
 1021 روستا به شبکه اینترنت 
پرسرعت وصل شد اما...

6500 روستا در دسترس 
نمی باشد!
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K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M

 ضربه دیگر 
به پیکر مطبوعات

به داستان گرانی کاغذ و اقالم چاپ روزنامه، رکود اقتصادی و... 
دریافت مالیات از آگهی دهنده هم اضافه شد!

درباره استاد محمود فرشچیان 
 فخر هنر ایران 

که امروز 92 ساله می شود

 شاهکار توازن میان 
دین و ملیت

7

 نشاط پراکنی پس کی؟!
در ایام والدت  هم برنامه های نشاط 

آفرین تلویزیون همچنان کم رمق است

6

جوابیه عجیب آبفا و 5 سوال 
مهم از مدیر کل

خراسان رضوی

  پاترول دزدی 
با چاقوی کوچک!

ماجرای سارقی که ۶ خودرو  را 
در هم کوبید و دستگیر شد

8

  جزئیات پرداخت وام بدون 
ضامن از هفته آینده

10

 وین در انتظار تصمیمات سخت 
ایرنا: صبر ایران برای   توافق نهایی 

رو به پایان است

12

توازن از مسیر نگاه به شرق
نگاه به شــرق عنوان سیاســتی اســت کــه برخالف 

برداشت اولیه و سطحی از آن...

یادداشت روز

عبدالرضا هادی زاده نائینی

بررسی طرح های تامین آب مشهد

عمان برای 
 سیستان

  خلیج  فارس
 برای خراسان

هیئت؛کانون »جهاد عظیم تبیین«

دو شنبه
4 | بهمن |1400

20 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

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

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

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت)ع(  در سالروز والدت حضرت فاطمه )س(تاکید کردند
زیر و بم تشریفات دیپلمات ها

روایت   مدیر سابق وزارت خارجه از 
پروتکل ها و خط قرمزهای تشریفات

   زندگی سالم

  صفحه 2

  صفحه 4

نوآوری نباید به هنجارشکنی 
و تغییر هویت مداحی منجر 

شود؛ چراکه مداحی موسیقی 
پاپ نیست

هیئت، مرکز مهم تبیین 
مفاهیم و معارف اسالمی و 

پاسخ به سؤال های گوناگون 
جوانان درباره مسائل اصولی 

و سبک زندگی است

قسمت اول
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یادداشت  روز

  عبدالرضا هادی زاده نائینی 
info@khorasannews.com

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

تلگرام :9۰33337۰۱۰                  پیامك: 2۰۰۰999               تلفن: 37۰۰9۱۱۱ ۰5۱                 

لطفا مسئوالن و نمایندگان و بقیه روسا را  •
از خواب بیدار کنید. ترمز گرانی بریده و هیچ 
تناسبی بین درآمد و قیمت اجناس نیست. هر 

سال دریغ از پارسال!
چرا مردم باید بابت تورم ویرانگر که نقشی  •

در آن نداشته انــد مالیات بــپــردازنــد؟ مگر 
بشود  7میلیونی  پراید  شدند  باعث  ــردم  م

150میلیون که حاال مالیاتش را بدهند؟
دو روز پیش بلیت هواپیمایی شرکت آتا به  •

مقصد نجف رو داشتیم. ساعت شش صبح 
قرار بود پرواز داشته باشیم اما اولش گفتند 
ساعت  چند  دارد.  فنی  نقص  هواپیما  که 
بعد که همه مسافرها کالفه شده بودند یک 
هواپیمای دیگر از تهران آمد اما گفتند آن هم 
نقص فنی دارد. مسافرهای عراقی کلی غر 
می زدند و بعد هم ماموران فرودگاه برخورد 

بسیار بدی با ما داشتند!
ــدارس اجباری شــده اســت چرا  • حــاال که م

برای این چند ماه باقی مانده لباس فرم را 
اجباری می کنند؟ اصال مگر قرار نبود لباس 

فرم اجباری نباشد؟
 بعضی وقت ها کلیپ هایی از ماشین های  •

رنگارنگ در امــارات می بینم با قیمت های 
باورنکردنی و حسرت می خورم می گم خدایا 
چه گناهی در درگاهت کردیم که گیر این 
ــاز... داخلی افتادیم که هر جور  ــودروس خ
بخوان ملت رو می رقصونن و هیچ نهادی هم 

جلودارشون نیست.
 آقای شهردار انقالبی هیچ کاری نکند، فقط  •

بعد از نماز صبح گشتی در خیابان های مشهد 
بزند مانند شهرداران قدیم و آسفالت های 
خیابان ها را ببیند. آیا به این ها خیابان آسفالت 
ــون می کند؟  می گوید که خــودروهــا را داغ
مسیر ما که خیابان فرهنگ بولوار وکیل آباد و 
فارغ التحصیالن است، مشکل هر روز ماست.

روز اون هایی که میگن »تو حرف منو گوش  •
بده، نمی خواد برام کادو بخری« مبارک!

یاد قدیما به خیر! تو خونه ها یه تلویزیون سیاه  •
و سفید بود یه دنیای رنگی اما حاال تلویزیون ها 

رنگیه ولی دنیامون سیاه و تیره است.

 آیا مسئوالن دلسوز ملت برای مصرف برق  •
بیمارانی مانند من که مجبورم در تابستان 
مدام از کولرگازی استفاده کنم و در زمستان 
نیز دستگاه اکسیژن ساز و پکیج مدام روشن 
است چاره ای اندیشیده اند؟ من بدبخت برای 
تامین مخارج دوا و دکترم موندم حاال پول برق 

و گاز و در آینده حتما آب رو چه کار کنم؟
 خب چه اصـــراری اســت که خـــودروی بی  •

کیفیت تولید کنیم بدیم دست خلق ا... تا 
برن توی جاده خودشون رو نفله کنند؟ همین 
خودروهای روز دنیا رو وارد و به جاش صنعت 

قطعه سازی رو تقویت کنیم.
 چرا به ما پرستارهای درمانگاه ها سختی  •

کار نمی دهند؟ مگر ما پرستارها کارمان غیر 
از پرستاران بیمارستان هاست؟ با شبکاری 
های سخت و شیفت های یک نفره، چه کسی 

باید به مشکل ما رسیدگی کند؟
در صفحه ۳ در تاریخ ۲ بهمن تیتر اتوبوس  •

خوابی در کانادا رو دیدم. این طوری دارین 
این مشکل رو در جهان عادی جلوه می دین. از 
کانادا فقط همین رو دیدین؟روزنامه خراسان 

روی خودت رو به مردم کن، با ما باش.
من در اوج همه گیری کرونا بیکار شدم البته  •

مدیر شرکت یک نفر از اداره کار آورده بود و 
بابت هر قرارداد که برای دریافت بیمه بیکاری 
انجام می داد ۴00 هزار تومان آن شخص 
می گرفت ما هم به خاطر بیمه بیکاری امضا 
کردیم. آن زمان گفتند این قــرارداد صوری 
و فقط به خاطر بــازرســان اســت که موضوع 
بیمه بیکاری شما سریع تر انجام شود. االن 
فهمیدیم تمام سوابق ۲0 سال و مزایا رو امضا 
گرفتند که تمام حق و حقوق دریافت شده 

است. این است عدالت؟
کجا داریــم زندگی می کنیم؟ آیا مملکت  •

اسالمی است؟ هر روز از خواب بیدار می شویم 
ــک کــالهــبــرداری  ــد، ی ــدی ــالس ج ــت ــک اخ ی
ابرمیلیاردی و...! واقعا از زندگی دلسرد 

می شوم این ها رو می بینم.
 یک مقدار به این پایین شهر هم توجه کنید!  •

در میدان امام حسین )ع( به سمت خواجه 

ربیع چند منزل هست که تخریب نشده تا 
خیابان باز شود و مشکل ترافیک این منطقه 
رفع بشود. هر چی هزینه است برای باالشهر 
می کنند. مگر خرید این ملک ها چقدر برای 

شهرداری هزینه دارد؟
تابلوهای  • در  مشهد  اتوبوسرانی  جالبه 

ایستگاه ها نوشته پیشنهاد یا انتقاد دارید 
بنویسیم؟  و  بگیم  چــقــدر  کنید.  پیامک 
وقتی شما وقعی قائل نمی شوید برای چی 
بنویسیم؟ تجربه ثابت کرده که: گوش اگر 
گوش تو و ناله اگر ناله من/ آن چه البته  به 

جایی نرسد فریاد است.
عشق من مــادرمــه چــون هنوزم فقط اون  •

دردهای منو می فهمه ؛ مخصوصا اون جا که 
کرونا گرفتنم  رو هم به این ربط می ده که سرم 

تو گوشیه!
که  • مراقبتی  و  حفاظتی  هــای  شــرکــت   

قــرار بود نگهبانان بانک را بیمه کنند چرا 
عملی نشد؟ فقط قول می دهند ولی اجرا 
مــورد  و  شــود  رســیــدگــی  نمی کنند.لطفا 

بازخواست جدی قرار بگیرند.
 اگر پــدری یا شوهری به پوشش و آرایش  •

)تحریک کننده و نامتعارف( دختر یا همسر 
خود بی اعتنا یا بی خیال باشد مرتکب گناه 
کبیره شده است. االن برخی آقایان نه تنها 
بی اعتنا هستند بلکه رضایت کامل دارند و 

حمایت مالی هم می کنند.
 با بازگشایی دانشگاه ها، دانشگاه حکیم  •

سبزواری برای ترم جدید تعدادی از رشته 
ها مانند جغرافیا و مهندسی ها رو که درس 
عملی نــدارن حضوری کرده ولی متاسفانه 
رشته شیمی که دروس عملی و آزمایشگاهی 
زیادی داره رو غیر حضوری اعالم کرده است. 

واقعا کی دانشجو باید با صنعت آشنا بشه؟
اتوبوس  • شیشه  روی  اتوبوسرانی  شرکت   

نوشته »به مناسبت روز زن سرویس دهی رایگان 
می باشد« ولی دستگاه کارت خوان فعال بود 
و هرکس که سوار می شد کارت می زد چون 
کسی به برگه دقت نمی کرد. به جای نوشتن رو 

برگه کارت خوان را غیر فعال می کردند!

توازن از مسیر نگاه به شرق
نگاه به شرق عنوان سیاستی است که برخالف 
برداشت اولیه و سطحی از آن اساسا ارتباطی 
به وابستگی به شرق  یا حتی انحصار روابــط در 
شرق ندارد. این عنوان که سال هاست در ادبیات 
سیاست خارجی کشورهای مختلف قرار گرفته 
است به دوران گذار در نظام بین الملل اشاره دارد. 
دورانی که اندیشمندان غربی و شرقی به خوبی از 
آن آگاه شده اند. در دوران گذار، انحصار قدرت 
و ثروت از غرب و هژمونی یک دولت خارج شده و 
کشورهای دیگر به وزن کشی قدرت می پردازند 
و قدرت نظام تک قطبی را به چالش می کشند. 
از همین رو قــدرت هژمون که در دوران پس از 
ــوروی، ایــاالت متحده آمریکا بوده  فروپاشی ش
است تالش دارد تا نظم موجود را حفظ کند و مانع 
از شکل گیری نظم جدید شود. این اتفاق مهم 
در نظم جهانی باعث شده است حتی شرکای 
راهبردی آمریکا نیز به روابط کالن با قدرت های 
نوظهور و شرقی رو آورنــد.  عربستان سعودی، 
امارات متحده عربی و دیگر کشورها  و حتی رژیم  
صهیونیستی با وجود روابط راهبردی با ایاالت 
متحده اکنون حجم تجارت و مراودات اقتصادی و 
سیاسی قابل تاملی با رقبای اصلی آمریکا دارند. 
غفلت از این تحوالت در دوران سرعت گرفتن 
گذار در نظام بین الملل در یک دهه اخیر یکی از 
مشکالت جدی دولتمردان کشورمان بوده است. 
با تغییر گفتمان در دستگاه اجرایی کشورمان این 
موضوع در کانون توجهات دولت سیزدهم قرار 
گرفت. عضویت در سازمان همکاری شانگهای، 
فعال شدن دیپلماسی کشورمان در ارتباط با 
کشورهای اکــو، تعامل جدی تر با همسایگان، 
قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به آذربایجان 
از طریق ایران، کنش گری جدی در افغانستان، 
مذاکرات جدی با هدف تشکیل بانک مشترک 
و بــازار مشترک با کشورهای دوست و همسایه 
همچون سوریه و... همگی اشاره به این مسئله 
ــرای سند همکاری ۲5  دارنــد.پــس از آغــاز  اج
ساله با چین  در هفته گذشته و شروع رایزنی ها 
برای انعقاد قراردادهای اقتصادی ذیل آن، سفر 
عنوان  به  مسکو،  به  کشورمان  جمهور  رئیس 
ــدار دوجانبه با روسیه  در  اولین سفر بــرای دی
ــت. ایــن سفر  ــت سیزدهم حائز اهمیت اس دول
همزمان با پیگیری مذاکرات رفع تحریم در وین 
صورت گرفته است و این پیام راهبردی را به دنیا 
ــران نگاه  مخابره کــرد که جمهوری اسالمی ای
راهبردی و بلند مدت به همکاری با کشورهای 
شرقی و همسایه دارد و نگاه تاکتیکی و ابزاری 
به این مسئله ندارد. این رخداد پس از تجربیات 
پسابرجام در سال 1۳۹۴ که به گفته وزیر سابق 
امور خارجه کشورمان منجر به فراموشی دوستان 
دوران سختی و آزرده خاطر کردن آن ها در طمع 
سرازیر شدن شرکت های غربی بود تحولی جدی 
در سیاست خارجی کشور به شمار می رود .این 
سفر و ابعاد آن از چند جهت قابل تامل بوده است. 
دو کشور همکاری های راهبردی و مهمی در ابعاد 
نظامی، سیاسی و امنیتی داشته اند؛ اما توسعه این 
روابط به حوزه های اقتصادی این سفر را متمایز 
کرد، چرا که هر دو کشور در تالش هستند تا با 
مهار آمریکا امنیت ملی و توسعه اقتصادی خود 
را تضمین کنند. تحریم ها علیه مسکو و تهران و 
همچنین تنش های جدید روسیه با غرب لزوم 
این موضوع را بیشتر کرده است. رئیس دولت 
سیزدهم نیز در همین زمینه با همراه کردن وزیران 
اقتصادی در این سفر نشان داده که عمق بخشی 
به روابط اقتصادی بین دو کشور را در دستور کار 
قرار داده است. عالوه بر این موضوعات مسئله 
کریدور شمال -جنوب نیز که به درآمدزایی برای 
هر دو کشور منتج خواهد شد یکی از مسائل مطرح 
شده فی مابین بوده است.بی توجهی به موقعیت 
جغرافیایی کشورمان در یک دهه گذشته باعث 
شده تا ژئوپلیتیک کشورمان با فعالیت جدی 
آمریکا و صهیونیست ها تخفیف یابد. قراردادهای 
ترانزیتی همچون پروژه ترانزیتی شمال- جنوب 
که می تواند اقیانوس هند را از بندرچابهار به 
جمهوری آذربایجان، روسیه و سپس شمال اروپا 
متصل کند عالوه بر سهولت صادرات محصوالت 
کشورمان منجر به درآمدزایی از طریق حق ترانزیت 
نیز خواهد شد. استفاده از این موقعیت ژئوپلیتیکی 
ایران باعث می شود تا کشورهای دشمن و رقیب 
نتوانند کشورمان را نادیده بگیرند و به محاصره 
ــدادی  ایـــران اســالمــی دســت بزنند. چنین رخ
جمهوری اســالمــی ایـــران را تبدیل بــه قدرتی 
غیرقابل چشم پوشی و غیرقابل تحریم می کند و به 
معنی واقعی کلمه منجر به خنثی سازی تحریم ها 
خواهد شد . طبیعی است چنین وضعیتی برای 
کشورهای رقیب و دشمن قابل تحمل نباشد و 
به جنگ روانــی و جنگ ادراکــی علیه کشورمان 
بپردازند.  مانور اخیر رسانه ها برای تحقیر کردن 
این روابط و وارونه نمایی از نتایج آن ریشه در همین 
مسائل دارد.امــا  به نظر  می رسد دولت تصمیم 
خود را گرفته است و ضمن پیش بردن مذاکرات 
ویــن تــالش دارد تا با نگاه به شــرق،تــوازن را به 

سیاست خارجی کشورمان بازگرداند.

 دریافت بیش از 25۰۰ نامه تشکر شرکت های دانش بنیان 
از مجلس برای قانون جهش تولید دانش بنیان

نمایندگان در نشست زنــان کارآفرین با رئیس 
مجلس به دریــافــت بیش از ۲500 نامه تشکر 
شرکت های دانش بنیان از مجلس بــرای قانون 
جهش تولید دانش بنیان اشاره کردند و گفتند: 
تولیدکنندگان  ــال  ــص ات بـــرای  الزم  ــط  ــرای ش
دانش بنیان به بازارهای جهانی و ارائه خدمات 
فنی و مهندسی به آن ها باید فراهم شود.نشست 
ــان کارآفرین به  ــان با زن مشترک فراکسیون زن
مناسبت والدت حضرت زهــرا )س( و روز زن با 
حضور رئیس مجلس برگزار شد، فاطمه قاسم 
پور رئیس فراکسیون زنــان گفت: توجه ویــژه به 

زنــان از دستاوردهای انقالب اسالمی است به 
طوری که امروز شاهدیم 1۲ درصد مدیران عامل 
درصد   ۲0 از  بیش  و  دانش بنیان  شرکت های 
اعضای هیئت علمی این شرکت ها را زنان تشکیل 
می دهند. زنان در عرصه های تولید، اقتصاد و حتی 
توانسته اند نقش آفرین  مسائل زیست محیطی 
باشند و شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان می توانند 
بسترهای الزم را برای نقش آفرینی آنان فراهم 
کنند. همچنین دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس 
تصریح کرد: فعاالن حوزه دانش بنیان از بهترین 
جوانان کشور هستند که باید بدانند آقای قالیباف 

اگر حمایت الزم را نمی کرد قانون جهش تولید 
دانش بنیان در مجلس تصویب نمی شد ، این قانون 
با وجود بسیاری از موانع در مسیر قانون گذاری 
به تصویب رسید، هم اکنون نیز شاهدیم که بیش 
از دوهزارو 500 شرکت دانش بنیان ،نامه تشکر 
و قدردانی از مجلس را به دلیل تصویب این قانون 
امضا کرده و برای ما فرستاده اند؛ به موجب این 
قانون، شرکت ها وارد عرصه جدیدی خواهند شد 
البته برای اجرای آن به منابع مالی نیاز است از این 
رو باید در بودجه مورد توجه باشد تا مشکالت مالی، 

گمرک، بیمه، مالیات و بانکی آن ها برطرف شود.

افزایش ۴۱6 هزار بشکه ای تولید روزانه در رشد 29 دالری قیمت نفت 
بر اساس جدیدترین گزارش اوپک، ایران در سال 
۲0۲1 به طور متوسط نسبت به سال پیش از آن، 
۴16 هزار بشکه نفت در روز بیشتر تولید داشته و 
متوسط قیمت نفت ایران نیز رشد ۲۹ دالری را 
ثبت کرده است.سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت خام، اوپک در جدیدترین گــزارش خود به 
نقل از منابع ثانویه اعالم کرد: تولید نفت ایران 
در ماه دسامبر ۲0۲1 )آخرین ماه( برابر با آذر 
ماه 1۴00 به دو میلیون و ۴78 هزار بشکه در 

روز رسیده که نسبت به ماه پیش از آن هشت هزار 
بشکه در روز افزایش یافته اســت.ایــران در ماه 
آوریل یا فروردین 1۴00 جایگاه چهارمین تولید 
کننده نفت اوپک را پس  و از کویت پیشی گرفت و 
از آن زمان تا مهر 1۴00 این جایگاه را حفظ کرده 
بود اما در ماه نوامبر یعنی آبان ماه، بار دیگر تولید 
نفت کویت از ایران پیشی گرفت و در جایگاه چهارم 
نشست و ایران به رتبه پنجم  بازگشت.ایران به طور 
متوسط در سال  ۲0۲1 روزانه ۲ میلیون و ۴0۴ 

هــزار بشکه نفت و در ســال  ۲0۲0 روزانــه یــک 
میلیون و ۹88 هزار بشکه نفت تولید کرده است.
به این ترتیب ایران در سال ۲0۲1 به طور متوسط 
نسبت به سال پیش از آن ۴16 هزار بشکه نفت در 
روز بیشتر تولید داشته است.نفت ایران در سال 
۲0۲1 به طور متوسط 6۹.80 دالر فروخته شده 
است. این درحالی است که متوسط نفت ایران 
در سال ۲0۲0 به ازای هر بشکه ۴0.77 دالر 

فروخته شده بود. 

 رهبر انقالب در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت)ع(
 در سالروز والدت حضرت فاطمه )س(تاکید کردند

 هیئت ها؛ کانون »جهاد عظیم تبیین«
گروه اندیشه - در خجسته سالروز والدت 
با سعادت حضرت فاطمه زهـــرا)س(، رهبر 
انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان 
ــاره به برخی ابعاد واالی  اهل بیت)ع( با اش
شخصیت حضرت صدیقه کبری)س( از جمله 
حرکت های اجتماعی و خدمت بی منت به 
مردم، هیئت ها را کانون جهاد عظیِم تبیین 
دانستند و تأکید کردند: هیئت ها باید محل 
روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سؤاالت 

روز جامعه به ویژه نسل جوان باشد.

ویژگی های بی نظیر حضرت زهرا)س(
به گــزارش پایگاه اطــالع رســانــی دفتر مقام 
معظم رهــبــری، حضرت آیـــت ا... خامنه ای 
در ایــن دیـــدار، ضمن تبریک ســالــروز میالد 
حضرت فاطمه زهرا)س( و سالروز والدت امام 
خمینی)ره( و روز گرامی داشت مقام مادر و 
زن، به برخی ابعاد شخصیت فوق العاده حضرت 
زهرا)س( براساس آیات قرآن کریم و احادیث 
اشــاره کردند و گفتند: جایگاه طهارت، کار 
برای خدا و خدمت بی منت و موقعیت ممتاز در 
مواجهه با جبهه باطل، در قضیه مباهله از جمله 
ویژگی های بی نظیر آن حضرت هستند که در 

قرآن کریم صراحتًا به آن ها اشاره شده است.

