبت نام کردیم برگه یک 
تومانی داریم! دو سال پیش دستور آزادسازی 
ــد. چــرا مسئوالن کــاری نمی کنند که  دادن
بفروشیم؟ چرا سایت فروش را باز نمی کنند؟ 
دم عید است. معلول ذهنی دارم نه یکی دو تا. 

می خوام پولش را خرج این دو نفر بکنم.
 کسی که خریدی داره تا ساعت ۶عصر خرید  •

می کنه، یعنی با این وضعیت ساعت خرید 
خود را مدیریت می کنه نه این که خرید نکنه، 
پس کسبه نباید نگران باشند.در مصرف برق 

و سوخت هم صرفه جویی می شه.
 قصد دفاع از ترامپ رو ندارم ولی اگه مرده ها  •

رای دادن بدبخت حق داره که اعتراض کنه.
 همه آدم ها یک جور نیستند اگه کسانی  •

ــا تــوجــه نمی کنند ولــی من  ــل ه ــداق ــه ح ب
آقــای تعمیرکاری رو می شناسم چون مرد 
صاحبخانه که با پانسیون او حیاط مشترک 
داشت کرونا گرفته بود، برای این که مبادا 

بیمار شده باشه و افــراد دیگر ازش بیماری 
بگیرند مغازه اش رو تعطیل کرده بود.

 چرا مبلغ وام مسکن  خانواده شهدا افزایش  •
نیافته؟ ۸0 میلیون وام مربوط به زمانی است 
که آپارتمان 70 متری حداکثر 200 میلیون 

بود، نه یک  میلیارد.
چرا در روش فــروش غیر مستقیم، سهام  •

عدالت را آزاد سازی نمی کنید برای فروش؟ 
 این سومین بار است که پیام می دهم و چاپ  •

می کنید ولی مشکلم حل نشده پس انعکاس 
مشکالت مردم در این جا چه سودی دارد؟ 
سرپرست خــانــواده ام فــوت کــرده و یارانه و 
معیشتی قطع شده به رغم اقدامات الزم بعد از 
سه ماه هنوز مبلغی به حساب سرپرست جدید 
خانواده واریــز نشده. قطع کردن چه آسان 

است برای دولت. چرا کسی جوابگو نیست.
 وظیفه بگیر دارایی مشهد هستم. چرا بعد  •

از این همه جار و جنجال دولت افزایش حقوق 
فقط ۸۶0 تومان بوده؟ این یعنی تبعیض و از 
مفهوم همسان سازی به دور است. در حالی 
که تورم بر اساس افزایش حقوق های باالتر از 
سه میلیون است. خواهشمندم تمام معترضان 
شکایت خود را به کانون بازنشستگان و دیوان 
اداری ارجاع دهند بلکه مانند اعتراض تامین 

اجتماعی تجدید نظر شود.
حدود دوسال پیش در روزنامه از دستگیری  •

سارقانی مطلب چاپ شده بود که یکی از آن ها 
رشته برق خوانده و چند روز پیش در اتوبوس از 
خانمی شنیدم که همسایه اش شیمی خوانده 

و درخانه شیشه درست می کنه !
حتما باید مشکلم رو به اینترنشنال و بی بی  •

سی و...بگم؟ چه کسی به مهاجران اجازه 
می ده بدون مدرک ماشین بخرن و رانندگی 

کنن؟
 تاکسیرانی مشهد هیچ فکری برای بیمه  •

تاکسیرانان و قطعات ماشین نمی کنه؟ با این 
خرج و مخارج و بازار رقابتی تاکسیرانی مشهد 
پشت ما راننده ها رو خالی کرده و هر ماه 170 
هزار تومان پول آبونمان خط می گیره بدون 

هیچ گونه نظارت!

  مسئولین آرد و نان این چه مدیریتی است  •
خودکفایی  دانیم  نمی  ناالیقان؟!  شما  از 
در تولید گندم را باور کنیم یا بی کیفیتی و 

تعطیلی نان  در نانوایی ها را!
 یک کیلو انجیر خریدم سرمایه ام پودر شد! •
تامین اجتماعی فــروردیــن و اردیبهشت  •

اضافه حقوق بازنشسته هارا خیلی کم واریز 
کرد. سال درحال اتمام است لطفا پیگیری 

کنید. شاید پاسخی بشنویم.
 جــا ماندگان سهام عــدالــت چــه کــار باید  •

بکنند؟ عــده ای سرمایه دار سهام عدالت 
دارند وامثال ما بازنشسته و اقشارضعیف دیگر 

جامعه سهام ندارند!
ــد به  • نظام پزشکی به چه حقی ۶0 درص

ــردن کلفتی  ــ ــردم بــا گ ــ ــت م ــالم هــزیــنــه س
می خواهد اضافه کند؟

 کاش خانواده ها)والدین( کمی دلهره و  •
ــش و پوشش دختران و پسران  دغدغه آرای
را داشتند! باور بفرمایید حجاب با فساد و 
ازدواج و گرفتاری های دنیوی رابطه مستقیم 

دارد. بی حجابی خوشبختی نمی آورد.

 جوابیه کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی مشهد 

با توجه به درج مطلبی در ستون حرف مردم 
25 مرداد 99 با عنوان »... از این که با 30 
سال سابقه پرداختی بیشتر با بازنشستگان 
دیگر یکی شدیم ناراضی هستم... کانون 
بازنشستگان تامین اجتماعی انگار خواب 
است...« به استحضار می رساند: ما به محض 
اطالع از این روش متناسب سازی، مخالفت 
خود را به صــورت مکتوب اعــالم کردیم و از 
کانون  مجلس،  محترم  نمایندگان  طریق 
عالی و مسئوالن ذیربط پیگیر این موضوع تا 
رفع این نقیصه بوده و خواهیم بود به اعتقاد 
ما نیز باید سنوات ارفاقی ناشی از کارهای 
سخت و زیان آور در این محاسبات مدنظر قرار 
گیرد. ضمنا کلیه اعضا می توانند از طریق 
کانال تلگرامی ekanon @شاهد و پیگیر 

اقدامات انجام شده باشند. 

»دیرکرد بانک ها« زیرذره بین انتقاد مراجع تقلید 
آیت ا... جوادی آملی در دیدار با رئیس بانک مرکزی: اختالس های میلیاردی از افراد عادی ساخته نیست 

مجاور-رئیس کل بانک مرکزی به همراه اعضای 
شــورای فقهی این بانک در سفر به قم با مراجع 
عظام تقلید دیدار کرد. آیت ا... جوادی آملی در 
بخشی از این دیدار تصریح کرد: »از نظر فلسفه و 
کالم، اصول اعتقادی، اصل اول است اما از نظر 
جامعه شناسی، اقتصاد حرف اول را می زند. در 
اســالم، از »مــال« به ستون فقرات یک ملت تعبیر 
شــده چــرا که گاهی مشکالت اقتصادی باعث 
می شود حتی یک حکومت بزرگ سقوط کند.« 
آیت ا... جوادی آملی  افزود: » فقیر به معنای ندار 
نیست! بلکه کسی است که ستون فقراتش شکسته 
است، کسی که ستون فقراتش شکسته است حرف 
شنوی از حکومت ندارد.« این مرجع تقلید شیعیان 
در ادامه سخنان خود اظهار کرد: »بانک  مرکزی 
وظیفه بسیار سنگینی دارد، از کارهای اصلی بانک 
مرکزی این باشد که دست قانون دانانی که قانون 
را دور می زنند، از ذخایر بانک مرکزی کوتاه کند؛ 
اختالس های میلیاردی از افــراد عــادی ساخته 
نیست، این اختالس ها با قلم افراد صورت می گیرد 
نه با زور اسلحه از این رو در خصوص اختالس های 

صورت گرفته نیز بررسی و آسیب شناسی شود.« 

آیت ا... سبحانی: بانک نباید تاجر باشد بلکه 
باید امانتدار مردم باشد

آیت ا... سبحانی با اشاره به استفتائات مردم 
درباره تسهیالت بانکی اظهار کرد: »بانک نباید 
تاجر باشد بلکه باید امانتدار مردم باشد.اعالم 
ارائه تسهیالت با سود 20 درصد و 25 درصد 
زیبنده جمهوری اسالمی نیست.باید کاری کرد 

که بساط این رباخواری برچیده شود.«

آیت ا... نوری همدانی: زمانی با ۳0 هزار تومان 
می شد  خانه خرید اما حاال یک کیلو میوه نمی دهند
دیــدارهــای رئیس بانک مرکزی به همین جا 
ختم نشد و آیت ا... نوری همدانی در دیدار علی 
صالح آبادی با تاکید بر ضرورت بانکداری بدون 
ربا بیان کرد: »نگاه اسالم به مسائل اقتصادی، 
حول محور تولید و اشتغال است، تقویت بنیه 
اقتصادی و خودکفایی کشور تنها در سایه رشد 
و شکوفایی صنعت، تجارت و کشاورزی ممکن 
است از این رو الزم است به این موضوعات توجه 
ویژه ای داشته باشید.« این مرجع تقلید  با انتقاد 
از گرفتن دیرکرد از سوی بانک ها افزود: »قرآن 

دو گناه را بسیار نکوهش فرموده، نخست پذیرش 
ذلت و قبول سلطه استکبار و دوم ربا؛ چرا که بر 
اثر این دو گناه کرامت انسان ها از بین می رود 
و سبب ایجاد فقر در جامعه می شود از این رو در 
تدوین قوانین بانکی باید دستورات و موازین 
اسالمی به دقت مــورد توجه قــرار بگیرد. یکی 
از مشکالت بزرگ امــروز بانک ها این است که 
برای تاخیر ادای قرض، پول می گیرند درحالی 
که این مسئله در اسالم حرام است؛ بارها گفته 
ایم که دیرکرد نوعی ربا بوده و حرام است، بنده 
تا ریشه کنی ربا در این کشور برای تذکر دادن 
ــای قبلی  در هر زمانی مصمم هستم و به رؤس
بانک مرکزی هم گفته ام.« وی در ادامه به بیان 
مشکالت اقتصادی موجود در جامعه پرداخت و با 
انتقاد از کاهش ارزش پول ملی کشور خاطرنشان 
کرد: امروز باید تدابیری اندیشیده شود تا بتوانیم 
این خأل را جبران کنیم؛ ارزش پول ملی ما در 
مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است، ما باید 
اشکاالت موجود در این زمینه را رفع کنیم. زمانی 
با 30هزار تومان می شد خانه خرید اما االن یک 

کیلو میوه هم نمی دهند!

در بازدید میدانی از مناطق سیل زده جنوب کرمان 

رئیس جمهور: با جدیت پیگیر مشکالت مردم سیل زده هستم 

از  بازدید میدانی  توکلی-  رئیس جمهور در 
مناطق سیل زده جنوب کرمان گفت: با جدیت 
پیگیر مشکالت مردم سیل زده هستم.به گزارش  
خــراســان،آیــت ا... رئیسی  پس از بازگشت از 
سفر کاری مسکو، برای بررسی میدانی  آخرین 
اقدامات انجام شده در مناطق سیل زده و بازدید 
در  کرمان  استان  جنوب  زده  سیل  مناطق  از 
سفری از پیش اعالم نشده، وارد جیرفت شد و در 
فرودگاه جیرفت  از سوی علی زینی وند  استاندار 
کرمان و جمعی از مسئوالن  مورد استقبال قرار 
گرفت.رئیس جمهور  تاکید کرد: با جدیت پیگیر 
مشکالت مردم مناطق سیل زده هستم و سیل 
 بند جزو برنامه های دولت است که اجرا می شود.
رئیسی در جمع مردم روستای سیل زده نهضت 
ــزود: حضور در  ــار جنوب افـ ــاد از تــوابــع رودبـ آب
ــردم را توفیق الهی مــی دانــم، شما  بین شما م
مردمی شهید داده، خوب و انقالبی هستید و 
 حاج قاسم همواره از خوبی این مردم می گفت.
وی با تشکر از اقدامات انجام شده در سیل جنوب 

ادامه داد: احداث سیل بند برای رفع مشکل سیل 
جنوب ضروری است و پیگیر مشکالت مردم سیل 
زده هستم و به محض پایان سفر مسکو در بین شما 
حاضر شــدم.وی با بیان این که یک اقدام فوری 
باید سریع انجام می شد و آب گرفتگی مشکل 
ایجاد کرده بود، افزود: اقدامات الزم برای خانواده 
هایی که وسایل و لوازم  منزلشان در آب گرفتگی 
 از بین رفته بود، در حال پیگیری و انجام است.
رئیسی ادامه داد: بازسازی و نوسازی منازل هم 
باید انجام شود و بعضی منازل به دلیل سستی 
زیرساخت ها قابل سکونت نیستند که شناسایی 
و  برای بازسازی آن ها اقدام می شود تا مردم عزیز 
و بسیار خوب و شهید داده رودبار  مشکالتشان 

زودترحل شود.

دسترسی به 20 هزار نفر هنوز میسر نیست
آیت ا... رئیسی در سفر به جنوب کرمان، بالفاصله 
پس از حضور در مناطق سیل زده در نشستی  
مشترک با حضور علی زینی وند استاندار، سردار 

ــارا... استان و  حسین معروفی فرمانده سپاه ث
سردار عبدالرضا ناظری فرمانده نیروی انتظامی 
استان کرمان، آخرین وضعیت مناطق سیل زده 
این استان را بررسی کرد و از آخرین وضعیت 
امدادرسانی به مردم سیل زده مطلع شد. مدیر 
کل مدیریت بحران استانداری کرمان  با  بیان 
این که دو سامانه بارشی اخیر منجر به درگیری 
ــت، از  14 شهرستان اســتــان کــرمــان شــده اس
بازگشایی 1۸۶ راه روستایی خبر داد و گفت: 
134 راه روستایی دیگر هنوز باید بازگشایی 
شود.مجید سعیدی با اشـــاره  به  ایــن که ۶4 
ــار جنوب و قلعه  روستا در شهرستان های رودب
گنج همچنان درگیر عــوارض سیالب هستند، 
ادامه داد: هنوز 20 هزار نفر در منطقه   سیالبی 
زهکلوت و جازموریان رودبار جنوب هستند که 
دسترسی زمینی به آن ها امکان پذیر نیست. سه  
فروند هواپیمای 747 ارتــش طی 4۸ ساعت 
گذشته 40 تن محموله   امدادی هالل احمر کشور 

را در استان کرمان تخلیه کرده اند.

خبرهای مثبت از افزایش صادرات نفت ایران 

برای نخستین بار از دسامبر سال 2020 تاکنون 
چین آمار رسمی واردات نفت از ایران را اعالم کرد. 
به گزارش فارس به نقل از رویترز،  چین در دسامبر 
سال 2021، 2۶0 هزار تن نفت از ایران وارد کرده 
است. البته هنوز معلوم نیست، کدام شرکت چینی 
و در کدام بندر این نفت را وارد و تخلیه کرده است.
آمارهای غیررسمی اما حاکی از آن است که چین 
از ماه آگوست تا اکتبر 2021 به طور متوسط روزانه 
500 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده و به نظر 
می رسدارزیابی ها و اطالعات خطوط کشتیرانی 
حاکی از آن است که چین حدود ۶ درصد از نفت 
مورد نیاز خود را از ایران تامین می کند.همچنین 
رویترز در گزارش دیگری به نقل از منابع تجاری و 
کارشناسان رهیابی کشتی ها نوشت: چین، طی 
چند هفته گذشته، نزدیک به چهار میلیون بشکه 
نفت خام ایران را در مخازن ذخیره سازی دولتی در 
شهر بندری جنوبی ژان  جیانگ تخلیه کرده است.
در همین حال وال استریت ژورنال هم در گزارشی، 

افزایش قیمت نفت را فشاری بر بایدن برای پیوستن 
به برجام و برداشتن تحریم نفتی ایران ارزیابی کرده 
است.براساس گزارش این روزنامه، آمار همه ذخایر 
نفت خام، بنزین و سوخت جت آمریکا، در ژانویه 
سال 2022، به پایین ترین سطح در هفت سال 
گذشته رسیده که همین محرک افزایش قیمت نفت 
است.این گزارش می افزاید: ظرفیت خالی زیادی 
دربخش عرضه نفت دربازار نیست و ایران از معدود 
کشورهایی است که می تواند به سرعت حداقل یک 
میلیون بشکه اضافه نفت در روز وارد بازار کند.  به 
گفته برخی منابع غیررسمی️ ایران اکنون بیش از 
100 میلیون بشکه نفت و میعانات روی آب ذخیره 
دارد.عـــالوه بر این اخبار از منابع خارجی، مدیر 
روابط عمومی بانک مرکزی نیز در توئیتی نوشته 

است: »در هفته های گذشته، #فروش_نفت نسبت 
به قبل بسیار بیشتر شده و با توجه به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات، وضعیت ذخایر ارزی کشور قابل 
قبول است. در روزهای اخیر هم، #عرضه_ارز در 
سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده و #آرامش_و_ثبات 

خوبی در این زمینه داریم.«
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جو بایدن در شرایطی وارد کاخ سفید شد که آمریکا 
با چالش های فراوانی روبه رو بود؛ ملتی که بعد 
از چهارسال ریاست جمهوری دونالد ترامپ به 
شدت دوقطبی شده و همچنین همه گیری کرونا 
در اوج و وضعیت اقتصادی همچنان نابسامان 
بود. بایدن وعده های فراوانی به آمریکایی ها داد؛ 
التیام دموکراسی آمریکا، مهار همه گیری کرونا، 
پرداختن به مشکالت نژادی و اقتصادی عمیق 
این کشور و بازگرداندن جایگاه آمریکا در جهان. 
اما عملکرد وی یک سال بعد از رسیدن به ریاست 
جمهوری چطور بوده است؟ طبق یک نظرسنجی 
که توسط »مورنینگ کانسالت« صورت گرفته 56 
درصد آمریکایی ها می گویند با عملکرد جو بایدن 
در حالی که او وارد دومین سال ریاست جمهوری 
خود می شود، مخالف اند. نتایج این نظرسنجی 

همچنین بیانگر آن است که رئیس جمهور فعلی 
آمریکا محبوبیت کمتری نسبت به سلف خود 
یعنی دونالد ترامپ در چهار سال پیش پیدا کرده 
و فقط 40 درصد از آمریکایی ها عملکرد بایدن در 

یک سال گذشته را تایید می کنند. در حالی 
که وقتی او در 20 ژانویه سال گذشته وارد 
کــاخ سفید شــد، میزان محبوبیت اش 
کانسالت«  »مورنینگ  نظرسنجی  در 
ــود. بــایــدن، دومین سال  ــد ب 50 درص
زمامداری خود را در حالی آغاز می کند 

که نرخ تورم در آمریکا در 43 سال گذشته 
بی سابقه بوده و به بیش از 6.8 درصد رسیده 

اســـت. جــمــهــوری خــواهــان 
می گویند تورم زیاد این 

روز ها در آمریکا ناشی 

از برنامه ها و سیاست های هزینه بر بایدن است. 
بایدن با ارائــه چند طرح برای ارائــه کمک های 
مالی به خانوارهای آمریکایی و نیز افزایش مشاغل 
و بازسازی زیر ساخت ها که بیش از شش تریلیون 
ــردارد، درصــدد احیای اقتصاد  دالر هزینه در ب
این کشور که در اثر همه گیری ویروس کرونا به 
ــده، برآمده اســت؛ البته دولت  شدت آسیب دی
بایدن به موفقیت هایی در زمینه کاهش بیکاری 
ــت. در عرصه سیاست داخلی  دســت یافته اس
تالش بایدن متمرکز بر اصالح قوانین 
رای گیری بوده که البته به دلیل 
مخالفت جمهوری خواهان در 
سنا موفق نبوده و تحلیل گران 
آن را شکستی دیگر برای رئیس 
جمهور کنونی آمریکا می دانند. 
از سوی دیگر دولت بایدن به رغم 
واکسیناسیون گسترده در یک 
سال اخیر، در زمینه مهار همه 
گیری کرونا به ویژه سویه 
امیکرون راه حل و 
عملکرد رضایت 

بخشی از خود نشان نداده است. اکنون آمریکا با 
وضعیت وخیمی در زمینه مقابله با ویروس کرونا 
مواجه است و باالترین درصد مبتالیان و مرگ و 
میر ناشی از آن را در جهان دارد. در زمینه سیاست 
مهاجرتی نیز بایدن به رغم این که قول داده بود 
سیاست های ترامپ در این باره را تغییر خواهد داد 
اما در عمل، محدودیت ها باقی مانده و رفتارهای 
غیر انسانی با مهاجران غیر قانونی تداوم یافته و 
قصد ادامه ساخت دیوار مرزی را دارد. روند افزایش 
تنش ها با روسیه به دلیل بحران اوکراین نیز سیر 
صعودی را طی کــرده و همین موضوع منجر به 
افزایش حضور نظامی آمریکا در اروپا شده است. 
اما فاجعه سیاست خارجی بایدن خروج مفتضحانه 
نظامی آمریکا از افغانستان در آگوست2021 
بود که به نماد ضعف و افول قدرت آمریکا تبدیل 
شد ضمن این که دولت بایدن در برخورد با ایران 
و توافق هسته ای برجام به رغم وعده های قبلی 
عمال همان مسیر دولت ترامپ را ادامه داده است. 
واشنگتن درباره کره شمالی و متقاعد کردن آن 
بــرای از سرگیری گفت و گوها نیز دستاوردی 

نداشته است.

پیشخوان بین الملل 

ــه  ــ ــام ــ هــــفــــتــــه ن
اکــونــومــیــســت در 
پرونده ای به ظهور 
ــدی از  ــدی شــکــل ج
دخالت های دولت 
ــار شــرکــت ها  در ک
ــا در  ــارت هـ ــجـ و تـ
کنونی  دوران  در 
می  جهان  سراسر 

پردازد. این نشریه در گزارش خود با تیتر »مراقب 
دولت رئیس مآب باشید« شکل افزایش دخالت 
گــری دولــت ها را در سیستم هــای اقتصادی 
کشورها زیر ذره بین برده است. اکونومیست 
همچنین مقاله های مختلفی درباره قزاقستان و 
حواشی مهمانی بوریس جانسون منتشر کرده و 
در مقاله ای دیگر می خواهد به این سوال پاسخ 
دهد که آیا دادن انعام واقعا  در دریافت بهتر   

خدمات تاثیر دارد؟

تحلیل روز

نامحبوب؛مثل بایدن! 

»جــو بایدن« رئیس جمهور دمــوکــرات آمریکا 
یک ســال قبل در 20 ژانــویــه 2021 با وعده 
های بسیار و به ویــژه معکوس کــردن اقدامات 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور جمهوری خواه 
پیشین این کشور کارخود را آغاز کرد اما اکنون با 
گذشت یک سال از ریاست جمهوری جو بایدن، 
میزان رضایت مــردم آمریکا از عملکرد وی به 
پایین ترین سطح رسیده است و حتی  بسیاری 
ازدموکرات ها که هنوز از حامیان جدی بایدن 
به حساب می آیند، امیدی به پیروزی وی در 
ندارند.   2024 جمهوری  ریاست  انتخابات 
چند دلیل را می شود برای این اتفاق برشمرد. 
نیافته  بهبود  هنوز  آمریکا  اقتصادی  وضعیت 
است، هرچند در مقایسه با پارسال در همین 
زمان شرایط اقتصادی ناشی از بحران کرونا رو 
به بهبود است اما نه آن طور که جامعه انتظارش را 
می کشید. مثال کسب و کارها هنوز به طور کامل 
بازگشایی نشده اند و دوباره کرونا شدت گرفته و 
سویه جدید آن باز محدودیت هایی ایجاد کرده 
است. مردم این ها را از چشم دولت مستقر می 
بینند. بایدن این وعده را داده بود که می تواند 
اقتصاد را سروسامان بدهد و کسب و کارها را باز 
کند و با گسترش واکسیناسیون کرونا را مهار کند 
که این اتفاقات نیز نیفتاده   بنابراین انتقادات از 
او افزایش پیدا کرده  است. نکته بعدی این است 
که تورم آمریکا افزایش یافته، این تورم 7درصدی 
باالترین میزان در 40 ســال اخیر اســت. این 
موضوع نیز که از چشم دولت مستقر دیده شد، 
وضعیت معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار داد و 
آن ها در تنگنا قرار گرفته اند. در سیاست خارجی 
هم ماجرای خروج آمریکا از افغانستان انتقادات 
را به سمت بایدن برده است، روابط آمریکا با دو 
قدرت بین المللی رقیب نیز یعنی چین و روسیه 
در یک سال اخیر روند نزولی و افزایش تنش ها 
را طی کرده است. دولت بایدن اتهامات زیادی 
را متوجه پکن کرده و بر سیاست مهار همه جانبه 
چین تاکید می کند. همه این ها باعث شده که 
کارنامه »جو بایدن« یک سال پس از ورود او به 

کاخ سفید مطلوب نباشد.