خدمت بی مّنت؛ نشانه مهم جامعه فاطمی
ایشان با اشاره به آیات سوره »دهر«، خدمت 
بی منت و کمک خالصانه به نیازمندان را از 
و  خواندند  فاطمی  جامعه  مهم  نشانه های 
افزودند: به لطف الهی، بعد از پیروزی انقالب 
ــران، فاطمی شــده است  اسالمی، جامعه ای
و در طول ۴۳ سال گذشته حرکت فاطمی 
را در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت 
علمی و خدمات بی منت شهیدانی همچون 
ــری زاده، شهدای هسته ای و دانشمند  ــخ ف
بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث 
طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده ایم. 
رهبر انقالب دوران شیوع بیماری کرونا و 
ــه شد و  خدماتی را که بــدون مــزد و منت ارائ
همچنان ادامه دارد، نمونه دیگری از حرکت 
برگرفته از الگوی فاطمی برشمردند و تأکید 
ــرا)س( باید در  کــردنــد: حضرت فاطمه زهـ
همه جهات، به ویژه حرکت های اجتماعی و 

انقالبی، اسوه و الگو باشند.

تبیین مکتب، مغز و معنای هیئت
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخش دیگری از 
سخنان شان به موضوع هیئت ها اشاره کردند و 
گفتند: محور شکل گیری هیئت ها به عنوان یک 
واحد اجتماعی، مودت اهل بیت)ع( و زنده نگه 
داشتن راه و مکتب ائمه)ع( بوده که از زمان خود 
آن بزرگواران شکل گرفته است. ایشان، نقش 
و کارایی هیئت ها را در مقاطع مختلف، به ویژه 
دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس، بزرگ 
و بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند: براساس 
فرمایش های ائمه اطــهــار)ع(، هیئت کانون 
جهاد عظیِم تبیین و روشنگری اســت. رهبر 
انقالب، ساختار هیئت را مرکب از »مغز و معنا« و 
»تحرک و پویایی« دانستند و گفتند: مغز و معنای 
هیئت، همان تبیین مکتب است و هیئت، مرکز 
مهم تبیین مفاهیم و معارف اسالمی و پاسخ 
به سؤال های گوناگون جوانان درباره مسائل 
اصولی و سبک زندگی است. پویایی و تحرک 
هیئت نیز به معنی فرصت مواجهه مستقیم با 

مخاطب و انتقال احساسات است.

مقوله جهاد؛ قوام و اساس هیئت 
ــاس هیئت را مقوله جهاد  ــوام و اس ایشان ق
خواندند و افزودند: هر تالش خوب و بجایی، 
ــرای  ــالش ب ــاد یــعــنــی تـ ــه ــاد نــیــســت. ج ــه ج
هدف گیری دشمن و در هر زمان باید عرصه 
حضرت  داد.  تشخیص  درستی  به  را  جهاد 
ــت ا... خامنه ای بــا اشـــاره بــه عرصه های  ــ آی
گوناگون جهاد در دوره های مختلف همچون 
خدمت  و  فعالیت  و  علمی  نظامی،  جــهــاد 
اجتماعی خاطرنشان کردند: به عنوان نمونه 
ــردم در شرایطی که  خدمت اجتماعی به م
دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار 
دادن آن ها در مقابل نظام اسالمی دارد، 
ــاره  جــهــادی ارزشــمــنــد اســـت. ایــشــان بــا اش
ــران برای  به تحرک وسیع دشمنان ملت ای
وارونه سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای 
مردم به وسیله انبوه رسانه ها و با استفاده از 
هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانی های 
عرصه  ترین  مهم  امنیتی،  و  مالی  هنگفت 
جهاد را عرصه »تبیین و روشنگری« دانستند 
و تأکید کردند: در مقابل این حرکت شیطانی، 
هیئت ها باید از خود سؤال کنند که در جنگ 
بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ 
و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمان ها 

و مبانی اصلی انقالب را گسترش می دهند؟

بایسته های نوآوری در هنر مداحی
رهبر انقالب، »واعظ« و »مداح« را دو ستون مهم 
و پایدار هیئت برشمردند و با تأکید بر منحصر 
به فرد بودن هنر مداحی، گفتند: مداحی با جال 
دادن دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ به او 
معرفت دینی، اخالقی و سیاسی می بخشد. 
و  آیینی  شاعران  همکاری  تحسین  با  ایشان 
مداحان برای ُپر بار کردن مجالس اهل بیت)ع( 
و اعتالی شعر آیینی، گفتند: صــدا، آهنگ و 
را  مداحی  هنر  ــورت  ص خوانندگی،  هندسه 
تشکیل می دهد؛ امــا ایــن صــورت که در واقع 
وسیله و ابــزار اســت، نباید بر محتوا غلبه کند 
و آن هدایت و محبت جهت دهنده به حرکت 
جامعه در درون آن گم شود. حضرت آیــت ا... 
خامنه ای، ابتکار و نوآوری در امر مداحی را خوب 
و مفید برشمردند و افزودند: نــوآوری نباید به 
هنجارشکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود و 
اجرای مداح را به سمت اموری که مداحی نیست 

بلغزاند؛ چرا که مداحی، موسیقِی پاپ نیست.

تذکراتی در باب مسئله جذب جوانان
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نقش آفرینی 
ــان در دوران  ــداح ــوب م و امــتــحــان هــای خ
دفاع مقدس و همچنین در فتنه 88 گفتند: 
مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهدپروری 
و شهیدپروری کردند و در جنگ رسانه ای و 
فرهنگی میان جمهوری اسالمی و دشمن، 
صدای رسای مداحان انقالبی کارساز بود 
و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در 
مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد. 
حضرت آیـــت ا... خامنه ای تــالش و نــوآوری 
مداحان برای جذب جوانان را اقدامی خوب 
و تعالی بخش خواندند و در عین حال تأکید 
کردند: مراقب باشید، جذب جوانان به هر 
قیمتی نباشد و این گونه نشود که برای جذب 
جوان، از برخی آهنگ ها و نواهای نامناسب 
استفاده شود. ایشان با تأکید بر این که جذب 
جوانان باید با حفظ ساختار صحیح هیئت 
باشد، افزودند: باید مراقبت شود تا ترکیب 
مداحی و حقیقت و هویت آن از بین نــرود. 
رهبر انقالب اسالمی، مداحان را به استفاده 
و  و معتبر توصیه  اشــعــار متقن  و  از مطالب 
خاطرنشان کردند: برخی مواقع یک حرف 
سست  یا یک بیان نارسا و غلط، دستاویز زیر 
سؤال بردن اسالم و تشیع و حمله به علمای 
بزرگ و معارف دینی می شود بنابراین استفاده 
از مطالب مستند و مقتن حتمًا در برنامه کاری 
مداحان باشد.پیش از سخنان رهبر انقالب 
اســالمــی، 11 تن از مــداحــان و شــاعــران به 
حضرت  فضایل  در  مداحی  و  اشعار  قرائت 

فاطمه زهرا)س( پرداختند.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار بازداشت شد

توسط  چابهار  آزاد  منطقه  فعلی  مدیرعامل 
پاسداران گمنام امام زمــان) عج( در سازمان 
اطالعات سپاه سیستان وبلوچستان بازداشت 
شد.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی 
سازمان اطالعات سپاه سیستان وبلوچستان، 
در پی گزارش های متعدد واصل شده از سوی 

شهروندان سیستان وبلوچستان به ویژه مرم 
فهیم و بصیر جنوب استان، رسیدگی به پرونده 
شکایات و تخلفات احتمالی مدیرعامل منطقه 
آزاد چابهار به قید فوریت در دستور کار قرار 
گرفت.بر اساس این گزارش، پس از بررسی و 
کارشناسی از پرونده های موجود در سازمان 

منطقه آزاد چابهار، برخی تخلفات عمده و کالن 
تشخیص داده شد که با دستور و ورود جدی 
دادستان جهادی و انقالبی دادسرای عمومی و 
انقالب مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل 
منطقه آزاد چابهار احضار شد و هم اکنون در 

بازداشت موقت است.

آیت ا... جوادی آملی: مسئوالن تالش کنند بین مردم و نان مردم جدایی نیفتد 
حضرت آیــت ا... جـــوادی آملی بــا اشـــاره به 
لحظات وداع سیدالشهدا با اهــل بیت )ع( 
گفتند: حضرت به اهل بیت خود فرمود پس 
از شهادت مــن، شما اسیر خواهید شــد، در 
هنگام اسارت آب خواستن ایرادی ندارد اما 
از کسی طلب نــان نکنید، نــان طلب کردن 
از دیگران ننگ است. ما چنین عقیده ای را 
باید حفظ کنیم و دست خود را پیش دیگران 
دراز نکنیم و متکی به خود باشیم و مشکالت 
اقتصادی و دیگر مشکالت باعث بی اعتنایی 

به اصل انقالب نباشد.به گزارش شفقنا، این 
مرجع تقلید در مراسم گرامی داشت والدت 
حضرت زهرا )س( و چهلمین سالگرد حماسه 
ششم بهمن 1۳60 آمل که در نمازخانه بنیاد 
ــراء و با حضور  بین المللی علوم وحیانی اس
مردم، مسئوالن و خانواده های شهدا و طالب 
آمل برگزار شد خاطرنشان کرد: شهید زنده 
است و مواظب جامعه است و برای ما دعا می 
کند، دعا و توجه شهید بیش از خون او اثر دارد؛ 
شهدا به خداوند عرض می کنند »َوَیْسَتْبِشُروَن 

بشارت  ما  به  یعنی  ِبِهْم«  َیْلَحُقوا  َلــْم  ِباَلِّذیَن 
بده آنانی که راهیان راه شهادت هستند و در 
مسیر ما گام برداشته اند چه زمانی به ما ملحق 
می شوند؟! به آن ها کمک و آن ها را یاری کن 
تا به مقام ما بار یابند و دعای شهدا یقینا موثر 
است.ایشان خاطرنشان کردند: وظیفه همه 
مسئوالن این است که همه تالش خود را انجام 
دهند که بین مردم و نان مردم جدایی نیفتد، 
اما از طرف دیگر وظیفه ما این است که عقیده و 

اعتقاد خود را حفظ کنیم.
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تحلیل روز

پیام ها و پیامدهای حمله به یک »زندان« 

سعودی ها بامداد 21 ژانویه به زندانی در استان 
صعده حمله کردند که یک جنایت آشکار بود. 
در این حمله جنگنده های سعودی دست کم 
77 نفر کشته و 230 نفر زخمی شدند که تقریبًا 
همگی غیرنظامی بودند. مقامات ریاض تالش 
کردند با این حمله انتقام عملیات توفان یمنی ها 
ضد ابوظبی را بگیرند. در واقع، تالش ریاض در 
قالب این حمله این بود که نشان دهد همچنان 
ــارات در جنگ علیه یمن  میان عربستان و ام
هم سویی وجود دارد و به نوعی همکاری بیشتر 
امارات را در این جنگ به دست آورد. از سوی 
دیگر سعودی ها این حمله را با هدف هشدار 
دادن و ایجاد هراس نزد یمنی ها انجام دادند و 
تالش کردند این پیام را منتقل کنند که ادامه 
حمله های یمنی ها علیه عربستان یا امارات با 
واکنش قاطع آن ها مواجه خواهد شد.در همین 
راستا، »محمد البخیتی« عضو شورای سیاسی 
ــارا...  یمن تاکید کــرد که هدف  ــص جنبش ان
ائتالف متجاوز سعودی- اماراتی از جنایت های 
روزهای اخیر به وحشت انداختن یمنی هاست.
موضوعی که درباره حمله سعودی ها به صعده و 
مناطق دیگر یمن وجود دارد، انفعال نهادهای 
بین المللی و قدرت های غربی است. در حالی 
که حمله دوشنبه گذشته یمنی ها به ابوظبی با 
واکنش قاطع شورای امنیت و قدرت های غربی 
مواجه شده و انصارا... را محکوم کرده بودند، 
حمله سعودی ها به غیرنظامیان واکنش جدی 
نداشته است. بدون تردید چنین واکنش های 
که  شد  سبب  حمایت آمیزی  حتی  و  انفعالی 
ــال جنگ ائــتــالف ســعــودی علیه  هفتمین س
یمن رو به پایان باشد. به نظر می رسد با توجه 
منتظر  باید  دیپلماسی  راهــکــار  شکست  بــه 
شدیدتر شدن تقابل یمنی ها با سعودی ها و 
اماراتی ها بــود. در همین راستا نیز سرتیپ 
»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن از 
شرکت های خارجی که در امارات حضور دارند، 
خواست از این کشور خــارج شوند تا حمالت 

یمنی ها موجب خسارت مالی به آن ها نشود. 

دکترسید رضی عمادی 

قاب بین الملل 
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توئیت روز 

چهره روز 

پیشخوان بین الملل 

خبر متفاوت 

در حالی که مسکو آمادگی خود را برای حمله 
احتمالی به اوکراین گسترش می دهد، روسیه 
نیروهای خود را به چهار هزار مایلی مرزهای 
اوکراین اعــزام و رزمایش دریایی گسترده ای 
اعالم کرده است. در همین حال به نظر می رسد 
ــت. ــده اس ــی ــه بن بست رس مــذاکــرات صلح ب
اطالعات نظامی اوکراین نیز مدعی شده است 
که روسیه مزدورانی را به استخدام درمی آورد و 

برای نیروهای نیابتی خود در مناطق دونتسک 
ــاده شــدن در صورت  و لوهانسک به منظور آم
تانک  درگیری ها سوخت،  احتمالی  افزایش 
نظامی  نیروی  می کند.یک  تامین  توپخانه  و 
بزرگ، از جمله موشک  های بالستیک کوتاه برد 
اسکندر، نیروهای ویــژه اسپتناز و باتری های 
ضدهوایی از ناحیه نظامی شرق روسیه وارد 
بالروس شده است؛ استقرار فوق العاده ای که 

به گفته مقامات غربی و تحلیل گران می تواند به 
مسکو کمک کند تا کی یف پایتخت اوکراین را 
تهدید کند.همزمان،سی ان ان به نقل از منابع 
آگاه گزارش داد که سفارت آمریکا در اوکراین 
از وزارت خارجه ایــاالت  متحده خواسته است 
که اجــازه دهد کارکنان غیرضروری سفارت و 
خانواده های آن ها از این کشور خــارج شوند.
افزون بر این،دولت انگلیس در اقدامی بی سابقه 
روسیه را متهم کرده که سعی دارد افراد معتمد 
خودش را وارد دولت اوکراین کند. لندن کسانی 
را که از نظر روسیه ظرفیت ورود به دولت اوکراین 
را دارند نیز نام برده است. وزارت خارجه روسیه 
اما، اظهارات لندن را »دروغ  پردازی هدفمند« 
نامیده و آن ها را رد کرده است. این وزارتخانه در 
صفحه رسمی توئیترش نوشته: »اطالعات غلط 
منتشر شده از سوی وزارت خارجه بریتانیا نشانه 
دیگری از این است که اعضای پیمان ناتو که توسط 
آنگلوساکسون ها هدایت می شوند تالش دارند تا 
تنش اوکراین را تشدید کنند. ما از وزارت خارجه 
]بریتانیا[ می خواهیم که انتشار این مهمالت 
را متوقف کند.« آن چه از تنش اوکراین مشهود 
است، کشورهای غربی از هر روشی برای تحت 
فشار گذاشتن مسکو استفاده می کنند. این 
ابزارها می تواند کمک تسلیحاتی به دولت کی یف 
باشد که ابتدای هفته جاری رخ داد؛ یا می تواند در 
قالب تنش لفظی  یا تحریم های اقتصادی پیگیری 
شود. عملکرد روسیه در الحاق کریمه، حمایت از 
جدایی طلبان روس زبان اوکراین و اشغال بخش 
هایی از گرجستان از جمله دالیل اروپا برای تحت 
فشار قرار دادن روسیه است. هر چند کرملین 

پیمان  در  خــود  همسایه  کشورهای  عضویت 
آتالنتیک شمالی را که اوکراین نیز برای پیوستن 
به این لیست تالش می کند ،چالش امنیتی خود 
می داند و ارسال نیرو به مناطق مرزی را دفاع 
از حق خود اعالم می کند. در تازه ترین رویداد، 
لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه در 
بیانیه ای »گسترده شدن تحرکات روسیه با هدف 
به خطر انداختن اوکراین« را محکوم کرده است. 
وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است: »یوگنی 
مورایف، نماینده سابق مجلس اوکراین به عنوان 
نامزد بالقوه برای رهبری این کشور در نظر گرفته 
شده است«، اما او تنها نیست زیرا سرویس های 
اطالعاتی روسیه »با بسیاری از سیاستمداران 
پیشین اوکراین درارتــبــاط هستند«. دستگاه 
دیپلماسی بریتانیا از سرگئی آربــوزوف، معاون 
اول نخست وزیر اوکراین از سال 2012 تا 201۴ 
و پس از آن نخست وزیر موقت این کشور، آندری 
کلوئیف، رئیس دفتر رئیس جمهوری پیشین 
ویکتور یانوکوویچ، ولودیمیر سیوکوویچ، معاون 
پیشین شــورای امنیت ملی و دفــاع اوکراین یا 
حتی میکوال آزاروف، نخست وزیر اوکراین از سال 
2010 تا 201۴ نام برده است. اتهامات بریتانیا 
تنها چند ساعت پس از توافق سرگئی شویگو، 
وزیر دفاع روسیه با همتای بریتانیایی اش، بن 
واالس، برای دیدار با یکدیگر در مسکو مطرح شده 
است. یک منبع در وزارت دفاع بریتانیا روز شنبه 
گفت هدف از این نشست دوجانبه که نخستین 
دیدار از سال 2013 خواهد بود، »بررسی همه 
راه ها برای دستیابی به ثبات و حل و فصل بحران 

اوکراین« است.

مرزهای اوکراین در مرز انفجار 
 با ادامه تنش ها و استقرار هزاران سرباز روسیه 

 در امتداد مرز با اوکراین ،لندن مدعی شد که کرملین 
در پی گماردن حامی خود در کی یف است  

اولین قربانی تنش در شرق اروپا 
 فرمانده نیروی دریایی آلمان بعد از اظهاراتی درباره پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه و »بیهوده« 

بودن ادعاها درباره حمله مسکو به اوکراین، از سمت خود استعفا کرد 

»کــی آخیم شونباخ« فرمانده نیروی دریایی 
آلمان به دلیل انتقاد فراوان از سخنانش درباره 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه استعفا 
کرد. این فرمانده »پوتین« را »شایسته احترام« 
ــف« )پایتخت  ــی ی ــود کــه »ک خــوانــده و گفته ب
اوکراین( هرگز قادر به بازگرداندن »کریمه« 
به خاکش نخواهد شــد. شونباخ با بحث در 
یک اندیشکده هندی اظهاراتی دربــاره پوتین 
بیان کرد و ویدئوی او به سرعت در شبکه های 
اجتماعی بازتاب یافت. حساسیت روی این 
اظــهــارات به دلیل چینش ده ها هــزار نیروی 

روس در مرز اوکراین بسیار زیــاد شده است.
رویترز نوشت: شونباخ که در دهلی نو و به زبان 
انگلیسی صحبت می کرد گفت که پوتین به 
دنبال آن است که با او مانند غرب برابر رفتار 
شود. شونباخ افزود: »آن چه پوتین می خواهد 
قابل احترام است«. او روسیه را کشوری قدیمی و 
مهم خواند و گفت: »احترام گذاشتن هزینه کمی 
دارد و حتی هزینه ندارد. به راحتی می توان به 
او احترامی داد که واقعا می خواهد و احتماال 
شایسته آن است«. او افزود: شبه جزیره کریمه 
رفته اســت و دیگر به اوکــرایــن بــاز نمی گردد. 

این یک واقعیت اســت. این موضوع با موضع 
مشترک غرب که نمی تواند الحاق کریمه در سال 
201۴ به روسیه را بپذیرد، در تضاد است. قبل از 

استعفای شونباخ ،وزارت دفاع آلمان 
علنا از اظهارات او انتقاد و اعالم 

کرد که این اظهارات نه در محتوا 
و نه در چارچوب بیان ،موضع 

آلمان را مشخص نمی کند. 
شونباخ نیز به دلیل اظهاراتش 
عذرخواهی کــرد. او گفت: 
»اظهارات عجوالنه من در هند 

به شدت بر من فشار وارد کرد و من »استعفا« را 
برای جلوگیری از آسیب بیشتر به نیروی دریایی 
آلمان، نیروهای آلمان و جمهوری فدرال آلمان  
ضروری می دانم«.همزمان وزیر خارجه 
ــن نیز در توئیتی جداگانه  ــرای اوک
نوشت: »اوکراین از آلمان به دلیل 
حمایتی که در سال 201۴   کرده 
و همچنین تالش های دیپلماتیک 
ــرای حــل مناقشه مسلحانه  ب
روسیه و اوکــرایــن سپاس 
ــزار اســت امــا اظهارات  گ
نیروی  فرمانده  کنونی 
ــی آلــمــان ناامید  ــای دری
کننده تلقی می شود و 
در تضاد با این حمایت و 

تالش هاست«. 

لن میلهایزر، خبرنگار رسانه VOX:»به نظر می 
رسد یک توافق شیرین در حزب جمهوری  خواه 
باشد که جمهوری  خواهان در مجلس سنا می 
توانند قوانین )پیشنهادی بایدن( را وتو کنند، 
جمهوری  خواهان در دیــوان عالی می توانند 
ــارزه بــا کــرونــا را  ــب ــای بــایــدن بـــرای م ــالش ه ت
خــراب کنند و سپس )بــا وجــود همه ایــن ها(، 
سیاستمداران جمهوری خواه می توانند درباره 
شکست بایدن در مبارزه با ویروس کرونا کمپین 

تشکیل دهند!«.

هفته نامه ویک در گزارشی به نزدیک شدن هر چه 
بیشتر روسیه به حمله به اوکراین پرداخته است. 
این نشریه در طرح جلد خود پوتین را مشغول بازی 
شطرنج نشان می دهد و با انتخاب تیتر »پوتین 
در موقعیت حمله« می خواهد به این سوال پاسخ 
دهد که آیا آمریکا و ناتو می توانند روسیه را در مسیر 

کیش و مات کردن اوکراین متوقف کنند؟ 

نخست  آردرن،  جاسیندا 
ــم  ــراس ــد م ــن ــل ــوزی ــی ــر ن ــ وزیـ
دلیل  ــه  ب را  ــود  خـ ازدواج 
ــای جــدیــد  مـــحـــدودیـــت هـ
ــور لغو  ــش ــا در ایـــن ک ــرون ک

کرد. نیوزیلند در پی شناسایی ۹ مبتال به سویه 
امیکرون، باالترین میزان محدودیت  ها را به 
اجرا گذاشته است.آردرن به خبرنگاران گفت 
که مراسم عروسی او با کالرک گیفورد که یک 
مجری رادیو و تلویزیون است، برگزار نخواهد 
شد.تا به امروز در این کشور 1۵ هزار و 10۴ 
مبتال به کووید شناسایی شده و ۵2 نفر نیز جان 

خود را از دست داده اند/ بی بی سی

خبرنگار  کــابــاش  ــدف  صـ
ــت 2  ــاع مــشــهــور تــرکــیــه  س
بــامــداد شنبه در خانه اش 
ــه کالنتری  بـــازداشـــت و ب
ــد تا  اســتــانــبــول منتقل ش

منتظر دادگاه باشد. اتهام او اهانت به رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور آن کشور است.کاباش 
در یک کانال تلویزیونی مخالف دولت و نیز در 
حساب توئیتر خود ضرب المثلی درباره اردوغان 
به کار برد که موجب شد همه مقامات دولتی 
دهند.فخرالدین  نشان  واکنش  آن  به  ترکیه 
آلتون، رئیس اداره ارتباطات ترکیه در توئیتی 
نوشت: »عزت ریاست جمهوری افتخار کشور 
ماست. توهین های مبتذل به رئیس جمهور و 
دفتر او را محکوم می کنم« ./رصــد سیاست و 

دیپلماسی

 نشست بایدن با تیم امنیتی كاخ سفید برای 
بررسی اوضاع روسیه و اوكراین

دو عضو طالبان از باالی تپه وزیر اكبر خان به 
AFP : كابل می نگرند/ عكس از

 گفت وگوهای طالبان با کشورهای غربی و جامعه مدنی افغانستان
 پشت درهای بسته در نروژ آغاز شد 

سفر هیئت مردانه برای حقوق زنان! 
هواپیمای اعــزامــی دولــت نــروژ بــه فــرودگــاه 
بین المللی کابل، هیئت دیپلماتیک طالبان 
را به »اسلو« برد. مقامات طالبان در نخستین 
سفر رسمی خود به اروپا، دیروز با نمایندگانی از 
جامعه مدنی افغانستان پشت درهای بسته در 
هتلی در کوه های پوشیده از برف پایتخت نروژ 

گفت و گو کردند.  اعضای 
هیئت طالبان به ریاست 
ــی،  ــق ــت ــان م ــ ــرخ ــ ــی ــ ام
ــه، در  ــارج وزیـــر امـــور خ
نخستین روز از سفر سه 
روزه خود در این کشور 
ــه گفت وگو  اروپـــایـــی ب
ــاران و  ــگـ ــه نـ ــامـ بـــا روزنـ
زنان  حقوق  کنشگران 

پرداختند. گفت و گو با کنشگران زن دربــاره 
حقوق آن ها در حالی بــود که هیئت اعزامی 
طالبان را یک پارچه مردان تشکیل می دادند و 
هیچ نماینده زنی از این گروه به مذاکرات اعزام 
نشده بــود. حال آن که، آنیکن هویتفلد؛ وزیر 
خارجه  نروژ گفته است: »ما در خصوص انتظارات 
خود از طالبان، به  ویژه درباره آموزش دختران 
و حقوق بشر، از جمله حق زنان برای مشارکت 
ــود.« عبدالقهار  در جامعه، شفاف خواهیم ب
بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان پیش 

از این سفر در توئیتی نوشته بود که قرار است 
ــروژ و شــمــاری دیگر از  متقی بــا نمایندگان ن
کشورها و همچنین شهروندان افغانستان در 
اسلو دربــاره مسائل بشردوستانه، سیاسی، 
آموزشی و اقتصادی بحث و گفت وگو کند. وزارت 
خارجه این کشور می گوید، قشرهای مختلف 
در  افغانستان  جامعه  
ــوت  ــن نــشــســت دعـ ــ ای
شــده انــد. ایــن وزارت 
در اعــالمــیــه ای گفت: 
»بـــرای ایــن  که بتوانیم 
به جمعیت غیرنظامی 
کمک  افغانستان  در 
کنیم، ضروری است که 
هم جامعه بین الملل و 
هم اقشار مختلف جامعه  افغانستان با طالبان 
گفت وگو کنند.« در ادامه سفر سه روزه طالبان، 
آن ها امروز و روز سه شنبه با برخی دیپلمات های 
غربی از کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، 
آلمان و ایتالیا دیدار می کنند. هنوز هیچ کشوری 
در جهان گروه طالبان را که بالفعل قدرت را در 
کابل در دست دارد، به رسمیت نشناخته است 
و وزیر امور خارجه نروژ هم تأکید کرده است که 
این گفت وگوها به معنی »مشروعیت دادن« یا »به 

رسمیت شناختن« طالبان نیست.
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کارتن خواب ها در جعبه های شن و مرده ای که زنده نشد!
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ویال سازی؛ علت گرانی برنج؟!

برنج ایرانی دوبــاره گران شده است و مثل بقیه مواد 
غذایی خیال آرام گرفتن ندارد. آن طور که تجارت نیوز 
نوشته، قیمت هر کیلو برنج ایرانی به ۷۴ هزار تومان 
رسیده که برای بعضی خانواده ها مبلغی نجومی محسوب 
می شود، اما شاید باورتان نشود که تبدیل شالیزار در 
استان های شمالی یکی از علت های گرانی برنج بوده 
است! دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز گذشته در 
مصاحبه ای گفته است: برخی از شالیزارها تغییر کاربری 
دادند و تبدیل به ویال شدند. همین مسئله باعث شده 
تولید برنج نسبت به سال  های گذشته کمتر شود و دیگر 
تولید این کاال صرفه اقتصادی نداشته باشد. او البته 
کاهش بارندگی ها، افزایش قیمت حمل و نقل، دستمزد 
کارگران، افزایش قیمت سم، بذر و کود را در گرانی برنج 
بی تاثیر ندانسته اما تغییر کاربری شالیزارها در یکی دو 

روز گذشته واکنش های زیادی را به دنبال داشت.
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روزی عقابی به هوا خاست!

ویدئویی ترسناک از تالش عقاب برای شکار نوجوانی در 
کوه های اندیکای مسجدسلیمان خوزستان منتشر شده که 
بسیار عجیب است. در این ویدئو یک عقاب بزرگ در دامنه 
کوه روی زمین فرود می آید و به دنبال شکار یک نوجوان 
است، اما جالب آن جاست که مردم اطراف با سر و صدا 
و دویدن به دنبال عقابی که در حال بلندکردن نوجوان 
خوزستانی است، این پسربچه را نجات می دهند. شکار 
عجیبی که واکنش های  زیادی داشت و در فضای مجازی 

هم خبرساز شد اما با دخالت مردم ناکام ماند.
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مرده ای که مراسم تشییع جنازه را به هم ریخت!

دیروز فیلمی با عنوان »زنده شدن مرده در روز تشییع 
جنازه« دست به دست شد که شوکه کننده بود. تعداد 
زیادی از مردم عزادار برای تشییع جنازه فردی با شادی 
تابوت را به آمبوالنس می رساندند و آن طور که در کپشن 
آمده بود انگار یک مرده، زنده شده و عالیم حیاتی پیدا 
کرده است! ابتدا مشخص نبود که این فیلم مال کجاست 
اما چندساعت بعد مدیر شبکه بهداشت و درمان بهمئی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از این که مرحوم به 
سردخانه منتقل شد، به دلیل خطا در بررسی عالیم حیاتی و 
احساسی شدن فضای مراسم تدفین، متوفی دوباره توسط  
۱۱۵ به مرکز بستر درمانی لیکک منتقل شد. پزشک مرکز 
درمانی با وجود تایید شدن مرگ این فرد در ساعات قبل، 
مجدد عالیم حیاتی را بررسی می کند و عملیات احیا بی 
نتیجه اعالم و میت دوباره برای دفن به خانواده اش تحویل 
می شود. بدن انسان پس از مرگ به صورت تدریجی سرد 
می شود و ممکن است دمای بدن با توجه به محیط اطراف 
تا چندین ساعت باال باشد. برخی اوقات جمود نعشی پس 

از مرگ به دلیل انقباض در عضالت بدن ایجاد می شود. 
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کارتن خواب ها در جعبه های شن!

»این ها جعبه های صندوق رای نیست، حتی جعبه های 
مخصوص کمک های اولیه هم نیست، این ها جعبه های 
مخصوص شن است  که این روزها بچه های کارتن خواب 
توش می خوابن.« این توئیتی است که دیروز خبرساز 
و در شبکه های اجتماعی هم بازنشر شد. آن طور که 
در تصویر مشخص است، جعبه های زرد رنگ جعبه 
های شن مخصوص است که ستاد برف روبی شهرداری 
تهران در خیابان ها گذاشته است ولی عده ای از کارتن 
خواب ها برای فرار از سرمای زمستان به این جعبه ها 
پناه برده اند، اما آن چیزی که در تصویر خبرساز شده، 
کودک کارتن خوابی است که در این جعبه ها خوابیده 
است. این تصویر واکنش های زیادی داشت. کاربری 
نوشته: »آهای مسئوالن! می دانید کارتن خوابی یک 

کودک یعنی چیه؟ آیا نباید شرمسار باشید؟«
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مادری که سال ها به دنبال فرزندش است

دیروز، تولد حضرت زهرا)س( و روز مادر بود و کافی بود 
در فضای مجازی حضور داشته باشید و کلی فیلم و عکس از 
قدردانی فرزندان از مادرانشان ببینید. عده ای تصویری 
از مادرانشان گذاشتند و در جمالتی از زحماتشان تشکر 
کردند. برخی هم عکس مادرانشان را منتشر کردند که 
دیگر در این دنیا نیستند و به این شکل به یاد مادرانشان 
بودند، اما فیلمی هم دیروز مورد توجه قرار گرفت که مادر 
یکی از شهدای گمنام با تابلویی از فرزند شهیدش به دنبال 
او می گردد. در این فیلم این مادر شهید در مراسم تشییع 
شهدای گمنام در حالتی که عکس فرزند شهیدش را در 
آغوشش گرفته، کنار تریلی حمل پیکرهای مطهر شهدای 
گمنام می رود و با حالتی غرق در احساسات به سربازان 
روی تریلی و کنار پیکرهای شهدا نشانه هایی از فرزند 

شهیدش می دهد و به دنبال او می گردد.
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خودروسازان چقدر حقوق می دهند؟

فکر می کنید خــودروســازان چقدر حقوق می گیرند؟ 
ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت نیوز روز گذشته در 
توئیتی دربــاره حقوق و دریافتی خودروسازان بزرگ 
کشور نوشته: بر اســاس محاسبات داده های دنیای 
اقتصاد و فرهیختگان، خودروسازان بزرگ کشور حدود 
2۵ هزار نیروی مــازاد دارنــد و تعداد نیروهای آن ها 
سه برابر دنیاست، اما متوسط حقوق این کارکنان چقدر 
است؟ حدود 8.۵ میلیون تومان، یعنی سه برابر حداقل 
دستمزد سال ۱۴00«. کاربری در واکنش نوشته: 
»باالخره حقوق این تعداد زیاد نیروی مازاد رو یک جوری 
باید تامین کنند. خودروهای بی کیفیت رو با قیمت بهترین 
خودروهای خارجی به مردم می فروشند و هرسال کلی 
نیروی سفارشی مدیران و مسئوالن وارد این فضا می 

شوند که معلوم نیست چه کار می کنند!«

ماجرا چیست؟	 
دولت دوازدهم الیحه ای را به مجلس در خصوص مالیات بر 
ارزش افــزوده می دهد که این الیحه در مجلس تصویب می 
شود. در این الیحه در یکی از بندهای ماده 139 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده، مطبوعات را که تا کنون از پرداخت مالیات 
معاف بودند موظف می کنند برای آگهی هایی که در رسانه به 
چاپ می رسانند، عالوه بر هزینه آگهی، 9 درصد هم به عنوان 
ارزش افزوده از آگهی دهنده دریافت کنند. این قانون 1۲ تیر 
امسال ابالغ شد.  پیرو این ابالغیه شش ماه بعد یعنی از 13 
دی این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی به واحد های ذی 
ربط ابالغ شد و از این به بعد آگهی دهندگان به روزنامه ها باید 
عالوه بر هزینه آگهی، 9 درصد هم به عنوان مالیات بر ارزش 

افزوده پرداخت کنند.

 مدیرکل مطبوعات خبرگزاری های داخلی: خواستار 	 
اصالح این قانون هستیم

ایمان شمسایی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 
در توضیحاتی درباره 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده آگهی 
مطبوعات به ایسنا گفت: »شما اگر به بسیاری از امور خدماتی 
مراجعه کنید، وجهی به عنوان مبلغ خود کاال در صورت حساب 
 قید شده و در انتهای آن هم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده  ؛
یعنی وجه مدنظر از سوی کسی که آن خدمات را ارائه می کند 
از خدمات گیرنده دریافت می شود و او هم به سازمان مالیاتی 
پرداخت می کند. بنابراین اگر آگهی از 13 دی در نشریات 
ــزوده آن باید از سوی آگهی  منتشر شــود، 9 درصــد ارزش اف
دهنده گرفته شود. آگهی دهنده ها هم دو دسته هستند یا 
بخش خصوصی هستند یا دولتی که ارشاد آن ها را توزیع می 
کند و وجه فاکتور آن را دستگاه اجرایی و وزارتخانه ها پرداخت 
می کنند.« شمسایی درباره این که این کار تا چه میزان به نفع 
مطبوعات است نیز اظهار کرد: »حتما ما به عنوان معاونت 
مطبوعاتی خواستار اصالح این قانون هستیم، باالخره با اوضاع 
شکننده اقتصادی روزنامه ها، گرانی کاغذ و دیگر مسائل، آن 
ها بیش از گذشته نیازمند حمایت هستند و خود به خود ممکن 
است با افزایش تعرفه ها، میل به آگهی دادن به روزنامه ها 
کاهش یابد که به ضرر رسانه هاست. البته درخصوص آگهی 
های دولتی کمتر این مشکل پیش می آید چرا که دولت هزینه 

آن را پرداخت می کند.«

مگر مالیات ارزش افزوده آگهی ها چقدر است؟	 
طبق برآوردها رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور 1۰۰ هزار 
میلیارد تومان است؛ با وجود این، بعید است حذف معافیت 
مالیاتی از فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی برای دولت با 
توجه به رکود درآمدی بیش از چند ده میلیارد تومان داشته 
باشد که در برابر رقم فرار مالیاتی رقم ناچیزی است. با این 
تفاسیر این مبلغ هرچند در برابر فرارهای مالیاتی رقم ناچیزی 
اســت امــا اثــر قابل توجهی بر رسانه ها و مطبوعات خواهد 
گذاشت. به این ترتیب اثر پررنگ و قابل توجه این قشر که هم 
اکنون و در دوران کرونایی نقش مهمی در اطالع رسانی و تحلیل 
اخبار و اطالعیه ها دارند، کم رنگ خواهد شد و سبب می شود 

بسیاری از مطبوعات فعالیت خود را متوقف کنند. در حالی که 
این تعطیلی می تواند مرجعیت رسانه را از رسانه های رسمی به 

فیک نیوزها و رسانه های خارجی بدهد.

مشکالت رسانه با مصوبه جدید	 
بخش بزرگی از هزینه روزنامه ها از طریق فروش آگهی تامین 
می شــود که متاسفانه در ســال هــای اخیر با توجه به رکود 
اقتصادی طوالنی مدت حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین 
رکود اقتصادی ناشی از کرونا این میزان به مقدار قابل توجهی 
کاهش یافته است و باعث شده گلوی روزنامه ها بیشتر فشرده 
و صفحات آگهی ها  هم هر روز کمتر از قبل شود. هرچند به 
گفته مدیرکل مطبوعات خبرگزاری های داخلی قرار است این 
مالیات از آگهی دهنده دریافت شود اما هم اکنون به دلیل رکود 
اقتصادی، میزان آگهی ها به شدت کم است و باال رفتن قیمت 
آگهی به میزان 9 درصد باعث کاهش میل آگهی دهنده به 
چاپ آگهی در روزنامه ها می شود که نتیجه آن کم شدن درآمد 
روزنامه ها و حذف تدریجی آن ها خواهد بود، بنابراین مطبوعات 
به طور اجتناب ناپذیری برای حفظ اندک مشتریان خود به 
سمت دادن تخفیف یا روش های دیگر می روند که در نهایت 
درآمد آن ها را کمتر خواهد کرد. بد نیست به این نکته هم اشاره 
کنیم که سی ان بی سی، در گزارشی در این خصوص نوشته، 
درآمد تبلیغاتی صاحبان رسانه ها در جهان در سال گذشته با 
کاهش ۴۲ میلیارد دالری روبه رو بوده است. در این گزارش، 
دلیل اصلی این کاهش، کم شدن آگهی تبلیغاتی شرکت ها 
اعــالم شده که به دلیل آسیب های جدی کرونا بر اقتصاد و 
ایجاد رکود، شرکت های تولید کننده حاضر به پرداخت هزینه 
ای برای آگهی های تبلیغاتی نبوده اند. این اتفاق در کشور ما 
هم رخ داده و درآمد روزنامه ها و شرکت های تبلیغاتی در این 
مدت با کاهش چشمگیری مواجه شده است. به طور مثال در 
حالی که در گذشته عالوه بر مشاغل مختلف، سیستم بانکی 
و شرکت های خــودروســازی همیشه دو آگهی دهنده عمده 
رسانه ها بوده اند، در سال های اخیر به دلیل کاهش بودجه های 
تبلیغاتی و... دیگر سفارش های آن ها برای انتشار آگهی به 

رسانه ها به حداقل و حتی به صفر رسیده است.

مراقب حال مطبوعات باشید	 
مطبوعات تامین کننده بخشی از نیازهای جامعه شهری امروز 
هستند؛ پس اگر خواهان جامعه ای پویا و شکوفا و با مناسباتی 
پایدار باشیم، مطبوعات اهمیتی کمتر از آب و نان افراد جامعه 
ندارند، چرا که اطالع رسانی می کنند و سطح دانایی، معرفت و 
خالقیت  جامعه را افزایش می دهند. امروزه  در علوم اجتماعی 
بیان می شود، یک جامعه فاقد مطبوعات آزاد و پویا، جامعه ای 
ناقص و کمال نیافته است که برنامه ریزان آن تالشی برای توسعه 
و تعالی سطح فرهنگ عمومی ندارند، اما حفظ مطبوعات بدون 
در نظر گرفتن اقتصاد آن غیر ممکن است. قیمت مواد اولیه، 
کاغذ روزنامه و... از میانگین تورم کشور رشد بیشتری داشته و 
برخی رسانه ها در برابر این گرانی دوام نیاورده و تعطیل شده و 
برخی هم به کاهش صفحات و تعدیل نیرو روی آورده اند. مثال 
قیمت کاغذ طی چند سال گذشته از کیلویی دو هزار و 8۰۰ 

تومان به حدود 3۰ هزار تومان رسیده است. به بقیه اقالم و 
مواد مورد نیاز به همین نسبت عددهایی را بیفزایید، بماند که 
هزینه های جاری مانند حقوق کارکنان، حمل و نقل و آب و برق، 
اینترنت و... هم جای خود دارد. بنابراین مسئوالن کشور اگر 
خواهان مرجعیت رسانه های رسمی هستند باید توجه بیشتری 
به اقتصاد مطبوعات رسمی داشته باشند و گرنه با حذف و 
ضعیف شدن مطبوعات رسمی و شناسنامه دار، مرجعیت رسانه 
ای به دست فیک نیوزها، رسانه های غیرمجاز که در دسترس 
نیستند و رسانه های خارجی می افتد، همچنان که مطبوعات 
در جهاد تبیین که رهبر معظم انقالب چند بار بر ضرورت آن 
تاکید کردند، نقشی بی بدیل دارند.لذا همان طور که تاکید 
کردیم انتظار می رود دستگاه های مسئول و به ویژه نمایندگان 
محترم مجلس برای اصالح این مسئله همت کنند چرا که دود  از 
بین رفتن مطبوعات به چشم همه خواهد رفت و عالوه بر این که 
مردم زبان گویای مشکالتشان را از دست می دهند، مسئوالن 

نیز از کاستی ها و نقص ها بی اطالع می مانند.

درددل مطبوعاتی ها با مسئوالن	 
مطبوعات اگرچه گردش مالی محدودی دارنــد و شاید کل 
گردش مالی شان به اندازه یک کارخانه یا یک مجموعه صنعتی 
ــد. بسیاری  نباشد، اما زنجیره نیروی انسانی باالیی دارن
از روزنامه ها و نشریات عالوه بر این که در پرداخت حقوق 
کارکنان خود با مشکل مواجه اند با قیمت های نجومی موجود 
حتی قادربه  تامین مواد اولیه و کاغذ هم نیستند. متاسفانه 
گرانی ها باعث شده هزینه چاپ و انتشار نشریات و روزنامه ها از 
قیمت فروش آن ها به مراتب بیشتر باشد. هم اکنون تنها درآمد 
مطبوعات از آگهی هاست که صدمه به آن می تواند به حذف 
رسانه های مکتوب منجر شود. البته بخش اعظمی از همین 
آگهی ها هم وصول یا به موقع محقق نمی شود و این قانون 
جدید باعث می شود به این بخش درآمدی مطبوعات لطمه 
وارد شود، آن هم در شرایطی که به خاطر پایین آوردن هزینه 
هایشان ناچار به تعدیل نیرو، دورکــاری و حتی جمع کردن 
دفاتر فعالیت خود شده اند. بنابراین در شرایط فعلی، این 
قشر تاثیرگذار نیازمند حمایت بیشتر دولت است. این برخورد 
جدید مالیاتی در قبال حوزه فرهنگ و رسانه کشور، ضربه 
جدی به فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی کشور خواهد 
زد و دور از انتظار نخواهد بود که بخش زیادی از فعالیت های 
عرصه انتشار و مطبوعات کشور محدود یا تعطیل شوند. در 
شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور و همچنین 
وجود بسیاری از شبکه های غیررسمی و غیر معتبر که با اهداف 
مختلف شایعه پراکنی و گمانه زنی های متعدد و اخباری غیر 
واقعی و بدون منبع را نقل می کنند؛ اطالع رسانی صحیح و 
انتشار اخبار دقیق و موثق ضرورت دارد. همان طور که گفتیم، 
اخذ مالیات از این فعالیت ها درآمد قابل توجهی را نصیب دولت 
نمی کند و تنها به این فعالیت ها آسیب جدی می زند. با توجه 
به آن چه گفته شد یا باید دولت و مسئوالن  این تصمیم خود را 
اصالح کنند یا این که در ماه های آینده چراغ اندک مطبوعاتی 
که در فضای رسانه ای کشور در حال فعالیت هستند، رو به 

خاموشی خواهد رفت.

 به داستان گرانی کاغذ و اقالم چاپ روزنامه، رکود اقتصادی 
و... دریافت مالیات از آگهی دهنده هم اضافه شد!