توئیت روز 

قاب بین الملل 

نمای روز 

اتوبوس خوابی در کانادا

آندره بوزاری، مدیر اجرایی سالمت و سیاست 
اجتماعی دانشگاه تورنتو با انتشار این عکس 
در توییتر نوشت: »هوا امشب 30- درجه است 
و این عکسی است که شب گذشته از اتوبوس 
های تورنتوگرفته شده. نگاه تون رو ندزدید! 
این ناکامی کانادا در تامین مسکن به عنوان یک 
حق بدیهی از حقوق بشر است. دولت باید فورا 

مشکل بی خانمانی را حل کند.«

برج خلیفه ُدبی هدف بعدی انصارا...؟

رسانه هــای وابسته به انــصــارا... یمن با انتشار 
پوستری با عنوان »اتفاق بزرگ در راه اســت«، با 
صراحت تهدید به حمله به برج خلیفه دبی کردند. 
برج خلیفه، بلندترین سازه ساخت بشر است که در 
بندر دبی قرار دارد و نماد اصلی این شهر دانسته 
می شود. دبی با سیاست های تساهل برای جذب 
سرمایه که توسط شیخ محمد بن راشد اجرا شد، در 
سه دهه گذشته پذیرای هزاران میلیارد دالر سرمایه 
خارجی بوده و اگر نماد اصلی آن هدف اصابت قرار 
گیرد و امنیت آن خدشه دار شود، بدون تردید روند 
خروج سرمایه و تجار بین المللی از آن آغاز خواهد 
شد و خانواده آل مکتوم و به طور کلی امــارات به 

شدت دچار خسران می شوند./کانال تفسیرگر

بیش از 10 نفر از عناصر داعش بامداد جمعه 
در حمله ای ناگهانی به یک پایگاه ارتش عراق 
در استان دیالی هجوم بردند. در این حمله 11 
نظامی ارتش از جمله یک افسر با درجه ستوان 
کشته شدند. منطقه العظیم در 60 کیلومتری 
شمال »بعقوبه« مرکز استان دیالی عراق به دلیل 
شکاف امنیتی بین مناطق دو استان دیالی و 
صالح الدین در معرض حمالت داعــش قرار 

دارد/الفرات نیوز

امیدها برای یافتن راه حلی دیپلماتیک 
به منظور عبور از بحران اوکراین هرروز 
کمتر و کمتر می شود؛ مقام های غربی 
به شدت با درخواست روسیه از ناتو 
ــرای توسعه نیافتن ایــن ائتالف به  ب
سوی شرق مخالفت و روس ها با اشاره 
به »بن بست« در گفت وگوها با ناتو و 
ــزام نیرو  ــاالت متحده، احتمال اع ای
به ونزوئال و کوبا را مطرح می کنند. 
ایاالت متحده نیز حضور بیش از 127 
هزار نیروی نظامی روس در نزدیکی 
ــن و همکاری های  ــرای مــرزهــای اوک
نظامی گسترده مسکو و بــالروس را 
نظامی  حمله  احتمال  از  نشانه ای 
روسیه به اوکراین می داند و در مقابل 
کاخ کرملین نیز به واشنگتن هشدار 
ــش اوکــرایــن را به  می دهد نباید ارت
سالح های پیشرفته مجهز کند. البته 

این خواسته با مخالفت ناتو، آمریکا و 
اتحادیه اروپا مواجه شده است. مسکو 
بارها مخالفت خود را با گسترش ناتو 
به سوی شرق و عضویت کشورهای 
خارجی نزدیک به ویــژه اوکراین در 
ناتو اعالم کرده و مقام های ارشد این 
کشور درباره پیامدهای چنین اقدامی 
به سران غربی و آمریکا هشدار داده 
ــد.در واقــع افزایش حضورنظامی  ان
نیروها و تجهیزات نظامی روسیه در 
مرزهایش با اوکراین واکنشی به تالش 
مضاعف کی یف برای عضویت در ناتو 
تجهیزات  و  نظامیان  استقرار  نیز  و 
نظامی ناتو در جوار مرزهای روسیه 
است. بدین ترتیب  شاید مقصر اوضاع 
وخیم کنونی، ناتو به رهبری آمریکا 
باشد که آشکارا از هر گونه مصالحه 
با روسیه خــودداری و کامال برخالف 

خواسته مسکو، بر عضویت اوکراین 
در ناتو و نیز استقرار تاسیسات نظامی 
خود در جوار مرزهای روسیه تاکید 
ــن مــوضــوع حتی مــورد  مــی کــنــد. ای
اذعان اندیشمندان غربی قرار گرفته 
ــت« نظریه پرداز  اســت. »استفان وال
مشهور روابط بین الملل در یادداشت 
مبسوطی در نشریه »فارین پالیسی« 
لیبرال ها  باطل  »خیاالت  عنوان  با 
منجر به بحران اوکراین شد« با انتقاد 
می  تصریح  نــاتــو  گسترش  ــده  ایـ از 
کند: »سیاست توسعه دموکراسی و 
تضمین های امنیتی آمریکا در   حوزه 

نفوذ سنتی روسیه نتیجه خوبی در 
توسعه  مخالفان  ــت.  اس نداشته  بــر 
ناتو، فورا هشدار دادند که روسیه به 
طور اجتناب ناپذیری توسعه ناتو را 
ــه آن  تهدید تلقی خواهد کرد و ادام
روابط با روسیه را مسموم می کند.« 
در این وضعیت که تنش میان مسکو 
و واشنگتن به صورت روزافزون بیشتر 
مــی شــود، وزیـــران خارجه دو کشور 
ــو سوئیس  ــروز در ژن یکدیگر را  دیـ
مالقات کردند تا بررسی کنند آیا هنوز 
راه حلی سیاسی برای فروکاستن از 
سطح تنش ها وجود دارد یا نه. الوروف 

در این نشست که حول ابتکار عمل 
روسیه مبنی بر ارائــه ضمانت های 
به  خــطــاب  مسکوست،  بــه  امنیتی 
نشست  ایـــن  از  ــا  م گــفــت:  بلینکن 
انتظار  امــا  نداریم  پیشرفتی  انتظار 
داریم به پیشنهادها پاسخ داده شود، 
پیشنهادهای ما بسیار واضــح است 
و ما از شما نیز انتظار پاسخ روشنی 
را داریــم. بلینکن نیز اظهار کرد این 
نشست در چارچوب »تالش مستمر 
با هدف کاهش تنش ها و جلوگیری از 
تداوم تجاوز روسیه به اوکراین« انجام 
می شود و ایاالت متحده و متحدانش به 
دیپلماسی و گفت و گو به عنوان راهی 
برای رسیدن به هدف متعهد هستند تا 
اختالفات موجود را حل و فصل کنند. 
وی البته خطاب به الوروف گفت: اگر 
روسیه تصمیم به حمله به اوکراین 
بگیرد، با واکنشی سریع، متحد و قاطع 
روبه رو خواهد شد. به نظر می رسد، 
روند بحران اوکراین رو به وخامت هر 
چه بیشتر رفته و احتمال تقابل نظامی 
ناتو و روسیه در شرق اروپا هر روز بیشتر 

از روز قبل می شود. 

دیپلماسی؛ آخرین سد در برابر جنگ اروپایی 
با ادامه اتهام زنی های غربی ها علیه روسیه درباره حمله احتمالی 

به اوکراین، تقابل بین مسکو و غرب ابعاد جدیدی یافته است. 
همزمان،وزیر خارجه آمریکا با همتای روسی خود در ژنو دیدار کرد 

خبر متفاوت

مقاومت یمن، مراکز راهبردی سعودی و امارات 
در حوزه های نظامی و اقتصادی را نقطه زنی و 
منهدم می کند اما اشغالگران درمانده، مرتکب 
کشتار شهروندان و کودکان مظلوم یمنی می 
شوند. این وضعیت، اعالم پیشاپیش شکست 
سعودی و امارات است. جنگنده های نیروهای 
متجاوز عربستان و امارات در ادامه جنایات در 
یمن، دیروز بیش از 70 بار استان های مختلف 
این کشور  را بمباران کردند. تنها در حمالت  به 

زندان مرکزی »صعده« بیش از 60 تن کشته و 
بیش از 120 تن زخمی شدند. به گفته این منابع، 
تیم نجات ساعاتی طوالنی را مشغول بیرون 
آوردن اجساد قربانیان از زیر آوار بودند. در زندان 
مرکزی »صعده« بیش از 2000 زندانی یمنی و 
زندانی هایی با تابعیت های دیگر حضور داشتند. 
این زندان مرکز پناهندگی آفریقایی هایی بود 
که از یمن به مناطق دیگر می روند. به گفته منابع 
ائتالف سعودی بیش از 70 بار طی  آخر هفته 
گذشته به استان های مختلف حمله شده است. به 
گزارش شبکه »المسیره« بخشی از این حمالت به 
استان های الحدیده و صنعا بوده است. حمالتی 
که در آن 4 نفر از جمله 3 کودک شهید و 17 نفر 

دیگر زخمی شدند. 

آخر هفته گذشته هلند با اجازه بازگشایی 
بــاشــگــاه هــا، آرایــشــگــاه هــا و مــغــازه هــا 
در  ماهه  یک  قرنطینه  محدودیت های 
این کشور را کاهش داد اما تصمیم بر 
ایــن شــد کــه امــاکــن فرهنگی همچون 
ــا، تئاتر و  ــوزه ه ســالــن هــای سینما، م
روی  به  همچنان  کنسرت  سالن های 
عموم بسته بماند. مکان های فرهنگی از 
جمله موزه های معروف، سالن کنسرت 
تاریخی آمستردام، سالن های سینما و 
تئاتر در اعتراض به ادامه محدودیت ها 
درهای خود را باز   و جلسات یوگا، کوتاه 

کردن مو و مانیکور برگزار کردند.

مهر مردودی بر کارنامه یک سالگی 
 جو بایدن، یک سال بعد از ریاست جمهوری که با وعده های فراوان شروع شد

 همچنان با تاخت و تاز کرونا، افزایش شدید تورم و مانع تراشی ها 
برای تصویب لوایح مدنظر در کنگره روبه روست

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

جنون افعی 7سر سعودی 
بر اثر بمباران  جنگنده های سعودی به مناطق 

مختلف یمن در 24 ساعت گذشته بیش از 
140 نفر کشته و زخمی شدند

  امیر علی ابوالفتح
international@khorasannews.com
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3G در پایان راه و فاكتورسازی  برای هشتگ !
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3G در پایان راه؟

اپراتورهای بزرگ تلفن همراه آمریکا قصد دارند امسال 
شبکه پوشش نسل سوم تلفن همراه یا همان 3G را 
 5G تعطیل کنند تا بتوانند پهنای باند بیشتری برای پوشش
و 6G داشته باشند؛ اقدامی که دیر یا زود از سوی سایر 
اپراتورهای تلفن همراه جهان نیز صورت خواهد گرفت. به 
گزارش یورو نیوز، این اتفاق تنها باعث محدودیت گوشی 
هایی که تا 3G را پوشش می دهند، نمی شود بلکه بسیاری 
از سیستم های هشدار و تماس اضطراری برای برقراری 
ارتباط با ایستگاه های خدمات مرکزی به نسل سوم شبکه 
تلفن همراه متکی هستند. البته شاید مهم ترین تاثیر 
خاموشی 3G  بر ده ها مدل از خودروهایی باشد که بین 
سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ تولید شده اند  چنان که برخی از 
خودروها توانایی به روزرسانی مکان و داده های ترافیکی 

را در حین ناوبری از دست خواهند داد.
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نشت سرویس بهداشتی هواپیما و مرگ یک انسان!

روز گذشته به بهانه سردی هوا تصویری در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد که در شرح آن آمده بود: 
نشت سرویس بهداشتی یک هواپیما باعث مرگ یک زن 
در یورکشایر انگلستان شده است. در گزارش هایی که 
در فضای مجازی موجود است آمده: »جسد زنی در یک 
پارک در انگلیس پیدا شد که علت مرگ فرو رفتن نیزه 
ای منجمد از جنس ادرار در سینه ای او گزارش شده 
بود.« تحقیقات نشان داد که این اتفاق به دلیل نشت 
سرویس بهداشتی در یکی از هواپیماها بوده است. 
البته این تنها حادثه قطعات یخ زده ادرار و مدفوع نبوده 
و ساالنه حدود ۲5 گزارش از تخریب به دلیل سقوط توده 
های یخی از هواپیماها در انگلستان گزارش می شود. 
کاربری نوشت: »واقعا آدم باید چقدر بدشانس باشه که 

این جوری جون خودش رو از دست بده.«
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فاكتورسازی  برای هشتگ!

فاکتورسازی از هشتگ های ترند شده در توییتر توسط 
فعاالن سایبری موضوع مورد توجه فعاالن  رسانه ای شده 
است. این ماجرا از آن جا آغاز شد که رائفی پور در توییتی 
انتقادی نوشت که چرا هشتگی را که  موسسه مصاف در 
توییتر ترند کرده، به نام  جایی  دیگر فاکتور شده است. 
این اعتراض و افشای فاکتورسازی رائفی پور در تولید 
هشتگ، باعث شد تا برخی کاربران ادعا کنند  که برای 
هشتگ سازی در فضای مجازی هم عده ای پول می گیرند 
و این در حالی است که بسیاری از مردم به خاطر عالقه، وطن 
دوستی و... این هشتگ ها را ریتوییت و استفاده می کنند. 
حاال بسیاری مشکوک اند که نکند آن ها بازیچه ای بوده 
اند برای پول درآوردن عده ای دیگر که با هر ریتوییت یا 
استفاده از هشتگ مبلغ فاکتور آن ها بیشتر شود.کاربری 
نوشت:»منظور رائفی پور از فاکتور کردن  بحث مالی نبود 
او می خواست بگه این تالش رو به اسم خودشون میزنن.«
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جمع آوری موزه شهدا در چیذر!

در فضای مجازی برخی کاربران از جمع آوری موزه شهدای 
واقع در گلزار شهدای چیذر به منظور گسترش حسینیه 
انتقاد کردند. یک فعال فرهنگی گفته: »سال ۷۸ موزه 
»شهدای چیذر« در کنار گلزار 5۰۰ شهید افتتاح شد. در 
این موزه آثار و لوازم شهدا جمع آوری شده بود و حدود پنج 
هزار قطعه از آثار متعلق به شهدا در آنجا در معرض دید 
جوانان و مردم قرار گرفته بود اما از یک ماه پیش بنیاد 
شهید لوازم موزه را جمع آوری و به جای دیگری منتقل 
کرد تا محوطه موزه به حسینیه اضافه شود. برخی کاربران 
از مسئوالن حسینیه و بنیاد شهید خواستند که موزه آثار 
شهدا به محل سابق برگردد و برای گسترش حسینیه فکر 
دیگری کنند چون دیدن آثار شهدا به شناخت بیشتر سیره 

شهدا به خصوص برای نسل جدید کمک می کند.  
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ارزانی به سبک جدید!

یکی از کاربران شبکه های اجتماعی دو شکالت یک برند 
معروف  را که یکی از آن ها تولید 6 شهریور امسال و 
دیگری 3۰ آذر بود، در صفحه شخصی اش قرار داد و 
نوشت: »شکالت ... تولید 6 شهریور امسال، ۱۰۰گرم 
۲3 هزارتومان. شکالت ... تولید 3۰ آذر امسال، ۸۰گرم 
۲۲ هزار تومان! وزن بسته تنها با فونت ریز در پشت 
بسته نوشته شده و بسته ۸۰گرمی کامال مشابه بسته 
۱۰۰گرمی است.« پیش از این هم یک خبرنگار از کوچک 
شدن بستنی های یک تولید کننده  سرشناس خبر داده 
بود در حالی که بسته بندی آن هیچ تغییری نکرده بود. 
کاربری نوشت: »این تولید کننده ها هم روش دور زدن 
نهادهای نظارتی و مردم رو یاد گرفتن، قیمت ها رو باال 
نمی برن ولی از حجم محصول کم می کنن.« کاربر دیگری 
نوشت: »اسم این کار که وزن بسته رو بدون تغییر در 

طرح و اعالم به مشتری تغییر بدی، دزدیه!«
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وقتی گرگ یخ می زند

تصاویری از یخ زدن گرگ در شهر آستانه از توابع استان 
مرکزی و یخ زدن روباه در منطقه جانوره مریوان در شبکه 
های اجتماعی دست به دست شد که شدت سرما در برخی 
مناطق کشور را نشان می داد. برخی کاربران از افراد 
خواستند در این هوا سعی کنند باقی مانده غذای سفره 
شان را برای حیوانات در نقاط مختلف قرار دهند. کاربری 
نوشت: »گرگ ها توی قطب چطوری یخ نمی زنن ولی این 
گرگ ها یخ زدن!« کاربر دیگری نوشت: »اونایی که توی 
این هوا میرن کوه مراقب باشن چون حیوونای وحشی به 
خاطر پیدا کردن شکار از ارتفاعات میان پایین تر و ممکنه 
خطرناک باشه.« کاربری هم نوشت: »می شه با ریختن باقی 
مونده غذای سفره توی طبیعت به چهار تا پرنده و حیوون 

که توی این سرما غذای کمتری پیدا می کنن، غذا داد.«

کیسه هوا روی هوا   روزنامه خراسان

متاسفانه دی ماه امسال چند تصادف زنجیره ای داشتیم که در یکی از آن ها در محور بهبهان 59 
خودرو با هم تصادف کردند و جان پنج تن از هموطنان مان گرفته شد. پلیس راهور اعالم کرد هیچ 
کدام از کیسه های هوای خودروها عمل نکرده است. خراسان در این گزارش که در 23 دی چاپ شده 

و گزارشی دیگر که در 30 دی چاپ شد، به مقصران باز نشدن کیسه هوای خودروها پرداخته است.

با سارقان درگیر شدیم حاال مجرمیم   روزنامه هفت صبح

داستان درگیری مال باختگان با سارقان از آن دسته ماجراهایی است که در واقع و در زبان عامه برای 
مال باختگان دو سر سوخت است. از یک سو اگر گوشی و سایر اقالم باارزشت را در اختیار آن ها قرار 
دهی، باید میلیون ها تومان برای جایگزین آن ها هزینه کنی و اگر با سارق درگیر شوی و سارق مصدوم 
شود، باید دادگاهی شوی. روزنامه هفت صبح در تاریخ 30 دی در گزارشی به پنج پرونده قتل سارقان 

توسط مال باختگان پرداخته است که نشان می دهد بهتر است با سارقان درگیر نشوید.

پایان ماه عسل تلویزیون های اینترنتی   روزنامه همشهری

سال هاست که فیلم های خارجی برای مخاطبان ایرانی نمایش داده می شود، بدون این که حق 
کپی رایت این آثار پرداخت شده باشد. با این که در ظاهر، برای مثال، تماشای رایگان یک فیلم 
هالیوودی که بودجه سنگینی هم صرف تولید آن شده، ضرری ندارد اما گویا قضیه به این سادگی ها 
نیست و پخش این فیلم ها آن طورها هم که به نظر می رسد، خالی از اشکال نیست. همشهری در 
گزارشی در تاریخ 23 دی به این موضوع پرداخته و نوشته است که کمپانی های بزرگ تولید فیلم با 
بهره گیری از وکالی حاذق می توانند باعث توقیف اموال کشورمان در کشورهای دیگر شوند و این 
یعنی به دلیل  رعایت نشدن قوانین و بی مسئولیتی عده ای محدود، این خسارت قطعا از جیب همه 

ایرانی ها پرداخت می شود.

من مهرشاد، کل ایران را دور زدم   روزنامه فرهیختگان

فرهیختگان در شماره روز 22 دی این روزنامه به سراغ نوجوانی رفته که ادعا شده با سوءاستفاده از 
حسن نیت برخی بزرگان موجب وهن مفاهیم با ارزش شده است. این گزارش 4 صفحه ای به فعالیت 
های این نوجوان و البته گفت و گو با او پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده: »چندی پیش نام 
»مهرشاد سهیلی« به عنوان پدیده ای عجیب در شبکه های اجتماعی مورد توجه کاربران قرار گرفت و 
پیشرفت و ارتباطاتش حیرت بسیاری را به دنبال داشت. نوجوانی که راه صد ساله را یک شبه پیموده 
و با برخی کارهای رسانه ای و فعالیت هایی در قالب کار جهادی و خیریه خود را مشهور کرده است تا 

جایی که حتی برخی رسانه ها به او لقب »جوان ترین فرمانده« را داده اند.«

دوربین مخفیه؟   روزنامه آفتاب یزد

آفتاب یزد در 21 دی با تیتر »دوربین مخفیه؟« به انتصاب عبدالعلی علی عسگری رئیس سابق رسانه 
ملی، به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واکنش نشان داد.  آفتاب یزد در این 
گزارش به بررسی سوابق علمی و اجرایی علی عسگری پرداخته و نوشته است: »ایشان هیچ ارتباطی با 
حوزه پتروشیمی ندارد. از همین رو سوال این است که بر چه اساسی این انتخاب صورت گرفته است؟ به 
هر حال خبر انتصاب علی عسگری به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به سرعت 
تحت سیطره فضای مجازی در آمده و واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشته است.«

چه کسی بیشتر شکر خورد؟   روزنامه همدلی

گران شدن شکر یکی از موضوعاتی بود که اواسط این ماه سوژه رسانه ها شد. در همان روزها یکی از 
مسئوالن وزارت بهداشت از گرانی این محصول حمایت کرده بود آن هم به این دلیل که مصرف آن در 
کشور بیش از حد مجاز است. روزنامه همدلی در گزارشی با بازنشر گفته این مسئول نوشت: »عجیب 
است که عبداللهی همزمان با این اظهارات از کاهش 30درصدی مصرف شیر و لبنیات در دو سال اخیر 
خبر داده و دلیل این مسئله را گرانی اعالم کرده است! این سیاست های متناقض و دوگانه در شرایطی 
است که بر اساس گزارش ها، تصمیم برای افزایش قیمت، نه فقط مربوط به شکر بلکه به دلیل حذف 

معافیت مالیاتی، شامل همه کاالهای اساسی شده است.«

کاسبی میلیاردی از واکسن ستیزی    روزنامه همشهری

همشهری در روز 4 دی گزارشی تهیه کرده که در آن آمده است: »یک گروه چند میلیون نفری فعال 
در فضای مجازی، تعدادی پزشک و فعال طب سنتی، گروهی تریبون به دست و افرادی که فریب 
خورده اند؛ این خالصه فعالیت شبکه ای علیه تزریق واکسن کرونا در ایران است. خبرهایی به دست 
همشهری رسیده که نشان می دهد افرادی کاسب با صرف هزینه های کالن، تبلیغات علیه تزریق 
واکسن کرونا را در دست گرفته اند تا به سودهای میلیاردی از فروش داروهای گیاهی شان برسند؛ 

داروهایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست و حتی گفته می شود مصرف آن مضر است.«

فیلم هندی دهلی نو در چابهار  روزنامه فرهیختگان

بدعهدی هندی ها در تجهیز بندر چابهار بارها مورد انتقاد رسانه ها بوده و فرهیختگان در این گزارش 
به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: »اگر یک انسان در سالی که »بیهاری واجپایی«، نخست وزیر 
وقت هند به تهران سفر کرد، متولد شده باشد هم اکنون 18سال دارد و از بلوغ کافی برای قضاوت 
درستی ادعای هندی ها برخوردار است. حاال نیز به اندازه عمر یک انسان بالغ تجربه برای ایران جهت 
تصمیم گیری در باره هند انباشته شده است. دهلی نو یک »فیلم هندی« تمام عیار را در چابهار به راه 
انداخته است که به سرمایه گذاری های 85 میلیون دالری و 

انتقال چند کانتینر محدود می شود. این مقدار تالش از سوی هند قطعا برای سرمایه گذاری در یک بندر 
معمولی کافی به نظر می رسد اما چنین برخوردی با بندر چابهار نشان می دهد دهلی توجه چندانی به ابعاد 

راهبردی آن ندارد و اهداف دیگری را در سر می پروراند.« 

تیترها و مطالب جالب روزنامه های سراسری کشور در ماهی که گذشت چه بود؟

دوربین مخیف  عیل عسگری  
و فیلم هندی  در چاهبار

رعیت نواز- اولین ماه زمستان 1400 هم گذشت و در حالی وارد دومین ماه فصل سرد سال می شویم که تقریبا در تمام استان 
های کشور بارش برف داشته ایم و در برخی مناطق حتی برف به ارتفاع 10 متر هم باریده است. در این گزارش می خواهیم نگاهی 
داشته باشیم به برخی از تیترها و گزارش های جذاب روزنامه های کشوری که در یک ماه گذشته چاپ شده است و کمی درباره آن 
ها توضیح دهیم که اگر عالقه داشتید به سراغ آن روزنامه بروید و آن را مطالعه کنید. البته این تیترها از طرف تیم روزنامه خراسان 

برگزیده شده اند و ممکن است تیترهای جذاب تری هم باشد که در این مطلب نیامده است.

قیمت خودروی 
 چیین در ایران

 ۳ برابر منطقه!

در روزهای اخیر شرکت مدیران خودرو از محصول 
جدید خود رونمایی و قیمت آن را هم اعالم کرد 
که واکنش های زیادی را در فضای مجازی به همراه 
داشت. مدیران  خودرو، قیمت تیگو 8 پرو را یک 
میلیارد و ۷50 میلیون تومان اعالم کرد این در 
حالی است که همین خودرو در منطقه به یک سوم 
این قیمت در حال فروخته شدن است. برخی از 
کاربران فضای مجازی معتقدند با قیمت اعالم شده 
برای این خودروی چینی، می توان در بازار آلمان یک 
شاسی بلند لوکس را خریداری کرد. هرچند سازمان 
تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان  از  حمایت 
قیمت را فاقد توجیه های محاسباتی دانسته و فعال 
جلوی فروش این خودرو را گرفته است اما کاربران 
شبکه های اجتماعی به چرایی این اتفاق در فضای 
مجازی پرداخته اند. در ادامه ضمن بررسی قیمت 
این خودرو در منطقه به واکنش های کاربران فضای 

مجازی پرداخته ایم.

قیمت واقعی تیگو 8 پرو چند است؟	 
برچسب یک میلیارد و ۷50 میلیونی مدیران 
خودرو برای تیگو 8 پرو قطعًا جای نقد دارد؛ چراکه 
ــودرو با بیشترین سطح امکانات  بهای همین خ
ــازار عربستان تنها ۶9 هــزار ریــال اســت و با  در ب
تبدیل نرخ ارز به رقمی در حــدود ۶00 میلیون 
8 پرو  ایــن یعنی قیمت تیگو  تومان می رسیم. 
مونتاژ ایران سه برابر تیگو 8 پرو وارداتی در بازار 
عربستان است. بنابراین این سؤال مطرح می شود 
که اگر می توان همین خودرو را یک میلیارد تومان 
ارزان تر خرید، چرا واردات باز نمی شود؟ با توجه 
به تعرفه های گمرکی، هزینه سربار تولید، مالیات، 
نرخ شماره گذاری و ... قیمت خودروهای چینی 
مونتاژی ایران به طورمعمول حدود دو برابر بازار چین 
اعالم می شود اما درباره تیگو 8 پرو شاهد اختالف 
قیمتی حدود سه برابر هستیم که با اعتراض عمومی 
مواجه شده است. درواقع اعالم قیمت سه برابری 
نسبت به نرخ جهانی خودرو، بدعت تازه ای در بین 
مونتاژکاران کشور است. اتفاقی که پیش  از این در 
میان شرکت های فعال در بازار ایران سابقه نداشته 
است. به نظر می رسد این قیمت گذاری، ناشی از 
شرایط انحصاری و نبود رقیب در بازار خودروهای 
لوکس باشد که حاال از مدل های صفر کیلومتر 

وارداتی عاری شده است.

واکنش مردم به این قیمت گذاری چه بود؟	 
بسیاری از کاربران مهم ترین دلیل این اختالف 
قیمت را ممنوعیت واردات اعالم کرده اند با این 
ــه به برخی از واکنش هــای کاربران  حــال در ادام

پرداخته ایم.
*  تو این بازه قیمتی رقیب های کره ای و ژاپنی خیلی 
با کیفیت تری هم وجود داره بعید می دونم تو بازار 

فروش خوبی داشته باشه.
* خب اگه تیگو 8 رو به قیمت جهانی بخوان بفروشن 
یعنی همون ۶00-۷00 میلیون اوال نمی تونن 
مالیات بیشتری بگیرن و ثانیا نمی تونن تولیداتی 
مثل دنا پالس و شاهین و ... که هیچ کجای دنیا 

مشتری نداره رو به زور بفروشن!
* قیمت سه برابر، وسایل یدکی چندین برابر! آقای 

وزیر صمت جلوی این مافیا را لطفا بگیرید.
* این انصاف نیست که ما به خاطر فروش خودروهای 
تولیدی خودروسازهای داخلی مجبوریم چندین 

برابر قیمت واقعی، خودرو بخریم.
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آفساید

CAS جلسه استقالل و پادوانی در حضور داور
جلسه استماع صحبت های باشگاه استقالل و لئوناردو پادوانی برگزار شد. 
پیش از این، مدارک طرفین توسط CAS بررسی شده بود و در این جلسه 

طرفین به بیان مطالب خود پرداختند.
در این جلسه نماینده CAS، تک داور CAS، سه وکیل پادوانی، یک پزشک 
متخصص از طرف پادوانی، خود پادوانی و مترجمش، سه وکیل از طرف 
باشگاه استقالل، یک پزشک متخصص از طرف استقالل )دکتر رازی( و 

حامد افضلی معاون بین الملل باشگاه استقالل حضور داشتند.
حامد افضلی در این زمینه گفت: جا دارد از دکتر رازی، دکتر نوروزی، دکتر 
ستوده و مهرشاد رهبر تشکر کنم که در این مدت کمک کردند و پیگیر بودند 

تا مدارک، درست و به موقع به دست وکال برسد و دفاع خوبی انجام شود.

کار سخت هندبال ایران در مرحله حذفی

تیم ملی هندبال ایران در مرحله گروهی بیستمین دوره 
قهرمانی آسیا با پیروزی شیرین 24 بر 20 ،برابر عربستان 
به عنوان صدرنشین گــروه B به دور حذفی صعود کرد. 
تیم هندبال کشورمان که در دو بازی قبلی خود نیز مقابل 
استرالیا و هند به برتری رسیده بود دیروز استراحت کرد 
تا از امــروز در مرحله حذفی به مصاف رقبا بــرود. ایــران در 
گروه دوم مرحله حذفی که مرحله اصلی مسابقات است با 
تیم های کویت، عراق و بحرین هم گروه است و به ترتیب در 
تاریخ های 2، 4 و 6 بهمن به مصاف عراق)ساعت 14:30(، 
کویت)ساعت 14:30( و بحرین)ساعت 18:30( می رود. 
به  آسیا  قهرمانی  رقابت های  برتر  تیم  پنج  اســت  گفتنی 
مسابقات جهانی 2023 که به میزبانی لهستان و سوئد 
دیگر  گروه بندی  کــرد.  خواهند  صعود  می شود،  برگزار 
تیم های حاضر در مرحله اصلی قهرمانی آسیا به این شرح 
است: گروه یک: کره، عربستان، قطر و ازبکستان. گروه 3: 
اردن، هند، امــارات، ویتنام. گروه 4: سنگاپور، استرالیا، 

عمان، هنگ کنگ.