رضبه دیگر به پیکر نحیف مطبوعات

رعیت نواز - این روزها حال روزنامه های کشور شبیه بیماری است که سطح هوشیاری پایینی دارد و اعضای 
خانواده اش باالی سر او ایستاده اند و هرکدام خاطره ای از گذشته، از روزهایی که تیراژشان به ده  ها هزار 
می رسید، تعریف و بعد شیون می کنند و در این بین وقتی پزشک معالج باالی سر بیمار حاضر می شود 
از بیماری های متعددی حرف می زند که مطبوعات ایران با آن دست و پنجه نرم می کند؛ »افزایش قیمت 
کاغذ«، »افزایش بقیه مواد اولیه« و »رکود بازار و نبود آگهی«. شاید باورش سخت باشد اما در همین وانفسا 
که روزنامه ها برای زنده ماندن و کمک به اطالع رسانی و روشن شدن افکار عمومی در حال تالش هستند، 
قوانینی به اجرا در می آید که شبیه تیر خالص زدن به سرباز جان برکفی است که برای دفاع از کیان جامعه 
با ترکش هایی در بدن همچنان در حال تالش است. متاسفانه یکی از موضوعات جدیدی که در این حوزه 
مطرح شده و نگرانی اهالی فرهنگ و قلم درباره ادامه فعالیت مطبوعات کشور را در پی داشته، موضوع 
لغو معافیت آگهی مطبوعات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده است. بر این اساس مطبوعات از این 
به بعد باید از آگهی دهندگان عالوه بر هزینه درج آگهی، 9 درصد برای پرداخت مالیات ارزش افزوده 
دریافت کنند که در واقع با این وضعیت رکود و افت میزان آگهی ها در نهایت مطبوعات و روزنامه ها باید  
این رقم را از دریافتی خود کم تا مشتریان نیم بند فعلی را حفظ کنند. موضوعی که به نظر می رسد نهاد 
های مسئول باید برای اصالح آن همت کنند.در این گزارش به این موضوع پرداخته ایم که در نهایت چه 
تاثیری بر بقای نشریات مکتوب کشور که هم اکنون نیز حال و روز چندان خوشی ندارند خواهد گذاشت؟
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آفساید

پیروزی پرگل فاینورد با گلزنی جهانبخش
فاینورد در هفته بیستم رقابت های لیگ فوتبال هلند در مصاف با 
نایمخن در روز گلزنی جهانبخش به پیروزی پرگل دست یافت.از 
هفته بیستم رقابت های لیگ فوتبال هلند )اردیویسه( فاینورد 
میزبان نایمخن بود و با نتیجه پرگل 4 بر یک به برتری دست 
یافت.در این بازی علیرضا جهانبخش از ابتدا در ترکیب 
تیمش حضور داشت و در دقیقه 64 موفق به گلزنی شد تا 
مقابل تیم سابق خود دروازه این تیم را باز کند.بازیکن ایرانی 
در دقیقه 84 تعویض شد.فاینورد با این برد 42 امتیازی شد و 
در رده سوم قرار دارد.نایمخن با 26 امتیاز مکان نهم را در اختیار 
دارد. گفتنی است جهانبخش پس از مدت ها پایش به گل باز شد 

و شاید همین گل باعث شود انتقادها از او در هلند کمتر شود.

فردا؛ جلسه سرنوشت ساز کمیته استیناف

جدول لیگ تغییر می کند؟!
گروه ورزش/کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بیست وپنجم 
آذر ماه آرای خود را درباره شکایت های صورت گرفته مربوط 
به بازیکن گابنی باشگاه گل گهر سیرجان صادر کرد که بر 
این اساس، نتایج بازی های گل گهر مقابل سپاهان، پیکان و 
استقالل 3 بر صفر به سود حریفان اعالم شد.در گزارش کمیته 
انضباطی اشاره شده است که پلیس فتا درباره ایمیل های 
ارسالی به فدراسیون فوتبال، گزارش 51 صفحه ای ارائه 
کرده است.حاال این پرونده با درخواست باشگاه گل گهر 
برای تجدید نظر در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در 
حال بررسی است. در همین خصوص قرار است روز سه شنبه 
هفته جــاری)فــردا( جلسه ای سرنوشت ساز دربــاره پرونده 
باشگاه گل گهر در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال برگزار 
شود.پرونده اعتراض باشگاه گل گهر سیرجان به رأی کمیته 
انضباطی درباره استفاده این تیم از اریک بانیاما به یکی از 
پرونده های مهم کمیته استیناف طی روزهای اخیر تبدیل 
شده است.در همین زمینه نیز در تاریخ 21 دی ماه جلسه ای 
در کمیته استیناف با حضور وکالی باشگاه های گل گهر، 
استقالل، سپاهان و پیکان برگزار و دفاعیات طرفین در این 
جلسه شنیده شد.حاال و پس از گذشت چند هفته از روند این 
پرونده، قرار است روز سه شنبه هفته جاری جلسه ای مهم و 
سرنوشت ساز در کمیته استیناف برگزار شود و به احتمال 
فراوان در پایان این جلسه رأی نهایی درباره پرونده بازیکن 
گابنی تیم گل گهر صادر خواهد شد. با رأی کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال در تاریخ 25 آذر ماه تیم گل گهر سیرجان به 
دلیل استفاده غیرمجاز از اریک بانیاما در سه دیدار خود مقابل 
استقالل، سپاهان و پیکان با نتیجه 3 بر صفر بازنده اعالم شده 
بود و بر اساس همین رای تغییرات در جدول رده بندی لیگ 
اعمال شد و در صورت تایید رای قبلی جدول به همین شکل 
باقی خواهد ماند و اگر رای کمیته انضباطی تایید نشود جدول 

رده بندی لیگ دستخوش تغییراتی خواهد شد.

ویژه

امیرحسین طبسی/سردار آزمون که تا پایان فصل با 
باشگاه زنیت روسیه قرارداد داشت، حاال با قراردادی 
پنج ساله به باشگاه بایرلورکوزن آلمان پیوسته و از 
فصل بعد در بوندس لیگا حضور خواهد داشت. مهاجم 
27 ساله ایرانی در شرایطی به بوندس لیگا منتقل 
می شود که پیشتر داریوش یزدانی، مهدی پاشازاده و 
علی موسوی در تیم لورکوزن بازی کردند و حاال آزمون 

چهارمین ایرانی این تیم خواهد بود.

سردار بیستمین ایرانی بوندس لیگا       
سردار آزمون فصل آینده به عنوان بیست و یکمین ایرانی 
تاریخ بوندس لیگا پیراهن لورکوزن را بر تن خواهد کرد.
سابقه حضور بازیکنان ایرانی در فوتبال آلمان به 53 سال 
قبل برمی گردد.اولین بازیکنان ایرانی که به آلمان رفتند، 
از بازیکنان نسل دوم فوتبال ایران بودند که در سال های 
گمنامی فوتبال ایــران به آلمان رفتند. بیوک جدیکار 
اولین لژیونر ایرانی در فوتبال آلمان بود. بازیکن اسبق 
تیم ملی ایران در دهه 30 شمسی، پس از بازی دوستانه 
تیم ملی با ویکتوریا برلین آلمان در تهران مورد توجه این 
تیم آلمانی قرار گرفت که در آن روزگار برای خود نامی در 
فوتبال آلمان داشت. جدیکار در فصل 58-1957 به 
آلمان رفت و مدتی را در این تیم توپ زد و ماهانه 1500 
مارک حقوق می گرفت. اما به علت درگذشت پدرش به 
ایران بازگشت و دیگر به آلمان برنگشت.حضور بازیکنان 
ایرانی در فوتبال آلمان تا یک دهه بعد متوقف شد تا این که 
در اوایل دهه 60 شمسی چند تن از بازیکنان ایرانی راهی 
تیم های گمنام آلمانی شدند.موج سوم حضور ایرانی ها 
در فوتبال آلمان بعد از درخشش تیم ملی ایران در جام 
ملت های 1996 آغاز شد. علی دایی و کریم باقری به 
همراه خداداد عزیزی به تیم های بوندس لیگا پیوستند 
که تحول جدیدی در فوتبال ایران بود. حضور بازیکنان 
ایرانی در فوتبال آلمان بعد از جام جهانی 1998 شدت 

بیشتری گرفت که البته در این میان بیشتر ترانسفرهای 
انجام شده از سوی باشگاه استقالل ناموفق بود. بعد از 
این ترانسفرهای ناموفق شاهد درخشش ستارگانی 
همچون مهدوی کیا و هاشمیان و تا حدودی علی کریمی 
در فوتبال آلمان بودیم.محمدرضا عادلخانی)اوبرهازن(، 
ــس اسن(،بیوک جدیکار)بایرن  ــدی)روت وای رضا اح
مونیخ(،حمید علی دوستی)زالمور(،علی دایی)آرمینیا 
ــم بــاقــری)آرمــیــنــیــا  ــری ــا(،ک ــرت ــرن و ه ــای بیله فلد و ب
بیله فلد(،خداداد عزیزی)کلن(،علی رضا منصوریان)سن 
پائولی(،مهدی مهدوی کیا)بوخوم،هامبورگ و آینتراخت 
فرانکفورت(،وحید هاشمیان)هامبورگ،بوخوم،بایرن 
مونیخ و هانوفر(،داریوش یزدانی)بایر لورکوزن(،مهدی 
ــر  ــای ــوی)ب ــوس ــر لـــورکـــوزن(،عـــلـــی م ــایـ ــازاده)بـ ــاشـ پـ
تیموریان)ماینتس(،سیروس  لــورکــوزن(،ســرژیــک 
دین محمدی )ماینتس(،محرم نویدکیا)بوخوم(،رسول 
مونیخ و  کریمی)بایرن  خطیبی)هامبورگ(،علی 
شالکه(،احسان حاج صــفــی)اف اس وی فرانکفورت( 
بازیکنانی بودند که از فوتبال ایــران توانستند خود را 
به فوتبال آلمان برسانند.البته در این بین بازیکنانی 
همچون اشکان دژاگه،فریدون زندی،دانیال داوری و 
امیر شاپورزاده به عنوان بازیکنان ایرانی االصل حضور 

در بوندس لیگا را تجربه کرده اند.

سردار در کنار مسی و لواندوفسکی!       
ــرارداد آزمــون از فصل بعد عملی  نکته مهم این که ق
خواهد شد و او قــراردادش را تا پایان در زنیت سپری 
می کند تا به صورت رایگان و به عنوان بازیکن آزاد به 
لورکوزن بپیوندد.این انتقال در حالی آزاد صورت 
گرفته که قیمت سردار آزمون در سایت ترانسفرمارکت 
25 میلیون یورو بــرآورد شده و باشگاه آلمانی بدون 
این که پولی به زنیت بدهد توانسته ستاره ایرانی را 
به خدمت بگیرد.سایت ترانسفرمارکت با اشــاره به 
همین موضوع سردار آزمون را به عنوان شانزدهمین 
انتقال آزاد فوتبال جهان برشمرده است.روزنامه بیلد 
آلمان هم با اشاره به همین موضوع به تمجید از مدیران 
لورکوزن پرداخته و با تیتر »خرید طالی مجانی« به 
تیزهوشی سران لورکوزن اشاره کرده است.پیش از این 
بازیکنانی مثل مسی با ارزش 80 میلیون یورو،دوناروما 
با ارزش 60 میلیون یــورو و لواندوفسکی با ارزشی 
معادل 55 میلیون یورو به عنوان بازیکن آزاد تیم های 
خود را به مقصد تیم جدیدشان ترک کرده اند.در این 
فهرست می توان به نام های دیگری همچون ممفیس 
دپای،امباپه،باالک و فیگو هم اشاره کرد که در زمان 
خود به عنوان بازیکن آزاد توسط باشگاه های بزرگ 

اروپایی شکار شده اند.

گزارش

دی بروین به رکورد بکام در لیگ برتر رسید
ــون و  ــت ــپ ــم ــاوت ه ــال س ــب ــوت ــای ف ــم ه ــی دیـــــدار ت
منچسترسیتی در هفته بیست و سوم لیگ برتر 
انگلیس با تساوی به پایان رسید. در ابتدای این 
دیدار و در دقیقه 7 واکر پیترز برای میزبان گلزنی 
کرد ولی در نهایت سیتی که نمی خواست بازنده 
باشد به وسیله آیمریک الپورته به گل تساوی رسید 
تا سریال بردهای پیاپی این تیم خاتمه یابد.در این 

دیدار کوین دی بروین یک پاس گل برای سیتیزن ها 
به ثبت رساند. برای بازیکن بلژیکی، این پاس گل 
هشتادمین پاس گل در لیگ برتر بود. بر اساس 
پیشین  هافبک  بکام،  دیوید  با  او  شاخص،  ایــن 
منچستریونایتد برابری کرد. شایان ذکر است که 
دی بروین به 69 بازی کمتر نیاز داشت تا به این 
رکــورد برسد. در واقــع دی بروین در 197 بازی 

توانست 80 پاس گل بدهد و بکام در 266 بازی 
این تعداد پاس گل را داشت.  رایان گیگز با 162 
پاس، سسک فابرگاس )111(، وین رونی )103(، 
فرانک لمپارد )102(، دنیس برکمپ )94(، دیوید 
سیلوا )93(، استیون جرارد )92( و جیمز میلنر 
)86( باالتر از دی بروین در رده های اول تا هشتم 

بیشترین پاس گل در تاریخ لیگ برتر قرار دارند.

کاهش مبلغ پیشنهادی هال سیتی برای جذب صیادمنش
رسانه های ترکیه از دو روز پیش از توافق باشگاه هال سیتی با فنرباغچه ترکیه برای جذب اللهیار 
صیادمنش مهاجم ملی پوش کشورمان خبر دادند. به نظر می رسد باشگاه انگلیسی با تغییر موضع 
خود،  پیشنهاد اولیه اش را کاهش داده است.در همین باره یاگز سابونسوگولو خبرنگار مطرح ترکیه 

درباره آخرین وضعیت صیادمنش، گفت: هال سیتی پیشنهاد اولیه خود را کاهش داده ولی بندی در 
قراردادش گذاشته که در صورت فروش صیادمنش در آینده 50 درصد مبلغ فروش به جیب فنرباغچه 
می رود.پیش از این باشگاه هال سیتی برای خرید صیادمنش مبلغ 4/5میلیون یورو ارائه کرده بود 
تا به صورت دایمی این بازیکن را به خدمت بگیرد. اما نظر این باشگاه عوض شده و مبلغ پیشنهادی را 
کاهش داده است.صیادمنش در سال 2019 از استقالل با مبلغ 750 هزار دالر با قراردادی پنج ساله 

به فنرباغچه پیوست. این بازیکن جوان در آن زمان جایی در ترکیب تیم بزرگ ترکیه ای نداشت و به همین 
دلیل در دو مقطع به صورت قرضی برای استانبول اسپور و زوریای اوکراین بازی کرد. در صورت نهایی شدن 

انتقال این بازیکن به صورت دایمی 20 درصد مبلغ این انتقال به جیب باشگاه استقالل می رود.

اعالم فهرست جدید تیم ملی و حضور یک چهره تازه وارد

دعوت از 3 استقاللی و بازگشت طارمی و حضور کنعانی در فهرست!
دراگــان اسکوچیچ فهرست مد نظر خــود را برای 
بــازی با عــراق و امــارات اعــالم کــرد.در شرایطی که 
همه منتظر اعــالم فهرست تیم ملی بــرای بــازی با 
عراق و امارات بودند، سرانجام این خبر در خروجی 
وب سایت رسمی فدراسیون قرار گرفت تا مشخص 
27 بازیکن را در فهرست اصلی  شــود اسکوچیچ 
خود قرار داده و چند بازیکن هم در فهرست ذخیره 
حضور دارند.فهرست اعالم شده چند نکته دارد؛ 
دعوت از طارمی و بازگشت این مهاجم مغضوب به 
تیم ملی، حضور کنعانی زادگان مدافع جنجالی تیم 
ملی در فهرست با وجود درز اخباری مبنی بر حذف 
و محرومیت اواز تیم ملی و حضور سیاوش یزدانی 
مدافع استقالل در فهرست تیم ملی و قرار گرفتن زبیر 
نیک نفس و عارف آقاسی دو بازیکن دیگر استقالل در 
فهرست ذخیره و دعوت نکردن از امیرحسین حسین 
زاده و مهدی مهدی پور دو بازیکن تاثیر گذار استقالل 
در هفته های اخیر به دلیل ابتال به کرونا. با توجه به 
این موضوع بازی استقالل - هوادار به طور قطعی 
لغو خواهد شد. شهاب زاهدی  بازیکن ایرانی زوریا 

لوهانسک اوکراین هم تنها تازه وارد فهرست تیم ملی 
است، بازیکنی که همراه صیادمنش عملکرد خوبی 
در تیم زوریای اوکراین داشتند. فهرست تیم ملی به 

تفکیک پست ها به شرح زیر است:
دروازه بانان:

علیرضا بیرانوند )بوآویشتای پرتغال(، امیر عابدزاده 
)پونفرادینای اسپانیا( و پیام نیازمند )پورتیموننزه 

پرتغال(
مدافعان:

ــنـــامـــوزاگـــرب کـــرواســـی(  صــــادق مــحــرمــی )دیـ
قطر(  ــی  ــل )االه ــان  ــ زادگ کنعانی  محمدحسین 
شجاع خلیل زاده )الــریــان قطر(، مجید حسینی 
ــور(، امــیــد نــورافــکــن )ســپــاهــان(  ــپ )کــایــســری اس
ــان(، ســیــاوش  ــونـ ــن یـ ــالد مــحــمــدی )آاک آتـ ــی م
ــی )فـــوالد( ــردان ــی )اســتــقــالل( و صــالــح ح ــزدان ی

هافبک ها:
سعید عــزت اللهی )الــغــرافــه قــطــر(، میالد سرلک 
ــان حـــاج صــفــی )آاک آتــن  ــس )پــرســپــولــیــس(، اح
یونان(، وحید امیری )پرسپولیس(، مهدی ترابی 

االهلی  )شــبــاب  نوراللهی  احمد  )پرسپولیس(، 
امارات(، سامان قدوس )برنتفورد انگلیس(، علیرضا 
جهانبخش )فاینورد هلند(، علی قلی زاده )شارلروای 
ترکیه( )فنرباغچه  صیادمنش  اللهیار  و  بلژیک( 

مهاجمان:
مهدی طارمی )پورتو پرتغال(، سردار آزمون )زنیت 
سن پترزبورگ(، کریم انصاری فرد )آاک آتن یونان(، 
کاوه رضایی )ادهورلی لوون بلژیک(، مهدی قایدی 
ــدی )زوریــا  ــارات(، شهاب زاه )شباب االهلی امـ

لوهانسک اوکراین(
فهرست انتظار: 

محمدرضا اخباری، دانیال اسماعیلی فرد، عارف 
آقاسی، کمال کامیابی نیا، زبیر نیک نفس، سروش 

رفیعی

گفتنی است تیم ملی ایران 7 بهمن در مقابل عراق 
قــرار می گیرد و 12 بهمن نیز به مصاف امــارات 
خواهد رفــت که هر دو بــازی در ورزشــگــاه آزادی 

برگزار می شود.

جدایی قطعی 4 بازیکن از استقالل
 نگرانی هواداران از خالی شدن تیم و ناکامی 

در نقل و انتقاالت!
سرمربی تیم فوتبال استقالل برای نیم فصل دوم لیگ بیست و یکم، چهار 
بازیکن را از تیمش کنار خواهد گذاشت و سه بازیکن جدید و یک بازیکن قبلی 
آبی پوشان را برای ادامه رقابت ها اضافه خواهد کرد.آبی پوشان تنها یک 
بازی تا تعطیالت نیم فصل دارند تا بعد از آن به صورت رسمی نقل و انتقاالت 
زمستانی شان را آغاز کنند. از آن جایی که جذب بازیکن جدید برای استقالل 
مقدور نیست مگر آن که بازیکنی از فهرست این تیم خارج شود، مجیدی ناچار 
است ابتدا جدایی چند بازیکن را قطعی کند تا بتواند به جای آن ها بازیکن 
جدیدی جذب کند. بابک مرادی اولین بازیکن جدا شده استقالل بود که 
چند روز پیش جدایی اش از این تیم اعالم شد و حتی از تیم هوادار پیشنهاد 
دارد؛ اما هنوز توافق سه طرفه بین دو باشگاه و مرادی حاصل نشده است.
دو روز پیش  هم از سوی سرپرست تیم استقالل رسمًا به محمدرضا آزادی 
و فردین رابط اعالم شد حق حضور در تمرین را ندارند و می توانند تیم های 
جدید خود را برای انتقال اعالم کنند. به این سه نفر باید رشید مظاهری 
دروازه بان مغضوب آبی ها  را هم اضافه کرد که مدت هاست حتی در فهرست 
20 نفره بازی هم قرار ندارد و تنها با آبی پوشان تمرین می کند.با قطعی شدن 
خروج چهار بازیکن از فهرست استقالل چهار جای خالی در فهرست آن ها 
باز می شود که یکی از آن ها با نام عارف غالمی پر خواهد شد تا چنین به نظر 
آید که حداقل سه بازیکن جدید در فهرست خرید مجیدی برای نیم فصل 
دوم قرار دارند. مجیدی در حالی قلم قرمز روی چهار بازیکن تیمش کشیده 
که هنوز اسم بازیکنان مد نظرش اعالم نشده یا اگر هم شده رسانه ای نشده 
است. البته از صالح حردانی بازیکن فوالد و علیرضا کوشکی بازیکن پیکان، 
یک بازیکن برزیلی و صفا هادی هافبک تیم23 ساله تیم ملی عراق و باشگاه 
نیروی هوایی این کشور به عنوان گزینه های مد نظر سرمربی استقالل یاد 
می شود. با این حال هواداران استقالل که از خالی شدن تیم شان تجربه 
خوبی ندارند،نگران این خانه تکانی و ناتوانی در جایگزین کردن نفرات 
جدید هستند به ویژه این که زمزمه مشمول خدمت سربازی شدن دو مدافع 
اصلی تیم هم شنیده می شود و شاید سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند 

تا پایان مسابقات نتوانند استقالل را همراهی کنند.

سوژه

شکست سنگین تیم ملی بانوان 
مقابل چین

دومین  در  کشورمان  بــانــوان  فوتبال  ملی  تیم 
مسابقه خود در جام ملت های آسیا دیروز به مصاف 
چین دارنده 8 عنوان قهرمانی آسیا رفت و با نتیجه 

7 بر صفر شکست سنگینی خورد.
تیـم ملـی فوتبـال بانـوان کشـورمان در نخسـتین 
دیـدار برابر هند به تسـاوی بـدون گل رسـیده بود. 
ملی پوشـان در آخریـن بـازی مرحلـه مقدماتـی 
روز چهارشـنبه 6 بهمـن بـه مصـاف چیـن تایپـه 

می رونـد.

رئیس هیئت مدیره پرسپولیس 
استعفا کرد

مدیـره  هیئـت  رئیـس  ذوالفقارنسـب،  بیـژن 
باشـگاه  ایـن  در  خـود  سـمت  از  پرسـپولیس 
اسـتعفا کرد.حضـور سـریالی ذوالفقارنسـب کـه 
بـه مـرد چنـد شـغله فوتبـال ایـران معـروف اسـت، 
در برنامه هـای تلویزیونـی بـا واکنـش بسـیار تنـد 
هـواداران و منتقـدان فوتبـال رو بـه رو شـد بـه 
سرشـناس  چهره هـای  از  بسـیاری  کـه  طـوری 
پرسپولیس نیز به وزیر ورزش و جوانان درباره این 
انتخـاب ایـراد گرفتنـد.وی طـی روزهای گذشـته 
بـا اظهـارات عجیـب و غریـب و بیـان مطالـب ضد و 
نقیـض میـزان اعتراضـات بـه رفتـار هیئـت مدیـره 
را بـه شـکل عجیبـی افزایـش داده اسـت؛ جرقـه 
ایـن اتفاقـات از بی اطالعـی وی نسـبت بـه یکـی 
از جنجالی تریـن پرونده هـای انضباطـی باشـگاه 

پرسـپولیس آغـاز شـد.