استعفای دبیر بسکتبال در آستانه 
انتخابات

مجمع انتخابات فدراسیون بسکتبال برای مشخص شدن 
سکان دار این فدراسیون طبق برنامه قرار است روز چهارشنبه 
6 بهمن امسال برگزار شود اما در آستانه این انتخابات، 
دبیر فدراسیون بسکتبال از سمت خــود استعفا کــرد اما 
هنوز با آن موافقت نشده است و باید دید در روزهای آینده 
مجمع انتخاباتی این فدراسیون المپیکی با چه شرایطی 
برگزار می شود. گفتنی اســت رامین طباطبایی ریاست 
فدراسیون بسکتبال را بر عهده داشــت که با پایان مهلت 
قانونی ریاست اش، از سوی وزارت ورزش مهیار عسگریان به 

عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شده است.

اخبار

گروه ورزش/پــس از فاصله کوتاهی از پایان نیم فصل 
نخست لیگ برتر که با قهرمانی استقالل همراه بود، دور 
برگشت این مسابقات از امروز با انجام دو بازی برگزار 
می شود. هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر که پس از 
برگزاری مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی استارت 
می خورد در چند روز برگزار خواهد شد. مسابقات اولین 
هفته از دور برگشت لیگ برتر در سه روز شنبه، یک شنبه و 
دوشنبه و چهارشنبه برگزار می شود و بعد از آن مسابقات 
لیگ برتر حدود 30 روز تعطیل خواهد بود. در فاصله 
کوتاهی که تا شروع نیم فصل دوم بود اتفاقات زیادی 
رخ داد از کرونایی شدن بازیکنان استقالل تا حواشی 
مدیریتی باشگاه پرسپولیس و شایعه استعفای یحیی 
گل محمدی. برای همین شاید هفته شانزدهم آبستن 
حوادثی باشد از جمله این که برخی موضوع استعفای 
یحیی را جدی می دانند و شاید بازی با فوالد ،شام آخر گل 
محمدی باشد! قرار بود هفته شانزدهم با سه دیدار آغاز 
شود ،سه دیداری که یک طرف آن ها سه مدعی اصلی 
قهرمانی بودند اما به خاطر ابتالی بازیکنان استقالل به 
کرونا دیدار این تیم با هوادار به تعویق افتاد و امروز شاهد 

برگزاری فقط دو دیدار خواهیم بود.

مس رفسنجان - سپاهان ؛ پایان ناکامی یا نویدکیا؟       
مس رفسنجان دور رفت را با 23 امتیاز و قرار گرفتن 
روی پله پنجم لیگ به پایان رساند که رتبه ای آبرومند 
برای این تیم محسوب می شود اما سپاهان اگرچه 
29 امتیاز دارد و روی پله سوم جدول لیگ ایستاده اما 
هوادارانش از شرایط تیم راضی نیستند.  چند شکست 
در نیم فصل نخست که دو باخت آن مقابل پرسپولیس و 
استقالل رخ داد و حذف سپاهان مقابل آلومینیوم اراک 
در جام حذفی این عصبانیت و ناراحتی را بیشتر کرده و 

حتی برخی از هواداران خواهان ایجاد تغییر در کادرفنی 
تیم شده اند! با این حال محرم نوید کیا می گوید با دو باخت 
از سپاهان جدا نخواهد شد و قطعا او باید در آخرین بازی 
قبل از تعطیالت نیم فصل ،سه امتیاز به هواداران تیم اش 
تقدیم کند وگرنه شرایط ممکن است طور دیگری برای 
او رقم بخورد. بازی رفت را سپاهان 2 بر صفر برد اما حاال 
شرایط دو تیم کامال متفاوت است. مس رفسنجان در جام 
حذفی در 120 دقیقه با یک گل از سد پدیده عبور کرد و 

شاید خستگی تنها مشکل مسی ها باشد.

پرسپولیس- فوالد؛ پیش بازی سوپرجام!       
پرسپولیس لیگ را با برتری قاطع مقابل فوالد آغاز کرد 
اما آن زمان هدایت فوالد را عبدا... ویسی بر عهده داشت 
و خیلی زود هم از سرمربی گری این تیم کنار گذاشته 
و جواد نکونام دوباره سرمربی فوالد شد. حاال دو تیم با 
شرایطی کامال متفاوت با آن دیدار مقابل هم قرار می 
گیرند. در یک سو پرسپولیس با حواشی ناشی از شایعه 
استعفای یحیی گل محمدی است و در سوی دیگر تیم 

با انگیزه فوالد که به این بازی هم به چشم انتقام نگاه می 
کند و هم تمرینی برای سوپرجام که قرار است در همین 
ماه برگزار شود. سرخ پوشان  دور رفت را فقط با سه امتیاز 
کمتر از استقالل به پایان رساندند  و روی پله دوم ایستادند. 
پرسپولیس قهرمان 5 دوره لیگ برتر در این فصل سعی 
کرد در زمینه فنی نوسان زیادی نداشته باشد اما از نظر 
مدیریتی حواشی این باشگاه فــراوان و پررنگ بود. در 
همین سال 1400 باشگاه پرسپولیس سه مدیرعامل 
به خود دیده و اکنون نیز رضا درویش مدیرعامل اسبق 
باشگاه سایپا سکان مدیریت پرسپولیس را برعهده گرفته 
است با این حال بازیکنان از بدقولی های مدیران قبلی 
باشگاه در مسئله پرداخت نشدن مطالبات شان بسیار 
ناراحت هستند. هرچند پرسپولیس در جام حذفی با 
سه گل تیم ذوب آهن را شکست داد تا با شرایط فنی 
ایده آل به مصاف فوالد خوزستان بیاید اما شایعه شده 
که ممکن است بعد از این مسابقه، یحیی گل محمدی از 
سرمربیگری پرسپولیس استعفا کند زیرا مشکالت مالی 

حل نشده است. 

ویژه

ستاره تیم ملی مشتری انگلیسی پیدا کرد
مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت 
روسیه از انگلیس، مشتری جدید پیدا کرد. سایت 
»اکسپرس« انگلیس خبر داد، باشگاه برنلی انگلیس 
برای جذب سردار آزمون ستاره ایرانی زنیت سن 

پترزبورگ اقــدام کرد.طبق گــزارش ایــن رسانه 
ــون«  ــذب» آزم ــرای ج انگلیسی، باشگاه برنلی ب
پیشنهاد 10 میلیون پوندی به زنیت داده است.
پیش از این، لیون فرانسه برای جذب آزمون پیشنهاد 

6 میلیون پوندی داد ولی باشگاه زنیت این 
پیشنهاد باشگاه فرانسوی را رد کرد.  البته برنلی تنها 
مشتری لیگ برتری آزمون نیست بلکه  باشگاه های 

نیوکاسل و اورتون نیز خواهان  آزمون هستند.

اولین امتیاز تاریخ تیم ملی فوتبال بانوان ایران در آسیا

دستان مطمئن کودایی میزبان را متوقف کرد

پاسخ منفی برزیلی ها به پیشنهاد استقالل
پایگاه خبری گلوبواسپورته برزیل اعالم کرد که باشگاه نائوتیکو ، پیشنهاد جدید باشگاه 
استقالل برای خرید هافبک 29 ساله اش، ژان کارلوس را نپذیرفته است.طبق اعالم 
این سایت، استقاللی ها برای خرید کارلوس مبلغ 2.7 میلیون رئال برزیل )500 
هزار دالر( به شرط پرداخت در سه قسط پیشنهاد داده اند که باشگاه برزیلی آن را 
ناکافی دانسته است. گلوبو اسپورته مدعی شده است استقالل درخواست کرده 
که پرداخت اول به مبلغ 250 هزار دالر در زمان خرید بازیکن، 125 هزار دالر در 
اواسط سال و 125 هزار دالر در ابتدای سال 2023 انجام شود، اما هیئت مدیره 
باشگاه نائوتیکو آن را ناکافی دانسته است.باشگاه نائوتیکو هم با انتشار بیانیه ای این 
موضوع را تأیید کرده است. در این بیانیه آمده است: »ما پیشنهاد را رد کردیم، چون رقم 
آن بیش از اندازه پایین است. ژان سمبل باشگاه ما و برای تیم بازیکنی بسیار مهم است. «

تیم ملی فوتبال زنان ایــران که چند روز پیش با 
بدرقه رسمی مسئوالن فدراسیون فوتبال برای 
حضور در مسابقات جام ملت های آسیا راهی هند 
شده بود در نخستین دیــدارش در این تورنمنت 
مقابل تیم میزبان قرار گرفت و به تساوی بدون گل 
دست یافت.  در هر دو نیمه مسابقه هند برتر بود 
و در چندین صحنه زهره کودایی دروازه بان تیم 
ملی ایران به زیبایی توپ ها را مهار کرد تا ایران 
اولین امتیاز تاریخ خود را در جام ملت ها کسب 
کند. در پایان  بــازی با اعــالم مسئوالن برگزار 
کننده مسابقات زهره کودایی، دروازه بــان تیم 
ملی فوتبال بانوان کشورمان به عنوان بهترین 
بازیکن زمین انتخاب شد. دروازه بان تیم ملی 
فوتبال زنان پس از تساوی مقابل هند در نخستین 
بازی از جام ملت های آسیا گفت: »خدا را شکر 
می کنم. باالخره بازی مساوی شد. بازی بسیار 
سنگینی بود. بچه ها همگی جنگیدند و زحمت 
کشیدند. خواست خدا این بود که بازی مساوی 
شود.« کودایی درباره بازی های بعدی هم افزود: 
» ان شاءا... با همین قدرت ادامه بازی ها را انجام 
بدهیم و بتوانیم با نتایج خوب، دل مردم عزیز ایران 
را شاد کنیم.« مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی 
فوتبال بانوان هم در پایان بازی گفت: »برای برد 
به مصاف هند آمدیم و به خاطر انــرژی که مردم 

برای ما می فرستادند دوست داشتیم از این بازی 
امتیاز بگیریم.اولین بازی در تورنمنت ها سخت 
ترین مسابقه است. با توجه به این که بازیکنان ما 
اولین حضور خود را تجربه می کردند و در 5-4 
ماه اخیر بازی تدارکاتی نداشتند اما بر تیم حریف 
غالب بودند. همه دیدند تیم ما تمام تالش خود 
را انجام داد تا از نام ایران دفاع کند.« وی درباره 
بهترین بازیکن تیم اش در این دیدار، افزود: »از 
بودند.  بازیکن  بهترین  بازیکنانم  همه  من  نظر 
البته یکی از بهترین بازیکنان ما زهره کودایی بود 
که عملکرد قابل قبولی داشت.« با وجود عملکرد 

خوب تیم ملی فوتبال بانوان ایران در چند ماه اخیر 
در مسابقات مختلف دیدارهای این تیم همچنان 
جایی در رسانه ملی ندارد و پخش نمی شود که این 
مسئله با انتقاد فوتبال دوستان و کاربران فضای 
مجازی مواجه شد و آن ها ایــن ســوال را مطرح 
کردند که با وجود پوشش مناسب و داشتن حجاب 
چرا مسابقه تیم ملی زنان پخش نمی شود. گفتنی 
است تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در دومین 
مسابقه خود فردا از  ساعت 13:30 در ورزشگاه 

مومبای شهر بمبئی به مصاف تیم چین 
قهرمان 8 دوره مسابقات می رود.

پیشنهاد گاالتاسرای به کوین یامگا 

آقای گل استقالل در مسیر مامه تیام؟
گروه ورزش/ درخشش کوین یامگا در ترکیب استقالل باعث شده ستاره 
فرانسوی آبی ها توجه هــواداران را جلب کند و در بین طرفداران این تیم 
ــود.در این بین شایعه عجیبی از طرف سایت ترانسفرمارکت  محبوب ش
مطرح شده و این سایت ادعا کرده ممکن است یامگا به تیم گاالتاسرای ترکیه 
بپیوندد. شایعه ای که البته با توجه به قرارداد دوساله این بازیکن با استقالل، 
کمی دور از ذهن به نظر می رسد. با توجه به حساسیت دیدارهای استقالل 
حتی در صورتی که باشگاه ترکیه ای پیشنهادی هم برای یامگا بدهد، بعید 
است مجیدی با جدایی بهترین گلزن خود موافقت کند.این بازیکن 25 ساله 
از تیم وایله بلدکلوب به استقالل پیوست و با این که پست تخصصی اش وینگر 
راست است اما در فاز هجومی عملکرد بسیار خوبی داشت و در نیم فصل 
نخست با زدن 7 گل و دادن سه پاس گل ،بهترین و موثرترین بازیکن آبی ها 
شد. کوین یامگا در جدول گلزنان لیگ برتر هم با 7 گل در رده دوم و پس از 
گادوین منشا مهاجم آفریقایی مس رفسنجان که 8 گل زده بهترین گلزن لیگ 
بیست و یکم تا پایان هفته پانزدهم است. البته استقاللی ها در چند سال اخیر 
به خاطر مشکالت مالی مجبور به ستاره فروشی شده اند و چند سال پیش مامه 
تیام مهاجم سنگالی پس از درخشش در تیم استقالل مشتری 
خارجی پیدا کرد و استقالل هم با فروش او موافقت کرد. هم 
اکنون اگرچه استقالل به واسطه عقد قرارداد 500 میلیاردی 
با یک کارگزار مشکل مالی سال های قبل را ندارد با این حال 
نوع قراردادهایی که در این باشگاه یا دیگر باشگاه های 
ایرانی بسته شده باعث نگرانی هواداران استقالل 
شده اســت. معموال بازیکنان و مربیان خارجی 
بندهایی در قراردادهای شان می گنجانند که 
در فوتبال دنیا متعارف نیست اما مدیران باشگاه 
ــران به آن ها تن می دهند و بازیکن و  هــای ای
مربی به راحتی در نیم فصل یا کوران مسابقات 
با دریافت پیشنهاد بهتر جدا می شود. حاال هم 
هواداران استقالل که از عملکرد یامگا راضی هستند و 
تیم شان هم در صدر جدول قرار دارد نگران فروش این 
ستاره آفریقایی- فرانسوی و تضعیف تیم شان شده اند.

گزارش

استقاللی ها به تیم ملی 
دعوت نمی شوند

سرمربی تیم فوتبال بزرگ ساالن کشورمان 
بــه تیم  بازیکنان استقالل  ــوت نشدن  از دع
ملی خبر داد.بــا اعالم دراگــان اسکوچیچ، به 
آبی  اردوی  بر  حاکم  کرونایی  شرایط  دلیل 
پوشان، تیم ملی به احتمال زیــاد نمی تواند 
از بــازیــکــنــان اســتــقــالل اســتــفــاده کند.تیم 
ــای هفتم و  ملی فوتبال کشورمان در روزهـ
دوازدهـــم بهمن به ترتیب با تیم های عــراق و 
ــدار خواهد داشــت. امــارات متحده عربی دی

اعالم زمان برگزاری دیدار 
هوادار و استقالل

طبق اعالم روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال 
ایران، پس از تکمیل مستندات ارائه شده توسط 
باشگاه و انطباق آن هــا با نتایج آزمایش های 
ــرای رعایت  دریــافــت شــده توسط ایفمارک، ب
سالمت  از  حفاظت  و  بهداشتی  پروتکل های 
بازیکنان هر دو تیم، مسابقه بین تیم های هوادار 
تهران و استقالل از هفته شانزدهم لیگ برتر 
فصل 1401-1400 با 4 روز تاخیر )چهارشنبه 
6 بهمن 1400( در ورزشــگــاه انقالب کرج، 
راس ساعت 17 آغاز می شود.پیش از این قرار 
بود بازی استقالل و هوادار )شنبه 2 بهمن ماه( 
برگزار شود که به )سه شنبه 5 بهمن( موکول 
شد، اما بالفاصله سازمان لیگ اعالم کرد که این 
مسابقه )چهارشنبه 6 بهمن( برگزار می شود.

حضور درویش در تمرین 
پرسپولیس

ــد بــاشــگــاه  ــدی ــا درویــــش مــدیــرعــامــل ج رضـ
ــا حــضــور در ورزشــگــاه  پرسپولیس دیـــروز ب
درفــشــی فــر دیـــداری بــا بازیکنان و اعضای 
کادر فنی این تیم داشت.پیش از این یحیی 
ــاره مشکالت   گل محمدی گالیه هایی را درب
مالی تیم اش مطرح کرده بود و به نزدیکان خود 
گفته بود در صورت حل نشدن مشکالت، بعد از 
بازی با فوالد از پرسپولیس جدا می شود. با این 
حساب به نظر می رسد حضور درویش در تمرین 
پرسپولیس به این موضوع ارتباط داشته باشد.

حرف آخر اسکوچیچ درابره وریا و رضاییان

سبک ابزی آن ها به درد 
تیم من منی خورد 

دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان روز گذشته 
مهمان برنامه ورزش و مردم بود و درباره موضوعات مهمی صحبت 
کرد.در حالی که دراگان اسکوچیچ روبه روی پیمان یوسفی، درباره 
موضوع پاداش جام جهانی و نحوه تقسیم آن توسط فدراسیون فوتبال 
کرواسی صحبت می کرد، ناگهان بحث به سمتی دیگر تغییر کرد و 
اسکوچیچ که تاکنون در این باره حرفی به زبان نیاورده بود، به صراحت 
در زمینه شایعات درباره دعوت نشدن غیر فوتبالی از برخی بازیکنان 
اظهارنظر کرد.وریا غفوری، یکی از بازیکنانی بود که به قرارنگرفتن 
اسمش در فهرست تیم ملی معترض بود که البته با ادبیاتی تندتر این 
اعتراض خود را نشان داد و حتی گفت که »از خیلی وقت پیش، روی اسم 
من خط قرمز کشیدند در غیر این صورت بحث نبودن من در فهرست 
جدید تیم ملی هیچ توجیه فنی ندارد.«اسکوچیچ در این گفت وگو به 
روشنی گفت که مشکل اش با وریا غفوری »سبک بازی، نوع جایگیری 
در دفاع و چگونگی کار دفاعی« است و همچنین نام رامین رضاییان را 
هم در این دسته بندی گذاشت تا مشخص شود در آینده نیز عالقه ای 
به دعوت از آن ها ندارد.سرمربی کروات تیم ملی در این باره گفت: 
»جدا از آن وریا االن 35 ساله است و در مصاحبه اش گفته بود که من 
در هر بازی11-12 کیلومتر می دوم اما این موضوعی نیست که برای 
من اهمیت داشته باشد.برای من مهم این است که چگونه  جایگیری 
دفاعی  و چگونه کار دفاعی می کند. می توانم ادعا کنم که وریا و بازی 
او را بیشتر از خودش می شناسم. این تصمیم یک تصمیم ورزشی و 
شخصی است و فقط نظر من است.با رامین رضاییان هم همین طور، با 
خود او مشکلی ندارم و به همین دلیل ،انتخابم شخص دیگری است. 

این هم یک تصمیم حرفه ای است و مسئولیتم این است.« 
اما این شاید یکی از آشکارترین مصاحبه های یک 
سرمربی تیم ملی درباره دعوت نکردن از بازیکنی باشد؛ 
به خصوص این که وی در این مدت سکوت تمام و کمالی 

داشت اما سرانجام زبان به سخن گشود.او پس از 
این که از مطالبات مالی ملی پوشان حمایت کرد، 

گفت: »از این فرصت می خواهم استفاده کنم و از 
صحبت هایی که درباره ام گفته می شود، گالیه 

کنم. القابی مثل دالل و... که می گویند. چند 
روز پیش یک مصاحبه خواندم از بازیکنی که 

گفته بود دلیل دعوت نکردن من غیرفنی 
است. باید تاکید کنم که بازیکنان فقط به 
دالیل فنی دعوت می شوند یا نمی شوند.«

تهدید به اخراج شجاع از الریان
راشد بن ناصر آل خلیفه نایب رئیس سابق باشگاه الریان در مصاحبه ای بلند با 
نشریه »الوطن« قطر به وضعیت بد این روزهای تیم پرداخت و خواهان اخراج تمام 
لژیونرهای الریان جز یاسین براهیمی الجزایری شد.شجاع خلیل زاده مدافع 
ملی پوش کشورمان یکی از لژیونرهای این فصل الریان در کنار خامس رودریگز 
ستاره سابق رئال است ولی این مسئول سابق باشگاه الریان به شدت از هر دو 

بازیکن انتقاد کرد.نایب رئیس سابق باشگاه الریان در این زمینه، گفت:»به نظرم 
باشگاه باید فوری تمام لژیونرها به جز یاسین براهیمی الجزایری را از لیست تیم خط 
بزند و جایگزین های مناسبی برای آن ها پیدا کند.استفان انزونزی لژیونر فرانسوی 
با وجود این که در تیم های بزرگی بوده ولی برای الریان کاری نکرده تا بتواند در تیم 

ماندگار باشد. «

یک شنبه 3 بهمن       

نفت مسجد سلیمان-پیکان ساعت 15

تراکتور تبریز-گل گهر سیرجان  
ساعت 15  

ذوب آهن اصفهان-صنعت نفت آبادان
  ساعت 15

آلومینیوم اراک-پدیده مشهد  
ساعت 15  

امروز       

 مس رفسنجان
 سپاهان 

ساعت 15  
 پرسپولیس

 فوالد خوزستان
ساعت 17  

چهارشنبه 6 بهمن       

 هوادار تهران
 استقالل

ساعت 17  

دوشنبه 4 بهمن       

 فجر سپاسی شیراز
 نساجی

ساعت 15  

   برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر

آغاز دور برگشت برای استقبال 
از تعطیالت یک ماهه

پرسپولیس و فوالد 
شام آخر یحیی؟



سینما و تلویزیون شنبه 2 بهمن ۶1400
19 جمادی الثانی 1443.شماره 20858

 مائده کاشیان  

کامبیز دیرباز در برنامه رادیویی 
نقش  گفته  هشت«  »استودیو 
»شهنام« در »آقازاده« آن چیزی 
نــبــوده کــه بــه او گفته بــودنــد و 
دلخوری هایی که پیش آمده، 
باعث شده تنها در صورت کامل بودن فیلم نامه، 

نقشی را بپذیرد.

فصل  در  جمشیدی  ســـروش 
سوم مسابقه کمدی »جوکر« به 
علیخانی  احسان  کارگردانی 
حضور داشته اســت. علیرضا 
استادی، سیاوش چراغی پور 
و رضا شفیعی جم از دیگر رقبای او هستند که 

نام شان اعالم شده است.

هدیه تهرانی فیلم »فرزند صبح« را 
آماده اکران دارد و خرداد 1401 
با این فیلم در سینما دیده می شود. 
افخمی در برنامه رادیویی »پارک 
شهر« از اکران فیلمش همزمان با 

ارتحال امام خمینی)ره( خبر داده است.

فرهاد جم بــازی در سریال »راز 
ناتمام« ساخته امین و علی امانی را 
به پایان رساند. او در این مجموعه 
که درباره شهید محمدجواد باهنر 
و شهید محمدعلی رجایی ساخته 

شده، نقش شهید باهنر را ایفا کرده است.

بهرام رادان 24 بهمن با سریال 
»جــیــران« به کارگردانی حسن 
فتحی به نمایش خانگی می آید. 
طبق آن چه در بیانیه فیلیمو آمده، 
علت تاخیر دوباره در انتشار سریال 

»اعمال برخی مالحظات محتوایی« بوده است.

چهره ها و خبر ها

مدتی  از  پــس  زنجانپور  اکبر 
تلویزیون در سریال  از  دوری 
»ضد« کاری از ابراهیم شیبانی 
ایفای نقش کرده است. بهاره 
کــیــان افــشــار، آرش ظلی پور، 

حسام منظور و سعید چنگیزیان از دیگر بازیگران 
این مجموعه امنیتی اند.

سینمای جهان

سریال »گودزیال« ساخته می شود

دنیای هیوالیی »گــودزیــال« که تا به حــال روی 
ــرار اســت در یک  ــود، حــاال ق پــرده هــای سینما ب
همکاری بزرگ وارد صفحه کوچک هم بشود تا 
نبرد بین غول های برنامه های آنالین را داغ تر کند.
ــزارش مهر، اپــل تــی وی پــالس با استودیوی  به گ
لجندری شریک شــده تا یک سریال الیــو اکشن 
اورجینال بر پایه گودزیال و کایجوها بسازد. لجندری 
از فیلم سال 2014 »گودزیال« مشغول ساخت 
فیلم هایی دربــاره دنیای این هیوالها بوده است. 
بعد از فیلم اول، این شرکت یک دنیای سینمایی 
هیوالیی درست کرد که کونگ و تایتان ها هم به آن 
راه یافتند. فیلم های این دنیای سینمایی روی هم 
رفته حدود دو میلیارد دالر در باکس آفیس جهانی 
فروخته اند.به گفته اپل، داستان سریال جدید پس از 
نبرد بزرگ بین گودزیال و تایتان ها به وقوع می پیوندد 
که سان فرانسیسکو را تخریب کرد و به همه نشان 
داد هیوالها واقعی هستند. داستان آن ها درباره 
یک خانواده است که رازهای دفن شده اش را کشف 
می کند و متوجه ارتباطش با سازمان »مانارک« 

می شود که کارش شکار هیوالهاست.

  ارزش سهام نتفلیکس کاهش یافت 

پیش بینی نتفلیکس درباره میزان افزایش تعداد 
مشترکان در سال 2022 باعث کاهش چشمگیر 

ارزش سهام این غول دنیای سرگرمی شد.
به گــزارش خبرآنالین، در حالی که در دوران 
نتفلیکس  مشترکان  تعداد  کرونا،  همه گیری 
افزایش چشمگیری داشــت و ســال گذشته به 
222 میلیون کاربر رسید که در دنیا بی رقیب 
است، پیش بینی های این کمپانی نشان می دهد 
که در سال 2022 رشد تعداد مشترکان پایین تر 
از انتظارات خواهد بود. سال 2020 همزمان با 
شروع همه گیری کرونا نزدیک به 40 میلیون نفر 
به مشترکان نتفلیکس افزوده شد. سال 2021 
هم 1۸ میلیون و ۶00 هزار کاربر دیگر به این 
ــزوده شدند. این در حالی است که در  جمع اف
سه ماه نخست سال 2022 افزایش دو میلیون 
و ۵00 هــزار مشترک پیش بینی شــده اســت و 
همین شوک با سقوط 20 درصدی ارزش سهام 

این کمپانی بزرگ همراه شد.

ــال پلیسی  ــری ــران جــدیــد س ــگ ــازی یــکــی از ب
ــروش محمدزاده،  »نـــوار زرد 2« ساخته س
محمود پاک نیت اســت که در ایــن فصل به 
جای زنده یاد سیروس گرجستانی، نقش پدر 
»کاوه کیهان« را بازی کرده. عالوه بر او، دیگر 
بازیگران سریال نیز به کلی تغییر کرده اند و 
ماجرای زندگی سرگرد »کاوه کیهان« در کنار 
پرونده های پلیسی مختلف، با گروه جدیدی 
روایت می شود. به بهانه پخش این سریال، با 
محمود پاک نیت درباره حضور در این مجموعه 

و تغییر عوامل آن گفت وگو کردیم.

فصل اول »نوار زرد« را تماشا کرده بودید؟	 
نــه نــدیــده بـــودم و خوشحالم کــه ســریــال را 
ندیدم، چون شاید تحت تاثیر قرار می گرفتم 
و شخصیت را شبیه سازی می کردم. وقتی 
شده،  پخش  قبال  سریال  اول  فصل  گفتند 
متوجه شدم نقش این شخصیت را مرحوم 

سیروس گرجستانی بازی کرده بودند.

پس الزم نبود برای تداعی آن شخصیت ها 	 
و فصل اول، شباهتی میان شخصیت ها وجود 

داشته باشد؟
نه، چون همه شخصیت ها عوض شدند، حتی 
فیلم بــردار و عوامل سریال هم تغییر کرده 
بودند، این طور نبود که فقط بازیگران عوض 

شده باشند.

چه شد که بازی در فصل دوم این مجموعه 	 
را پذیرفتید؟

من با همین دفتر )موسسه فرهنگی هنری 
صبا( در سریال »گیلدخت« مشغول همکاری 
بودم، زمانی که این سریال تمام نشده بود، به 
من بازی در »نوار زرد 2« را پیشنهاد دادند، 
فیلم نامه را فرستادند و خــوانــدم. اول که 
شنیدم آقــای گرجستانی این نقش را بازی 

کــرده بــودنــد، قبول نــکــردم و قصد داشتم 
نپذیرم، بعد به اصــرار مدیر تولید که گفتند 
هیچ ارتباطی وجود ندارد و با توضیحاتی که 
دادند، به دلیل همکاری با گروهی که داشتم 

با آن ها کار می کردم، پذیرفتم.

پس دوست نداشتید نقشی را که مرحوم 	 
گرجستانی بازی کرده بودند، ایفا کنید.

بله. به طور کلی دوست ندارم وقتی یک بازیگر 
نقشی را بازی می کند، بعدا بروم به جای او 

نقشش را ایفا کنم.

چــون فصل اول سریال با گــروه دیگری 	 
ساخته شده بود، نگران استقبال مردم از 

فصل 2 نبودید؟
نه، وقتی قصه را خواندم متوجه شدم قصه 
ــودم هم  ــت. زمانی که خ بسیار گیرایی اس
سریال را تماشا می کنم واقعا جذابیت دارد. 
یک کار پلیسی است که گره ها و تعلیق های 
خوبی دارد و تماشاگر را به دنبال خودش 

می کشاند، به نظر من کار خوبی است.

مخاطبان به تغییر گروه بازیگران سریال در 	 
فصل جدید، حساس هستند و گارد می گیرند.

ممکن است من نقشی را در یک نمایش نامه 
بازی کنم، یک شخصیت دیگر هم این نقش 
را در همان نمایش نامه، در شهر دیگری بازی 
کند، این دو هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند. 
اگر من در جایگاه تماشاگر باشم، می روم هر دو 
کار را تماشا می کنم که ببینم هرکدام از آن ها 
چه کرده اند، بــرای مِن بازیگر جــذاب است. 
فرض کنید »مکبِث« شکسپیر را 100 هزار نفر 
بازی کرده اند یا فیلم آن را روس ها ساخته اند، 
ساخته اند.  هم  ها  آمریکایی  و  انگلیسی ها 
ــد، دیــدن  ــدارن هیچ ارتــبــاطــی بــه همدیگر ن
هرکدام از آن ها جذاب است چون هرکدام از 
این کارگردانان یک ُبعد از این شخصیت ها 
را پررنگ کردند. مثال یک نفر ممکن است 
»حسادت« اتللو را پررنگ کند و دیگری »قهرمان 
بودن« او را. این به دیدگاه کارگردان برمی گردد 
که در قصه ای که یک بار اجرا شده، مردم دیدند 
و حاال قرار است بار دوم هم با آدم های دیگری 

ببینند، چه چیزی را پررنگ کند.

به نظرتان ویژگی و امتیاز سریال »نــوار 	 
زرد2« به عنوان یک سریال پلیسی چیست؟

ما کارهای پلیسی خارجی زیادی دیده ایم و 
هیچ وقت نباید سعی کنیم شبیه سازی کنیم، 

چون فرهنگ، جامعه و بینش ما با اروپایی ها 
و آمریکایی ها بسیار متفاوت است. به نظر من 
سالح دست گرفتن و حتی طرز راه رفتن یک 
پلیس ایرانی با آمریکایی فرق می کند. خیلی 
بد است که در ایران کمتر کار پلیسی ساخته 
می شود، در حالی که اتفاقاتی که در جامعه 
ما می افتد، بسیار زیاد است و با نمایش آن ها، 
مــردم از محیط زندگی شان آگــاه می شوند. 
کارهای پلیسی که ساخته می شود بر اساس 
پرونده هایی هستند که در ایران اتفاق افتاده 
و داریم پلیس و جامعه خودمان را با امکانات 
خودمان بررسی می کنیم، هرچند این امکانات 
کم باشد اما تالش می کنیم به بهترین وجه اجرا 
شود. واقعا در این سریال چیزی از امکانات 
کم و کسر نگذاشتند، ماشین پلیس، اداره 
ــرادی که در اداره پلیس هستند،  پلیس، اف
به کــار گرفته شدند و سعی شــده همه چیز 
بسیار عادی و طبیعی باشد تا مردم بتوانند 
درک کنند. من خودم وقتی کاری را تماشا 
می کنم، هرگز به عنوان بازیگر یا کسی که 
عضوی از آن است نمی بینم، به عنوان یک 
بیننده عام تماشا می کنم، چون می خواهم 
میزان تاثیرگذاری اش را بسنجم و نمی خواهم 

اشکاالتش را بگیرم.

به تازگی در هر دو سریال »جشن سرُبرون« 	 
و »گیلدخت« نقش   خان را ایفا کردید، کدام 

نقش برایتان جذاب تر بود؟
بله نقش دو خان کامال متفاوت را بازی کردم 
و هر دو برایم جــذاب اســت. یکی از نقش ها 
شخصیتی مثبت و دیگری شخصیتی بسیار 

خشن و مطیع و فرمانبردار است.

در سریال »سنجرخان« هم حضور دارید.	 
بله، در »سنجرخان« هم نقش یک شخصیت 
منفی را بازی کردم که االن به دلیل مسائل 
مالی، کار تقریبا تعطیل شده است. متاسفم 
برای صداوسیما که در دادن بودجه به چنین 
سریالی که می تواند کار ارزشمندی باشد 
ــت، یک  چــون یک کــار تاریخی و مستند اس
مقدار کوتاهی می کند و کار عقب افتاده است.

نیت برای جانشینی سیروس گرجستانی تردید محمود پاک 
بازیگر پیش کسوت سینما و تلویزیون در گفت وگو با خراسان، از تجربه بازی در فصل دوم »نوار زرد« با عوامل و بازیگران جدید آن می گوید
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یادمان  

خبرنگار پیش کسوت »خراسان« درگذشت

 محمدحسین ملکی
   خبرنگار وفادار روزنامه ما

نوائیان – دیروز یکی 
از روزنـــامـــه نـــگـــاران 
پیش کسوت خراسان 
قدیمی  اهــالــی  از  و 
تحریریه مــا، دارفانی 
را وداع گفت؛ زنده یاد 
مـــحـــمـــدحـــســـیـــن 
ملکی. بـــرای مــن که 

مدت هاست دربــاره تاریخ روزنامه خراسان کار 
می کنم، مرحوم ملکی یک گنج ارزشمند و حاوی 
اطالعات ذی قیمت نایاب بود؛ روزنامه نگار عهد 
ــاورس« و خبرگرفتن های میدانی و تلفنی  »گـ
عجیب و غریب. او که دیروز، در حدود 93 سالگی 
درگذشت، در چکنه به دنیا آمد؛ ابتدا در کسوت 
معلمی فعالیت  می کرد و البته، تا بازنشستگی، 
ــدارس مشهد و  ایــن کسوت را حفظ کــرد و در م
نیشابور، به تدریس پرداخت. او بعدها و در سال 
1338ش به روزنامه خراسان پیوست و خبرنگار 
افتخاری روزنامه در بخش سروالیت نیشابور بود. 
زنده یاد محمدحسین ملکی، در سال 1348ش به 
مشهد منتقل شد و از آن به بعد، کار حرفه ای خود 
را در روزنامه خراسان آغاز کرد و در کنار معلمی، 
به خبرنگاری هم اشتغال داشــت. او برایم نقل 
می کرد که در ابتدای کار، بیشتر به پوشش اخبار 
مربوط به حوادث مشغول بوده است؛ خودش با 
خنده می گفت که »هر روز خبر چاقوکش ها را به 
روزنامه مــی آوردم!« زنده یاد ملکی، حافظه ای 
عجیب و دقیق داشت و حتی در واپسین سال های 
زندگی  هم، جزئیات را خوب به خاطر می آورد؛ او 
همیشه دوست داشت که یاد پیش کسوتان عرصه 
خبر و به ویژه خبرنگاران روزنامه خراسان که طی 
72 سال گذشته، به ثبت و نشر خبر برای مردم 
این خطه پرداخته اند، زنده  بماند و بارها، بعد از 
انتشار اخبار مربوط به خراسان قدیم، با روزنامه 
تماس می گرفت و مرا مرهون لطف و مهربانی خود 
می کرد. مرحوم ملکی، همیشه با افتخار از دوران 
خبرنگاری اش در خراسان می گفت و این روزنامه 
را سرمایه ای گران بها می دانست و با این که از سال 
1361ش به بعد، ارتباط کاری با روزنامه نداشت 
و به دلیل افزایش سن، دوران بازنشستگی را در 
منزل سپری می کرد، اما ارتباطش با تحریریه 
برقرار بود و همیشه به یادمان می آورد که چه تاریخ 
زرینی پشت نام روزنامه خراسان پنهان است؛ 
زنده یاد محمدحسین ملکی، وفادارترین خبرنگار 
روزنامه ما بود. شنیدن خبر درگذشت او، برای من 
و همه اهالی روزنامه خراسان، تلخ است. خداوند 

او را غرق رحمت بی منتهای خویش کند.
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جواد نوائیان رودســری – دوم بهمن ماه سال 
1357، درحالی که سراسر ایــران، در تب و تاب 
ورود امام خمینی)ره( به سر می برد و درگیری ها 
میان بقایای رژیم پهلوی و مردم به اوج خودش 
رسیده بود، هــزاران نفر از مردم منطقه چهارراه 
ــراف آن،  خواجه ربیع مشهد و خیابان های اط
در جایی که امــروزه به »ســه راه کاشانی« معروف 
است، گرد هم آمدند. این گردهمایی، چنان که 
آن روزهــا مرسوم بــود، یک تظاهرات سیاسی با 
شعارهای خاص آن محسوب نمی شد، اما حرکتی 
با ماهیت صددرصد انقالبی بود. در این روز، آیت ا... 
سیدکاظم مرعشی، از علما و مراجع وقت شهر 
مشهد نیز، به جمع مردم پیوست تا در این اقدام 
انقالبی سهیم باشد. اما این اقــدام انقالبی چه 
بود؟ یکی از برنامه های مردمی در شهر مشهد طی 
روزهای پرالتهاب انقالب که درواقع به نوعی، اعالم 
رسمی عدم مشروعیت رژیم شاه محسوب می شد، 
تغییر نام خیابان ها و اماکن عمومی شهر بود؛ 
کاری که حدودًا از آبان سال 1357، با تغییر نام 
بیمارستان »ششم بهمن« در خیابان کوهسنگی، 
به »17 شهریور« آغاز شد. در این روز هم، یعنی 
روز دوم بهمن، مــردم جمع شده بودند تا ضمن 
پاسداشت یــاد و خاطره شهید »محسن مباشر 
کاشانی«، آن محل را به یاد وی و حماسه ای که 
آفرید، »سه راه کاشانی« بنامند. با گذشت 43 سال 
از آن روز به یادماندنی، نام شهید »محسن مباشر 
کاشانی« بر این سه راه و البته خیابانی طویل و چند 
کیلومتری متصل به آن تا چهارراه شهید گمنام 
)مقدم طبرسی(، به یادگار مانده است و مشهدی ها 
ــه راه و خیابان را با نــام آن شهید بزرگوار  ایــن س
می شناسند. اما مگر محسن مباشر کاشانی چه 
کرده بود که در میان خیل عظیم شهدای انقالب، 
این گونه نظرها را به خود جلب کرد و در قلب ها جا 
گرفت؟ به مناسبت روز نام گذاری »سه راه کاشانی« 

که باید آن را یکی از روزهای خاص تاریخ انقالب 
مشهد بدانیم، در نوشتار پیش رو، از شهید محسن 

مباشر کاشانی و حماسه ماندگار او خواهیم گفت.

الگوبرداری از سخنرانی های آیت ا... خامنه ای	 
شهید کاشانی در سال 1335ش به دنیا آمد؛ در 
خانواده ای که از نظر اقتصادی، وضعیتی متوسط 
به پایین داشت. خانواده مباشر کاشانی در حوالی 
محسن  بــودنــد.  ساکن  »حسین باشی«  کوچه 
دوران ابتدایی و دبیرستان را در این محله قدیمی 
مشهد گذراند و در نوجوانی، با امام خمینی)ره( 
و نهضت اسالمی آشنایی پیدا کرد. او خیلی زود 
وارد فعالیت های مبارزاتی شد و به همین دلیل، 
برساند؛  پایان  به  را  دبیرستان  دوره  نتوانست 
محسن را از مدرسه اخــراج کردند. گزارش ها و 

روایت هایی وجــود دارد که نشان می دهد او، 
به عنوان یک جــوان مسلمان و مخالف 

ــم پهلوی، درحــالــی کــه تنها 19  رژی
سال داشت، به سخنرانی در برخی 

جلسات مذهبی می پرداخت و برای 
مدتی هــم، تحت تعقیب ســاواک 
قـــرار داشـــت. در هــمــان سال ها 

ــت ا...  بود که به سخنرانی های آی
خامنه ای عالقه فراوانی پیدا کرد. 

در برخی از آن ها حاضر می شد و نوار 
کاست تعدادی از این جلسات را هم تهیه 
می کرد و با دقت گوش مــی داد. برخی 

حتی  که  معتقدند  دوستانش  از 
می کوشید در بیان و نوع 

سخنوری هم، 

از آیت ا...خامنه ای الگوبرداری کند. به هر حال، 
شرایط زندگی و فعالیت سیاسی و اجتماعی، برای 
پسر شکرا... مباشر کاشانی و عصمت نعیمی، به 
دلیل مبارزات و اعتقاداتش، سخت و دشوار شد. 
شاید همین مسئله او را ناچار کرد که به خدمت 
سربازی بــرود. محسن را پس از گذراندن دوره 
آموزشی، به همدان فرستادند و او، درســت در 
دوران اوج گیری انقالب اسالمی، روزهای خدمت 

سربازی خود را در این شهر گذراند.

آن تاسوعای متفاوت	 
شهید کاشانی در دوره سربازی هم، از فعالیت های 
انقالبی فارغ نبود و گاه تا مرز لو رفتن و گیر افتادن 
پیش رفت، اما هربار توانست خودش را از مهلکه 
بیرون بکشد. تا این که روز یک شنبه، 19 آذرماه 
ســـال 1357 فـــرارســـیـــد؛ روز 
تاسوعای حسینی. در این 
روز، تمام ایران، با الهام 
از واقــعــه کربال و قیام 
ســیــدالــشــهــدا)ع( به 
میدان آمدند تا دربرابر 
رژیم پهلوی بایستند. 
ــای ارتـــش در  ــان ه ــگ ی
شهر همدان، مأموریت 
سرکوب تظاهرکنندگان 
را پیدا کردند. محسن مباشر 
کاشانی در زمــره گروهی از 
سربازان بود که به میدان 
ــزی شهر  ــرکـ مـ
همدان 

فرستاده شد تا راه مردم را سد کند. در همان ساعات 
اولیه، مقاومت مردمی، کار را از تیراندازی هوایی 
به شلیک مستقیم گلوله به سمت تظاهرکنندگان 
کشاند. استاندار همدان شخصًا به میدان آمده بود 
تا بر کار سرکوب نظارت داشته باشد. فرماندهان 
نظامی، سربازان را به خط کردند. محسن مباشر 
کاشانی در کنار دیگر سربازان ایستاده بود و حاال، 
قرار بود فرمان شلیک به طرف مردم بی دفاع را اجرا 
کند؛ اما او نمی توانست. مردمی که پیِش روی او 
ایستاده بودند، هموطنان محسن بودند؛ ایرانیانی 
که از ظلم و جور شاه و رژیم او به جان آمده بودند و 
یک صدا حق خود را مطالبه می کردند. محسن 
کاشانی، این بار تاب نیاورد، فرمان شلیک که صادر 
شد، لوله اسلحه را به سمت فرمانده چرخاند و اول 
او را هدف قرار داد. بعد از آن به طرف استاندار رفت 
و به او هم شلیک کرد و کوشید از منطقه بگریزد؛ اما 
تعقیب و گریز مأموران رژیم، محسن را ناچار کرد 
که از شهر بیرون برود و خودش را به کوه های الوند 
برساند. آن جا بود که محاصره اش کردند، خواستند 
که بی قید و شرط تسلیم شــود، اما او در مکتبی 
پرورش یافته بود که تسلیم شدن در برابر ظالم و 
پذیرفتن ذلت را، ننگ می دانست. محسن مباشر 

کاشانی، ساعتی مقاومت کرد، اما گلوله هایش رو 
به اتمام بود و از هر طرف او را نشانه گرفته بودند. 
درنهایت، گلوله ای از قلب محسن گذشت و او، در 

خون خودش غلتید.

ماندگاری یک حماسه	 
خبر مقاومت شهید محسن مباشر کاشانی در سراسر 
ایران پیچید و شور غریبی در میان مردم به وجود آورد. 
همه می خواستند بدانند که این جوان مشهدی 
کیست که چنین مردانه دربرابر ظلم ایستاده و از 
جان خود گذشته است؟ دژخیمان رژیم، برای مدتی   
از تحویل دادن پیکر شهید به خانواده اش خودداری 
کردند، اما سرانجام، در نیمه دوم دی ماه 57، پیکر 
او به مشهد منتقل شد. انقالبیون مشهد، برای سرباز 
شهیدشان سنگ تمام گذاشتند. با وجود شرایط 
امنیتی حاکم بر شهر، چندهزار نفر در تشییع پیکر 
او حضور یافتند و ده ها خودرو، پشت سر آمبوالنس 
حامل شهید کاشانی، تا بهشت رضا)ع( رفتند. پیکر 
شهید محسن مباشر کاشانی، در کنار آرامگاه شهید 
محمد منفرد، شهید واقعه حمله مزدوران رژیم شاه 
به بیمارستان امام رضا)ع( دفن شد. چند هفته بعد، 
در دوم بهمن سال 1357، یعنی 43 سال پیش 
در چنین روزی، مراسم نام گذاری سه راه و خیابان 
شهید محسن کاشانی را برگزار کردند. کمتر از 
یک سال بعد از این واقعه، یعنی در 18 مهرماه سال 
1358، به همت جوانان کوچه »حسین باشی« 
و دوستان قدیمی شهید محسن مباشر کاشانی، 
کتابخانه و انجمنی به نام »انجمن جوانان مسلمان« 
تشکیل و به مرکزی برای تجمع جوانان مبارز و 

انقالبی تبدیل شد.

راه کاشانی« چگونه نام گذاری شد؟ »سه 

 شهید محسن کاشانی
 سرباز وطن، قهرمان انقالب

 پاسداشت سرباز مشهدی که تحت تأثیر سخنرانی های آیت ا... خامنه ای
 از هدف قرار دادن مردم خودداری کرد، دوم بهمن  1357   با حضور خیل عظیم مردم مشهد برگزار شد 
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی اب اعرتافات تکان دهنده عامالن جنایت در ابزسازی صحنه قتل مشخص شد

 ماجرای دختری که ازدواج عشق های خون آلود در گروه اینستاگرامی!
نمی کند!

دخترم که برای مشورت درباره خواستگارش به 
خانه پدربزرگش رفته بود، دیگر به خانه بازنگشت. 
وقتی ماجرا را از پدرم جویا شدم، فهمیدم که آن ها 

دخترم را در مکان نامعلومی مخفی کرده اند و...
به گزارش خراسان مرد 45 ساله در حالی که بیان 
می کرد حدود 10 روز است دخترم را ندیده ام، 
درباره روزگار آشفته اش به کارشناس و مددکار 
اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت: 21 ساله 
بــودم که بعد از پایان خدمت سربازی با یکی از 
بستگانم ازدواج کردم اگرچه تحصیالت عالیه 
داشتم اما نتوانستم شغلی مناسب و مرتبط با 
تحصیالتم پیدا کنم به همین دلیل با کمک پدر و 
پدرزنم خودرویی خریدم و در یک تاکسی تلفنی 
مشغول کار شــدم. به این دلیل که اوضــاع مالی 
خوبی نداشتم، زندگی مشترکم را در منزل پدری 
ام آغاز کردم چرا که پرداخت اجــاره منزل برایم 
امکان پذیر نبود و پدرم نیز در خرید مایحتاج زندگی 
به من کمک می کرد تا این که دخترم به دنیا آمد 
و به زندگی خانوادگی مشترک ما صفای دیگری 
بخشید. فتانه با شیرین زبانی هایش بیشتر از همه 
در دل پدر و مادرم جا گرفته بود به طوری که مدام 
در آغوش پدرم بود و مورد محبت و نوازش شدید 
مــادرم قــرار می گرفت. کافی بود فتانه با همان 
زبان کودکانه اش چیزی از پدرم درخواست کند، 
او بالفاصله و به هر طریق ممکن خواسته فتانه را 
برآورده می کرد. دخترم آن قدر به عمه ها و پدر و 
مادر من وابسته شده بود که به سختی راضی می 
شد شب را در طبقه پایین )محل سکونت من( 
سپری کند. هرگاه من و همسرم به خاطر رفتارهای 
بی ادبانه کودکی او را سرزنش می کردیم یا چشم 
غره می رفتیم تا کار زشتی را تکرار نکند، بی درنگ 
ــزان مورد  به آغــوش پــدرم پناه می برد و اشک ری
حمایت خانواده پدری ام قرار می گرفت. کار به 
جایی رسید که من و همسرم نمی توانستیم در 
تربیت او دخالت کنیم یا او را از انجام کاری بازداریم. 
باالخره پس از سال ها زندگی در کنار پدر و مادرم 
و در حالی که فتانه به 10 سالگی رسیده بود، 
خانه کوچکی را با وام خریدیم تا به طور مستقل 
زندگی کنیم. وقتی از منزل پــدرم دور شدیم، 
رفتار فتانه نیز آرام آرام بهتر شد به طوری که دیگر 
از من و مادرش حرف شنوی داشت و کمتر به خانه 
پدربزرگش رفت و آمد می کرد. زندگی مشترک ما 
رنگ خوشبختی به خود گرفته بود تا این که کم کم 
سروکله خواستگاران یکی پس از دیگری پیدا شد و 
موقعیت های مناسبی برای ازدواج دخترم فراهم 
آمد، اما متاسفانه پدر و مادرم با اعتقادات خاصی که 
داشتند هرکدام از خواستگاران فتانه را با بهانه های 
پیش پا افتاده تایید نمی کردند و آن ها را در شأن 
خودشان نمی دانستند، به خاطر همین تفکرات نیز 
چهار خواهرم با آن که تحصیالت عالیه دارند، هنوز 
ازدواج نکرده اند و برادرم نیز به دلیل بهانه جویی 
های مادرم و دخالت زیاد در زندگی مشترک آن 
ها همسرش را طالق داد و اکنون همه در کنار پدر 
و مادرم زندگی می کنند. در این شرایط فتانه نیز با 
تفکرات آن ها خو گرفت و دوباره در حالی ارتباط با 
پدربزرگش را بیشتر کرد که آن ها تالش می کردند 
دخترم در این سن و سال ازدواج نکند. خالصه 
یک روز به اتفاق همسرم به منزل پدرم رفتیم و من 
در کمال ادب مقابلش زانو زدم و عاجزانه التماس 
کردم تا به خاطر دوست داشتن های بیش از حد 
مانع ازدواج فتانه نشوند چراکه ازدواج نیز مانند گل 
های بهاری فصل و زمان مناسبی دارد و... . هنوز 
جمالتم به پایان نرسیده بود که پدرم از حرف های 
من رنجید و درحالی که بسیار برآشفته بود به من و 
همسرم گفت امروز در دورانی زندگی می کنیم که 
باید دست زن در جیب خودش باشد و تا هنگامی 
که فتانه تحصیالتش را به پایان نرسانده و شغل 

مناسبی نیز پیدا نکرده است، نباید ازدواج کند.
پدرم با بیان این جمالت در حالی ما را از خانه اش 
بیرون کرد که یقین داشتم بخشی از اظهارات او 
به خاطر لجبازی با همسرم است و قسمتی از آن 
نیز محبت عاطفی و عالقه اش به فتانه که از دوران 
کودکی در آغوش او بزرگ شده بود. حاال دیگر فقط 
پدرم درباره خواستگاران فتانه تصمیم می گرفت و 
او نیز فقط به نظر پدربزرگش احترام می گذاشت. 
از سوی دیگر من و همسرم سعی می کردیم مطابق 
میل دخترمان رفتار کنیم تا چشم هایش گریان 
نشود و اختالفات خانوادگی شدت نگیرد. در 
همین روزها جوانی تحصیل کرده که شغل خوبی 
هم داشت به خواستگاری فتانه آمد. او از هر نظر 
شایسته دخترم بود به طوری که فتانه نیز پذیرفت 
و قرار گذاشتیم تا مراسم عقدکنان را برگزار کنیم 
اما همان شب فتانه برای مشورت با پدربزرگش به 
خانه آن ها رفت و دیگر بازنگشت. پدرم می گوید 
فتانه در جای امنی است اما نمی خواهد به منزل 

شما بازگردد و... .
ــزارش خــراســان حاکی اســت، بــررســی های  گـ
ــاره این ماجرا  کارشناسی و روان شناختی درب
با صــدور دستوری ویــژه از سوی سرهنگ بیژن 
خنجری )رئیس کالنتری سجاد( در دایره مشاوره 

و مددکاری اجتماعی کالنتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

*ایرنا/ سرهنگ فالحی فرمانده انتظامی کنگاور 
گفت: سه شهروند اهل این شهرستان عصر پنج شنبه 
گذشته بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.
*باشگاه خبرنگاران جــوان/ موقوفه ای رئیس 
پلیس پیشگیری تهران گفت: در سرقت از شرکتی 
در محله سنایی، سه نفر با صورتی پوشیده و با تخریب 
گاوصندوق شرکت 50 هزار دالر به همراه تعدادی 
از اسناد را سرقت کردند که یکی از سارقان نگهبان 

شرکت بود و دیگر متهمان نیز تحت تعقیب هستند.
*تسنیم/ بامداد پنج شنبه گذشته دو سرنشین 
جوان پراید بر اثر تصادف شدید با کامیونت در جاده 

خاوران تهران، جان خود را از دست دادند.
*ایرنا/ سرهنگ رضایی فرمانده انتظامی شهرستان 
صحنه گفت: انفجار گاز پیک نیک در یکی از محالت 
شهر صحنه کرمانشاه پنج عضو یک خانواده را زخمی 

و خسارات فراوانی به واحد مسکونی وارد کرد.
*ایرنا/ یک پیرزن ۷0 ساله مریوانی که برای تامین 
غذا و مایحتاج از خانه بیرون رفته و گرفتار برف و 
سرمای شدید شده بود با حضور به موقع نیروهای 

سپاه سروآباد از مرگ حتمی نجات یافت.
*ایرنا/ سردار سید میرفیضی فرمانده انتظامی قم 
از شناسایی و دستگیری چهار متهم و کشف ۸0 ُتن 

میلگرد مسروقه در این استان خبر داد.
*مهر/ طی سه روز اخیر سه حادثه ریلی در منطقه 

راه آهن زاگرس رخ داد که خساراتی در پی داشت.
*ایسنا/ ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران از وقوع 
حریق در 15 مغازه و انبار در ناصرخسرو طی بامداد 

پنج شنبه خبر داد.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ سلمان آدینه 
وند فرمانده یگان امداد پلیس تهران از دستگیری 

سارق تجهیزات گروه فیلم سازی خبر داد.