عوارض بحران کرونا در اردوی 
آبی پوشان

تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل در شرایطی 
ــای گذشته شاگردان  برگزار شد که مثل روزه
کردند.  تمرین  بازیکن   11 با  مجیدی  فرهاد 
سیاوش یزدانی که از منفی شدن تست کرونایش 
ــی پــوشــان حضور  خبر داده بــود، در تمرین آب
نداشت.بحران کرونا و مثبت شدن تست مجدد 
بازیکنان که دو شب پیش به آن ها اعالم شده باعث 
شد استقاللی ها دیروز در نیمی از زمین با توپ کار 

و حتی گل کوچک بازی کنند.

ادامه مسابقات هفته شانزدهم

پدیده ترمز آلومینیوم را کشید
گروه ورزش/در ادامه مسابقات هفته شانزدهم لیگ برتر روز گذشته 
چهار دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد و تیم های انتهای جدولی در 
مصاف با حریفان شان امتیاز از دست دادند تا رقابت در انتهای جدول 
فشرده تر شود. در اراک تیم آلومینیوم که خود را در حد مدعی مطرح 
کرده، میزبان تیم پدیده مشهد قعرنشین مسابقات بود و در حالی که 
این تیم در خانه به حریفان باج نمی دهد مقابل تیم بحران زده پدیده 
با تساوی پرگل 2-2 متوقف شد. پدیده مشهد با این که دو بار از تیم 
آلومینیوم عقب افتاد اما ناامید نشد و بازی باخته را با تساوی خارج از 
خانه عوض کرد. تیم نفت مسجد سلیمان که همسایه جدولی پدیده 
است مثل هفته گذشته  که سه گل مقابل استقالل خورده بود، این بار به 
پیکان باخت. مجتبی حسینی که سابقه هدایت تیم نفت را دارد و اکنون 
سرمربی پیکان است با فوت کوزه گری شاگردان سابقش را شکست 
داد. تیم های تراکتور و گل گهر در سرمای شدید تبریز به نتیجه ای بهتر 
از مساوی نرسیدند و بازی دو تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید. تیم 
بحران زده ذوب آهن هم که هفته گذشته با سه گل برابر پرسپولیس 
باخته بود، دوباره در خانه شکست خورد و این بار نفت آبادان بود که 
ذوبی ها را با یک گل شکست داد. شاگردان علیرضا منصوریان که در 
هفته های اخیر نتایج خوبی گرفته اند، یک برد ارزشمند در فوالدشهر 
به دست آوردند. این سومین برد متوالی نفتی ها بود و باعث شد این تیم 
باالتر از فوالد در رده هشتم قرار بگیرد. مسابقات هفته شانزدهم امروز 
با انجام یک دیدار پیگیری می شود و تیم های فجرسپاسی و نساجی 
مازندران از ساعت 15 به مصاف هم می روند. دیدار تیم های هوادار و 
استقالل هم به دلیل مثبت شدن تست کرونای بازیکنان استقالل به 
چهارشنبه موکول شده بود که با دعوت از سه بازیکن آبی پوش به تیم ملی 
به نظر می رسد این بازی در این تاریخ برگزار نخواهد شد و باید منتظر 
اعالم سازمان لیگ بود. با پایان یافتن هفته شانزدهم مسابقات لیگ به 
دلیل اردوی تیم ملی و دیدارهای آن به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.

واکنش اسدی به خستگی عجیب!
پرسپولیس در حالی سه امتیاز دیــدار مقابل فــوالد خوزستان را در هفته 

شانزدهم لیگ برتر فوتبال کسب کرد که یحیی گل محمدی برای حفظ تک گل 
تیمش توسط مهدی عبدی تعویض هایی را در دقایق پایانی بازی انجام داد.رضا 
اسدی یکی از تعویض های دقایق پایانی این تیم بود که در دقیقه 92 وارد زمین 

شد تا در دو دقیقه پایانی از وقت های اضافی به حفظ توپ بپردازد و در خط 
حمله بازی کند.هافبک گران قیمت پرسپولیس که با سر و صدای فراوان در 
تابستان به پرسپولیس آمد، در اولین استارت خود روی ارسال عمقی میالد 

سرلک با مدافع آخر فوالد تک به تک شد اما به طرز عجیبی نتوانست روی توپ 
کنترل داشته باشد و خستگی مفرط او سوژه کاربران مجازی شد.همین موضوع باعث 

واکنش رضا اسدی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام شد و اعالم کرد: »یه نیم فصل 
به خاطر عشق به تیمم با توهین و سکوت گذشت؛ چهار ماه بیشتر نمونده.«

تابلوی نتایج       

 آلومینیوم اراک2- پدیده مشهد  2
گل ها: امیر نوری 48 و امید سینگ 81-پنالتی برای آلومینیوم 

و میالد کمندانی 50 و محمد رضا فالحیان 91 برای پدیده

 نفت  مسجدسلیمان یک -پیکان  2
گل ها: امیر روستایی 46 برای نفت و غالمرضا ثابت ایمانی 

23 و مجتبی حقدوست25  برای پیکان

تراکتورصفر-گل گهرسیرجان صفر

 ذوب آهن صفر-صنعت نفت آبادان یک
گل:  طالب ریکانی13

ره انتقال 
ه چیز دربا

هم

ه لورکوزن
ره آزمون ب

غیرمنتظ

سردار ایرانی در کنار 

مسی و لواندوفسکی!
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 مصطفی قاسمیان  

 مائده کاشیان  

بهروز افخمی در تحویل سریال 
»رعد و برق« طبق موعد مقرر، 
خلف وعده کرده است. روابط 
پــاســخ به  عــمــومــی شبکه در 
سخنان افخمی دربــاره پخش 
نشدن سریال نوشته است قرار بوده سریال تا 

ابتدای دی ماه تحویل داده شود.

فــردا  از  تــرابــی  مهین  مهرانه 
ساعت 16، با بازپخش سریال 
»اگــه بابام زنــده بــود« کــاری از 
آی فیلم  به  اسعدیان  همایون 
ــن ســریــال بــا بــازی  ــد. ای ــی آی م
سیامک انــصــاری، پرویز فالحی پور و اشکان 

خطیبی محصول سال 83 است.

سارا بهرامی چهارشنبه هفته 
جاری با قسمت پایانی سریال 
ــه ای« ساخته مصطفی  ــرف »ح
تــقــی زاده در نمایش خانگی 
حضور دارد. این سریال پس 

از »ساخت ایران 2« و »کرگدن«، سومین تجربه 
حضور او در نمایش خانگی بود.

ــاره به  ــ ــا اش محمد بــحــرانــی ب
ــوب از همکاری با  خــاطــره خ
برنامه »رنگین کمان«، نوشته 
»پــنــگــول« بـــرای او بــا صــدای 
معنا  حاجی عبداللهی  هومن 

دارد. به تازگی حاجی عبداللهی بر سر مالکیت 
 این عروسک با تلویزیون دچــار اختالف شده

 بود.

علی اوجی در برنامه رادیویی 
ــاز« دربـــــاره فیلم  ــ ــز ب ــت ــران »پ
ــی« اثـــر مسعود  ــش ــن ک ــائ »خ
کیمیایی و از آثـــار حــاضــر در 
جشنواره فجر گفته قصه آن در 

سال های 30 و 31 می گذرد و نگاهی به ماجرای 
ملی شدن صنعت نفت دارد.

چهره ها و خبر ها

با  بهمن    23 از  جعفری  امیر 
فیلم »آیــنــده« بــه کارگردانی 
امیر پورکیان روی پرده سینما 
حضور خواهد داشت. این فیلم 
سال 98 ساخته شده و از دیگر 
بازیگران آن پانته آ بهرام، کامبیز دیرباز و نیما 

شعبان نژاد هستند.

جلسه  در  ــی  ــل ــب ج پــیــمــان 
سازمان  مدیران  هم اندیشی 
ــا هــدف افــزایــش  سینمایی ب
گفته  ــان،  ــازم س دو  تعامالت 
فیلم  ــی  ــض ــع ب ــدن  ــ ــوان ــ خ از 

گرفته اند  مجوز  قبل  ــت  دول در  که  نامه هایی 
 حیرت زده شده است، چه برسد به این که ساخته

 شوند.

فیلم روز

کمی کمتر از چهار مــاه پیش، پیمان جبلی 
با حکم رهبر انقالب به عنوان رئیس جدید 
سازمان صداوسیما منصوب شد. بر اساس 
ــده، یکی از وظایف این  آن چه در حکم او آم
سازمان در دوره جدید، ایجاد فضای امید و 
نشاط در فضای عمومی کشور است: »رسانه 
ملی، دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی 
و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با 
امواج خصمانه تحریف و تفتین و آسایشگاهی 
برای بهره مندی چشم و دل همگان از جلوه های 
زیبایی و هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید 
و نشاط در فضای عمومی کشور اســت.« با 
ایــن حــال بــا گذشت چهار مــاه از ایــن حکم، 
تغییر چندانی در فضای آنتن از این نظر دیده 

نمی شود.

برنامه های شب عید چه بود؟	 
ــروز سالروز تولد حضرت زهـــرا)س( و روز  دی
زن بود که به عنوان یکی از مهم ترین اعیاد 
ــود.  ــی ش ــان شــنــاخــتــه م ــی ــران ــا ای مــذهــبــی م
طبیعتا انتظار می رفت شبکه های تلویزیون 
نیز به عنوان مهم ترین خروجی رسانه ملی و 
شاخص ترین خروجی رسانه ای کشور، این 
مناسبت را به شکلی ویژه گرامی بدارند و عالوه 
بر برنامه های نشاط آور در روزهــای معمول، 

در این روز به نحوی خاص به پراکندن امید و 
نشاط بپردازند. این در حالی است که نگاهی 
به خروجی برنامه های سیما در شنبه شب و 
همچنین روز یک شنبه، چنین اتفاقی را نشان 
نمی دهد. شبکه های اصلی سیما نظیر یک، 
با ویژه برنامه هایی کلیشه ای  پنج  و  دو، سه 
به استقبال ایــن مناسبت رفتند که تنها نام 
»ویژه برنامه« را یدک می کشیدند ولی هیچ 
نشانی از یک برنامه »ویژه« را نداشتند. در این 
برنامه ها به گونه ای تکراری، با حضور یک مجری 
ثابت، گفت وگوهایی با شماری از چهره های 
شناخته شده خصوصا بازیگر و خواننده انجام 
شد و البه الی آن، چند خواننده به اجرای برنامه  
 پرداختند؛ برنامه هایی که گاه حتی زنده نیست 
و تولیدی است. نه مجریان چهره هایی ویژه 
به شمار می آیند، نه مهمانان خاصی دعوت 
رقم  متفاوت  گفت وگوهایی  نــه  و  می شوند 
می خورد. شنبه شب شبکه یک برنامه »درجه 
یک« را که در غیاب »فرمول یک« علی ضیا برای 
شب یلدا و اعیاد تدارک دیده است، با اجرای 
نیما کرمی و زینب زارع روی آنتن برد، شبکه2 
مهمانان »در انتهای الوند« و »دست در دست« 
را متناسب با روز زن انتخاب کرد و شبکه3 نیز 
»چراغانی« با اجــرای احمد نجفی را که ویژه 
اعیاد پخش می کند، روی آنتن داشت. شبکه5 
نیز برنامه جدیدی به نام »مهربانو« را روی آنتن 
برد. زهرا سعیدی، رابعه مدنی، ساالر عقیلی و 
سوسن مقصودلو از جمله هنرمندانی بودند که 
در این شب، مهمان شبکه های مختلف بودند. 

عصر شنبه و صبح و ظهر یک شنبه نیز البه الی 
برنامه ها، مولودی خوانی های کوتاه مطابق 

روال قبل روی آنتن شبکه های تلویزیون رفت.

4 ماه کم نیست	 
همه آن چــه گفته شــد، در حــالــی اســت که 
سریال های این روزهــا نیز فضای کلی طنز و 
شادی ندارد. »بعد از آزادی« در شبکه یک پر از 
دعوا و درگیری است، »نوار زرد 2« در شبکه2 
ماجراهای پلیسی را دنبال می کند و »برف 
بی صدا می بارد« در شبکه3 ، ملودرام اجتماعی 
است که خانواده سوژه قصه، هنوز با غم از دست 
دادن والدین شان دست وپنجه نرم می کنند. در 
این میان تنها »پالک 13« سریال عصرگاهی 
شبکه3 اســت که فضایی طنز دارد، اگرچه 

همان نیز با کیفیت ساخت پایین، انتظارات را 
از فضای نشاط آفرین آنتن برآورده نمی کند. به 
نظر می رسد در دوره جدید رسانه ملی هنوز در 
بر همان پاشنه قبل می چرخد و آن چه برای شاد 
کردن خروجی تلویزیون نیاز است، تولید و پخش 
نمی شود. این در حالی است که در این چهار ماه 
گذشته از حکم رهبر انقالب برای جبلی، طبعا 
برنامه های گوناگونی می توانست به مرحله 
پخش برسد یا حتی سریال هایی در مراحل 
پایانی باشد. بدیهی است که طرح های متعددی 
از سریال های طنز و برنامه های نشاط آفرین و 
کمدی در اختیار شبکه های سیما یا سیمافیلم 
است و ممکن است بعضی حتی به مرحله نگارش 
فیلم نامه نیز رسیده باشند اما این که هنوز روی 

آنتن نرفته اند، جای سؤال و تأمل دارد.

»افسون« رنگارنگ خانواده کلمبیایی

پویانمایی سینمایی »افسون« ) Encanto( محصول 
2021 آمریکا از مهم ترین پویانمایی های سال است 
که از شانس فراوانی برای دریافت اسکار بهترین فیلم 

پویانمایی برخوردار است.
این فیلم را استودیو انیمیشن والت دیزنی تولید 
کرده که از مهم ترین استودیوهای انیمیشن سازی 
دنیاست و در سال های اخیر نیز ساخت آثار شاخص 
و پرفروشی چون »منجمد 2«، »شیرشاه«، »زوتوپیا«، 
»موآنا«، »رالــف خرابکار« و... را در کارنامه دارد. 
نویسندگی و کارگردانی این اثر، بر عهده جرد بوش 
و بایرون هوارد دو تن از نویسندگان و کارگردانان 
»زوتوپیا« و کریس اسمیت از دیگر همکاران آن ها 
در دیزنی بوده است. آن ها در سال 2016 برای 

»زوتوپیا« اسکار بهترین پویانمایی سال را بردند.
»افسون« با داستانی غیراقتباسی، درباره یک دختر 
به نام »میرابل« است که بر خالف دیگر اعضای 
خانواده کلمبیایی »مادریگال«، هیچ قدرت جادویی 
نــدارد و مایه ناامیدی آن هاست. او در عین حال 
که مهربان اســت و خــانــواده اش را بسیار دوست 
دارد اما به انــدازه دیگران جدی گرفته نمی شود. 
»میرابل« متوجه می شود که قدرت جادویی خانواده 
»مادریگال« در خطر است و امکان دارد از بین برود 

بنابراین برای محافظت از آن تالش می کند.
صداپیشگان اثــر، شامل بازیگران اهل آمریکای 
جنوبی نظیر استفانی بیتریز و ماریا سسیلیا بوترو 
است و مالوما خواننده مشهور کلمبیایی نیز در 
نخستین تجربه صداپیشگی خود، گوینده یکی از 

شخصیت های اصلی این فیلم بوده است.

این فیلم بیش از هرچیز درباره مفهوم خانواده است 
ــاد، موسیقی های سرگرم کننده،  و با فضایی ش
ریتمی تند و داستانی که گاه تنه به ملودرام می زند، 
به شکلی متفاوت به معنای خانواده و چالش های آن 
می پردازد. فضای کلی اثر شباهت هایی قابل توجه 
به »کوکو« محصول 2017 پیکسار دارد. پویانمایی 
102 دقیقه ای »افــســون«، با داستانی غیرقابل 
پیش بینی و خالقانه، از برترین پویانمایی های سال 
2021 است که نقدهای مثبت فراوانی دریافت 
کرده است و با نمره متاکریتیک 76، از محبوب ترین 
آثار سال در قالب پویانمایی به شمار مــی رود. این 
فیلم در عین حال با امتیاز آی ام دی بی 7.3، اغلب 

تماشاگران را نیز راضی کرده است.
پویانمایی »افسون« حدود دو ماه پیش منتشر شده 
است و هم اکنون در پلتفرم فیلیمو و سایت های 

دانلود، در دسترس قرار دارد.

سریال »جزیره« اثر سیروس مقدم دیروز در 
قسمت 14 به پایان رسید و پایان ناگهانی 
مجموعه  ایــن  مخاطبان  منفی  واکنش  آن، 
را به دنبال داشــت. قصه سریال در حالی 
بــه آخــر رسید کــه مــاجــراهــای جــدیــدی آغــاز 
شــده بــود و سرانجام هیچ کــدام از اتفاقات 
پیگیری  طبق  که  ایــن  بدتر  نشد.  مشخص 
ــط عمومی فیلیمو، قــرار  ــان از روابـ ــراس خ
نیست فصل دوم این مجموعه ساخته شود و 
 قصه »جزیره« در همین نقطه، ناتمام مانده

 است.

فصل دومی در کار نیست	 
در قسمت های اخیر دیدیم که اختالف بر سر 
پول و قدرت، خانواده »شاهنگ« را در معرض 
فروپاشی قــرار داد و دشمنی اعضای گروه 
»شاهنگ« با یکدیگر به اوج رسید. »صحرا 
ــد«  ــاری که »ارش ــرای تالفی ک ــراف« نیز ب ص
و خانواده او در حقش کردند، برنامه هایی 
داشــت. او همچنین با خواندن نوشته های 
پدرش، به سرنخ هایی درباره مرگ مشکوکش 
رسید. در حالی که قصه تازه به اوج رسیده   و 
گره های جدیدی در داستان ایجاد شده بود، 
فصل  پایانی  قسمت  عنوان  به   14 قسمت 
اول »جزیره« اعالم شد و این در حالی است 
 که مشخص شده فصل دومی در کار نخواهد

 بود.

شکست پروژه کارگردان خوش سابقه	 
ــره«، تــا به  ــزی ــردان »ج ــارگ ســیــروس مقدم ک
حال سریال های پرمخاطبی برای تلویزیون 
ساخته و آثارش معموال مورد توجه بوده اند. 
منوچهر محمدی تهیه کننده سریال نیز جزو 
تهیه کنندگان باسابقه  سینماست. »جزیره« در 
گروه بازیگران نیز از چهره های شناخته شده 
زیادی مانند اکبر زنجانپور، محمدرضا فروتن، 
هنگامه قاضیانی و میترا حجار استفاده کرده 
بود. با وجود این در شروع سریال مشخص شد 
که نمی توان چندان به موفقیت آن امیدوار 
بود. »جزیره« در ادامه هم ناامیدکننده پیش 
رفت و در انتها نیز به پایانی رها شده و ناتمام 
یکی  نیز  سریال  بازیگران  بیشتر  شد.  ختم 
نمایش  به  را  بازی هایشان  ضعیف ترین  از 
ــواب زده« که  ــ گذاشتند. پس از سریال »خ
انتشار ناقص آن باعث شد نیمه تمام بماند، 

حاال دومین شکست متوالی مقدم در نمایش 
خانگی با »جزیره« رقم خــورده اســت. گاف 
عجیب چند هفته قبل در تدوین سریال نیز 
که وایرال شد، نشان از تولید باعجله و بدون 

حساسیت و وسواس این مجموعه داشت.

غیبت سوال برانگیز محمدرضا فروتن	 
شخصیت »شاهد شاهنگ« با بازی محمدرضا 
فروتن یکی از شخصیت های اصلی سریال 
»جزیره« بود. این شخصیت تا قسمت هشتم 
ــت و پس از آن به دلیل  در قصه حضور داش
مخفی کاری هایش و به خطر انداختن منافع 
و موقعیت »ارشد«، به نیویورک فرستاده شد 
تا از گروه »شاهنگ« دور بماند و تنبیه شود، 
به این ترتیب فروتن در شش قسمت پایانی 
سریال حضور نداشت. غیبت این بازیگر در 
نقش یکی از شخصیت های مهم سریال، اتفاق 
عجیبی بود که شائبه جدایی او  را از مجموعه 
به وجود آورد. در هفته های اخیر نیز استوری 
کنایه آمیز شادی مختاری بازیگر نقش »صحرا« 
و اظهارنظر او درباره این که بازیگر نقش »ارشد« 
فضای  در  را  حاشیه هایی  نمی شناخته،  را 
مجازی به وجود آورد. به نظر می رسد فضای 
حاکم بر تولید این سریال پرستاره نیز چندان 

عادی نبوده است.