سجادپور - چند دختر و پسر جوان که در گروه 
اینستاگرامی به دنبال دوستی های خیابانی 
بودند و به النه مجردی یکی از دختران در منطقه 
قاسم آباد مشهد رفت و آمد داشتند، در حالی 
به خاطر همین عشق های هوس آلود دست به 
جنایتی وحشتناک زدند که برخی از اعضای این 

گروه نیز خودکشی کرده اند! 
ــزارش اختصاصی خــراســان، چند دختر  به گ
ــوان که پس از آشنایی در یک گروه  و پسر ج
اینستاگرامی، پرده »عفت« را دریده بودند، این بار 
صحنه عشق های خون آلودی را که به خودکشی 
می رسید، به یک جنایت تکان دهنده گره زدند و 

ماجرای وحشتناکی را به وجود آوردند.
این حادثه تلخ از آن جا شروع شد که »مهران« 
جوان 22 ساله ای که یکی از دوستان نزدیکش 
به خاطر دوستی خیابانی با دختری به نام یاسمین 
معروف به »یاس« خودکشی کرده بود، در شهریور 
گذشته تصمیم گرفت تا به مــزار دوستش در 
بهشت رضــای مشهد بــرود و فاتحه ای برایش 
بخواند. چرا که »س« بعد از افشای رابطه خیابانی 
»یــاس« با یک پسر جوان دیگر با مصرف قرص 

دست به خودکشی زده بود.
اعضای این گــروه اینستاگرامی که در فضای 
مجازی عشق های هوس آلود خیابانی را دنبال 
می کردند، بارها به خاطر همین شکست های 
عشقی اقــدام به خودکشی کــرده که برخی از 
آن ها مانند »یاسمین« به طور اتفاقی از چنگال 
مرگ نجات یافته بودند. آن روز نیز »مهران« کنار 
سنگ مزار »س« نشسته بود که ناگهان چشمش 
به »یاسمین« افتاد. او همان دختری بود که بعد از 
مدتی به جوانی به نام سبحان معروف به »مجتبی« 
دل باخته و موجب شده بود تا »س« دست به 

خودکشی بزند.
»مهران« به سمت »یاسمین« رفت که با دختری 
به نام »محدثه« و پسری به نام »سینا« بر مزار 
جوان دیگری نشسته بودند که او نیز به خاطر 
همین ارتباط های خیابانی و عشق های هوس 
آلود دست به خودکشی زده بود! »مهران« که 
کینه عمیقی از یاسمین داشت، ناگهان سیلی 

به گوش او نواخت. در همین حال »یاسمین« 
نیز تلفنی با دوست پسر دیگرش به نام سبحان 
تماس گرفت و ماجرای کتک خوردنش را برای 
او بازگو کرد ولی سینا و »محدثه« که به تازگی با 
یکدیگر ارتباط داشتند، دخالتی در این ماجرا 
نکردند اما سبحان که به شدت ناراحت شده بود، 
بی درنگ به طرف بهشت رضا)ع( مشهد حرکت 
کرد تا نزد دوست دخترش خودی نشان بدهد و 
غرورش را به رخ بکشد اما »یاسمین« دوباره با او 

تماس گرفت و گفت 
که به خانه بازگردد چرا 
که »مهران« از آن جا 
رفته بود، از سوی دیگر 
ــه نمی  ــان« ک ــح ــب »س
خواست غــرورش نزد 
لگدمال  »یاسمین« 
شـــود از او خــواســت 
عکسی از »مــهــران« 
بفرستد  بــرایــش  را 
تا انتقام سختی از او 
بگیرد. »یاسمین« هم 
تصویری از »مهران« را 
از طریق پروفایل های 
تهیه  اینستاگرامی 
کرد و برای »سبحان« 
فرستاد، از آن روز به 
ــعــد »ســبــحــان« در  ب
تعقیب مهران بــود تا 
نشانی پاتوق او را به 

دست آورد.
او از »سینا« و یکی دیگر از دوستانش به نام 
»محمد« خواست تا در جست وجــوی مهران 
باشند. در همین روزها »سبحان« نقشه دیگری 
هم طرح کرد تا »سینا« را نیز برای گرفتن زهر 
چشم، از »مهران« با خودش همراه کند او به سینا 
گفت: »مهران« برای خواهر تو هم ایجاد مزاحمت 

کرده است! 
سینا جــوان 21 ساله این گــروه اینستاگرامی 
نیز با شنیدن این جمله رگ غیرتش باد کرد و با 

چهره ای خشمگین در پی یافتن »مهران« برآمد. 
حاال دیگر سبحان و سینا یک هدف را دنبال می 
کردند. طولی نکشید که »محمد« )یکی دیگر 
ــروه( »مهران« را در منطقه الهیه  از اعضای گ
مشاهده کرد و موضوع را به دوستانش اطالع داد 
اما آن ها وارد درگیری نشدند چرا که موقعیت 
برای درگیری مناسب نبود. تا این که نیمه های 
شب هشتم مهرماه گذشته وقتی سینا و یاسمین 
در منزل مجردی محدثه شب نشینی داشتند، 

ناگهان سبحان با سینا تماس گرفت و او را از 
پاتوق »مهران« آگاه کرد و بدین ترتیب آن ها سوار 
بر پراید سینا به طرف منطقه الهیه مشهد حرکت 
کردند و با ضربات چاقو و چوب و لگد مهران را در 

یک درگیری مرگبار به قتل رساندند.
ــزارش اختصاصی خــراســان حاکی است،  گ
ــوع ایــن جنایت هولناک، گروه  به دنبال وق
ــده ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس  ورزی
آگاهی خراسان رضوی با دستورات ویژه قاضی 

ابراهیمی )قاضی شعبه 609 دادسرای عمومی 
وانقالب مشهد( وارد عمل شدند و همه عوامل 
مرتبط با این جنایت تکان دهنده را دستگیر 
کردند. پس از اعترافات مقدماتی متهمان در 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
که زیر نظر سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانیان 
صورت گرفت، پنج متهم این پرونده جنایی به 
محل وقوع قتل هدایت شدند تا در حضور مقام 
قضایی صحنه قتل را بازسازی کنند چرا که هنوز 
زوایـــای تاریکی 
در این پرونده به 
چشم می خورد 
کـــه اظـــهـــارات 
مــتــهــمــان بــرای 
قاضی ابراهیمی 
ــده  ــن ــن قـــانـــع ک
نــبــود. بــه همین 
متهمان  ــیــل  دل
کــه تـــعـــدادی از 
آنان فرزند طالق 
توسط  هستند، 
کـــارآگـــاهـــان به 
ــوار اقدسیه  ــول ب
و  شدند  هدایت 
دوربــیــن  مقابل 
قوه قضاییه قرار 
ــنـــد. در  ــتـ گـــرفـ
ــازی  ــازس ــاز ب ــ آغ
که  قــتــل  صحنه 
ــی  ــگ ول ــن ــره س
نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( نیز حضور 
داشت، ابتدا کارآگاه منفرد )افسر پرونده( به 
تشریح خالصه ای از ماجرای دستگیری متهمان 
و اعترافات آنان در مراحل بازجویی پرداخت و 
سپس قاضی ابراهیمی با تفهیم موادی از قانون 
مجازات اسالمی از متهمان خواست تا حقیقت 
ماجرا را بیان کنند چرا که اظهارات آنــان در 
مراحل بعدی دادرســی مورد استناد قضایی 
قرار می گیرد. با این هشدار و توصیه قاضی 

شعبه 609 دادســرای مشهد، متهمان یک به 
یک با معرفی کامل خود به تشریح چگونگی وقوع 
»عشق های خون آلود در گروه اینستاگرامی« 
پرداختند. سینا »متهم ردیف اول« این پرونده 
گفت: من و یاسمین در خانه مجردی محدثه 
بودیم که سبحان )مجتبی( تماس گرفت و مکان 
حضور »مهران« را اطالع داد. در همین حال 
»یاسمین« به داخل آشپزخانه رفت و کاردی 
را درون کیفش گذاشت. بعد هم سه نفری 
سوار پراید من شدیم و به طرف منزل »سبحان« 
رفتیم. او هم یک چماق برداشت و سپس در 
مسیر حرکتمان به سراغ محمد رفتیم و او را که 
یک چماق در دست داشت، سوار کردیم و پنج 
نفری به طرف بولوار اقدسیه رفتیم. وقتی به 
محل رسیدیم »سبحان« بالفاصله از خودرو 
بیرون پرید و به ســراغ مهران رفــت. »مهران« 
با  دیــدن ما در حال فــرار بود که »سبحان« با 
دو ضربه چوب اورا نقش بر زمین کرد، در این 
هنگام »یاسمین« چاقو را از کیفش بیرون آورد 
و به دست من داد. بی درنگ پیاده شدم و در 
حالی ضرباتی با تیغه آن به سر او کوبیدم که روی 
زمین افتاده بود. زمانی که دیدم اوضاع وخیم 
شده است با یاسمین تماس گرفتم که خودرو را 
بازگرداند چرا که او بعد از آن که ما پیاده شدیم 
پشت فرمان نشست و به همراه محدثه چند 
خیابان باالتر رفتند. هنگامی که فهمیدیم در 
گرفتن زهر چشم زیاده روی کرده ایم، نقشه 
دیگری کشیدیم و بالفاصله پیکر خون آلود 
مهران را به بیمارستان طالقانی بردیم و به کادر 
درمان  گفتیم که زورگیران برای سرقت گوشی 
تلفن او را به این روز انداخته انــد! و سپس از 
بیمارستان فرار کردیم و بعد هم دستگیر شدیم.
گــزارش خراسان حاکی است، با روشن شدن 
ابعاد دیگر این جنایت هولناک، قاضی ابراهیمی 
دستور پایان بازسازی صحنه قتل را صادر کرد 
و بدین ترتیب متهمان این پرونده با صدور قرار 
قانونی در حالی روانه زندان شدند که عشق های 
خیابانی در فضای مجازی بار دیگر صحنه ای از 

جنایت را به تصویر کشید. 

زن جوان برای نجات سگ در اتوبان ،جان خود  را  از دست داد
توقف خــودروی ســواری در وسط بزرگراه شهید دستجردی 
اصفهان برای نجات یک قالده سگ، یک قربانی به جا گذاشت.
به گزارش صدا و سیما، در این حادثه یک قالده سگ در وسط 
بزرگراه شهید دستجردی از یکی از خودروهای عبوری به بیرون 

پرتاب شد که بالفاصله خودروی دیگری از راه رسیده و راننده 
برای نجات این حیوان وسط بزرگراه توقف کرد.

عباس عابدی مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان گفت: این 
راننده که خانمی حدود ۳5 ساله بود از خودروی پارک شده 

وسط بزرگراه پیاده شده و بالفاصله خودروی سوم با خودروی 
متوقف شده و راننده آن تصادف کرد و موجب جان باختن وی 
شد. این حادثه چهارشنبه گذشته در بزرگراه شهید دستجردی 

اصفهان مقابل سپاهان شهر اتفاق افتاده است.

رهایی گروگان مسافربر از چنگال 
آدم ربایان 

توکلی/  با اقدام به موقع پلیس و دستگاه قضایی، 
گروگان مسافربر از چنگ آدم ربایان آزاد شد.به 
گزارش خراسان، فرمانده انتظامی استان کرمان 
درایــن باره گفت: شنبه 25دی امسال، فردی از 
اهالی شهرستان عنبرآباد در جنوب کرمان که در 
مسیر جیرفت به کهنوج و عنبرآباد مسافرکشی 
می کرد، به دست افراد مسلح ناشناس به گروگان 
گرفته شد که بالفاصله موضوع به پلیس گزارش 
شد.سردار ناظری افزود: نیروهای پلیس آگاهی 
با انجام اقدامات خاص پلیسی، محل اختفای آدم 
ربایان را در یکی از استان های همجوار شناسایی 
کردند و به محل اختفای آدم ربایان اعزام شدند و طی 
یک عملیات منسجم پلیس، فرد گروگان آزاد شد و به 

آغوش خانواده بازگشت.
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اختصاصی خراسان



۹اجتماعی

گزیده یک توئيت سازگاری با کم آبی در فاز اجرا
دولت اجرای برنامه سازگاری با کم آبی  را که  شامل تصمیمات و محدودیت هایی چون تغییر الگوی کشت ، تعطیلی چاه های 

 غیر مجاز و ...  است،   آغاز کرد . عضو کارگروه  ملی »سازگاری با کم آبی « به خراسان می گوید همه استان ها باید 
حداکثر تا 5 سال دیگر خود  را با برنامه های کم آبی سازگار کنند

مصطفی عبدالهی- این روزها شاید کمی دلمان 
را خوش کرده ایم که بارش سنگين برف و باران در 
روزهای اخير، شاید از مشکالت خشکسالی ها 
کمی بکاهد، اما آن طور که کارشناسان می گویند 
این بارش ها در مقابل کسری آب مخازن زیرزمينی 
ما ناچيز است و تنها راهکار علمی و منطقی برای 
ما، سازگارشدن با کم آبی است؛ همان راهکاری 
ــاال دولـــت هــم جــدی تــر از قبل بــه دنبال  کــه ح

اجرایی کردن آن است.

فــرونــشــســت، تعادل بخشی         مــدیــریــت 
آبخوان ها، تغییر الگوی کشت 

هيئت دولــت در جلسه هفته گذشته خــود، دو 
مصوبه مهم در حوزه منابع آبی داشت؛ یکی مربوط 
به اصالح آیين نامه جلوگيری از تخریب تاالب ها و 
دیگری، تقویت کارگروه ملی سازگاری با کم   آبی؛ 
دولت سيزدهم در این جلسه تغييراتی در ساختار 
و وظایف این کارگروه مصوب کرد که موضوعاتی 
ــرورت پيشگيری از خــطــرات  ــ هــمــچــون »ضـ
فرونشست«، »اقــدام عاجل برای تعادل بخشی 
آبخوان ها در دشت های ممنوعه« و همچنين 
»ضرورت مدیریت الگوی کشت« را به عنوان دالیل 
مصوبه خود اعالم کرد. دولت عالوه بر اضافه کردن 
رؤسای سازمان های زمين شناسی و اکتشافات 
معدنی به اعضای این کارگروه، مواردی را هم به 

فهرست وظایف کارگروه افزود، از جمله:
* تعيين چگونگی توزیع کمبود آب بين مصارف 

مختلف
* هماهنگی برای رفع موانع اجرای برنامه های 

سازگاری با کم آبی استان ها
ــرای استفاده از ظرفيت های  * برنامه ریزی ب
اعتباری و تسهيالتی برای تنوع بخشی معيشتی 
ــرای برنامه های  بهره برداران مجاز، که در اج
ــاری بــا کــم آبــی دچـــار مشکل معيشتی  ــازگ س

می شوند.
* بررسی علل و راهکارهای مواجهه با پدیده 

فرونشست زمين

پيوست های  اجــــرای  و  تهيه  هماهنگی   *
اجتماعی-فرهنگی، ترویجی و آموزشی سازگاری 

با کم آبی
* برنامه ریزی برای تأمين کنتورهای هوشمند 

حجمی
* اجرای سياست های کنترل سطح زیرکشت و 
اعمال محدودیت یا ممنوعيت کشت برنج )خارج 

از استان های گيالن و مازندران(
* و ارائه گزارش های ساالنه ارزیابی برنامه ها، به 

هيئت وزیران.

یک کارگروه ملی با شعب استانی       
کــارگــروه ملی ســازگــاری با کم آبی متشکل از 
اعضای عالی رتبه هيئت دولت است و مسئوليت 
ــت. آن طــور  ــر نيرو اس کــارگــروه نيز برعهده وزی
هم که در پایگاه رسمی این کارگروه به نشانی 
wsanw.ir درج شده، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت، رئيس 
سازمان محيط زیست، وزیر کشور و رئيس سازمان 

هواشناسی، عضو این کارگروه ملی هستند.

10 ماه تعطیلی کارگروه ملی؟       
نکته عجيب این که در بين اعضای فعلی این 
کارگروه که در سایت رسمی آن معرفی شده، فقط 

»سحر تاجبخش« رئيس سازمان هواشناسی 
کشور همچنان مسئوليت دارد و سایر تصاویر و 
اسامی مربوط به اعضای هيئت دولت دوازدهم 
است! که البته این اشتباه در به روزرسانی نشدن 
اطالعات را، می گذاریم به پای اشتباه فردی 
مسئول سایت و ابدا آن را به معنای بی اهميت بودن 
جایگاه و وظایف این کارگروه ملی نمی دانيم! 
هرچند که مروری بر اخبار پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نيرو هم نشان می دهد که آخرین گزارش 
تصویری جلسات این کارگروه، مربوط به 24 
اسفند سال 99 است و بعد از آن هيچ خبری از 
برگزاری جلسات این کارگروه منتشر نشده است.

 هیچ کدام از استان ها موفق به اجرای       
 کامل برنامه ها نشده اند 

اما مرور خبرهای وزارت نيرو نشان می دهد که 

در این مــدت، کميته تخصصی کارگروه ملی 
سازگاری با کم آبی، فعال بوده است. مصداقش 
ــزارش 26 دی 1400 این کميته است که  گ
البته این گــزارش هم، حاوی اطالعات تلخی 
اســت: »طبق ارزیابی عملکرد 31 استان در 
اجــرای برنامه ملی سازگاری با کم آبی، هيچ 
یک از استان ها موفق به اجرای کامل برنامه ها 
نشده اند، هرچند که استان های بوشهر، خراسان 
جنوبی، همدان، هرمزگان، کرمان و سمنان با 
کمتر از 20 درصد عقب ماندگی، پيشروترین 
ــا اســتــان هــای قــزویــن،  ــد ام ــوده ان اســتــان هــا ب
آذربایجان غربی، مرکزی، اصفهان و اردبيل، 
ضعيف ترین عملکرد را تا پایان شهریور 1400 
داشته اند«، که اميدواریم این عملکرد ضعيف 
کــارگــروه هــای استانی، ارتباطی به تعطيلی 
احتمالی کارگروه ملی طی 10 ماه اخير نداشته 

باشد.

 امید به پویایی یکی از مهم ترین       
 کارگروه های ملی 

در هر صــورت، حاال که هيئت دولــت، تقویت 
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی را در دستور 
کار قرار داده است، باید منتظر فعال ترشدن 
آن شد، چراکه نمی توان در این حوزه سليقه ای 
ــم در کشوری  ــرد؛ آن ه ــار کـ ــت و مقطعی رف
با ایــن وضعيت: 29 استان در معرض خطر 
فرونشست، وضعيت قرمز بيش از 300 دشت، 
کم بارش ترین سال ها در نيم قرن اخير، خالی 

بودن 61 درصد سدهای کشور و ... .

شورای نگهبان الیحه نظام 
رتبه بندی معلمان را  رد کرد

سيامک ره پيک، قائم مقام دبير شورای نگهبان، 
ــه ای بــه رئــيــس مجلس از عدم  ــام بــا ارســـال ن
شورا  ایــن  در  معلمان  رتبه بندی  الیحه  تایيد 
خبر داد. در ایــرادات شورای نگهبان به الیحه 
رتبه بندی معلمان، بيشتر موارد معطوف به وجود 
ابهام هاست. برای نمونه ابهام در اولویت بندی 
ميان شاخص های اعمال نظام رتبه بندی، ابهام 
در  سنوات تحصيل در مراکز تربيت معلم ، ابهام 
در عبارت »کماکان معلم هستند« و... از جمله 
ایرادات شورای نگهبان است. همچنين در یکی 

از ایرادات آمده است:
- در تبصره 3، از این جهت که مشخص نيست 
چنان چه پس از اعمال نظام رتبه بندی، منابع مالی 
الزم برای پرداخت از تاریخ 31 شهریور 1400 
بيش از ميزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد 

ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
-اطالق منوط شدن اجرای مصوبه در سال های 
آتی به پيش بينی در بودجه های سنواتی، مغایر 
بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. 
حاجی پور، سخنگوی  رضــا  زمينه  همين  در 
کميسيون آمــوزش و تحقيقات مجلس، دیروز 
از رسيدگی به ایــرادات شورای نگهبان درباره 
الیحه نظام رتبه بندی معلمان با حضور نماینده 
شورا و مسئوالن دستگاه های اجرایی ذی ربط 

در جلسه روز یک شنبه این کميسيون خبر داد.

پیوند موفق کلیه حیوان به انسان

راشا تودی دیروز گزارشی از پيوند کليه خوک به 
انسان در آمریکا منتشر کرد و نوشت: جراحان در 
ایاالت متحده از پيوند موفقيت آميز کليه از یک خوک 
اصالح شده ژنتيکی به بدن یک بيمار مرگ مغزی 
خبر دادند. پس از پيوند، اندام ها به مدت 3 روز ادرار 
ایجاد کردند و قبل از پایان مطالعه، هيچ نشانه ای 
ــس زدن توسط سيستم ایمنی ميزبان نشان  از پ
ندادند. راشا تودی نوشت: این عمل که روز پنج شنبه 
در   American Journal توضيح داده شد، گام 
دیگری درجهت غلبه بر چالش های بزرگ در پيوند 
یا انتقال بافت بين گونه ای است. تصور می شود که 
چنين مواردی می توانند به رفع کمبود مزمن اعضای 
اهداکننده کمک کنند. پزشکان دانشگاه آالباما در 
بيرمنگام، این عمل جراحی را در 30 سپتامبر سال 
گذشته )شهریورگذشته( روی جيم پارسونز، مرد 
57 ساله ای که پس از تصادف با موتورسيکلت مرگ 

مغزی شده بود، انجام دادند. 
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عضو کمیته تخصصی کارگروه ملی در گفت و گو با خراسان:

برنامه 5 ساله برای سازگاری کامل استان ها با وضعیت کم آبی

»احد وظيفه«، عضو کميته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با 
کم آبی، دربــاره فعاليت های این کارگروه به خراسان می گوید: 
»امسال اولين سال اجرای برنامه های کارگروه در سطح استان ها 

بود و هدف گذاری این است که طی 4 تا5 سال آینده، همه استان ها بتوانند به طور کامل 
با وضعيت کم آبی سازگاری پيدا کنند«. وی تصریح می کند: »تغييرات در نوع الگوی 
کشت، مسدودکردن چاه های آب در برخی مناطق و تبدیل مقياس برداشت آب چاه ها، از 
مقياس ساعتی به حجمی، از جمله برنامه های کميته تخصصی کارگروه است که اجرای 

آن دنبال می شود«.

رسانه های جهان 

راشا تودی:با وجود 
مخالفت با توصيه های 
قبلی برخی مقامات 
ــتـــی،   یک  بـــهـــداشـ
ــد در  ــدی مــطــالــعــه ج
مرکز کنترل و پيشگيری از بيماری های 
ایاالت متحده)CDC( همچنان اصرار 
»ایمن ترین  واکسيناسيون  کــه  دارد 
استراتژی« در برابر ویروس کروناست. 
ایــن مطالعه که روز چهارشنبه توسط 
»CDC«  منتشر شــد، نشان داد که با 
تبدیل نوع دلتا به سویه غالب کرونا در 
نيمه دوم سال 2021، احتمال ابتال 
به کووید در افــرادی که واکسينه شده 
بودند نسبت به واکسينه نشده ها 6برابر 

کمتر بود.  

یورونیوز:ساتورنينو 
شهروند 112 ساله 
ــيــایــی کـــه بر  اســپــان
ــاس گينس لقب  اس
پيرترین مــرد جهان 
ــود، 18 ژانـــویـــه)28دی(  را گرفته ب
درگذشت. او در زمان مرگ 112 سال و 
341 روز سن داشت و قرار بود ماه آینده 
تولد 113 سالگی خود را جشن بگيرد.

دیدار ضرغامی  با دبیرکل سازمان جهانی 
گردشگری
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 شاخص

افزایش تورم ماهانه با اهرم 
خدمات 

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران از تاثیر 
جهش قیمت خدمات و به  خصوص اجاره بها 
بر تورم ماهانه کل کاالها و خدمات حکایت 
دارد. بر این اســاس و در شرایطی که تورم 
ماهانه کــل، از 1.7 درصــد در آذر به 2.4 
درصد در دی ماه رسیده، نرخ تورم خدمات در 
دی ماه 3.6 درصد و کاالها 1.7 درصد بوده 
است. از سوی دیگر در تقسیم بندی شاخص 
کل به خدمات اجاره و سایر کاالها، نرخ تورم 
اجاره بها 4.4 درصد و نرخ تورم سایر کاالها 

و خدمات 1.8 درصد محاسبه شده است. 

گزارش خبری

مرکز آمار ایــران، از معکوس شدن نرخ تورم 
ماهانه و نقطه ای بعد از سه ماه خبر داده است. 
بر این اســاس قیمت ها در دی ماه نسبت به 
ــاه 2.4 درصــد و نسبت به دی ماه 99،  آذرم
35.2 درصد افزایش یافته اند. با این حال، 
متوسط رشد قیمت ها در یک سال اخیر نسبت 
به دوره مشابه قبل از آن، 42.4 درصد ثبت 
شده که ادامه روند نزولی از مهرماه را نشان 

می دهد.
به گزارش خراسان، تازه ترین گزارش مرکز 
آمــار از شاخص قیمت مصرف کننده حاکی 
از این است که در دی ماه امسال، تغییرات 
شاخص قیمت ها نسبت به آذرماه با افزایش 
0.7 واحد درصدی روبه رو شده است. بر این 
ــاه 1.7  اســاس، نرخ تــورم ماهانه که در آذرم
درصد بوده، به 2.4 درصد در دی ماه افزایش 
یافته است. به نظر می رسد افزایش نرخ دالر در 
آذرماه تا حدود 31 هزار تومان، هر چند ادامه 
دار نبود و تا کانال 27 هزار تومان تا بیستم 
دی ماه نیز عقبگرد کرد اما تاثیرات خود را بر 
بازار کاالهای غیر خوراکی دی ماه گذاشته 

و بخشی از افزایش نرخ تــورم این کاالها در 
دی ماه را می توان به این عامل نسبت داد. 
ــورم ماهانه گــروه های  مرکز آمــار جزئیات ت
کاالیی در دی ماه را این گونه بیان می کند: 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به گروه »دخانیات«، گروه »نان 
و غالت« )انواع برنج ایرانی( و گروه »ادویه و 

چاشنی« )زعفران و رب گوجه فرنگی( بوده 
است. در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدمات« نیز، اجاره بهای واحد مسکونی، 
گروه »هتل و رستوران« )هزینه اقامت در هتل 
و مسافرخانه( و گروه »پوشاک و کفش« )انواع 
پوشاک( بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 
ماه قبل داشته اند که با توجه به سهم باالی 
مسکن و اجاره بها در شاخص کل، به نظر می 

رسد رشد اجــاره بها سهم مهمی در افزایش 
تورم دی ماه داشته باشد. از این منظر با توجه 
به کاهش نرخ تورم از اواسط دی ماه و تثبیت 
آن در محدوده کمتر از 28 هــزار تومان در 
هفته های اخیر به شرط تــداوم این روند می 
توان انتظار نزولی شدن مجدد نرخ تورم از ماه 
های بعد را داشت.افزایش نرخ تورم ماهانه در 
دی ماه در شرایطی رخ می دهد که این رقم در 
سه ماه مهر تا آذر، روندی کاهشی داشت و از 
3.9 درصد در شهریور به 1.7 درصد در آذرماه 
رسیده بود. همچنین نرخ تورم نقطه ای )نسبت 
شاخص قیمت ها در هر ماه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل( در حالی در دی ماه 35.9 درصد 
محاسبه شده که این رقم نیز در روندی مشابه 
از 43.7 درصد در شهریور تا 35.2 درصد در 
آذرماه افت کرده بود. با این اوصاف مشاهده 
می شود، نرخ تورم 12 ماه منتهی به دی ماه 
همچنان ادامه روند نزولی  را که از مهرماه آغاز 
شده، ادامه داده است. بر این اساس، این رقم 
از 45.8 درصد در شهریورماه تا 42.4 درصد 

در دی ماه کاهش یافته است.
بازار خبر

دست پر اقتصادی از سفر به روسیه 
وزیــران اقتصاد و نفت که همراه رئیس جمهور به 
روسیه رفته بودند، اخبار جدیدی از توافق های 
اقتصادی صورت گرفته در این سفر ارائــه کردند 
که فعال ســازی خط اعتباری 5 میلیارد دالری، 
تکمیل دو محور مهم ترانزیت ریلی کشور، توسعه 
میادین نفت و گاز کشور و سواپ گاز از مهم ترین 
محورهای توافق های صورت گرفته با روس ها بود.