7 ادب و هنر دوشنبه 4 بهمن 1400
21 جمادی الثانی 1443.شماره 20860

 انتشار برداشت های یک نویسنده انگلیسی
 از نامه رهبر انقالب به جوانان غربی

»پاسخ الگویی نوین«؛ چشم اندازی 
واقعی از مفاهیم اسالمی

شنبه شب گذشته و طی مراسمی، از کتاب »رادنی 
شکسپیر« نویسنده انگلیسی با عنوان »پاسخ الگویی 
نوین« که با الهام از نامه رهبر معظم انقالب اسالمی 
خطاب به جوانان عدالت طلب اروپایی نگاشته 
شده بود، رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما، این مراسم، همزمان با سالگرد انتشار این 
نامه برگزار شده است. در آیین رونمایی از این کتاب 
که حجت االسالم سیدهاشم موسوی، رئیس مرکز 
سیدمحمد  حجت االسالم  و  انگلیس  اسالمی 
رضوی از مجمع آموزش اسالمی شیعه در لندن 
حضور داشتند، رادنــی شکسپیر در سخنانی به 
معرفی کتاب خود پرداخت و گفت: این کتاب، 
روش نوینی برای درک حقیقت ارائه می کند؛ این 
کتاب درپی دو نامه رهبر معظم ایــران، خطاب به 
جوانان غربی در سال ۲۰۱۵ نوشته شده است. 
وی افزود: به نظرم ایران، اکنون در مرحله ای است 
که می تواند انقالبش را به جهانیان عرضه کند؛ 
انقالبی که درپی استقالل سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی است که همان خواست امام خمینی)ره( 
بــود؛ اکنون افــرادی همچون مــن، با الهام از آن 
انقالب، اقتصادی مبتنی بر عدالت را برای جهانیان 
تشریح می کنیم. روح حاکم بر این کتاب، دریافت 
من از آن دو نامه درباره عدالت است. رهبرانقالب، 
پس از حادثه شارلی ابدو در فرانسه، در ۲۲ ژانویه 
۲۰۱۵ میالدی، طی نامه ای از جوانان اروپایی 
ــاره اسالم،  و آمریکای شمالی خواستند تا درب
درست داوری کنند و این دین را بری از تروریسم 
بدانند. ایشان همچنین یادآور شدند که اسالم، 
برای همه مشکالت بشر در جهان برنامه دارد که 
در این کتاب به زبانی آشنا برای مخاطب غربی 
تشریح شده است. خانم مگان شکسپیر، نوه آقای 
رادنی شکسپیر که در مراسم رونمایی از این کتاب 
حضور داشت، گفت:»پدربزرگ من، بحرانی در 
جامعه امروز ما می بیند و معتقد است باید الگوی 
جدیدی برای اداره جهان عرضه کرد تا عدالت در 

کره زمین اجرا شود.«

پیک خبر 

الهه آرانیان - اولین سرمشقی که از استادش در 
نقاشخانه گرفت، طراحی یک آهو بود. به خانه که 
رفت، از ذوق و شوقش، ۲۰۰ طرح آهو نقاشی کرد. 
پسر تاجر مشهور فرش بود، اما دلش می خواست 
پادویی و شاگردِی استاد را بکند تا مستقل باشد. 
آن قدر برای استاد رنگ سابید که کف دست هایش 

پینه زد و حاال با همان دست ها، نقش های 
بدیع می آفریند. بیشتر ایرانی ها با 

به  نــام محمود فرشچیان  شنیدن 
یاد دو تابلوی شاهکار »ضامن آهو« 
و »عصر عاشورا« و از همه مهم تر، 

طراحی ضریح مطهر امــام رضــا)ع( 
می افتند. او هنرش را عالوه بر دین و 

مذهب، در مسیر خدمت به ادبیات کهن این 
سرزمین، از جمله شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ 
و رباعیات خیام هم، به کار گرفته اســت. نشان 
هنر نخل طالیی ایتالیا، مدال طالی جشنواره 
بین المللی هنر آمریکا، نشان درجه یک هنر و چهره 
ماندگار ایران در سال ۱38۰، تنها گوشه ای از 
افتخارات استاد محمود فرشچیان اســت. این 

استاد یگانه هنر ایرانی و اسالمی، امروز 9۲ ساله 
می شود و به همین مناسبت، با دکتر حبیب ا... 
صادقی، استاد و پژوهشگر هنر دانشگاه تهران و 
از شاگردان استاد فرشچیان درباره ویژگی های 

هنری و شخصیتی او گفت وگو کرده ایم. 
به نظر شما میراث استاد فرشچیان   

برای هنر معاصر ایران چیست؟
ایشان از جمله هنرمندان نــام آور 
و تــراز اول و یگانه دوران است. 
به نظر من در هنر معاصر ایران، 
هنرمنداِن  از  یکی  فرشچیان 
تاثیرگذار در ردیِف سلطان محمد، 
صنیع الملک، کمال الملک و حسین 
بهزاد است. استاد فرشچیان تجربه های 
گران سنگی را که در زندگی اش آموخت، گام به گام، 
در کارهایی مانند »یوسف و زلیخا« و »هفت گنبد« به 
نمایش گذاشت و در تأثیرگذارترین اثرش، یعنی 
تابلوی »عصر عاشورا«، چکیده تجربه معرفتی و 
احساس عاشقانه اش را دربرابر اهل بیت)ع( و 
نازنین عالم، آقا امام حسین)ع( نشان داد؛ کاری 

و  قهوه خانه ای  نقاشان  اجتماعی،  نقاشان  که 
نقاشان مذهبی با الهام از اثر ایشان دنبال می کنند. 
تابلوهای »ضامن آهــو«، »علی اصغر« و »یوسف و 
زلیخا« هم همین ویژگی را دارند و این ها، یک اتفاق 

بی نظیر و بی بدیل در هنر معاصر ایران هستند.  
استاد فرشچیان هنرش را عالوه بر   
دین و مذهب، در خدمت به ادبیات و فرهنگ 
این سرزمین هم به کار گرفته است. تأثیر آثار 

فرهنگی ایشان را چطور ارزیابی می کنید؟
او وقتی به رستم در شاهنامه نگاه کــرده، تاریخ 
مبارزه، غیرت، فتوت و فرزانگی مــردم ایــران را 
ــک هنرمند  ــرده اســـت. فــرشــچــیــان ی ــت کـ ــ روای
جامع االطراف است که اسطوره، تاریخ، دین و 
ادبیات این سرزمین را به زیبایی و شکوه روایت 
می کند. آثاری که ایشان درباره شاهنامه، مولوی، 
ــرده ، بی نظیر است.  حافظ و سعدی و... کــار ک
ما ایرانی ها هم اسطوره داریــم، هم زیبایی های 
مجلسی را داریم و هم تفکر و اندیشه دینی را. ما 
هنر دوره سلجوقی، هنر دوره صفویه، مکتب تبریز 
اول و مکتب تبریز دوم را داریم. استاد فرشچیان با 

هنر خود این تجربه های تاریخی را به دوره معاصر 
آورد. نقشی که ایشان در انتقال تجربه های فرهنگ 
ملی ما دارند، باید جزو افتخارات تاریخ ایران باشد.
از دوره شاگردی کردن نزد استاد   

فرشچیان بگویید.
ایشان استاد بنده در هنرستان هنرهای زیبا در 
دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند 
و بنده افتخار شاگردی و تلمذ در محضرشان را 
داشتم و بسیار آموختم. استاد فرشچیان به آن 
نسلی که شاگردش بودند، عاشقانه تجربه های 
خــودش را انتقال داد. ایشان استاد اخــالق و 
مبانی عرفانی هم محسوب می شد و این رابطه 
استاد و شاگردی بسیار برای ما نتیجه بخش بود.
خاطرۀ پررنگی از آن دوران دارید   

که بخواهید تعریف کنید؟
در دوره هنرستان، ظهر که می شد و صدای اذان 
می آمد، نگاهی به ما می کرد، قلم را می انداخت، 

آستین باال می زد و می رفت برای وضوگرفتن. 
نقش تربیتِی ایشان بسیار برای ما تأثیرگذار 

بود. او بنده ای متخلق به اخالق و با 

ــدرت قلم و عاشق اهــل بــیــت)ع( اســت که خدا  ق
درک و احساس »عصر عاشورا« را به قلم و قدمش 
داد. اخالق، مدارا و محبت ایشان به شاگردانش 
هنوز هم ادامه دارد و با تک تِک ما در ارتباط است و 
از ما درباره کارهای آموزشی نظرخواهی می کند. 
ما نسلی از هنرمندان معاصر هستیم که اخالق، 
دین باوری، توانمندی هنرمندانه، نگاه زیبا به ملک 
و ملکوت و تاریخ ایران را از ایشان فرا گرفتیم و این، 

جزو افتخارات زندگی مان است.
هنرهای  دانشگاه  با  هم اکنون   

ایرانی اسالمی فرشچیان همکاری می کنید؟
حــدود دو ســال و نیم، سه ســال، عضو هیئت 
ــودم و چند کــالس هم  امنای ایــن دانشگاه ب
ــل درگــیــری هــایــم در  ــی ــم. امـــا بـــه دل ــتـ داشـ
فرهنگستان  و  شاهد  و  تهران  دانشگاه های 

هنر، کمتر توفیق دارم در آن دانشگاه باشم.

استاد محمود فرشچیان،فخر هنر ایران، امروز 92 ساله می شود

شاهکار توازن میان دین و ملیت
گفت وگوی خراسان با دکتر حبیب ا... صادقی، استاد هنر دانشگاه تهران و از شاگردان فرشچیان درباره ویژگی های شخصیت و آثار این هنرمند کم نظیر

اکرم انتصاری - امروز چهارم بهمن ماه، استاد 
محمود فرشچیان 9۲ ساله می شود. او نمونه 
مجسم یک هنرمند تمام عیار است که هر آن چه 
از هنر در آستین دارد، با هنرمندی به روی بوم 
می آورد و شگفتی می سازد. هر کدام از تابلوهای 
او، شبیه یک صحنه نمایش است که می توان بارها 
با الهام از آن ها نوشت و نوشت. با بهروز غریب پور 
نویسنده و کارگردان اپراهای عروسکی درباره 
برداشت هنری اش از تابلوهای استاد فرشچیان 
گفت وگو کردیم. او معتقد است که فرشچیان، یک 

بیان هنری مستقل دارد و فقط خودش 
می تواند شبیه خودش باشد. 

فرشچیان ،فراتر از حسین بهزاد	 
ــار محمود فرشچیان در بیشتر  آث

مواقع، فراتر از یک اثر هنری است. 
ــان مستقل«  ــی ــور، »ب ــب پ ــری ــروز غ ــه ب

فرشچیان را امتیاز این هنرمند می داند و 
ــاره آن می گوید :»هرچند کار فرشچیان در  درب
ادامه مینیاتور ایرانی فرض می شود، ولی او یک 
بیان مستقل پیدا کرده است و این باعث شده که هر 
زمان به سراغ اثری می رود، جنبه و ظرافت هایی در 
بیان پیدا می کند که مختص خود استاد فرشچیان 
است و ارتباطی با پیشینه مینیاتور یا نقاشی مدرن 
ایرانی ندارد. فرشچیان، آن چنان دقیق و ظریف 
کار می کند که آدم می داند جان و عمرش را نثار یک 
اثر می کند. نکته مهم این که، مینیاتور »پرسپکتیو« 
نــدارد و انگار در آن تاریخ و زمان منجمد شده و 
به همین دلیل است که نمی توان آثار فرشچیان 
ــه آثــار حسین بهزاد، به عنوان یک  را حتی ادام
مینیاتوریست مطرح پیش از فرشچیان دانست. 

به این دلیل که استاد دامنه آن طرح هایی را که در 
آثار بهزاد وجود دارد، بسیار فراتر برده است. به هر 
حال، کاری که او با رنگ و طرح می کند و قدرت بیان 

دراماتیکی که دارد، استثنایی است.«

الهام گرفتن از آثار استاد	 
ذوق محمود فرشچیان همواره در متن تابلوهای 
هنری اش پیداست. بهروز غریب پور با اشــاره به 
الهام گرفتن از تابلوی »عصر عاشورا« فرشچیان 
در اپرای عروسکی رستم و سهراب که برای 
اولین بار در سال 83 به روی صحنه 
رفت، می گوید :»من صحنه پایانی 
ــرای رستم و سهراب را تحت  اپ
تاثیر تــابــلــوی »عــصــر عــاشــورا« 
فرشچیان کار کــردم. هر موقع 
ــردم از طراحی  ــی ک کــه سعی م
نــور، عروسک ها و حالت ها به یک 
ایده آل برسم، تابلوی او مدنظرم بود. البته 
فرشچیان جنبه  های خــالق دیگری هم دارد، 
ولی این تابلو مدنظرم بود و بسیار لذت بردم که 
توانستم روی صحنه به صورت زنده چنین تابلویی 
را پدید بیاورم.« غریب پور تایید می کند که تابلوهای 
فرشچیان شبیه یک صحنه نمایش است و در ادامه 
می گوید :»تابلوی جنگ رستم با دیو سپید، سرشار 
از یک حرکت درونی است که در نقاشی ایرانی به 
عنوان یک نقاشی دراماتیک تا ابد می تواند بماند.«

بی اثر بودن نقدهای منفی بر فرشچیان	 
ــدر متنوع اســت که  ــار محمود فرشچیان آن ق آث
اغلب سلیقه ها را در آثار هنری اش تامین می کند. 
او عالوه بر تابلوهای عصر عاشورا، پنجمین روز 

آفرینش و ضامن آهــو، تابلوهایی مانند شمس 
و موالنا دارد و بــرای شاهنامه فردوسی، دیوان 
حافظ و رباعیات خیام نقاشی کرده است. بهروز 
غریب پور صحبتش دربــاره فرشچیان را این طور 
تمام می کند: »فرشچیان بی واهمه، بدون این که 
تحت تاثیر نقدهای منفی قرار بگیرد، راه خودش 
را می رود. به هر حال او االن در سنی نیست که ما از 
او توقع آفریدن تابلوهای جدید داشته باشیم، ولی 
نکته بسیار مثبتش این است که مثل هر هنرمند 
ــادق باشد. اگر  ــرده ص واقعی دیــگــری، سعی ک
گرایش مذهبی دارد، اگر گرایش به شخصیت های 
خاص مذهبی دارد، این را نه به خاطر مال دنیا و 
مشهورشدن، بلکه به خاطر این که عقیده اش بوده، 
ادامه داده است. من صداقت او را در کنار توانمندی 
فوق العاده اش به عنوان امتیازات منحصر به فرد 

فرشچیان تلقی می کنم.«

ساخت اُپرای عروسکی با الهام از آثار استاد فرشچیان
 بهروز غریب پور، نویسنده و کارگردان  ُاپراهای عروسکی، در زادروز استاد بزرگ مینیاتور  ایران

از تأثیرگذاری کارهای او بر طراحی و نگارش آثار خودش می گوید 
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

ماجرای ساریق که 6 خودروی عبوری را در هم کوبید و اب شلیک پلیس دستگیر شد 

راننده مجروح ییک از خودروهای خسارت دیده به بیمارستان منتقل شد 
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پاترول دزدی، با چاقوی کوچک!
اختصاصی خراسان

*مهر/ محمدباقر هنربر مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری آذربایجان شرقی گفت: زمین لرزه 4.4 
ریشتری حوالی ساعت ۸ صبح دیروز در تبریز، هیچ 

خسارت جانی و مالی نداشته است.
*صدا و سیما/ سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان 
شریف، سخنگوی سپاه، تاکید کرد: ظرفیت ها و 
امکانات سپاه تا بازگشت شرایط عادی به زندگی 
مردم سیل زده در استان های جنوبی و شرقی کشور، 

در خدمت هموطنان عزیز است.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ اداره تصادفات پلیس 
راهور تهران بزرگ از برخورد شدید مینی بوس با 
عابر پیاده ۱۶ ساله در محدوده بزرگراه لشکری 
مقابل پمپ گاز و فوت وی در این حادثه طی صبح 

دیروز خبر داد.
*مهر/ سردار محمدحسین حمیدی، رئیس  پلیس 
راهــور تهران، از وقــوع ۱۷۰۰ تصادف در تهران 
به صورت روزانــه خبر داد و گفت: تصادفات فوتی 
تهران طی ۱۰ ســال گذشته 4۰ درصــد کاهش 

داشته است.
*مهر/ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: 
مجرمان اینترنتی سامانه های مختلف خدمات دهنده 
در کشور را رصد می کنند که چه چیزی قرار است 
اطالع رسانی شود تا از این طریق سوءاستفاده کنند.

*ایسنا/ سخنگوی پلیس مجارستان اعالم کرد صبح 
دیروز بر اثر وقوع حریق در بیمارستانی در »بوداپست«، 
یک نفر جان خود را از دست داده و دو تن دیگر نیز به 

دلیل استنشاق دود تحت درمان قرار گرفته اند.
*ایسنا/ مقامات محلی آمریکا در پی وقوع آتش سوزی 
جنگلی در سواحل »بیگ سور« واقع در کالیفرنیا، 
دستور تخلیه ساکنان مناطق درگیر با حریق را صادر 

کردند.

4 کشته و یک مصدوم در حادثه رانندگی محور یاسوج-اصفهان 
رئیس اورژانــس پیش بیمارستانی کهگیلویه 
و بویراحمد، از برخورد پراید و وانت پیکان در 

محور یاسوج به اصفهان با چهار کشته 
و یک زخمی خبر داد. به گزارش شبکه 
ــزود:  ــژاد اف ــدت ن خبر، جهانبخش وح
ساعت ۱3:29دیروز برخورد یک دستگاه 
خودروی پراید و وانت پیکان گزارش شد. 
او با اشــاره به اعــزام تیم های امــدادی به 
محل حادثه، ادامه داد: هالل احمر و آتش 

نشانی نیز به محل حادثه اعزام شدند. وحدت 
نژاد با بیان این که شدت برخورد خودرو ها در 

حادثه زیاد بود، اضافه کرد: این حادثه چهار 
کشته و یک مصدوم به جا گذاشت.

قصه دختر سرگردان!

دیگر از این اوضــاع نابسامان خسته شده ام و از 
این که پدر و مادرم مرا به یکدیگر پاس می دهند 
زجر می کشم به همین دلیل نیز دوست دارم در 

بهزیستی زندگی کنم و...
به گزارش خراسان، دختر ۱5 ساله که با چهره ای 
پریشان و نگران وارد کالنتری شده بود در حالی 
که به شدت اشک می ریخت درباره قصه زندگی 
اش به کارشناس اجتماعی کالنتری طبرسی 
شمالی مشهد گفت: پدر ومــادرم پنج سال قبل 
در حالی از یکدیگر جــدا شدند که هیچ تفاهم 
اخالقی با یکدیگر نداشتند اگرچه پدرم فرهنگی 
بود و مادرم نیز در شرکت هواپیمایی کار می کرد 
اما مدام با یکدیگر درگیری داشتند به طوری که 
ادامه زندگی مشترک برایشان امکان پذیر نبود. 
آن ها زمانی از هم جدا شدند که بــرادر کوچکم 
شیرخواره بود و من هم در کالس پنجم ابتدایی 
تحصیل می کردم و تقریبا آشنایی با ماجرای طالق 
نداشتم. آن ها با یکدیگر به توافق رسیدند که من 
نزد مادرم بمانم و پدرم نیز ماهانه مبلغی به عنوان 
نفقه به مادرم بپردازد ولی من نمی توانستم پدرم 
را به فراموشی بسپارم به همین دلیل به ارتباط 
با پدرم نیز ادامه دادم. اما آن ها مدام نزد من از 
یکدیگر بدگویی می کردند تا مهر دیگری را از 
قلب من خارج کنند ولی آن ها پدر ومادرم بودند 
و من صمیمانه دوستشان داشتم. خالصه مدتی 
بعد پدرم ازدواج کرد و نامادری ام مرا نپذیرفت. 
او همواره با بهانه های مختلف مرا تحقیر می کرد 
و گاهی نیز ناسزا می گفت. به همین دلیل رفت و 
آمدم را به خانه پدربزرگم بیشتر کردم تا در آن جا 
پدرم را ببینم اما پدربزرگم تعصب مذهبی خاصی 
داشت و به خاطر حجابم خیلی مرا اذیت می کرد به 
طوری که حق رفت و آمد با مانتو را نداشتم و اگر به 
جای مقنعه، روسری می پوشیدم به شدت عصبانی 
می شد تا جایی که مرا به خانه راه نمی داد. به ناچار 
پدرم را فراموش کردم و نزد مادرم بازگشتم اما هنوز 
چند ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که مادرم 
نیز با یک مرد متمول ازدواج کرد و به خانه آن ها 
رفت. با آن که خانواده و اطرافیان جدید مادرم اصال 
حجاب را جدی نمی گرفتند و گاهی مشروبات 
الکلی هم مصرف می کردند اما من چاره ای جز 
زندگی در کنار آن ها نداشتم. با وجود این شوهر 
مادرم مرا نپذیرفت و مدام مادرم را به خاطر وجود 
من سرزنش می کرد. در همین شرایط روزی بر اثر 
یک حادثه دستم شکست و این موضوع به انتقام 
کشی بین پدر ومادرم انجامید. پدرم که همواره 
مادرم را تهدید می کرد تا به من آسیبی نرساند 
حاال بهانه خوبی برای شکایت از مادرم پیدا کرده 
بود و او را به دادگاه کشاند. از سوی دیگر من هم که 
نمی توانستم نیش و کنایه و سرزنش های ناپدری 
ام را تحمل کنم، دوباره نزد پدرم بازگشتم ولی باز 
با آزار و اذیت های نامادری ام روبه رو شدم و به ناچار 
دوباره به خانه پدربزرگم رفتم. خالصه در همین 
کش و قوس ها گاهی گرسنه می خوابیدم و گاهی 
نیز تا صبح گریه می کردم یا به خاطر نداشتن لباس 
مناسب زجر می کشیدم. وقتی فهمیدم پدر ومادرم 
بــرای آن که از شر من راحــت شوند مــدام مرا به 
یکدیگر پاس می دهند تصمیم گرفتم به کالنتری 
بیایم تا از طریق قانونی زندگی ام را دربهزیستی 

ادامه بدهم.
گزارش خراسان حاکی است به دستور سرگرد 
یعقوبی )رئیس کالنتری طبرسی شمالی( یکی 
از مشاوران دایره مددکاری اجتماعی با پدر ومادر 
»یلدا« تماس گرفت اما آن ها در حالی که بیان می 
کردند دخترشان را دوست دارند، معتقد بودند 

فعال شرایط نگهداری از او را ندارند و... .
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- سارقی که پاترول جی پی اس دار 
را با یک چاقوی کوچک سرقت کرده بود، هنگام 
تعقیب و گریز در حالی با شلیک پلیس مشهد 
دستگیر شد که شش خودروی عبوری را در هم 

کوبید و فردی را نیز مجروح کرد.
به گزارش اختصاصی خراسان، ساعت 23 جمعه 
گذشته، ماموران گشت کالنتری سپاد مشهد، 
مشغول انجام وظیفه و گشت زنی برای حفاظت 
از اموال مردم بودند که ناگهان مردی سراسیمه 
خود را به نیروهای انتظامی رساند و در حالی که 
با مشاهده پلیس قوت قلبی یافته بود، به افسر 
گشت گفت: خودروی پاترولم را در یکی از خیابان 
های بولوار هاشمیه پارک کرده بودم که حدود نیم 
ساعت قبل وقتی به محل پارک خودرو بازگشتم با 
جای خالی خودرو روبه رو شدم و تازه فهمیدم که 
پاترولم را سرقت کرده اند اما از آن جایی که خودرو 
جی پی اس فعال داشــت، بی درنــگ محدوده 
حرکت خودرو را جست وجو کردم تا این که به 
خیابان درودی رسیدم و اطمینان یافتم که پاترول 

در همین نقطه است.
ــزارش خــراســان، به دنبال اظــهــارات مال  به گ
باخته، بالفاصله نیروهای گشت مراتب را از 
طریق بیسیم به سرگرد جعفر عامری )رئیس 
کالنتری سپاد( اطالع دادند و سپس با راهنمایی 
و دستورات ویژه انتظامی وارد عمل شدند. آنان با 
همکاری مال باخته و در تعقیب خودروی پاترول 

به ابتدای خیابان درودی 4 رسیدند و ناگهان 
پاترول سرقتی را در حالی مشاهده کردند که 
دو سرنشین داشت. نیروهای گشت در تاریکی 
شب به راننده پاترول دستور »توقف« دادند اما 
او با دیدن خودروی پلیس، پدال گاز را فشرد و 
به صــورت دنــده عقب در جهت خالف حرکت 