به گزارش اقتصاد نیوز، سید احسان خاندوزی در 
ارتباط زنــده با برنامه ای تلویزیونی توافق بر سر 
سرعت گرفتن استفاده از خط اعتباری 5 میلیارد 
دالری بعد از گذشت چند سال از تصویب این خط 
را جزو توافقات اقتصادی این سفر دانست و گفت: 
تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت 
ــران و خلیج فارس را به  ریلی که بتواند جنوب ای
آسیای میانه و اروپا متصل کند یکی از محورهای 
این توافق بود که بر اســاس آن تصمیمات بسیار 
خوبی برای خط آهن رشت - آستارا و خط آهن اینچه 
برون گرمسار اتخاذ شد.خاندوزی افزود: طول 
راه آهن رشت - آستارا خیلی زیاد نیست اما بخش 
مفقود شده یکی از مهم ترین کریدورهایی است که 
اگر شکل بگیرد، می تواند تغییر مناسبات تجاری 
بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا را با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و همین طور پاکستان، هند و 
چین به دنبال داشته باشد. وی تأمین نهاده های 
اساسی و غالت، خرید لوکوموتیو و سرعت گرفتن 
تأمین مالی نیروگاه سیریک، مدرن سازی نیروگاه 
رامین اهواز و افزایش ظرفیت نیروگاه سد گتوند را 
از دیگر محورهای مرتبط با خط اعتباری 5 میلیارد 
دالری روسیه برشمرد.وزیر نفت همچنین از امضای 
ــه گزارش  چندین سند مهم با روس هــا خبر داد.ب
تسنیم، جــواد اوجــی با اشــاره به این که در زمینه 
مشارکت در توسعه میدان های نفتی و گــازی، 
احداث پتروپاالیشگاه، انتقال فناوری و تجهیزات 
فناورانه که به شدت مورد نیاز صنعت نفت است، 
توافق های بسیار خوبی انجام شد و اسناد مهمی به 
امضا رسید، تصریح کرد: در سفر جاری بحث سوآپ 
گازی روسیه از خاک ایران مطرح شد. در ماه های 
اخیر سوآپ گازی از ترکمنستان به آذربایجان از 
خاک ایران محقق شد که همین پیشنهاد به طرف 
روس برای سوآپ گاز این کشور از آذربایجان به 
جنوب ایــران مطرح شد که می توان این گاز را در 

قالب ال ان جی به هر نقطه ای در جهان صادر کرد.

تورم ماهانه و نقطه ای پس از 3 ماه صعودی شد 
شوک دالر باالی 30 هزار تومان موجب صعودی شدن مجدد نرخ تورم شــد، با توجه به کاهش نرخ ارز، چشم انداز تورم در ماه های بعد چیست؟ 

خروج 1.9 هزار میلیارد تومانی 
پول از بورس در هفته گذشته

فارس - بازار سرمایه در هفته پایانی دی ماه با 
رشد صف های فروش مواجه شد تا یکی دیگر از 
هفته ها با بازدهی منفی را به ثبت برساند. بازار 
ــای هفته پایانی دی ماه با  سهام در تمام روزه
خروج پول مواجه بود که این خروج نسبت به هفته 
گذشته رشدی 49.4 درصدی داشته است. در 
مجموع این هفته مبلغ هزار و 974 میلیارد تومان 

پول از بورس خارج شده است.

مهلت ثبت کارتخوان ها در سامانه 
مالیاتی تمدید شد

مهلت ثبت نام دارندگان دستگاه های کارتخوان 
برای تشکیل پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه 
تمدید شد. در راستای اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات صورت 
گرفته، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های 
بانکی می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات 
 my.tax.gov.ir الکترونیک مالیاتی به نشانی
فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده 
و برای الصاق آن ها به پرونده های مالیاتی قبلی یا 

تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

روسیه استخراج و تجارت ارزهای 
مجازی را ممنوع می  کند

بانک مرکزی روسیه ضمن هشدار  تسنیم - 
ــرای حاکمیت  دربـــاره خطر ارزهـــای مجازی ب
سیاست پولی و همچنین خطرات محیط زیستی 
اعالم کرد قصد دارد تولید و تجارت این ارزها را در 
کشور ممنوع کند. همزمان قیمت بیت کوین نیز 

در ادامه ریزش به زیر 39 هزار دالر سقوط کرد.

قبوض جدید برق پرمصرف ها از امروز نجومی می شود 

بردبار- بر اساس اعالم وزارت نیرو، طبق مصوبه 
دولت درخصوص اجرای بند »ی« تبصره 8 قانون 
بودجه سال 1400 درباره آیین نامه تعرفه برق، 
یارانه برق مشترکان پرمصرفی که دو برابر الگو، 
مصرف می کنند، از اول بهمن ماه )دیروز( حذف 
شد.به گزارش خراسان، تاکنون افرادی که بیش 
از دو برابر الگوی مصرف نیز در قبوض شان 
مصرف برق ثبت می شد مشمول مقدار کمتری 
از یارانه می شدند اما با این مصوبه هیئت دولت 
یارانه برق مشترکان با میزان مصرف باالی 200 
کیلووات حذف می شود و قیمت تمام شده برق 
بــرای آنــان منظور خواهد شد.الگوی مصرف 
در ماه های غیر گرم سال برای کل کشور 200 
کیلووات ساعت در مــاه اســت و در فصل گرم 
برابر 300 کیلووات ساعت در مناطق عادی 
و برای مناطق گرمسیر با توجه به میزان دمای 
هوا و پایداری گرما و میزان رطوبت تا چندین 
ــادی تعیین شــده است.طبق  برابر مناطق ع
اعالم وزارت نیرو یارانه برق تاکنون بر اساس 
میزان مصرف پرداخت می شد و مشترکانی 

که برق بیشتری مصرف می کردند از یارانه 
بیشتری برخوردار بودند، اما از این پس، با 
هدف ترغیب پرمصرف ها برای مصرف بهینه 
ــرا می شود،  و در چــارچــوب الگوی بــرق اج
تعرفه مشترکانی که در چــارچــوب الگوی 
برق انرژی مصرف می کنند با یارانه کامل و 
بدون تغییر محاسبه خواهد شد. طبق این 
آیین نامه، مشترکانی که زیر الگوی مصرف 
ــرای هــر منطقه بــرق مصرف  تعیین شــده ب
می کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نمی 
شوند و همچنان برق را به قیمت یارانه ای 
استفاده می کنند؛ اما مشترکانی که بیشتر از 
الگو برق مصرف می کنند به صورت پلکانی و 
در سطوح یک و نیم ،دو و بیش از دو برابر الگو، 
یارانه ایشان کاهش  می یابد و حذف می شود.
گفتنی است، هم اکنون بر اساس آخرین آمار 
و اطالعات، بیش از 75 درصد مشترکان این 
صنعت تا سقف الگو، برق مصرف کرده و بقیه 
مصرف کنندگان باالتر از سقف الگو از این 

انرژی مهم استفاده می کنند.

فرصت یک ماهه مالیات به مالکان خودروهای لوکس 

امور  سازمان  حسابرسی  دفتر  کل  مدیر 
مالیاتی با تشریح جزئیات دریافت مالیات 
از خــودروهــای لوکس بــاالی یک میلیارد 
تومان گفت: مهلت پرداخت این مالیات 
تا پایان بهمن در نظر گرفته شده است.به 
گزارش فارس، علی رستم پور درباره مصوبه 
مجلس که در قالب قانون بودجه 1400 به 
عنوان مالیات بر خودروهای لوکس آورده 
شده و به تازگی  برای اولین بار به عنوان 
پایه مالیات بر ثروت اجرا می شود، گفت: 
دارندگان خودروهای لوکس تا پایان بهمن  
امسال فرصت دارند، مالیات بر خودروهایی 
را که بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارد 
بپردازند یا در صورت اعتراض تا این زمان 
درخصوص مالیات خود اعتراض کنند. وی 
اضافه کــرد: کسانی که بیش از 18 سال 

داشته باشند هر کس مالیات خودروی خود 
را باید جداگانه بپردازد، اما در خانوار کسانی 
که زیر سن قانونی و 18 سال باشند، مجموع 
ــای تحت تملک سرپرست  ــودروه ارزش خ
خانوار و اعضای تحت تکفل زیر سن قانونی اگر 
بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول این 
مالیات می شود. طبق برآورد بیش از 18 هزار 
خودروی لوکس در کشور وجود دارد.در این 
حال، اطالعیه سازمان امور مالیاتی که در 29 
دی ماه منتشر شده، حاکی از آن است که کلیه 
مالکان خودروها با ارزش مجموع بیش از 10 
میلیارد ریال می توانند برای مشاهده وضعیت 
شمول یا عدم شمول مالیات و پرداخت مالیات 
ــاه ملی خدمات  به درگ )احتمالی( متعلقه 
الکترونیک سازمان امــور مالیاتی کشور به 

نشانی MY.TAX.GOV.IR  مراجعه کنند. 
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

فرهیختگان- این روزنامه نوشت : آن طور  •
که یک منبع مطلع از فضاى مــذاکــرات گفته 
اســت، مناقشات طرفين مذاکره بر سر مدت 
زمان راستی آزمایی از یک روز که در وین 6 مورد 
ــود، مــقــدارى فراتر رفته  پذیرش قــرار گرفته ب
و طــرف غربی تاکنون مــدت زمــان 10 روزه را 
پذیرفته است. این منبع اما گفته است مطالبه 

طرف ایرانی خيلی بيشتر از این زمان است. 
جمهوری اسالمی – این روزنامه نوشت : در این  •

که برقرارى روابطی معقول و متوازن با همسایه 
شمالی به سود منافع ایران است، جاى هيچ گونه 
تردیدى نيست ولی این که عــده اى تالش کنند 
سياست اصولی »نه شرقی – نه غربی« را خدشه دار 
کنند و   توجيهاتی از قبيل این که شعار »نه شرقی« 
معطوف به دوران سلطه کمونيست ها در شوروى 
بوده و اکنون مصداقی براى آن وجود ندارد، یک 

مغلطه بزرگ و خبط نابخشودنی است.
اعتماد- این روزنامه در گزارشی  به موضوع  •

جارى شدن آب هيرمند در ایران پرداخته و با تيتر 
»آب در برابر مشروعيت« نوشت: مشخص نيست آیا 
سياست طالبان براى آزادسازى آب به سمت ایران 
یک اقدام موقتی در فصل پربارش و براى گرفتن 
امتياز دیپلماتيک از جمله شناسایی رسمی از سوى 
ایران است یا اقدامی پایدار براى اجراى تعهدات 

سياسی دولت افغانستان. 

پارسینه مدعی شد:روزنامه »العربی الجدید«  •
ادعا کرد که چند روز مانده به شروع سال جدید 
ــدارى در سطح اطــالعــاتــی ميان  مــيــالدى دیـ
مقامات ایرانی و مصرى صــورت گرفته است.
بنابر ادعــاى این روزنامه قطرى، هدف از این 
دیدار »بازنگرى و ارزیابی مجموعه اى از گام ها و 

خواسته هاى متقابل دو کشور بوده است.«
فردا نیوز نوشت:امام جمعه کرج با اشاره به  •

اقامه نماز رئيسی در کاخ کرملين گفت: آمریکا 
بهتر است که عاقالنه تر عمل کند و فرصت محدود 
مذاکرات هسته اى را از دست ندهد.احتمال این  
وجود دارد که رئيس جمهور ما در کاخ سفيد  هم 
نماز بخواند زیرا این نمازى که در کاخ کرملين 

خوانده شد پيام هاى مهمی در پی داشت.
دیده بان ایران مدعی شد :خبرگزارى فارس  •

با انتشار ویدئویی هفت دقيقه اى به تحليل دیدار 
رئيسی و پوتين و زبــان بــدن رئيس جمهورى 
روسيه پرداخت. در این ویدئو با استناد به حرکات 
بدن پوتين گفته می شود او در حين گفت وگو با 
رئيسی دچار استرس بوده است، به همين دليل 
کراوات خود را دوبار منظم کرده  و یکسره پایش 

را تکان می داد.
اعتماد آنالین نوشت:در ادامه گمانه زنی ها  •

دربــاره وضعيت جسمانی رئيس جمهور ترکيه، 
رسانه هاى اسرائيلی فاش کردند که رجب طيب 
اردوغان به تازگی از یک پزشک اسرائيلی مشاوره 

پزشکی دریافت کرده است.
چندثانیه مدعی شد:فارس نوشت: یکی از  •

مطلعان اصالح طلب گفت : خاتمی در روزهاى 
آیــنــده قصد دارد نامه اى سرگشاده در بــاره 
شرایط کشور منتشر کند.دیدار حسن روحانی ، 
علی اکبر ناطق نورى ، محمد خاتمی و سيدحسن 
خمينی که طی هفته هاى گذشته صورت گرفته، 
واکنش هاى متفاوتی را به دنبال داشته است.
هرچند که نزدیکان دو رئيس جمهور پيشين 
تاکيد دارند این دیدار یک دیدار عادى بوده است 
اما یکی از مطلعان اصالح طلب گفت که در این 
دیدار دربــاره آرایش سياسی قدرت در کشور، 
مذاکره با 1+۴ و قراردادهاى ایران با روسيه و 

چين بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
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جمیله علم الهدی:از من خواستند کتابی مشابه 
اثر میشل اوباما بنویسم 

جميله علم الهدى همسر رئيس جمهور کشورمان 
ــت سيزدهم: عدالت و  در همایش »گفتمان دول
معنویت« که در جامعة الزهراى قم برگزار شد گفت: 
مفهوم معنویت با رفتار رئيس جمهور در کاخ کرملين 
منعکس شد. نمازخواندن ایشان می گوید گفتمان 
دولت در حوزه معنویت چيست. علم الهدى افزود: به 
نظر می رسد ما در مسئله زنان خيلی کم کارى داریم. 
چند روز پيش کتابی مربوط به همسر رئيس جمهور 
آمریکا را به من دادند که در ایران 3۷ بار ترجمه و هر 
بار با تيراژ باال منتشر شده است. عنوان کتاب ميشل 
رویاى دختر آمریکایی است. از من خواستند مشابه 
این کتاب را بنویسم. کتاب را خواندم، خيلی قشنگ 
و جذاب و تاثيرگذار بود. حتی بخش هایی از آن را به 
رئيس جمهور نشان دادم و ایشان گفتند کتاب نوشتن 
شما در این زمينه کار درستی است. وى ادامه داد: اما 
رویاى دختر ایرانی چيست؟ آیا رویاى دختر ایرانی 
چنين چيزى است که من بر اساس آن زندگی نامه 
خود را بنویسم؟  علم الهدى افزود: در کریسمس به 
برخی از زنان با هماهنگی وزارت خارجه نامه نوشته 
و به موضوعات معنوى مشترک اشاره کرده و گفته 
بودم الزم است در جهان امــروز زنان فکر جدیدى 
ارائه دهند. گفتند تعدادى از این ها می خواهند به 
ایران بيایند و با شما مالقات کنند. مانده بودم چه به 
آن ها هدیه بدهم. در سفر رئيس جمهور هم مانده 
بودیم چه هدیه معنوى به روسيه ببریم. گفتم آیا چهل 
حدیث درباره زنان داریم؟ گفتند نه. گفتم کتابی که 
بتواند صد زن برتر اسالم را معرفی کند داریم؟ گفتند 
نه. صد روز دیگر همسر رئيس جمهور زیمبابوه قرار 
است بياید و کتابی که از زبان معصومان یا قرآن در 
ایــن حــوزه باشد نــداریــم. باید چنين 
آثارى داشته باشيم و به زبان هاى 
قوى ترجمه شود. این نيازهایی 
است که جهان دارد و از ما 
توقع دارد که آن را برطرف 

کنيم./شفقنا

جدل توئیتری برسر اخراج محمد فاضلی از 
دانشگاه شهید بهشتی 

صبح دیروز، خبرى در باره اخراج یکی از استادان 
جامعه شناس دانشگاه در فضاى مجازى منتشر و  به 
ویژه در  توئيتر موضوع بحث کاربران شد .خبرآنالین 
مدعی شد: دانشگاه شهيد بهشتی، حکمی مبنی 
بر نبود نياز به محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی 
دانشکده ادبيات و علوم انسانی ایــن دانشکده 
ــراج وى از  صــادر کــرده که ایــن حکم به معنی اخ
دانشگاه تلقی می شود. فاضلی در سال هاى گذشته 
رئيس سابق مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژى 
و در سال هاى 92 تا 96 معاون پژوهشی مرکز 
بررسی هاى استراتژیک و مدیر شبکه مطالعات 
سياست گذارى عمومی بوده است.محمد فاضلی 
در واکنشی تلویحی درباره اخراجش از دانشگاه 
شهيد بهشتی در توئيتی نوشت: »یکی از بدترین 
لحظات در تاریخ هر ملتی می تواند لحظه یا دوره اى 
باشد که در آن دیگر هيچ کارى، هر قدر که دور از عقل 
سليم و انتظار عامه مردم باشد، تعجب برانگيز نباشد. 
لحظه اى که در مقابل تعجب از هر کار ناشایستی، 
خلق ا... بگویند: تو غير از این انتظار داشتی؟« امير 
ناظمی معاون سابق وزیر ارتباطات در توئيتر با انتقاد 
از این اقدام، رفتار وزارت علوم را  »سياست اخراج« 
نام نهاده که به گفته وى »وزیر علوم هم در بهترین 
حالت دربانی است که راه خروج را نشان می دهد. 
پيامد سياست اخراج »پادگانی سازى دانشگاه« 
است، تا کسی مبادا فکر کند، مبادا سخن بگوید.« 
البته این توئيت ناظمی از سوى یکی از کاربران 
بــدون پاسخ نماند و وى نوشت :»بسيار متاسفم 
از حذف ایشان؛ اما واقعا تدریس جامعه شناسی 
پزشکی در دانشگاه شهيد بهشتی چه تناسبی با 
ــت؟ به صــورت رانتی  تخصص دکتر فاضلی داش
جایگاه ها را اشغال و کرسی ها را از متخصصان 
دریــغ کردند به صــورت فله اى هم دارنــد پس می 
گيرند؛ در ضمن مگر دکتر فاضلی آن گاه که دیگران 
حذف شدند اعتراض کــرد.« همتی رئيس سابق 
بانک مرکزى نيز در توئيتی  نوشت: »تسویه استادان 
از دانشگاه ها به دالیــل سياسی می تواند نشانه 
تصميم براى درهم ریختن ساختار نيروى انسانی 
کشور باشد. ...«دراین ميان برخی دیگر از کاربران 
اخراج فاضلی  را مرتبط با انتشار فایل صوتی ظریف 
دانسته اند.در عين حال تا زمان تنظيم  این گزارش 
توضيحی از سوى دانشگاه شهيد بهشتی دراین باره 
منتشر نشد. اما به نوشته جماران،محمد فاضلی    
درباره اخراجش از دانشگاه شهيد بهشتی توضيح 
داد: حکم مربوط به 15 شهریور 
است،خيلی سعی کردیم رسانه 
اى نشود، ليست کالس هاى ترم 
جدید را که بدون کالس هاى من 
منتشر کردند، دانشجویان 

فهميده بودند.

چهره    ها

کامیار-»رئيسی به مسکو می رود«؛ 
ترجيع بند خبرها، تحليل ها و توئيت 
هــاى هفته هــاى اخير و »رئيسی در 
مسکو اســـت«؛ جمله خبرى دو روز 
گذشته بــود. آیت ا... »سيد ابراهيم 
رئيسی« روز چهارشنبه در صدر یک 
هيئت بلندپایه سياسی و اقتصادى وارد 
مسکو شد و ساعاتی بعد با »والدیمير 
پوتين« رئيس جمهور روسيه دیدارى 
سه ساعته داشــت . دیــدار با خانواده 
ــدار با  ها و ایرانيان مقيم روسيه،  دی
رئيس دومــاى روسيه، سخنرانی در  

دوماى روسيه که با تشویق هاى ممتد 
نمایندگان روسی همراه شد، دیدار و 
گفت و گو با روساى مهم ترین هيئت ها 
و شرکت هاى اقتصادى مسکو،حضور و 
سخنرانی براى استادان و دانشجویان 
دانــشــگــاه ملی مسکو، اخــذ نشان 
ــوى  دکــتــراى افــتــخــارى وگــفــت وگ
مطبوعاتی با راشاتودى از برنامه هاى 
فشرده رئيس جمهور در سفر دو روزه 
به روسيه بود. آیت ا... رئيسی در نهایت 
در جمع نــمــازگــزاران مسجد جامع 
مسکو  به دعوت »راویــل عين الدین« 

رئيس شــوراى مفتيان روسيه حاضر 
شد و سرانجام شامگاه  پنج شنبه مسکو 

را به مقصد تهران ترک کرد.

سخنرانی در دوما؛اقدامی نادر	 
اما یکی از برنامه هاى روز دوم سفر 
رئــيــس جمهور بــه روســيــه حــضــور و 
سخنرانی در مجلس دومــاى روسيه 
بــود؛ موضوعی که براساس قوانين 
و پروتکل هــاى ایــن نهاد در روسيه، 
چــنــدان مــرســوم نــبــوده و سخنرانی 
پارلمان  در  مهمان  جمهور  رئيس 
ــادر قلمداد می  روسيه، موضوعی ن
شود.شاید به این دليل بود که نيویورک 
تایمز نوشت: »بــراى والدیمير پوتين 
نيز که اکنون به دليل مسئله اوکراین 
وارد تنش هاى شدیدى با آمریکا شده 
و در معرض تحریم هاى سخت قرار 
دارد،  این مالقات فرصتی بود تا نشان 
دهــد روسيه دوستانی دارد که می 
تواند در صورت مناقشه با غرب روى 
آن ها حساب کند. عــالوه بر ارســال 
این پيام، رئيسی در مجلس دوماى 
روسيه نيز سخنرانی کرد که اتفاقی 
نادر براى یک رهبر مهمان محسوب 
می شود.« از این شرایط نادر آیت ا... 
رئيسی استفاده کرد تا از گسترش و 
تعميق روابطی که سال ها زیرسایه 

انواع فشارها قرار داشته، سخن بگوید 
و تاکيد کند که ایران در مسير عمل به 
قواعد بين المللی چون توافق هسته اى 
همواره پيش قدم بوده است و به دولت 
هــاى غربی بدعهدى ها عليه ایــران 
را یادآور شد و تاکيد کرد که »ائتالِف 
شيطانی« آمریکا با تروریست  ها، براى 
جهانيان به خصوص ملت هاى غرب 
آسيا از سوریه تا افغانستان چون روز، 
روشن است. رئيس جمهور در دیدار 
با  فعاالن اقتصادى و تجار روسيه نيز 
سند  ــدن  ش نهایی  مقدمات  گفت: 
ــران و روسيه  جامع همکارى هاى ای
فراهم شده است. آیت ا... رئيسی در 
دیدار با جمعی از ایرانيان مقيم روسيه 
با اشاره به امکان ایجاد بستر مناسب 
بــراى کاالهاى ایرانی در بازارهاى 
روسيه، اظهار کرد: سهم ما در بازار 
روسيه حتما می تواند ارتقا پيدا کند. 
رئيسی در دیدار با »راویل عين الدین« 
ــوراى مفتيان روسيه نيز از  رئيس ش
آسيب هایی که برخی به نام دین به این 
امر زدنــد، انتقاد کرد. رئيس جمهور 
همچنين بين اعضاى شوراى علمی، 
استادان و دانشجویان دانشگاه ملی 
مسکو حضور یافت و سخنرانی کرد 
و دکــتــراى افتخارى دانشگاه ملی 
مسکو نيز به آیــت ا... رئيسی اعطا 

شــد.وى همچنين گزارشی کلی در 
بدو ورود به فرودگاه تهران، از سفر 
خود به روسيه ارائــه کرد: * سياست 
ما تقویت همکارى با چين و روسيه 
است،درگام اول سطح تجارت بين دو 
کشور به 10 ميليارد دالر ارتقا خواهد 
یافت.*ظرفيت هاى کشاورزى دو 
کشور مورد ارزیابی مجدد براى بهره 
گيرى بيشتر قرار می گيرد.*در حوزه 
شدن  فعال  ترانزیت  و  نقل  و  حمل 
کریدور ترانزیتی شمال-جنوب دریاى 
خزر و کاهش زمان حمل و نقل مورد 
توافق قرار گرفت.*در حوزه سياست 
خارجی هم بر سر گسترش همکارى 
دو کشور به منظور مقابله با بحران 
هاى امنيت منطقه اى و بين المللی 
توافق شــد.در نهایت رئيس جمهور 
ــود ادراک مشترک  بــا اشـــاره بــه وج
ميان دو کشور از مسائل تاکيد کرد: 
در صنایع، همکارى هــاى دفاعی، 
هوا فضا و همکارى هاى فضایی نيز 
توسعه الزم پيدا خواهد شد و صحبت 
هایی کردیم که وزارت خارجه و رئيس 
کميسيون مشترک اقتصادى ما )وزیر 
نفت( اجراى مصوبات و توافقات دو 
کشور را تا حصول نتيجه قطعی دنبال 
کنند. وزیران نيز موظف به عملياتی 

کردن توافقات شدند.