خودروها متواری شد.
راننده پاترول که خود و همدستش را در معرض 
دستگیری می دید، برای فرار از چنگ پلیس، 
هر لحظه بر سرعت خودرو می افزود به گونه ای 
که صحنه های وحشتناکی در خیابان رقم می 
خورد. راننده پاترول با ویراژهای هولناک، رعب و 
وحشتی را در میان رانندگان عبوری به راه انداخته 
بود و هر از گاهی یک خودرو ی عبوری را در هم 
می کوبید تا راه فرار خود را باز کند. ماموران که 
تالش می کردند برای حفظ جان شهروندان در 
خیابان تیراندازی نکنند، وقتی اوضاع را این گونه 
آشفته دیدند که جان رانندگان عبوری به خطر 
افتاده است و یکی از رانندگان نیز پس از برخورد با 
پاترول به شدت مجروح شد، دیگر چاره ای نیافتند 
و با هماهنگی و دستور سرهنگ حسین دهقان 

پور )رئیس پلیس مشهد( دست به سالح بردند.
آنان با رعایت قانون به کارگیری سالح و استفاده 
از راهنمایی های فرمانده انتظامی مشهد برای 
ــده«، ابتدا چند تیر هوایی  »شلیک کنترل ش
همراه با اخطارهای قانونی شلیک کردند و در 

حالی که برای آخرین اخطار، سالح را به سمت 
پاترول گرفته بودند ناگهان کنترل فرمان از 
دست راننده خارج شد و خودروی مذکور پس از 
برخورد با جدول حاشیه خیابان توقف کرد. در این 
هنگام بالفاصله نیروهای گشت اطراف پاترول را 

محاصره کردند و در حالی دست بندهای آهنین 
بر دستان راننده و سرنشین پاترول حلقه زد  که 
مقدار کمی مــواد مخدر از جیب راننده کشف 
شد و یکی از رانندگان مجروح نیز به بیمارستان 

انتقال یافت.
گزارش خراسان حاکی است با انتقال دو متهم 

به مقر انتظامی، بازجویی های تخصصی از آنان 
در دایره تجسس آغاز و مشخص شد که راننده 
پاترول از سارقان حرفه ای و سابقه دار است 
که تابستان گذشته بــرای آخرین بار از زندان 
آزاد شده بود و سرنشین پاترول نیز قبال به اتهام 
سرقت آهــن توسط نیروهای کالنتری سپاد  
دستگیر شده است. بنابراین تحقیقات در این 
باره وارد مرحله جدیدی شد. سارق 45 ساله که 
»داوود« نام دارد ابتدا سعی کرد ماجرای سرقت را 
انکار کند و مدعی شد به خاطر سابقه دار بودن از 
پلیس ترسیده و فرار کرده است اما وقتی در برابر 
شواهد مستند قرار گرفت به ناچار سرقت پاترول 
را پذیرفت و درباره چگونگی ماجرا گفت: شب 
هنگام برای دیدار خواهرزاده ام به بولوار هاشمیه 
رفته بودم که  ناگهان پاترول پارک شده چشمم را 
گرفت. با آن که مدت زیادی را هم به خاطر سرقت 
خودرو در زندان بودم اما نتوانستم از این سرقت 

چشم پوشی کنم!
خالصه چاقوی کوچکی را که همیشه به همراه 
دارم و از آن به عنوان »شاه کلید« استفاده می کنم، 
از جیبم بیرون آوردم و با آن خیلی راحت در پاترول 
را گشودم و سپس با همان چاقو خودرو را روشن 
کردم و به سمت خیابان درودی به راه افتادم تا از 
دوستم )سرنشین پاترول( مقداری مواد مخدر 
از نوع شیره بگیرم ولی دوستم برای تحویل مواد 
مخدر درون پاترول نشست که در همین هنگام   

پلیس گشت از راه رسید و دستور »ایست« داد. 
من که سابقه دار بودم و می دانستم اگر این بار 
دستگیر شوم باید مجازات سنگینی را تحمل 
کنم خیلی ترسیدم و به خاطر همین وحشت هم 
دنده عقب فرار کردم که به تعدادی خودرو نیز 

خسارت زدم.
بنابر گزارش خراسان، در همین حال متهم دیگر 
این پرونده نیز در بازجویی ها گفت: من در خانه 
بودم که دوستم »داوود« برای گرفتن مواد مخدر به 
در منزل ما آمد. من هم سوار پاترول شدم و مقدار 
کمی شیره تریاک به او تحویل دادم که نیروهای 
انتظامی ما را محاصره کردند و دوستم که پشت 
فرمان بود سعی کرد از چنگ پلیس فرار کند. 
من هم سابقه کیفری ندارم اما چند ماه قبل به 
اتهام سرقت آهن از داخل انباری توسط ماموران 
کالنتری سپاد دستگیر شدم و پرونده ای در مراکز 

انتظامی دارم.
این گــزارش حاکی است در ادامــه این ماجرا، 
عالوه بر مالک پاترول، شش تن دیگر از رانندگانی 
ــادی هنگام فــرار ســارق به  که خسارت های زی
خودروهای آنان وارد شده بود، از متهمان این 
پرونده شکایت کردند و سپس متهمان با صدور 
دســتــوری از ســوی قاضی ابراهیمی )قاضی 
ــرای عمومی و انقالب مشهد(   کشیک دادسـ
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار نیروهای 

انتظامی قرار گرفتند.

پلیس مشهد از دل خیار، »تریاک« بیرون کشید 
سجادپور- نیروهای گشت نامحسوس کالنتری 
سپاد مشهد، مقادیری تریاک را از میان بار خیار 
یک دستگاه کامیون کشف و ضبط کردند. فرمانده 
انتظامی مشهد با بیان این خبر به »خراسان« گفت: 
نیروهای گشت نامحسوس تجسس و اطالعات 
کالنتری سپاد که برای پیشگیری از سرقت وارد 
عمل شده بودند، در حال گشت زنی مشترک، به 
یک دستگاه کامیون که بار خیار داشت، مشکوک 

پرداختند.  به بررسی هــای تخصصی  و  شدند 
سرهنگ حسین دهقان پور افــزود: تحقیقات از 
راننده کامیون و طرح سواالت روان شناختی، او 
را در مخمصه رفتاری گرفتار کرد و بدین ترتیب 
مــامــوران انتظامی با هماهنگی هــای قضایی، 
کامیون را به کالنتری انتقال دادند و به بازرسی 
دقیق از آن پرداختند تا این که ۱۰ کیلوگرم مواد 
مخدر )تریاک( از دل خیارها بیرون آمد و تحقیقات 

ریزبینانه پلیس مشهد برای دستگیری دیگر عوامل 
مرتبط با این پرونده آغاز شد. مقام ارشد انتظامی 
مشهد در ادامه این گفت وگوی اختصاصی تصریح 
کرد: راننده کامیون در بازجویی ها اظهار کرد با 
فردی پای بساط مواد مخدر آشنا شده   و قرار بوده 
مقداری مواد مخدر را از یکی از شهرهای کرمان به 
مشهد بیاورد و تحویل فرد دیگری بدهد. »کلیددار 
امنیت شهر« با اشاره به اعترافات متهم خاطرنشان 

کرد: پس از جمع آوری اطالعات از قاچاقچیان، 
بی درنــگ نیروهای کالنتری در پوشش تحویل 
مواد مخدر، به کمین سوداگران مرگ نشستند تا 
این که دو جوان سابقه دار را نیز در قرارهای صوری 
به دام انداختند. به گفته سرهنگ »دهقان پور«، 
بررسی های ویژه نیروهای انتظامی برای ریشه یابی 
عوامل دیگر قاچاق مواد مخدر به مشهد همچنان 

ادامه دارد.

سارق دستگیر شده

کشف مواد مخدر از بار خیار کامیون

دستبرد به منزل پدرزن؛ تازه داماد دزد بود!
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت از 
دستگیری سارق سابقه دار منزلی خبر داد 
که با ترتیب دادن نقشه ای، اموال با ارزش 
منزل پدر نامزد خود را ربوده و با فروش آن 

یک دستگاه خودروی پژو 2۰۶ خریده بود.
به گزارش میزان، سرهنگ کارآگاه سعید 
دالوند در تشریح این پرونده گفت: بیست 
و سوم آبان پرونده ای تحت عنوان سرقت 
منزل در کالنتری ۱۰۱ تجریش تشکیل شد 
و حسب دستور مقام قضایی برای پی جویی و 
کشف جرم در اختیار دایره مبارزه با سرقت 

منزل پایگاه یکم قرار گرفت.
وی ادامه داد: شاکی در تحقیقات به عمل 
آمده اظهار کرد: ساعت ۱۱ روز 2۰ آبان 
برای انجام امور شخصی به شهرستان رفتیم 
که  هنگامی  منزل،  به  بازگشت  از  پس  و 
ــازی با کنسول را داشــت،  دخترم قصد ب

متوجه فقدان آن شد. زمانی که موضوع را با 
من در میان گذاشت، در بررسی های بیشتر 
متوجه شدیم به جز کنسول بــازی امــوال 
دیگری از قبیل دوربین عکاسی، گاوصندوق 
حاوی طالجات، مــدارک، تعدادی ساعت 
مچی برند و گران قیمت و... به ارزش تقریبی 

پنج میلیارد ریال به سرقت رفته است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: مراتب برای 
کشف و پی جویی پرونده در دستور کار این 
یگان قرار گرفت و پس از حضور در محل و 
بررسی صحنه سرقت مشخص شد سرقت 
بدون هیچ گونه تخریبی انجام شده است 
لذا تصاویر دوربین مدار بسته ساختمان از 
بدو خــروج شاکی پایش و مشخص شد در 
ساعت 2۰ همان روز مردی نسبتا قد بلند 
با پوشش کامل صورت با استفاده از ریموت 
در پارکینگ، وارد ساختمان شده و پس از 

گذشت حدود یک ساعت از طریق آسانسور 
اقدام به خارج کردن گاو صندوق و اموال 
دیگر از ساختمان کــرده و با یک دستگاه 
خودرو پژو پارس از محل متواری شده است.
وی افــزود: با توجه به تصاویر صحنه جرم، 
تحقیقات درباره اعضای خانواده شاکی و 
افراد مرتبط با آن ها آغاز و پس از بررسی های 
کارآگاهان مشخص شد نامزد دختر شاکی 
به اسم سیامک که از سارقان سابقه دار در 
زمینه سرقت منزل است، مرتکب سرقت 
شده و با فروش اموال مسروقه یک دستگاه 

خودروی پژو 2۰۶ خریده است.
سرهنگ دالوند ادامه داد: پس از هماهنگی 
های قضایی متهم در یک عملیات موفقیت 

آمیز دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
وی اظهار کــرد: سیامک در بدو بازجویی 
منکر سرقت از منزل شاکی شد که در ادامه 

پس از بازرسی منزل متهم، بخشی از اموال 
شاکی از قبیل طالجات، مدارک، تعدادی 
ساعت مچی و گــاو صندوق تخریب شده 
ــود، کشف شد.  که در انــبــاری منزل وی ب
متهم پس از مواجهه با اموال مکشوفه لب 
به اعتراف گشود و گفت: زمانی که با دختر 
شاکی آشنا شــدم، در یک فرصت مناسب 
اقدام به تکثیر ریموت و کلید در منزل شاکی 
کردم و چندین مرتبه در فرصت های مناسب 
که از حضور نداشتن اعضای خانواده در 
منزل مطلع می شدم، اقدام به ورود به منزل 

و سرقت اموال می کردم.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران افزود: 
با اعتراف صریح سیامک به بزه انتسابی و 
معرفی سه مالخر اموال سرقتی، مالخران 
دستگیر و با صدور قرار مجرمیت روانه زندان 

شدند.



۹اجتماعی

گزیده یک توئيت 6500  روستا  در  دسترس نمی باشد!
 با اتصال 1021 روستا به شبکه اینترنت پرسرعت، تعداد روستاهای بدون شبکه ارتباطی به 6500 رسید.
  دولت وعده صفر شدن تعداد این روستاها در سال آینده را داده و دبیر کمیسیون تلفیق هم در گفت و گو 

با خراسان گفت که از تخصیص بودجه این طرح حمایت می کنیم 

ــروز ساکنان 780  مصطفی عبداللهی- دی
ــرای نخستين بار اتصال به  روســتــای کشور، ب
اینترنت در محل زندگی خود را تجربه کردند و 
اهالی 241 روستا هم از شر سرعت پایين اینترنت 
راحت شدند؛ تجربه ای شيرین که گفته می شود 
ــورت تخصيص و تامين اعتبار در سال  در ص
1401، ساکنان حدود 6500 روستای دیگر 
هم آن را تجربه خواهند کرد تا دیگر هيچ روستای 

باالی 20 خانوار بدون اینترنت نداشته باشيم.

جشن اتصال 1021 روستا به اینترنت        
دیروز با حضور عيسی زارع پور، وزیر ارتباطات و 
فناوری، اتصال 1021 روستای کشور به اینترنت 
پایدار و پرسرعت جشن گرفته شد. آن طــور که 
وزارت ارتباطات گزارش داده، این نخستين گام 
دولت سيزدهم برای توسعه ارتباطات روستایی 
است و اجرای آن تداوم خواهد داشت تا روزی که 

دیگر هيچ روستایی بدون اینترنت نباشد.

فراهم شدن بستر اجرای قانون برنامه ششم        
با این حساب زیرساخت الزم برای اجرایی شدن 
ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه، که قرار بود با 
اجرای آن، 80 درصد روستاهای باالی 20 خانوار 
به چهار خدمت الكترونيكی اصلی دولت شامل 
سالمت، آموزش، كشاورزی و بانكی دسترسی 
داشته باشند، فراهم شده است و حاال باید منتظر 

ارائه خود این خدمات بود.

آمار متفاوت روستاهای بدون اینترنت       
هم اکنون 39 هزار و 500 روستای باالی 20 
خانوار در کشور وجود دارد که تا دیروز، 4 هزار 
از این روستاها هيچ گونه دسترسی به اینترنت 
و شبکه ملی اطالعات نداشتند و با برقرارشدن 
اینترنت 780 مورد آن ها، تعداد این روستاها به 
3220 رسيد. البته این 4 هزار، آماری است که 
دولت دوازدهم داده بود اما حاال وزیر ارتباطات 
دولت سيزدهم می گوید: »برداشت ما این بود که 
از حدود 40 هزار روستای کشور، 4 هزار روستا 
فاقد هر نوع ارتباطی است اما با بررسی های 
بيشتر متوجه شدیم تعدادی از روستاهایی که 
پيش  از این به شبکه ملی اطالعات متصل شده 
بودند هم کيفيت ارتباطی مطلوبی ندارند و باید 
آن ها را در دایــره روستاهایی قرار می دادیم که 

فاقد ارتباط هستند؛ بنابراین حدود 3500 
 روستا به آمار گذشته اضافه شد«. البته زارع پور 
در کنار به چالش کشيدن آمــار دولــت قبل 

درباره روستاهای بدون اینترنت، جانب انصاف را 
هم رعایت کرده و گفته است: »کار اجرایی تعدادی 
از سایت هایی که دیروز افتتاح شده، به ویژه در 
استان سيستان و بلوچستان، از ابتدای سال و 
پيش از دولت سيزدهم شروع  شده بود و حاال به 

بهره برداری رسيده است«.

ارتقای سیستم های ارتباطی 241 روستا        
به هر حال با حساب و کتاب دولــت سيزدهم، 
7500 روستای باالی 20 خانوار کشور نيازمند 
اتصال به شبکه پایدار و پرسرعت اینترنت بودند که 
از دیروز 780 مورد آن ها برای اولين بار به اینترنت 
دسترسی پيدا کردند و سيستم ارتباطی 241 
روستای دارای شبکه نامطلوب هم ارتقا داده شد.

تحول در روستاهای سیستان و بلوچستان       
نگاهی به سهم استان ها از 1021 روستایی که 
دیروز به شبکه پایدار و پرسرعت متصل شدند هم 
قابل توجه است و سيستان وبلوچستان با 369 
روستا بيشترین آمار را داشته است. آذربایجان 
شرقی با 80 روستا، کرمان با 46، هرمزگان و 
کرمانشاه با 45، خراسان جنوبی و خوزستان با 
39، اردبيل با 36 و کردستان با 31 روستا، دیگر 
استان هایی هستند که بيشترین سهم از پروژه های 

اینترنتی دیروز را داشتند.

چند روستا باقی مانده است؟       
حاال به استناد آمارهای وزارت ارتباطات دولت 
سيزدهم و با کم شدن 1021 روستا از 7500 
روستای فاقد شبکه پایدار، حدود 6479 روستای 
باالی 20 خانوار در کشور داریم که باید منتظر 

ــال آیــنــده و  س
تخصيص اعتبار 

ایجاد شبکه باشند.

وعده تکمیل تا بهمن 1401       
البته وزیر ارتباطات برنامه خود را برای تکميل 
شبکه ارتباطات روستایی هم اعالم کرده و گفته 
است: »در صورت همراهی نمایندگان مجلس و 
تامين اعتبار در الیحه بودجه 1401، تا پایان سال 
آینده در سه مقطع زمانی اردیبهشت ماه، شهریور 
و دهه فجر همه روستاهای باالی 20 خانوار را به 

شبکه ملی اطالعات متصل می کنيم«.

چرا تامین اینترنت روستاها مهم است؟       
ــاره این که توسعه بسترهای ارتباطی و  درب
شبکه اینترنت در همه نقاط کشور چقدر 
مهم است هيچ تردیدی وجود ندارد 
صحبت  همين  هــم  تایيدش  و 
ارتباطات  ــر  وزی گذشته  روز 
کــه گــفــت: »تــصــور زندگی 
بدون ارتباطات و فناوری 
غيرقابل باور  ــات  ــالع اط
ــک  ــدون ش ــت«. امـــا ب ــ اسـ
توسعه ایــن امــکــانــات در 
ــه ایـــن دالیـــل،  ــا ب ــاه ــت روس

اهميت بيشتری دارد:
* پنج ميليون و 903هزار و 645 
خــانــوار، معادل حــدود  20ميليون 
نفر از جمعيت کشور در روستاها زندگی 

می کنند.
* با فــراهــم کــردن زیرساخت های خدماتی 
می توان شاهد رونق گردشگری، توسعه مشاغل 
فناورانه پایه و کشاورزی و دامداری هوشمند در 

روستاها بود.
* تقویت امــکــانــات در روســتــاهــا بــه کاهش 
مهاجرت روستایيان و به تبع آن، کاهش جمعيت 

حاشيه نشين شهرها منجر خواهد شد.
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رسانه های جهان 

ــک  اســپــوتــنــیــک:ی
که  گــفــت  متخصص 
مجدد  عفونت  خطر 
با اميکرون بالفاصله 
عفونت  اولين  از  پس 
اميکرون کمتر از دلتا خــواهــد بــود. بر 
اســاس آخرین آمــار انگلستان از آژانــس 
امنيت بهداشتی بریتانيا  )UKHSA(، از 
شــروع همه گيری تا 9 ژانویه )19دی(، 
425هزارعفونت مجدد احتمالی وجود 
داشته که 110 هزار مورد در هفته منتهی 

به 9 ژانویه )19دی( گزارش شده است.

 وال استریت ژورنال:
ــاس سه مطالعه  بر اس
شــده  منتشر  ــد  ــدی ج
توسط مرکز کنترل و 
بيماری  از  پيشگيری 
ایاالت متحده، واکسن ها و واکسن های 
تقویت کننده همچنان بهترین محافظت 
 را در برابر انــواع دلتا و اميکرون ایجاد  
ــای جدید از یافته های  می کنند. داده ه
قبلی حمایت می کنند. در یکی از مطالعات 
منتشر شده در روز جمعه، تجزیه و تحليل 
این مرکز نشان داد که دوز سوم واکسن 
های فایزر و مدرنا حداقل 90درصــد در 
جلوگيری از بستری شدن در بيمارستان 

به دليل ابتال به دلتا  و اميکرون موثر بود.  

اکونومیست دیروز در گزارشی نوشت:   
ــت انگلیس در حــال بررسی حذف  دول
آزمــایــش هــای رایــگــان اســت، سیاستی 
که تا به امــروز بیش از 6 میلیارد پوند 
)۸/2میلیارد دالر( هزینه داشته است. 
در عین حال متخصصان بهداشت عمومی 
نگران هستند که حجم باالی موارد، تعداد 
زیادی از افراد را دچار شرایطی کند که در 
مجموع  به عنوان کووید طوالنی شناخته 
آزمایش های  به  پایان دادن  و  می شود 

رایگان باعث تقویت ویروس شود .

وزارت بهداشت:
واکسن آسترازنکا به اندازه کافی 

وارد شده است

رئيس مرکز مدیریت بيماری های واگير اعالم کرد: 
واکسن آسترازنکا به اندازه کافی وارد کشور شده 
است و پس از طی مراحل قانونی در اختيار مراکز 
تزریق واکسن قرار می گيرد.  محمدمهدی گویا 
دیروز گفت: وقتی یک واکسن وارد کشور می شود 
فرایندی را طی می کند تا اجازه تزریق به مردم پيدا 
کند. وی افزود: در این فرایند حتما مستندات به 
سازمان غذا و دارو ارائه می شود که پس از تایيد 
این مستندات توسط این سازمان و انجام یکسری 
اقدامات دیگر مانند برچسب زدن درنهایت آماده 
تزریق به هموطنان می شود. هم اکنون واکسن 
در اختيار ماست. منتها هنوز مدارک و مستندات 
آن به سازمان غذا و دارو تحویل نشده است.  گویا 
بيان کرد: به محض این که این مدارک و مستندات 
تحویل سازمان غذا و دارو شود و آن ها تایيد کنند 
ما اجازه پيدا می کنيم که واکسن را توزیع کنيم 
و در اختيار هموطنانمان قرار دهيم.وی  گفت: 
بابت تاخير رخ داده، هرچند که به وزارت بهداشت 
مربوط نمی شود، من به نوبه خودم از همه مردم عزیز 

کشورمان پوزش می طلبم.

افزایش 4 برابری بیماران سرپایی 
کرونا  

وزیر بهداشت با بيان این که در چند روز اخير 
تعداد بيماران سرپایی کرونا در کشور تقریبا 
4 برابر افزایش یافته که نگرانی زیادی برای ما 
ایجاد کرده است، گفت: تزریق دوز سوم باید 
به سرعت انجام شود چراکه ما نگران ُاميکرون 
هستيم.  عين اللهی دیروز در حاشيه آیين تجليل 
از بانوان پزشک بيان کرد: متاسفانه آن طور که 
ما فکر می  کردیم از تزریق دوز سوم استقبال 
نشده و حدود 21 تا 22 درصد واکسيناسيون 
دوز سوم انجام شده است؛ تزریق دوز سوم باید 
به سرعت انجام شود چراکه ما نگران ُاميکرون 
هستيم. وی با بيان این که در چند روز اخير تعداد 
بيماران سرپایی کرونا در کشور تقریبا 4 برابر 
افزایش یافته که نگرانی زیادی برای ما ایجاد 
کرده است، اظهار کرد: باتوجه به این که واکسن 
در مراکز واکسيناسيون وجود دارد، اميدواریم 
مردم برای دریافت واکسن به مراکز اعالم شده 
مراجعه و استقبال کنند تا ان شاءا... بتوانيم  این 

مرحله را پشت سر بگذاریم.