علیه »ائتالِف شیطانی« آمریکا از دوما
رئیسی: سیاست ما تقویت همکاری با چین و روسیه است،مقرر شد در گام اول 

1۰ میلیارد دالر سطح تجارت تهران-مسکو ارتقا یابد 

هــادی محمدی – یک روز پس از سفر موفق 
سيد ابراهيم رئيسی به مسکو و مالقات مهم او 
با پوتين رئيس جمهور روسيه که نشان از تحول 
ــران با روسيه در  ــط راهــبــردى ای جدید در رواب
راستاى نگاه به شرق دولت جدید دارد ،در حوزه 
نظامی نيز در شمال اقيانوس هند سه کشور 
ایران ، روسيه و چين دومين رزمایش مشترک 
خود موسوم به »رزمایش مرکب کمربند امنيت 
دریایی 2022 « را با حضور یگان هاى سطحی و 
پروازى نيروهاى دریایی سه کشور و با شعار »با هم 
براى صلح و امنيت« برگزار کردند . این رزمایش 
پس از سفر هفته قبل وزیرخارجه ایران به چين و 
سفر رئيس جمهور کشورمان به روسيه ،  تکميل 
کننده بخش دیگرى از  زنجيره سياسی دفاعی 
بود که می تواند پيام هاى مهمی براى دنيا به 
ویــژه غرب مخابره کند تا احساس بسته بودن 
دست تهران در تعامالت سطح باالیش را نداشته 

باشند .به گزارش خراسان، ناوشکن هاى دنا، 
جماران، نقدى، ناو هاى موشک انداز زره و تبرزین 
و شناور هاى بهرگان و گناوه، شناور شهيد ناظرى 
از نيروى دریایی سپاه، ناوشکن ارومچی و شناور 
تدارکاتی تاى خو از نيروى دریایی چين و رزم ناو 
واریــاگ و ناوشکن ادميرال تریبوتس و سوخت 
رسان بوریس از نيروى دریایی روسيه در این رژه 
دریایی شرکت داشتند.به گفته امير دریادار دوم 
مصطفی تاج الدینی سخنگوى رزمایش مرکب 
کمربند امنيت دریایی 2022 ، این رزمایش برابر 
برنامه هاى از پيش تعيين شده در شمال اقيانوس 
هند برگزار شد و هدف از آن تحکيم امنيت و مبانی 
آن در منطقه و گسترش همکارى هاى چند جانبه 
ميان سه کشور و نشان دادن حسن نيت و توانایی 
ایران ، روسيه و چين در جهت حمایت مشترک از 
صلح جهانی، امنيت دریایی و ایجاد یک جامعه 
دریایی با آینده اى مشترک است.وى ادامه داد: 

تمرین هاى تاکتيکی متنوعی از جمله نجات 
شناور دچار حریق، آزادسازى شناور ربوده شده، 
ــداف مشخص، تيراندازى  تيراندازى عليه اه
شبانه به اهداف هوایی و سایر تمرینات تاکتيکی 
و عملياتی در این رزمایش پيش بينی شده بود که 
با موفقيت انجام شد.امير دریادار شهرام ایرانی 
فرمانده نيروى دریایی ارتش در حاشيه رزمایش 
مرکب کمربند امنيت دریایی 2022 با بيان این 
که  سه کشور ایران، چين و روسيه، تأمين امنيت 
و ایمنی دریانوردى را فارغ از ائتالف هاى غربی 
و به صورت مستقل انجام می دهند، افزود: امروز 
هماهنگی سه کشور در باالترین سطح خود قرار 
دارد، کشورهاى چين و روسيه هر دو با ترکيبی 
متفاوت تر از سال هاى گذشته و با رزم ناوها و 

ناوشکن ها در این رزمایش حاضر شده اند و این 
موضوع باعث شده پيچيدگی ترکيب تجهيزاتی 
 باالتر بــرود و تعداد نفرات درگير رزمایش نيز 
افزایش یافته و نشان می دهد که هر سه کشور در 
این رزمایش به حدى به هم نزدیک شده اند که هر 
کدام می توانند چنين عده و ُعده اى را مدیریت 
و فرماندهی کنند و کار مشترکی را براى جامعه 
بين المللی در صحنه دریا انجام بدهند.در همين 
حال بی بی سی در گزارشی درباره این رزمایش  با 
اشاره به این که  11 یگان نيروى دریایی ایران ، 
سه یگان نيروى دریایی روسيه و دو یگان نيروى 
دریایی چين حضور داشتند نوشت :این رزمایش  
دومين رزمایش مشترک سه کشور در سه سال 

گذشته است .

کابوس مثلث شرقی برای غرب 
 در رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2۰22، یگان های شناوری و پروازی

  ایران، چین و روسیه عملیات آزادسازی کشتی ربوده شده،تیراندازی به سوی اهداف تعیین شده 
و اطفای حریق را تمرین کردند 

زاهدی– همچنان تنها خبر منتشر شده از وین 
دیدارهاى دوجانبه و چند جانبه ميان هيئت 
هاى دیپلماتيک و کارگروه هاى کارشناسی 
است با این تفاوت که حاال دیدارهاى هيئت هاى 
1+۴ با هيئت آمریکایی هم راه افتاده  و بيشتر از 
قبل شده که می تواند معناى خاصی در وضعيت 
مذاکرات داشته باشد . از سوى دیگر اظهارات 
مقامات آمریکایی نيز دچار تناقض است . بایدن 
در کنفرانس خبرى خود  به مناسبت سالگرد 
شروع کارش در این مقام گفت: »هنوز زمان 
آن نرسيده که مــذاکــرات بازگشت به توافق 
اتمی ســال 2015 را تــرک کنيم « و در عين 
حال  بلينکن وزیر خارجه او ساز نااميدى می 

زند . این نوع تناقض در سياست اعالمی آمریکا 
که به نوعی ریشه در اختالفات داخلی آن ها 
نيز دارد می تواند بر مذاکرات اثر منفی داشته 
باشد و اعتماد کم رنگ به تصميمات آمریکایی 
را بيش از گذشته متزلزل کند .اما دیروز باقرى 
با انریکه مورا در هتل کوبورگ مالقات و سپس  
با ميخائيل اوليانوف مذاکره کننده ارشد روسيه 
دیدار کرد. باقرى عصر دیروز با نمایندگان سه 
کشور اروپایی نيز دیدار کرد. همزمان جلسات 
در سطح کارشناسی در خصوص موضوعات 
مختلف، به ویژه تمرکز بر رفع تحریم ها جریان 
دارد.منابع نزدیک به مذاکرات وین به خراسان 
گفته اند تاکنون بخش قابل توجهی از ابهامات 

متنی و نگارشی و شمارى از اختالف نظرها در 
خصوص پرانتزهاى موجود در متون برطرف 
شده و در باره اغلب موارد اختالفی، ایده هایی 
مطرح شده و روى ميز قرار گرفته، اما تبدیل 
این ایده ها به متن و ساز و کارهاى عملی به 
گفت وگوهاى بيشتر و اتخاذ تصميمات الزم نياز 
دارد.وى تاکيد کرد : اکنون تقریبا تمام موارد 
باقی مانده، موضوعات مهم و دشــوارى است 
که حل و فصل این موارد نيازمند تصميم گيرى 
سياسی طرف هاى مقابل است؛ به محض این 

که آمریکا تصميمات الزم را بــراى رفع مؤثر، 
قابل راستی آزمایی و پایدار تحریم ها اتخاذ کند، 
سرعت گفت وگوها افزایش می یابد و توافق در 
مدت زمانی کوتاه ممکن خواهد شد. این منبع 
مطلع بار دیگر تاکيد کرد : اکنون به هيچ وجه 
موضوع توافق موقت در مذاکرات وین مطرح 
نيست و هيئت ایرانی بر دستيابی به توافقی 
پایدار و قطعی متمرکز است و متونی نيز که 
در دست نگارش قرار دارنــد، بر همين اساس 

نوشته شده اند.

جمعه پرکار هیئت ایرانی در وین
مذاکرات رفع تحریم ها در وین با دیدار باقری با مورا آغاز شد .همزمان بایدن از ادامه مذاکرات 

حمایت کرد و بلینکن هم ساز ناامیدی زد! 



عجیب ترین رکوردهای دنیا
 همه رکوردهای گینسی، کارهای دشوار و جالبی نیستند، 

بعضی رکوردها بی مزه و  حتی عجیب هستند

رکوردهای بین المللی همیشه یک سری اتفاق ویژه و جالب که حاصل تالش های ستودنی باشد 
نیستند؛خیلی وقت ها یک رکورد می تواند اتفاقی عجیب و حتی غیرضروری باشد که هیچ دردی 
از دنیا و حتی خود صاحب رکورد دوا نمی کند و محض سرگرمی معروف شده است. در ادامه با چند 

نمونه از این رکوردها آشنا می شویم.

حفظ بیشترین قاشق روی صورت 1
جوئی آلیسون انگلیسی در 10 سالگی توانست 15 
قاشق فوالدی ضد زنگ را روی صورتش نگه دارد. بد نیست 
بدانید چهار قاشق از این 15 قاشق روی گوش و چانه جویی 

حفظ شده بود.
2 بلند ترین مو

کیوپینگ  ــم  ــان خ
میالدی   1973 ــال  س از 
تا  موهایش را کوتاه نکرد 
به نوعی گیسو کمند زمان 

خودش باشد.
بلندترین جیغ جهان 3

دریک  جیل  خانم 
در سال 2000 یک جیغ کشید به قدرت 129 دسیبل! خدا به داد 

همسر و همسایه های این خانم برسد با این توانایی عجیبش.
عجیب ترین معده جهان  4

آقای مایکل لوتیتو فرانسوی سال هاست فقط فلز و شیشه 
می خورد. خب اشتهای عجیب ایشان یک آپشن مثبت دارد و آن هم این که وقتش برای آشپزی هدر 

نمی رود و یک آپشن منفی هم دارد چون غذای مورد عالقه اش در هیچ رستورانی پیدا نمی شود.
5 طوالنی ترین سخنرانی 

در سال 2004 میالدی لویس کولت 
48 ساعت متوالی سخنرانی کرد اما یک مرد 
هندی برای این که مطمئن شود رکورد را برای 
همیشه جابه جا کرده 120 ساعت پشت سر هم 
سخنرانی کرد. اما لویس کولت که نمی خواست 
کم بیاورد با یک سخنرانی 124 ساعته دوباره 
رکورد را برای خودش کرد.بالطبع  این سخنرانی 
عجیب که پنج روز و چهار شب متوالی طول 

کشیده هیچ مخاطب ثابتی نداشته است!
محاصره در بین زنبورها 6

ــزاران  ــای گائو بینگلو ه آق
زنبور را روی بدنش نشاند تا با این 
کار عجیب و خطرناک اسمش وارد 
گینس شود؛ البته این که برای یک 
رکـــورد چقدر نیش را تحمل کرد 

نمی دانم.
جراحی  عمل  بیشترین   7

پالستیک
سیندر جکسن 58 ساله با 48 عمل 
زیبایی عمال خودش را تبدیل به یک آدم جدید کرده و رکورد بیشترین عمل جراحی پالستیک را شکسته است.

8 جنگ بالشتی
سرخوش  آدم  نفر   60261
تا  در شیکاگو دور هــم جمع شــدنــد 
ــزرگ تــریــن جــنــگ بالشتی را راه  بـ
بیندازند. این جنگ دو جبهه مختلف 
نداشت بلکه هرکسی با بالشت تو کله 

اولین نفری که می دید می زد.

9 سریع ترین مــوتــورســواری 
حین ِهداستند

هداستند حرکتی اســت که طی آن 
فرد روی سرش روی موتور می رود و 
تعادل را حفظ می کند. تصور کنید 
این حرکت سخت را در سرعت 123 
کیلومتر بر ساعت اجــرا کنی. خیلی 

سخت و نفس گیر می شود اما مارکو جورج در سال 2019 این رکورد پرهیجان را زد.
10 دورترین فاصله ای که یک نخود 

فوت شده 
این یکی دیگر شاهکار است، حتی در برره هم 
کسی دنبال چنین رکورد عجیبی نیست. اما 
دیوید راش از آمریکا یک نخود را 12 متر و 58 

سانتی متر فوت کرده و رکورد زده.

مریم ملی | دانش آموخته کارشناسی ارشد اختر فیزیک

دنیای مرموز کیهان در 
معماهای  خـــودش  دل 
ــه انــگــار  ــادی دارد ک ــ زی
ــرای حــل آن هــا  ــ ــالش ب تـ
به جای یافتن پاسخ، باعث پیچیده تر شدن 
آن ها می شود، چون با رسیدن به هر جواب، 
چند سوال تازه پیش روی ما قرار می گیرد؛ 
که حتی می تواند با یافته های قبلی هم در 
تعارض باشد. به طور مثال به تازگی گروهی 
از ســتــاره شــنــاســان دانــشــگــاه خرونینگن 
که  کهکشان هایی  شناسایی  از  هلند، 
عاری از ماده تاریک هستند، خبر دادند. 
همین کــشــف تـــازه مــوجــب شـــده کیهان 
شــنــاســان و فیزیک دانـــان ســراســر دنیا، 
سردرگم شوند و از خود بپرسند که آیا این 
ــردازی  پ نظریه  سال ها  با  می تواند  کشف 
دربــاره مــاده تاریک در تضاد باشد؟ ماده 
تاریک)Dark Matter(  نوعی از ماده است 
و  اخترشناسی  در  آن  وجـــود  فرضیه  کــه 
ــه شــده تا پدیده هایی  کیهان شناسی ارائ
 را توضیح دهد که به نظر می رسد ناشی از 
وجود میزان خاصی از جرم باشند که از جرم 
موجود مشاهده شده در جهان بیشتر است. 
دانشمندان معتقدند که ماده تاریک به عنوان 

چسبی عمل می کند که کهکشان ها را در کنار هم نگه می دارد. ماجرا از این قرار است که جرم موجود در کهکشان ها برای این که از فروپاشی آن ها جلوگیری کند کافی نیست و جاذبه 
قدرتمند دیگری برای حفظ پایداری کهکشان ها نیاز است، در کنار این موضوع، خم خوردگی نور در کیهان حاکی از وجود یک ماده قوی است که جاذبه اش هم کهکشان ها را از فروپاشی 
حفظ می کند هم نور را منحرف می کند که به آن ماده تاریک می گویند. با این اوصاف وجود ماده تاریک ثابت می شود اما به تازگی ستاره شناسی در موسسه نجوم هلند یعنی »فیلیپو 
فراترنالی« و همکارانش، کهکشان مرموزی به نام AGC 114905 را کشف کردند که هیچ اثری از ماده تاریک در آن پیدا نیست. AGC 114905 یک کهکشان ابر کوتوله است که در فاصله 
۲۵۰ میلیون سال نوری از ما قرار دارد و تقریبا به اندازه کهکشان راه شیری ماست اما هزار برابر ستاره های کمتری دارد. ایده غالب این است که همه کهکشان ها به ویژه کهکشان های 
ابرکوتوله تنها در صورتی می توانند وجود داشته باشند که توسط ماده تاریک کنار هم نگه داشته شوند. ستاره شناسان هلندی با وجود انجام اندازه گیری های دقیق و عملیات رصد 
برای بیش از 4۰ ساعت با استفاده از تلسکوپ های پیشرفته، هیچ اثری از ماده تاریک در این کهکشان پیدا نکردند. به گفته دانشمندان، ماده تاریک AGC 114905 ممکن است توسط 
کهکشان های بزرگ مجاور از بین رفته باشد. اکنون محققان در حال بررسی جزئیات یک کهکشان کوتوله فوق پراکنده دیگری هستند. اگر محققان ردی از ماده تاریک در آن جا هم 
پیدا نکنند، شواهد کهکشان های عاری از ماده تاریک قوی تر می شود. حاال سوال این است که آیا کهکشان AGC 114905 و کهکشان هایی مانند آن وجود مشکل یا مشکالتی را در 
تئوری های رایج ماده تاریک نشان می دهد؟ هنوز برای دانستن پاسخ این سوال، زود است زیرا تحقیقات بیشتری باید با استفاده از تلسکوپ های فضایی انجام شود اما در پرونده امروز 

زندگی سالم به نکات کمتر شنیده شده ای در همین باره اشاره خواهد شد.

پرونده

 ماجرای حیرت دانشمندان از کشف یک کهکشان بدون ماده تاریک چیست 
و آیا این کشف می تواند پایه های کیهان شناسی را متزلزل کند؟

کیهان مرموزتر شد
۲۰78
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ماده تاریک، راز عجیب کیهان
 ماده تاریک دیده نمی شود و شبیه هیچ چیز شناخته شده ای هم نیست، 

پس از کجا به وجودش پی بردیم؟ 

کهکشانی رصد شده که ماده تاریک ندارد! خب مگر این ماده تاریک چی هست 
که اگر در کهکشانی نباشد خبرش صدا می کند و دانشمندان تعجب می کنند؟ 

ماده تاریک بخشی عجیب و معماگونه از کیهان است که نامرئی است و طیف نوری ندارد که 
جنسش شناخته شود. ماده ای که هیچ شباهتی به دیگر عناصر موجود در کیهان ندارد و دیده 
هم نمی شود؛ پس از کجا فهمیدیم که وجود دارد و اصاًل کاربردش در کیهان چیست و چرا 

نبودش این قدر عجیب است؟

 اولین سرنخ ها  
اولین سرنخ های ماده تاریک در سال 1930 میالدی پیدا شد؛ »فریتس تسوئیکی« دانشمندی 

بود که روی تعادل کهکشان ها کار می کرد 
تعادل  باعث  بداند چه عاملی  و می خواست 
گرفته اند  ــرار  ق هــم  کنار  کــه  کهکشان هایی 
شده است. اما جرمی که او براساس سرعت و 
چگونگی حرکت کهکشان ها و قوانین نیوتن 
محاسبه کرد، 400 برابر جرمی بود که بر اساس 
شدت روشنایی و رصدها، تخمین زده شده بود. 
پس تسوئیکی به این نتیجه رسید که این جرم 
نمی تواند نیروی گرانش الزم برای خنثی کردن 
نیروی ناشی از منبسط شدن گازها را ایجاد 
کند و قاعدتا باید این خوشه متالشی می شد اما 
چنین اتفاقی نیفتاده، پس حتما باید پای یک 
عامل ناشناخته در بین  باشد. عاملی که »ماده 
تاریک« یا »ماده ناشناخته« نام گرفت که جرم 
زیادی دارد اما رصد نمی شود و فقط از آثارش 

پی به وجودش می بریم.  
  محاسبات خانم کیهان شناس

پس از تسوئیکی، نفر بعدی که گرفتار معمای پر پیچ و خم ماده تاریک شد »ورا روبین« بود. زنی که 
شیفته آسمان و پرسش های بی انتهایش بود. او وقت زیادی صرف و سرعت مداری ستارگان در 
کهکشان ها را حساب کرد و به تناقض هایی رسید. مثال این که ستارگان با سرعتی بسیار زیاد به دور 
مرکز کهکشان می چرخیدند و بالطبع کهکشان باید متالشی می شد اما همه چیز کامال متعادل 
بود. این مسئله، یکی دیگر از شواهدی بود که وجود ماده تاریک را اثبات می کرد. او معتقد بود که 
ممکن است ماده ای نامرئی در داخل و بیرون کهکشان ها وجود داشته باشد که گرانش الزم برای 

جلوگیری از متالشی شدن کهکشان ها را به وجود می آورد.
   وقتی نور خم می شود 

 وقتی به تصویر خوشه کهکشانی »آبل 1689« که  2.2 میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد، نگاه 
می کنید متوجه خمیدگی نور در میان تصویر می شوید. این اتفاق زمانی رخ می دهد که نور از یک چشمه 
درخشان در فاصله ای زیاد به ما برسد و در مسیرش از کنار جسم پرجرمی مثل این کهکشان ها بگذرد. به 
این اجسام که باعث خم شدن نور می شوند به اصطالح »لنز گرانشی« می گویند. بر اساس نسبیت عام، 
جرم می  تواند فضازمان را خمیده کند و در نتیجه میدان گرانشی بسازد که می تواند نور را منحرف کند. 
سال ها پیش از کشف ماده  تاریک، اینشتین در نظریه نسبیت عام گفت که نیروی گرانشی می تواند نور 
را خم کند. یعنی جاذبه یک جرم سنگین، حتی روی نور هم تاثیر می گذارد. قدرت لنز عظیم گرانشی 
به جرم آن بستگی دارد، ولی ماده مرئی کهکشان های این خوشه فقط یک درصد از جرم مورد نیاز برای 
پدید آوردن چنین قوسی را شامل می شود؛ بنابراین بقیه جرم باید در جایی پنهان باشد تا چنین گرانشی 
ایجاد کند که نور خم شود. به نظر می رسد که منبع گرانش شدید این خوشه کهکشانی، ماده نامرئی 

تاریک باشد که چنین کمان های نورانی عجیب و جذابی را به وجود آورد.  

راه  حلی برای درک بهتر ماهیت ماده تاریک
ماده تاریک هیچ کدام از خواص موادی را که در زندگی با آن ها سر و کار 

داریم ندارد؛ پس چطور می شود درک بهتری از آن داشت؟ 

ماده تاریک را می شود به سبک فیلم های علمی تخیلی شناخت، آن وقت بیشتر از 
علم با فانتزی سرو کار دارید، اما وقتی هیچ راهی برای درک علمی آن نیست و فقط 
از روی یک سری آثار گرانشی وجود آن  را ضروری می دانیم نبودش در یک کهکشان 
داستان عجیبی می شود که پایداری آن کهکشان را تبدیل به یک راز می کند چون 
جاذبه الزم برای نبود فروپاشی کهکشان با جرم ماده معمولی و قابل رصد ممکن 
نیست و علم وارد یک چالش بزرگ شده اما برای عبور از این چالش الزم است که 
درک بهتری از ماده تاریک داشته باشیم، شاید نتوانیم بگوییم دقیقًا چه چیزی 
هست، پس می توانیم مرز آن را با ماده معمولی مشخص کنیم. پس به سه سوال 

ضروری درباره ماده تاریک پاسخ می دهیم. 
 

 »ماده تاریک« چه فرقی با ماده معمولی دارد؟ 
موادی که ما روزانــه با آن ها سرو 
کار داریم از واحد کوچکی به نام 
اتم تشکیل شده اند و خود اتم هم 
از ذرات ریزتری به نام الکترون، 
پروتون و نــوتــرون. تمام مــوادی 
کــه در عــالــم می بینید و لمس 
می کنید، همگی موادی هستند 
که با خواص شان آشنا هستیم و 
قوانین فیزیک درباره  آن ها صدق 
می کند اما ماده تاریک هیچ کدام 
از آن خصوصیات را ندارد و تنها راه 
تشخیص آن نیروی گرانشی است 
که به سبب جرم خود، روی اجرام 

دیگر وارد می کند.
   چه ذراتی از خانواده ماده 

تاریک هستند؟ 
بعد از سال ها تحقیق، کیهان شناس ها هنوز با هم اختالف دارند که باالخره جنس ماده 
تاریک چیست و از چه ذراتی تشکیل شده است؟ پیشنهادها و فرضیه های زیادی ارائه شد 
اما خیلی ها بعد از گذشت زمان رد شده یا درستی شان اثبات نشده است. هم اکنون پنج ذره، 
کاندیدای ماده تاریک هستند که هر کدام به دالیلی انتخاب شدند و طرفدارانی هم دارند. 
آزمایش ها در آینده احتماال سرنخ های جدیدی برای فهمیدن جنس ماده تاریک به ما بدهد، 
آن  وقت دقیق تر می توانیم بگوییم ذرات تشکیل دهنده ماده تاریک چه هستند و چه خواصی 
دارند. به طور مثال »ویمپ ها« یکی از گزینه های احتمالی ماده تاریک هستند؛ ذراتی فرضی 
که محاسبات و شبیه سازی ریاضی می گوید تعدادشان باید پنج برابر بیشتر از ماده معمولی 
باشد که کاماًل با فراوانی ماده تاریک که در کیهان می بینیم تطابق دارد اما این ها فعال فرضیه 

های کیهان شناس ها و فیزیک دانان ذرات است که در حال آزمایش و بررسی است.
   چه چیزهایی ماده تاریک نیستند؟ 

اصطالح ماده تاریک شاید شما را به یاد سیاهچاله ها، ستاره های مرده و مرموز بیندازد، 
اما در حقیقت این ها هیچ ربطی به  هم ندارند. ستاره های بسیار پر جرم که در آخر عمرشان 
منفجر می شوند و هسته شان بسیار فشرده شده، سیاهچاله نامیده می شوند. سیاهچاله ها 
گرانش قوی دارند تا جایی که حتی نور هم نمی تواند از جاذبه شان فرار کند. سیاهچاله ها 
با قوانین آشنای فیزیک قابل توجیه هستند و بخشی از زندگی ستاره های پر جرم اند. در 
حالی که ماده تاریک ماهیتی کامال ناشناخته دارد و ارتباطی با جنس ستارگان و موادی که 
می شناسیم ندارد. با این اوصاف حاال می دانیم ماده تاریک چیست و چه نقشی در انسجام 
یک کهکشان دارد ؛ با این حساب کهکشان بدون ماده تاریک می تواند شروعی بر تبیین 

های  تازه در کیهان شناسی  باشد.
برخی از منابع این مطلب: عجیب ترین ها، زومیت و ...

 AGC 114905    تنها تصویر کهکشان موسوم به 
  که در آن ستاره شناسان نقشه ای از 
ستاره ها )به رنگ آبی( و گاز )به رنگ سبز( منتشر کردند
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نجات شکوندی |  روزنامه نگار 

چند روز پیش، دبیر علمی ششــمین کنگره بین المللی کلینیکال 

انکولوژی با اشاره به چهار ســرطان شــایع در جهان شامل کولون، 

پروستات، سینه و ریه گفت: »شیوع سرطان در ایران تغییر یافته و 

سرطان های پروستات و سینه  از شایع ترین سرطان ها هستند«. اهمیت این موضوع ما 

را بر آن داشت که در مطلب سالمت امروز به سراغ عالیم این سرطان و راه های پیشگیری 

از آن برویم.

چگونه شلغم را بپزیم که سفید باشد

   ســرطان پروستات یک نوع ســرطان شایع 
در مردان است که در مراحل اولیه بسیار قابل 
درمان است. شــروع این نوع ســرطان  از غده 
پروســتات اســت که بین آلت تناســلی و مثانه 
قرار دارد. پروســتات وظایف مختلفی دارد از 
جمله تولید مایع تغذیه کننده و انتقال اسپرم، 
 ،)PSA( ترشح آنتی ژن اختصاصی پروستات
پروتئینی که به مایع منی کمک می کند تا حالت 
مایع خود را حفظ و به کنترل ادرار کمک  کند.
از هر هشــت مرد یک نفر در مقطعی از زندگی 
خود به سرطان پروستات مبتال می شود. با این 
حال، تنها یک نفر از هر 41 مــورد از این موارد 
می میرند. این به این دلیل است که درمان به 
خصوص در مراحل اولیه موثر است. غربالگری 
معمول، پزشــکان را قادر می سازد تا بسیاری 
از موارد سرطان پروســتات را قبل از گسترش 
 Screening Trusted« تشخیص دهند. تست
Source«، آزمایشی است که سطح PSA را در 
خون اندازه گیری می کند. سطوح باال نشان 

می دهد که ممکن است سرطان وجود داشته 
باشــد. مردانی کــه عالیمی مانند مشــکل در 
شــروع و حفظ ادرار، میل مکرر به ادرار کردن 
به خصوص در هنــگام شــب، ادرار دردناک یا 
درد در پشت و لگن دارند مســتعدابتال به  این 
نوع سرطان هستند؛ اما برای سرطان پیشرفته 
پروستات می تواند این عالیم هم اضافه شود: 
کاهــش وزن بــدون دلیــل، درد اســتخوان و 
خستگی اما با رعایت نکاتی از ابتال به سرطان 

پروستات پیشگیری کرد.
    رژیم غذایی خود را بهبود بخشید

مطالعــات نشــان می دهد کــه برخــی عادات 
غذایی ممکن است کمک کننده باشد.

۱- مصرف چربــی را کاهش دهید|کمتر از 
چربی های ترانس و چربی های اشــباع شــده 
اســتفاده کنید. روی چربی های ســالم مانند 
اسیدهای چرب امگا 3 از مغزها، دانه ها و ماهی 

تمرکز کنید.
بیشــتری  ســبزیجات  و  هــا  2.میــوه 

بخورید|محصوالت متنوعی از جمله سبزی 
های بــرگ دار فــراوان را در ســبد تغذیه خود 
بگنجانید. آنتی اکسیدانی که در گوجه فرنگی 
پخته یا فراوری شــده بــه وفور وجــود دارد، در 
برخــی مطالعات نشــان داده اســت که رشــد 
سلول های سرطانی پروستات را کند می کند. 
سبزیجاتی مانند کلم بروکلی و گل کلم حاوی 
ترکیبی به نام سولفورافان هستند که ممکن 

است ازابتال به  سرطان محافظت کند.
3.چای سبز و ســویا بخورید| آزمایش های 
بالینی نشــان داده اند که ســویا ممکن اســت 
ســطح PSA را کاهش دهد و چای سبز ممکن 
است خطر ابتال به سرطان پروستات را کم کند.

4. کاهش مصرف سرخ کردنی |سرخ کردن 
یا کباب کردن در دمای باال، ممکن اســت یک 
ترکیب شیمیایی تولید کند که منجر به سرطان 
شود؛ پس مصرف این گونه مواد را کاهش دهید.

    حفظ وزن سالم
چاقــی می توانــد یک عامــل خطر بــرای ابتال 
به ســرطان پروستات تهاجمی باشــد. به طور 
کلی، کاهش وزن و حفظ وزن سالم با افزایش 
سن می تواند به کاهش خطر ابتال به سرطان و 
بسیاری دیگر از مشکالت سالمتی کمک کند.

    ورزش منظم داشته باشید
ورزش عالوه بر کمک به دستیابی به وزن سالم، 
مــی تواند التهــاب را کاهــش دهــد، عملکرد 
سیستم ایمنی را بهبود بخشد و با برخی از آثار 
منفی سبک زندگی بی تحرک برای سالمتی 

مبارزه کند که همه این ها می تواند به پیشگیری 
از سرطان کمک کند.

    سیگار را ترک کنید 
ترک سیگار می تواند سالمت شما را از بسیاری 
جهات بهبود بخشد، از جمله کاهش خطر ابتال 

به سرطان.

    ویتامین D خود را افزایش دهید
بیشتر مردم ویتامین D کافی دریافت نمی کنند. 
این ویتامیــن می توانــد بــه محافظــت در برابر 
سرطان پروستات و بسیاری از شرایط دیگر کمک 
کند. غذاهای غنی از ویتامین D شــامل روغن 
کبد ماهی، ماهی قزل آال و قارچ شیتاکه خشک 
شــده اســت. از آن جایی که نور خورشید منبع 
بهتر و در دســترس ویتامین D اســت، بسیاری 
از کارشناســان توصیه می کنند که هر روز 10 
دقیقه در معرض نور خورشید قرار بگیرید )بدون 
ضــد آفتــاب(. قبــل از هرگونه مصــرف مکمل 

ویتامین D، باید با پزشک خود صحبت کنید.

    از نظر جنسی فعال بمانید
به نظر می رسد دو مطالعه نشان می دهد مردانی 
که انــزال بیشــتری دارند تــا دو ســوم کمتر در 
معــرض ابتال به ســرطان پروســتات هســتند. 
همچنین برخی از کارشناســان ایــن نظریه را 
مطرح می کنند که انزال بدن را از سموم و دیگر 
موادی کــه می توانــد باعث التهاب شــود پاک 

می کند. 
healthline :منبع

پزشکی

ترفند
آشپزی من آشپزی من

بیشتر بدانیم

سالمت 

کابینت یا یخچال؟ مواد غذایی کجا باید نگهداری شوند؟

سس مایونز و دیگر سس ها باید همگی برای اجتناب از کپک زدگی در یخچال نگهداری شوند 
اما برخی محصوالت از جمله خیار، گوجه فرنگی، نان و ســیب زمینی خــام باید در کابینت 
گذاشــته شــوند تا مدت بیشــتری تازه و قابل مصرف باقی بمانند. ســرد کردن این اقالم در 
واقع می تواند به آن ها آسیب بزند ، برای مثال، گوجه فرنگی در یخچال طعم خود را از دست 
می دهد زیرا آنزیم های فعال آن در دمای پایین از کار می افتد. برودت باعث چروک خوردن 

پوست خیار و موجب شل شدن بافت داخلی آن می شود.

جلوگیری از حمله قلبی در زمستان

بر اساس مطالعات متعدد، خطر حمله قلبِی ناگهانی معموال در فصل زمستان افزایش می یابد 
چرا که بدن برای حفظ دمای خود، فعالیتش را بیشتر می کند.به گزارش ایسنا، دمای پایین 
می تواند سیستم عصبی سمپاتیک را فعال کند و ترشح کاتکوالمین ها را افزایش دهد. این 
شرایط منجر به انقباض رگ های خونی می شــود که ممکن است ضربان قلب، فشار خون و 
حتی سطح کلسترول را افزایش دهد و روند لخته شدن خون را تشدید کند. همه این عوامل 

در نهایت ممکن است خطر حمله قلبی را افزایش دهند.
چند عادت برای جلوگیری از حمله قلبی

1- استرس خود را مدیریت کنید.
2- فعالیت های بدنی داشته باشید و خود را سرگرم کنید.

3- خواب خوب داشته باشید.
4- روزانه ورزش کنید.

5- از مصرف بیش از حد نمک و شیرینی خودداری کنید.
6- قند خون، فشار خون و سطح کلسترول خود را کنترل کنید.

7- آب به مقدار کافی بنوشید.
 درباره مقدار مناسب آب مصرفی با توجه به شرایط جسمی خود با پزشک تان مشورت کنید.

مهال وارسته شهریاران 
دانشجوی داروسازی

زیبایی

5 روش استفاده از گلیسیرین برای داشتن پوست لطیف

ترکیب گلیسیرین و آب لیمو سرعت تجدید پوست را افزایش می دهد و بافت پوست را بهبود 
می بخشد. اگر رطوبت هوا بیشتر از 70 درصد باشد، گلیسیرین مقداری از آن را به  خود جذب 
می کند؛ جالب است بدانید گلیسیرین خالص رطوبت را از اعماق پوست به سطح آن می آورد، 
بنابراین باید با ماده ای مانند آب ، گالب، آب لیمو و عســل  مخلوط شــود.درادامه پنج روش 

استفاده از گلیسیرین را آورده ایم:
   گلیسیرین وآب لیمو برای زیبایی دست و ناخن 

یک قاشق چای خوری گلیســیرین را با یک قاشــق چای خوری آب لیمو مخلوط کنید و روی 
ناخن و دست بمالید. آب لیمو هر لکه زرد را روشن می کند.

   گلیسیرین و آب لیمو؛ از بین بردن جای سوختگی
برای برطرف کردن اثر بریدگی، جای سوختگی و لک مخلوط گلیسیرین و آب لیمو را به مقدار 

مساوی درست کنید و روی نواحی که در آن آثاری وجود دارد، بمالید.
   آب لیمو، گلیسیرین و ژل آلوئه ورا، خشکی پوست  

آب لیمو، ژل آلوئه ورا و گلیسیرین ترکیبی عالی برای غلبه بر خشکی پوست است. یک قاشق 
چای خوری ژل آلوئه ورا را با یک قاشــق چای خوری آب لیمو و گلیسیرین مخلوط کنید. آن 
را روی پوســت بمالید و ماساژ دهید. ماســاژ را تا زمانی که محصول جذب پوست شود ادامه 

دهید. سپس بگذارید یک شب بماند.
    گلیسیرین، لیمو و خامه ، خشکی پاشنه 

اگر از خشــکی پاشــنه رنــج می برید، یــک قاشــق چای خــوری گلیســیرین را با یک قاشــق 
چای خوری خامه شــیر و نصف قاشــق چای خوری آب لیمو مخلوط کنید.  ایــن مواد را روی 
پاشنه پا ماساژ دهید و بگذارید یک شب بماند. این کار را دو بار در هفته امتحان کنید. پاشنه 

پا را با لوفا یا اسکراب بشویید تا پوست مرده از بین برود.
   آب لیمو و گلیسیرین، درمان آکنه 

آیا اســکار آکنه دارید؟ مخلوطی از مقدار مســاوی آب لیمو و گلیســیرین را روی آن  بمالید و 
بگذارید یک شب بماند سپس صبح روز بعد بشویید.

tips and beauty: منبع

خیلی ها ممکن است  شلغم را به دلیل رنگ تیره ای که بعد 

از پخته شدن پیدا می کند دوست نداشته باشند. هر چیزی 

راه حلی دارد. اگر عالقه مند هستید بدانید که باید چگونه 

شلغم بپزیم که سفید باشد این مطلب رابخوانید:

قبل از مراحل پخت شــلغم ســفید، باید توجه کنید که شلغم 
مناسبی را برای پختن انتخاب کنید. شلغمی که پوست صاف 
و شفافی داشته باشد، سطح آن یکدست و پر باشد . در برخی 
نواحی شل نباشد یا فرو رفتگی ناشی از خرابی نداشته باشد 
و همچنین سنگین باشــد و حالت توخالی نداشــته باشد.به 

روش زیر عمل کنید:
* در اولین مرحله از روش پخت شــلغم، بعد از شستن و تمیز 

کردن شــلغم ها، به هیچ عنوان سر و ته آن ها را 
نگیرید. )فقط ریشه آن  را جدا کنید.(

* شلغم های شســته شده را 
داخل یک ظرف مناسب 

روی حرارت قرار دهید.
*کمی آب به شــلغم ها 
اضافــه کنیــد و اجــازه 

دهید تا آب شلغم به جوش 

بیاید و سپس درجه حرارت را کم کنید.
*در ایــن مرحلــه از روش پخت شــلغم 
سفید، کمی نمک به شلغم ها اضافه 
کنید )می توانید کمی آب لیمو 
هم اضافه کنیــد تا بعد از پخت 
رنگ شلغم ها سیاه نشود( و در 

ظرف را بگذارید.
*زمــان الزم بــرای پخــت 
شلغم سفید بین یک ساعت  

تا یک ساعت و نیم است.

پروستات شایع ترین 
رسطان در مردان ایراین

سرطان شایع پروستات با روش های غربالگری و تشخیص به موقع 

قابل درمان است و می توان با روش هایی هم  از آن پیشگیری کرد
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مسابقه خنداننده شو 3 در برنامه تلویزیونی خندوانه که از شبکه نسیم پخش 
می شود، در چند وقت اخیر توجه بینندگان زیادی را به خود جلب کرده و در 
شبکه های اجتماعی هم بخش هایی از آن پربازدید شده است. داوری این 
مسابقه، توسط سه هنرمند نام آشنا در عرصه کمدی انجام می شود یعنی 

رامبد جوان، حسن معجونی و امیر مهدی ژوله. اگرچه هر سه نفر در قسمت های مختلف برنامه 
و بعد از اجراها تا حد زیادی آرا و نظرات یکدیگر را تایید می کنند و کمتر پیش  می آید که نظر یک 
داور با بقیه 180 درجه متفاوت باشد اما با بررسی نظرات و شیوه داوری آن ها، شاهد سه تیپ 
رفتاری متفاوت هستیم. در این مقاله می خواهیم با استفاده از مدل رفتارشناسی معتبر دیسک، 

ویژگی های شخصیتی هرکدام از داوران مسابقه خنداننده شو 3 را بررسی کنیم.

محوری

راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

شخصیت شنایس داوران خندوانه
با بررسی رفتارها، نظرات و شیوه داوری »رامبد جوان«، »حسن معجونی« و »امیرمهدی ژوله« شاهد 3 تیپ رفتاری و شخصیتی متفاوت هستیم

مهدی خراسانی|  کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

فرزند ۴ ساله ام از رابطه من با همسرم به طور ناگهانی باخبر شد. آیا این موضوع 
عواقب سوء در پی خواهد داشت؟ باید چه کنم؟

 عواقب این اتفاق برای فرزندم 
چه خواهد بود؟

رمیسا ایزدپناه| کارشناس ارشد روان شناسی 

قبل از هرچیز باید یک توصیه مهم و کلی داشته باشم. مهم ترین مسئله در این 
گونه موارد، حفظ آرامش خودتان است یعنی در این مواقع، دستپاچه نشوید، به 
هم نریزید و شروع به سرزنش فرزند خود نکنید. الزم است در همان لحظه لباس 
مناسب بپوشید و آرام باشید و فرزندتان را بغل کنید و از فرزندتان بپرسید آیا 
کاری داشته که آمده به اتاق تان!؟ و این که بعد بررسی کنید و ببینید چه دیده و متوجه چه چیزهایی 

شده؟ شاید اصال چیزی ندیده باشد. و اما چند توصیه به شما.
    پیامدهای این اتفاق را مخرب تر نکنید

نحوه برخورد شما بسیار مهم است. دعوا و سرزنش نکنید و توبیخ هم فایده ای ندارد. معموال 
بچه ها با دیدن چنین صحنه هایی دچار ترس و اضطراب می شــوند. با دیــدن این اتفاق، یک 
موضوع وحشتناک و ذهنیت بد درباره رابطه زناشــویی در آینده در آن ها شکل می گیرد. پس 
دعوا و برخورد نامناسب شــما موجب می شود اضطراب آن ها بیشتر شــود و اثرات مخربی در 

زندگی آینده شان ایجاد خواهد شد.
    در حد فهم کودک، آگاهش کنید

الزم اســت اجازه بدهید فرزندتان در باره آن چه دیده، حس هایی که دارد و آن چه به ذهن اش 
رسیده حتما با شما گفت وگو کند تا این مسئله در ذهن اش پردازش و از بار سنگین آن احساسات 
کم شود. اگر فرزندتان سوال کرد در حد فهم خودش حتما به سوالش پاسخ دهید مثال می توانید 
بگویید وقتی مامان و بابا همدیگر را دوست دارند، هم را بغل می کنند و عشق شان را به هم ابراز 
می کنند و چیزی که اتفاقی شاهدش بوده اصال به معنای دعوا نیست. توجه داشته باشید که 
الزم نیست اصل رابطه زناشویی را توضیح دهید و به جزئیات نپردازید، صرفا در حد فهم کودک 

و درباره سوال هایش توضیح دهید و هیچ گاه دروغ نگویید.
    در صورت نیاز، شما سر صحبت را باز کنید

اگر کودک سوالی نکرد، الزم است مثال فردای آن روز خودتان با او حرف بزنید و از او سوال کنید 
مثال این که چی دیدی؟ چه فکری می کنی؟ چه حسی داری؟ و ... .

الزم اســت اول متوجه شــوید که کودک تان چقدر می داند و چه برداشتی کرده، بعد متناسب با 
درک فرزندتان به او اطالعات درست بدهید. در نظر داشته باشید برخورد نامناسب والدین باعث 
ایجاد مشکالت و آسیب های روان شناختی بسیاری در فرزندان می شود مثال در آینده مشکالت 
اضطراب، افسردگی، ترس های شدید و مشکالت جنسی و عاطفی را تجربه خواهد کرد درنتیجه 

این مسئله باید جدی گرفته شود و به دنبال مدیریت آن بروید.

تربیت 
فرزند

هشــدار
مخصوص بزرگ ساالن

امیرمهدی ژوله    هوش کالمی زیاد، محتاط و سخت گیر

کدام تیپ شخصیتی؟ تحلیل کننده
به عنوان نمونه چند مورد از جمالت ژوله را 

باید باهم مرور کنیم.
به »حســن عزیــزالری« می گوید: 
»خیلی ممکن بود کــه این متن پر 
از شوخی و این شوخی های درجه 

یکی کــه داشــتی، حیــف و میل بشــه. 
کانکشن ات با تماشاچی برقرار نشد.«

به »میالد نظری« می گوید: »این چیزی که شروع کردی، من فکر کردم 
می خوای جلوه های بی اعصابی  ات رو برای ما تعریف کنی ولی کال نقد 

فیلم رزمی بود.«
به »علی غریب« می گوید: »این که از موضع یک شــمالی داشتی نقد 
می کردی دیگران رو، خیلی دوســت داشــتم. یه ذره بداهــه بودن رو 

برامون بازی کنی، خیلی رویایی و بهتر میشی.«
ژولــه، فیلم نامه نویــس، هنرپیشــه و روزنامه نــگاری اســت کــه در 
بســیاری از ســریال های مهران مدیری نقش نویســنده را داشته. 
یکی از دالیل موفقیت ژوله، تســلط او بر هوش کالمی و استفاده از 
عبارات فکر شده و در عین حال طنازانه است. وقتی ژوله را بررسی  
می کنیم، تیپ رفتاری او در گروه تحلیل کننده قرار  می گیرد. افراد 
گروه تحلیل کننده، افرادی محتاط و هوشیار هستند که قبل از هر 
اقدامی، خوب تامل  می کنند. بســیار دقیق هســتند و قادرند تمام 
زوایای پنهان کار را که از چشم دیگران دور مانده، بررسی کنند. این 
افراد  می توانند به شدت خالق باشند و جرقه ایجاد یک ایده خوب را 
بزنند. معموال افراد این تیپ رفتاری، سخت گیر هستند، در انجام 
امور محوله خستگی ناپذیرند و کارهای خود را با کیفیت باال انجام  
می دهند. ژوله معمــوال هنگام نظر دادن، خودکار به دســت دارد. 
در لباس هایی که  می پوشــد از رنگ های ســاده و یکنواخت بیشتر 
استفاده  می کند. بسیار جزئی نگر است و به متن و ساختار استندآپ 
کمدی خیلی توجه دارد. این که فرایند کمدی از یک مسیر مشخص 
تبعیت کند، برایش مهم اســت. هنگام اجراها معموال  می نویسد تا 
چیزی از قلم نیفتد. شمرده و آرام صحبت  می کند و روی نظراتی که  

می دهد زیاد کار  می کند.

* تصاویــر مطلــب »خیره کننده تریــن مناظــر 
برفی ایران« بیشــتر بهــش می خوره کــه ایران 
نباشــه، به خصوص اون اولی کــه باالی صفحه 
چاپ شــده، خیلی شــبیه کارت پســتال های 

خارجی بود.
* جوانه جون، ممنــون که هســتی و با مطالب 
باحالت، هرچنــد دقایقی کوتاه، ســرگرم مون 
می کنی. امتحان ها مون هم تموم شد، بیشتر 

به فکرمون باش.
* در صفحه طنز و سرگرمی سه شنبه 28 دی، 
ایالم اســتان است نه شــهر. با ســپاس از توجه 
بیشــتر طراحان. مگــر این کــه ماننــد کرمان و 
کرمانشاه، شهری هم نام استان باشد و بنده از 

آن بی اطالع باشم.
ما و شــما: مخاطب گرامی، مرکز استان ایالم 

شهر ایالم است.

* بــرای من ســالمتی همســرم از همــه چیز 
مهم تر است. روز زن از او هیچی نمی خواهم 
چراکه همســرم چندین مــاه مأموریــت رفته 
بود و من به شــدت نبــود او را احســاس کردم 
و دیدم که بعد از خــدا، تنها اوســت که در غم 
و شــادی بی منــت کنارم هســت. امیــدوارم 
زنــان ســرزمینم روزهــای خوبــی را کنــار 
همسران شان سپری کنند. روز زن پیشاپیش 

مبارک.
* پرونده زندگی ســالم درباره مناظــر برفی رو 
دیدم و دلم خیلی سوخت که امسال همه کشور 

برف اومد به جز شهر ما.
* در صفحه سرگرمی، اون بخشی که نوشته 
»همسر عزیزتر از جانم«، خیلی بی مزه بود، 
به خصــوص کــه االن در آســتانه روز زن هم 

هستیم، بدآموزی داره برای مردها.

رامبد جوان    پرانرژی و دارای نگاه باال به پایین

کدام تیپ شخصیتی؟ راهبر
بیاییــد ابتــدا چند نمونــه از 

صحبت های رامبد جوان 
در زمــان داوری اش را 

مرور کنیم.
* بــه »بابــک باقرنیــان« 

می گوید: »یک صدا سازی 
می کنی که جان من نکن.«

* به »مصطفی احمــدی« می گوید: »اکــت و  ادا و 
فضاسازی بدنی ات بیش از شــوخی هایی بود که 

طراحی شده بود. شگفتی نداشتی.«
* به »محمد حاجی زاده« می گوید: »من  می دونم 
شما خیلی با مزه ای ولی به نظرم باید یه دور دیگه 

اجرا کنی.«
ناگفته پیداســت که اثرگذارترین فرد در این گروه 
سه نفره، رامبد جوان است. در مدل رفتارشناسی 
دیســک، تیپ های رفتــاری به چهار گــروه اصلی 
تقســیم بندی می شــوند کــه یکــی از ایــن چهــار 
گروه، گــروه راهبر اســت. افراد راهبــر، رهبرانی 
پرانرژی هستند که پشتکار و انگیزه باالیی دارند. 
استعداد زیادی در ایجاد محیط پرهیجان و توانایی 
انجام چندین کار بــه صورت همزمــان را دارند. با 
بررسی های صورت گرفته، می توانیم رامبد جوان 

را در گروه راهبر قرار دهیم.
رامبد جوان هنگام ارائه نظرات، از حرکات دست 
و بــدن زیــاد اســتفاده می کنــد. اغلب اوقــات در 
صندلی اش تکان می خورد و نظراتی که  می دهد با 
اعتماد به نفس و درباره  کلیت اجرای شرکت کننده 
است. هنگام نظر دادن، معموال راهنمایی  می کند 
و در داوری، نــگاه باال بــه پاییــن دارد. در مجموع، 
اســتفاده از کلمات باید و نبایــد را در داوری رامبد 

جوان زیاد مشاهده  می کنیم.

حسن معجونی    حمایتگر، متواضع و کمی خجالتی

کدام تیپ شخصیتی؟رابطه ساز
ابتدا چند نمونه از آرای »حسن معجونی« را با 

هم بررسی  می کنیم.
به »نگار طاهراحمدی« می گوید: »من 
فقط فکر  می کنم که شاید یک ذره در 
صحبت کردن، ســرعت تون باالست. 

آدم متوجه نمی شه چه اتفاقی داره میفته.«
به »یاشــار کبیری« می گوید: »زمان بندی اصلی 

جلوی تماشاچی باید اتفاق بیفته.«
به »نیما ســهرابی« می گوید: »همین که از امکانات خودت 
داری استفاده  می کنی، از این لهجه شیرینت، آدم شیرینی 

هستی.«
کارگردان تئاتــر، بازیگر ســینما و تلویزیون و داور ســری 
قبلی مسابقه خنداننده شــو، فردی است که نسبت به دو 
داور دیگر جدی تر محســوب می شــود، کمتر  می خندد و 
کمتر واکنش های عاطفی و احساســاتی نشان  می دهد. 
اگر بخواهیم شــخصیت حســن معجونــی و رامبد جوان 
را بــا یکدیگر مقایســه کنیــم، تفاوت هــای بســیار زیادی 
در هر دو نفــر  می بینیم. از بیــن چهار تیــپ رفتاری مدل 
دیسک، حسن معجونی در گروه رابطه ساز قرار  می گیرد. 
گروهی کــه حمایتگــر، آرام، مهربان، متواضــع، وفادار و 
کمی خجالتی اند. اغلب ساده و شیک پوش اند و کمتر با 
لباس هایشان جلب توجه  می کنند. با صدای آرام و آهسته 
و اغلب با چشــمانی ســر به زیــر ارتباط برقــرار  می کنند. 
به زبان بدن »حســن معجونی« که دقت  می کنیم، شــور و 
هیجان رامبد جــوان را نمی بینیم امــا در مقابل آرامش و 
طمانینه ای را  می بینیــم که باعث  می شــود طرف مقابل 
احســاس امنیت کند. معموال دســتانش را روی میز قرار 
نمی دهد و سعی در انتقاد مستقیم از شرکت کننده ندارد. 
نظراتش بیشتر به حال و هوای اســتندآپ اشاره دارد. از 
کلماتی مثل فکر  می کنم، بــه نظرم و ... برای داوری زیاد 

استفاده  می کند.
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نت های موســیقی4.رئیس جیمزبانــد 5. آرزو به دل- قســمتی از بال هواپیمــا 6. پایتخت 
کشور بوتسوانا- عقیده انتخاباتی 7. ارباب- الهه زیبایی یونان باستان 8.روشن ترین ستاره 

افقی:1.مــاه اول فرنگی-از ســیاره هــا 2.ذخیــره-دو یار هم قــد –چه بهتــر 3.رازقی-از 
دوزیستان-مرکز اندیشه 4.مذهب-پدر ترکی 5.شاخه ای از فیزیک-ضمیر وزنی 6. درخت 
مخروطی-مشاور معاویه 7. آرشیو-دست نخورده 8.عدد فوتبالی-سقز جویدنی 9.تیررس-

آتشــدان حمام10.حرف پیروزی-خط کشی مدرج-
چاشنی ساالد 11. سمبل-حرف نداری- جهان دیگر 

12. پستی در فوتبال- کشور آسیایی

 عمودی:1.گودال- گیاهی خوشبو2.زمان بی آغاز-
وقت-صحرای عربســتان3. جنس خشن- یک دسته 
ســرباز روسی-خورشــید 4.تکان-ورزش مرتاضان- 
نزاکت5. باشگاه فوتبال یونانی- هدف فوتبال 6.ورزش 
یخی-بلبل 7.همه گیر-پادشــاه 8. ســنگریزه-مادر 
آذری 9.شلغم-روحانی دین زرتشتی-نقطه اینترنتی 
10.صفحه اینترنتی -بازتاب-مخفف خان11.افترا- 

نشان ویژه-خانه 12.با غل و غش-سامانه
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سودوکو

حلجداولومعماها

حرکت با مهره ســیاه اســت و بایــد در یک 
حرکت مهره سفید را مات کند.

معمایشطرنج

جدولمتوسط  |  8148جدولسخت  |  1354

حل جدول شماره  8147 حل جدول شماره1353   

این تصویر به چه کلمه ای اشاره دارد؟ تعداد 
حروف کلمه در تصویر مشخص شده است.

چیمیتونهباشه؟

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

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازیکلمات

4 2 8 7
5 3

3 8 1
9 1 4 8

3 2 7 5
6 4 5 7

4 6 7
5 1

6 7 1

دقيقه
30

متوسط

  اســکوچیچ: هدف مان فقط صعود بــه جام جهاین 
نیست

اگه بازار خوب باشه، می خوایم سوغاتی هم بخریم!

  وزیر صنعــت: صنعــت خــودرو در طول ســال های 
گذشته روند خویب را از لحاظ کیفیت و قیمت نداشته 

است
مردم: کم لطفی نکنین، روند قیمتش که عالی بوده!

  استاندار گیالن: در تالش برای ثبت جهاین ماسوله 
هستیم

به شرطی که مردم کمتر آشغال بریزن تا شهر دیده بشه!

  بیش از ۸۰ درصد گاز مرصیف مربوط به بخش خانیگ 
است

خانه داران: اگه بهمون هیزم و زغال بدین، قول میدیم گاز 

هم مصرف نکنیم!

تیترخند

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این  دو تصویر مشــابه  را  پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.لذت این بازی زمانی 
بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالفتصاویر

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

بازیریاضی

معمایتصویری

شرحدرمتن

اختالف تصاویر:

ی:
ض

ی ریا
معمای تصویری:باز

شرح در متن:

چی می تونه باشه؟:
مهندس بیمه

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.

چهار حرفی: نماز، زمان، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین و ...
پنج حرفی: یزدان، نامزد، میدان، مازنی، میزان

شش حرفی: نامزدی

معمای شطرنج: 
برای این که مهره سیاه بتواند مهره سفید را 
در یک حرکت مات کند باید رخ سیاه از خانه 
h8 به خانه h3 منتقل شود و سرباز سفید را 
بزند. به دلیل این که ســرباز خانه g2 توسط 
وزیر ســیاه آچمز شــده نمی تواند رخ سیاه را 

بزند و در نتیجه مهره سفید مات می شود. 

در این تصویر یک عینک گم 
شــده که شــما باید بــا کمی 
دقــت آن را پیــدا کنیــد. این 
بازی تمرین خوبی برای باال 
بردن تمرکز و دقت شماست. 
پیشــنهاد می کنم برای پیدا 
کردن عینک از دیگر اعضای 
خانــواده هم کمــک بگیرید 
و رکــورد زمانی خــود را ثبت 

کنید.

بگرد و پیدا کن

تاپخند

    اگر تلگرام قابلیت استوری رو اضافه کنه کار بابام 

بیشــتر مــی شــه. اون وقــت هــر روز عالوه بــر اینســتا و 

واتســاپ باید تو تلگرام هم اســتوری صبح بخیر و شب 

بخیر بذاره!

    واقعا احترام به سـالخورده ها از بین رفته. تو مترو یه 

پیرمردی ایستاده بود هرچی به پسره گفتم پاشو بذار آقا 

بشینه، می گفت نمی خوام چرا خودت پا نمی شی!

    خالصــه مکالمــه مــن و بابــام طــی قریــب 30 ســال 

زندگیم : بزن اخبار!

    درس خونــدن از رو PDF مثــل غذا خوردن با قاشــق 

چنگال پالستیکیه!

    کسی که ال90 داره منطقش بر احساسش غالبه!
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