 12 درصد از سرپرستان خانوار
 زنان هستند

ــان و خانواده  ــور زن معاون رئيس جمهور در ام
گفت: محروميت زدایی از قشر ضعيف به خصوص 
زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارد؛ زیرا 
هم اکنون بالغ بر سه و نيم ميليون زن سرپرست 
ــوار در کــشــور وجـــود دارد کــه 12 درصــد  ــان خ
سرپرستان خــانــوار را شامل می شوند. انسيه 
خزعلی در مراسم بزرگداشت روز زن با بيان این که 
50 درصد این زنان سرپرست خانوار،  باالی 60 
سال دارند که شرایط مساعد برای کار ندارند، 
خاطرنشان کرد: 68 درصد زنان سرپرست خانوار 
به دليل فوت همسر، 12 درصد به دليل طالق، 
14 درصد هم با داشتن همسر به دليل شرایط 
محروميت، مهاجرت یا اعتياد همسر، سرپرست 
خانوار و با مشکل مواجه هستند. خزعلی افزود: 
امروز با افرادی روبه رو هستيم که عائله حکومت 
هستند و حکومت وظيفه دارد مایحتاج آنان را 
تامين کند؛ اما این تامين باید عزتمندانه باشد. 
خزعلی با بيان این که وظيفه داریم از زیادشدن 
زن سرپرست و خودسرپرست جلوگيری کنيم، 
تشریح کرد: بر همين مبنا برنامه کسب و کارهای 
خانواده محور را اجرایی کردیم تا بتوانيم شرایطی 
را فراهم کنيم تا این زنان و فرزندان آنان در شرایط 
عزتمندانه در این مشاغل خانگی یا کارگاه هایی که 
تحت نظر کارآفرینان واسط دایر می شود، مشغول 

به کار باشند.

پاسخ  این سوال را که »کميسيون تلفيق چه رویکردی نسبت به اعتبارات 
توسعه زیرساخت اینترنت روستاها در الیحه بودجه 1401 دارد؟« از دبير 
اول کميسيون تلفيق  پيگيری کردیم و »علی اصغر باقرزاده« در گفت وگو 

با خراسان دراین باره توضيحاتی ارائه کرد:
* هنوز در کميسيون تلفيق به بخش بررسی هزینه کرد اعتبارات الیحه بودجه 
نرسيده ایم اما باتوجه به ضرورت توسعه شبکه اینترنت برای کاربردهای 

آموزشی، بانکی، بهداشت و درمــان، و دیگر خدمات دولت الکترونيک، قطعا نگاه مجلس و 
کميسيون، رفع محروميت زدایی از روستاها و ایجاد بستر ارتباطی برای آن ها خواهد بود.

* البته مجلس در کنار حمایت بودجه ای، وظيفه نظارتی خود بر هزینه کرد اعتبارات وزارت 
ارتباطات را هم دنبال خواهد کرد؛ چراکه معتقدیم این وزارتخانه می تواند در حساب و 
کتاب های خود تجدیدنظر کند و با اتکا به همين اعتبارات موجود هم، خدمت رسانی به 

روستاها را توسعه دهد.

دبیر کمیسیون تلفیق در گفت وگو با خراسان مطرح کرد: 
   

هم حمایت از محرومیت زدایی، هم نظارت بر هزینه کرد اعتبارات وزارتخانه
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 گزارش خبری

 رکورد تاریخی مصرف 
گاز و هشدار وزیر نفت

فارس - وزیر نفت در صفحه توئیتر خود با اشاره 
به افزایش بی سابقه مصرف گاز در بخش خانگی 
و تجاری از ثبت رکورد جدید 692 میلیون متر 
مکعب در روز خبر داد. اوجی  افزود: گر چه با لطف 
خداوند متعال و تالش کارکنان صنعت نفت شبکه 
گاز پایدار است ولی استمرار این شرایط مستلزم 

همکاری هموطنان عزیز و مدیریت مصرف است.

ضایعات و دور ریز 3۵ درصدی 
محصوالت کشاورزی در کشور

ایسنا - معاون مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع 
غــذایــی گفت: طبق آمــارهــای رسمی بــه طور 
۳۵ درصـــد از محصوالت  ــران  ایـ متوسط در 
کشاورزی در بخش های مختلف زنجیره تأمین 
ضایع می شود که این مقدار غــذای ۱۵ تا 2۰ 

میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می دهد.

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

)-847     (2۵7/2۳۰292/۳۱۵۳4۵/7۵۱4۰/24۳69/462۱2/۳۵۵/۰8۰)994/۵4۵(۱24/۰۰۰/۰۰۰67/۵۰۰/۰۰۰۳8/۰۰۰/۰۰۰۳6۳/۳8۵-
 شاخص

 قهر سهامداران حقیقی
 با بورس در دی ماه 

با وجود اصالح شدید قیمتی اغلب نمادهای 
بازار در ماه  های اخیر، بورس همچنان شاهد 
ــروج نقدینگی اشخاص  ــروش و خ فشار ف
حقیقی از بازار است. در این زمینه، آمارها 
نشان می دهند که در دی ماه، روند خروج 
پول از بــازار سرمایه به شدت نگران کننده 
بوده، به طوری که تنها در روز اول دی خالص 
ورود پول حقیقی به بازار مثبت بوده و در بقیه 
روزها، این رقم منفی بوده است. در مجموع 
در ماه گذشته، بیش از 6 هزار میلیارد تومان 

پول حقیقی از بازار خارج شده است.

بازار خبر

مرحله اول جایگزینی اعتبارسنجی به جای 
ــر ۱۰۰ میلیونی  ــای زی ضامن بـــرای وام ه
کارمندان دولتی و بازنشستگان در شرایطی 
اجــرایــی می شــود که اظــهــارات معاون وزیر 
اقتصاد نشان می دهد حقوق بگیران بخش 
خصوصی نیز با تغییراتی در ضوابط می توانند 
از این امکان استفاده کنند.به گزارش فارس، 
خاندوزی وزیر اقتصاد از اجرایی شدن تصمیم 
اخیر این وزارتخانه برای جایگزینی شرط رتبه 
اعتباری به جای ضامن در تسهیالت خرد خبر 
داد. وی در توئیتی نوشت: »با بخشنامه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و پیرو جلسه هفته قبل 
آقای رئیس  جمهور، بانک های زیرمجموعه این 
وزارتخانه مکلف شدند، تسهیالت زیر ۱۰۰ 
میلیون تومان افراد حقوق بگیر و مستمری بگیر 
دارای رتبه اعتباری مناسب )از بانک محل 
دریافت حقوق خود( را »بدون ضامن« انجام 
دهند. این نوع پرداخت تسهیالت بر اساس 
ــوان پــرداخــت اقساط افــراد  اعتبارسنجی ت
صورت می گیرد.«در این حال، دیروز معاون 
امور بانکی وزارت اقتصاد، جزئیات بیشتری 
از این اقدام را تشریح کرد. به گزارش تسنیم، 
عباس حسینی گفت: »در مرحله اول کلیه 

شاغالن،  شامل  خرد  تسهیالت  متقاضیان 
بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های 
بازنشستگان  و  شاغالن  همچنین  اجرایی 
نهادهای عمومی و شرکت های بزرگ بخش 
 A - B - C خصوصی که رتبه اعتباری آن ها
است، می توانند بدون ضامن برای اخذ وام 
اقدام کنند. به گفته وی دریافت وام تا سقف 
۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و با ارائه گواهی 
کسر از حقوق خود و دریافت وام بین ۵۰ تا 
۱۰۰ میلیون تومان نیز، بدون نیاز به ضامن و با 

ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک سفته یا 
چک امکان پذیر خواهد بود.اظهارات حسینی 
همچنین نشان می دهد که امکان دریافت وام 
خرد بدون ضامن برای کارکنان بخش های 
خصوصی هم وجود دارد. وی افــزوده است: 
»بــرای سایر کارکنان بخش های خصوصی 
کوچک که در زمره مشموالن اول ما قرار ندارند 
اما دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این 
امکان وجــود دارد که بــدون ضامن و با ارائه 
گواهی کسر از حقوق  یا سفته و چک، تا سقف 

۵۰ میلیون تومان وام بگیرند. البته این دسته 
ــرای دریــافــت وام تا ۱۰۰ میلیون  ــراد ب از اف
تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.«در 
این زمینه، وزیر اقتصاد دیروز در رسانه ملی 
از گسترده تر شدن دامنه اجرای این طرح به 
مرور زمان خبر داد. خاندوزی پیش بینی کرد 
که از ابتدای هفته آینده این طرح در بانک 
های دولتی اجرایی شود.به گزارش خراسان، 
طبق اعالم قبلی مدیر اداره اطالعات بانک 
مرکزی، هم اینک امکان دسترسی به سامانه 
اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده 
و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه 
 »www.mycredit.irاعتبار من« به نشانی«
)و پرداخت ۱۰ هزار تومان( از وضعیت اعتبار 
سنجی خود مطلع شوند. رتبه اعتباری که 
ــام بیشتر به  ــددی بین صفر تــا 9۰۰ )ارقـ ع
معنای اعتبار باالتر( دارد، در بازه هایی که 
با نشانه حروف التین مشخص شده، تعیین 
می شود و به عنوان مثال، رتبه A باالترین رتبه را 
داراست. اعتبار افراد با شاخص هایی از جمله 
نوع تسهیالت دریافتی، بدهی جاری از اقساط 
وام تا قبوض جرایم رانندگی و همچنین برق و 

گاز و سایر اطالعات سنجیده می شود.

جزئیات پرداخت وام بدون ضامن از هفته آینده 
توضیحات  وزارت اقتصاد  نشان می دهد که همه حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی می توانند برای دریافت وام به جای ضامن بر اعتبارسنجی تکیه کنند 

مصوبات مهم کمیسیون تلفیق برای لوکس نشینان و اتاق بازرگانی 

سقف معافیت مالیاتی خانه های لوکس 2 برابر شد 
تــازه ترین خبرها از کمیسیون تلفیق بودجه 
۱4۰۱ حاکی از آن است که سقف معافیت 
مالیات خانه های لوکس تا دو برابر افزایش 
یافته اســت. همچنین سهم سه در هــزار اتاق 
بازرگانی از درآمد صاحبان کارت های بازرگانی 
به طور مستقیم به خزانه دولت واریز خواهد شد 
و دیگر به اتاق بازرگانی تعلق نخواهد گرفت. به 
گزارش ایسنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون 
تلفیق ضمن تشریح نشست دیــروز عصر این 

کمیسیون گفت: سقف معافیت مالیاتی ساالنه 
باغ ویالها و خانه های گران قیمت افزایش پیدا 
کرد. به نحوی که تا سقف 2۰ میلیارد تومان 
ــازاد 2۰ تا 2۵  معاف از مالیات، نسبت به م
میلیارد تومان یک در هزار، نسبت به مازاد 2۵ 
تا ۳۵ میلیارد تومان دو در هزار، نسبت به مازاد 
۳۵ تا ۵۰ میلیارد تومان سه در هزار ، ۵۰ تا 7۰ 
میلیارد تومان چهار در هزار و برای خانه های 
باالی 7۰ میلیارد تومان نیز پنج در هزار مالیات 

در نظر گرفته شد. به گزارش خراسان، بدین 
ترتیب سقف معافیت مالیاتی خانه های لوکس 
که پیشتر ۱۰ میلیارد تومان بود، دو برابر شده 
است.مصوبه مهم دیگر کمیسیون تلفیق بودجه 
مربوط به وجوه قانون مربوط به اتاق بازرگانی 
بود. به گفته زارع، در این راستا وزارت اقتصاد 
موظف شد وجوه قانونی نحوه تامین هزینه های 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی یعنی 
سهم سه در هزار از درآمد صاحبان کارت های 

بازرگانی و صنایع به خزانه واریز شود تا دولت 
آن را برای حمایت از توسعه زیرساخت های 
صادراتی در سال آینده هزینه کند. وی توضیح 
داد: تاکنون سهم سه در هزار از درآمد صاحبان 
کارت های بازرگانی به اتاق بازرگانی واریز می 
شد و اتاق بازرگانی برای خود هزینه می کرد. 
اما هم اینک در تلفیق مصوب شده که این سهم  
به طور مستقیم به خزانه وارد شود و دیگر به اتاق 

بازرگانی واریز نشود. 

آمار معاون وزیر صمت از برگشت 
خوردن محصوالت کشاورزی 

حسین بردبار- رئیس سازمان توسعه تجارت با 
بیان این که تاکنون کمتر از ۳ درصد محصوالت 
کشاورزی کشورمان برگشت خورده است، دالیل 
وقوع این مسئله را تشریح کرد و گفت: در سفر 
آقای رئیسی به روسیه هدف گذاری صادرات 7.۵ 

میلیارد دالری را داشتیم.
به گزارش خراسان، علیرضا پیمان پاک دیروز در 
نشستی خبری با بیان این که قبال سهم ناچیزی 
در تامین محصوالت کشاورزی روسیه داشتیم 
ولی به تازگی توانسته ایم سهم قابل توجهی در 
برخی از محصوالت به دست آوریم، افزود: روسیه 
بازار بزرگی در محصوالت کشاورزی دارد که باید 
استانداردهای آن رعایت شود مثال یک میلیارد 
دالر به طور میانگین واردات گوجه فرنگی دارد. 
وقتی در تامین فلفل دلمه ای روسیه سهم ویژه ای 
مانند  مسائل  برخی  باید  می گیریم  دســت  به 

رجیستری رعایت شود.
وی با بیان این که استانداردهای روسیه با همه 
جای دنیا فرق دارد؛ افزود: از طرف روسیه 44 
بار با مجموعه های داخلی مکاتبه شده بود ولی 
پاسخی برای رجیستری و تطابق استانداردها 
ارائــه نکرده بودند. کشورهای دیگر مثل چین 
و ترکیه هم با این مشکل برخورد کرده اند و در 
مواردی اردوغان شخصا حل مشکل صادرات به 

روسیه را پیگیری کرده است.
 وی تصریح کــرد: این نوع برگشت محصوالت 
روال است که در همه جای دنیا اتفاق می افتد 
برای ایران هم شاید تنها در مورد 2 تا ۳ درصد 

محصوالت این اتفاق رخ دهد.
معاون وزیر صمت با بیان این که دولت به توسعه 
روابط تجاری با کشورهای مستقل مانند روسیه 
و اوراسیا تمایل دارد و حتی دربــاره  کشورهای 
اتحادیه اروپــا بحث هایی شده ،افـــزود:در سفر 
آقای رئیسی به روسیه هدف گذاری صادرات 
7.۵ میلیارد دالری را داشتیم؛ روسیه در سال 
2۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دالر واردات دارد اما سهم 
ما همواره از این بازار کمتر از ۵۰۰ میلیون دالر 
بوده است ولی با توجه به این که سبد وارداتی 
روسیه با محصوالت صادراتی ما همخوانی دارد 
رسیدن به این هدف سهل الوصول است اما نیاز 

به زیرساخت دارد.
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

شــرق- ايــن روزنــامــه با طــرح ايــن ســوال که آيــا »  •
همتى اپوزيسيون رئيسى مى شود؟« نوشت: فاصله 
انتقادات عبدالناصر همتى از رئيسى کم و کمتر 
مى شود. به نظر مى رسد او در حال تبديل کردن 
شمايل خود به يک منتقد جدى دولت فعلى است... 
شايد همتى از همين حاال چشم به انتخابات ١۴٠۴ 
دوخته و اين احتمال را مى دهد که در صورت ورود 
ــاره در  تقابلى با رئيسى بتواند شانس خود را دوب

انتخابات امتحان کند.
وطن امروز – اين روزنامه با تيتر » موبايل، ارز  •

برترين کــاالى کشور!« نوشت : موبايل با ۸/١ 
ميليارد دالر واردات در ۶ ماه ابتدايى امسال رتبه 

اول اقالم وارداتى کشور را کسب کرد.
فرهيختگان – اين روزنامه با تيتر » رشد ۳ برابرى  •

اعضاى هيئت علمى زن در ۲ دهه« نوشت : از سال 
۸٠ تعداد دانشجويان دختر دانشگاه هاى ايران 
5/۲ برابر و تعداد استادان تمام وقت زن هم ۳ 

برابر شده است.
سازندگی – اين روزنامه با چاپ تصوير همسر  •

رئيس جمهور با تيتر » بانوى اول « در صفحه يک خود  
با اشاره به  اظهارات اخير وى درباره نوشتن کتابى 
شبيه کتاب ميشل اوباما، نوشت :خانم جميله  
علم الهدى از بين همسران روساى جمهورى ايران، 
تنها زنى است که استاد دانشگاه است و تالشش 
براى گفتمان سازى همسرش مشهود است. با اين 
حال او اگرچه برآمده از جناح سياسى اصولگرايان 

است، اما فعاليت سياسى بارزى ندارد.
دنيای اقتصاد – اين روزنامه نوشت: اگرچه  •

رفع تحريم ها به نوبه خود تحول بسيار مثبتى در 
زمينه اقتصاد کشور به لحاظ تسهيل صــادرات و 
واردات فناورى هاى نوين و جديد به کشور محسوب 
مى شود؛ اما مسئله مهمى  که نگرانى صنعتگران 
داخلى را به همراه داشته اين است که پس از لغو 
تحريم ها، دولت ديگر نبايد سياست ارزپاشى را 
به سبک بيمارى هلندى در پيش بگيرد و دوباره 
شروع به واردات انواع و اقسام کاالها و اجناس از 
کشورهاى خارجى کند. در اين صــورت صنايع 
کوچک و متوسط دچار مشکالت متعددى خواهند 
شد؛ کما اين که اين صنايع در شرايط کنونى نيز با 

چالش ها و مشکالت زيادى مواجه هستند.

تابناک نوشت :  ادعاهاى منتشرشده  در فضاى  •
مجازى درباره نفوذى بودن و اعدام يک فرمانده 
ارتش تکذيب شد. اين گفته که »چه کسى فکر 
مى کرد که ســردار اسماعيلى فرمانده پدافند 
ارتش نفوذى باشد و سرنوشت وى به اعدام ختم 
شود« ، شايعه اى است که با ارسال يک تصوير از 
يک متن نوشته بى پايه و اساس در حال دست به 
دست شدن است. ظاهرًا دشمن از چراغ خاموش 
بودن اقدامات امير سرتيپ فرزاد اسماعيلى که 
در کسوت دستيارى فرمانده کل ارتش مشغول 
خدمت است به *عمليات آفند اطالعاتى جهت 
جمع آورى اطالعات* روى آورده که براى تکذيب 
اين ادعا، امير اسماعيلى خود را نشان دهد و از 

فعاليت هاى خود بگويد.
اعتماد آنالین نوشت :  على نيکزاد نايب رئيس  •

مجلس در واکنش به اظهارات اخير رئيس اتاق 
بازرگانى گفت: آقاى شافعى در قد وقواره اى نيست 
که بگويد ما از مجلس پشتيبانى مى کنيم، حرفى که 
او زده گنده تر از دهانش است. وى در پاسخ به تذکر 
زنگنه نماينده تربت حيدريه درباره اين که چرا هيئت 
رئيسه واکنشى به اظهارات اخير رئيس اتاق بازرگانى 
نداشته است،افزود: مجلس عکس العمل نشان داد، 
شأن مجلس، نماينده و رئيس اتاق بازرگانى مشخص 
است. اتاق بازرگانى اين اظهارات را تکذيب کرده 
است، البته من باور ندارم که آقاى شافعى چنين 
حرفى زده که اگر هم گفته بايد بداند شأن او و مجلس 

و نمايندگان مشخص است.
ــده بــان ایـــران مدعی شــد: در پــى اعــالم  • دی

خودکشى »دکــتــر جـــواد صــفــرى« اســتــاد عالى 
استادان  صنفى  کانون  دانشگاه،  بازنشسته  و 
دانشگاه بوعلى همدان نوشت: دکتر صفرى استاد 
تمام عالى شيمى دانشگاه خودکشى کرد. دليل 
نپرداختن پاداش ايشان پس از بازنشستگى بود. 
اين اطالعيه  با انتقاد از آن چه اقدام غلط صداوسيما 
و برخى ديگر در نجومى نشان دادن حقوق استادان 
دانشگاه خوانده، مى افزايد: بايد ديد که چه بر سر 
آموزش عالى کشور آمده که برخى از استادان را 
اين گونه به ستوه آورده و کارد به استخوان آن ها 
رسيده است. در عين حال معاون آموزشى دانشکده 
شيمى دانشگاه کاشان اعالم کرد که مرگ  اين 
استاد  ارتباطى با موضوعات شغلى ندارد و او دو 
هفته پيش از مرگش سکته مغزى کرده بود و مدتى 
در بيمارستان بسترى بوده است. اين طور که عنوان 
شــده حــال ايــن استاد دانشگاه هفته گذشته در 
آزمايشگاه دانشگاه بد شد.دانشگاه مدعى است که 
صفرى به سرعت به بيمارستان اعزام شده است اما 

ظرف ۴5 دقيقه از دنيا رفته است.
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قالیباف : ثمرات "نگاه به شرق" در بهبود وضعیت 
اقتصادی دیده شود 

محمد باقر قاليباف رئيس مجلس در نطق پيش از 
دستور روز گذشته خود اشاره اى تلويحى به سفر 
رئيس جمهور کشورمان به روسيه داشت و در اين 
باره گفت :» الزم است رويکرد واقع گرايانه و چند 
جانبه نگر دولت سيزدهم به منظور بهره گيرى از 
تمام ظرفيت هاى راهبردى جمهورى اسالمى ايران 
در حوزه سياست خارجى را مورد تاکيد قرار دهم ، 
اين رويکرد پنجره اى جديد براى تأمين منافع ملى 
ايران به ويژه بهره گيرى اقتصادى گشوده است. 
امروز روابط خارجى متوازن بر پايه استقالل و عزت 
ملى و ديپلماسى عملگرا بر پايه فهم واقع بينانه از 
نظام چند قطبى حاکم بر مناسبات جهانى ضرورتى 
انکارناپذير براى بهره مندى از تمامى ظرفيت هاى 
نظام بين الملل و مشارکت فعال در آن براى تأمين 

منافع ملت شريف ايــران است.« 
وى در ادامه سخنان تاکيد کرد 

ثمرات اين نگاه به شرق بايد 
بهبود  و  معيشت  در 

اقتصادى  وضعيت 
مردم ديده شود.

فاضلی: دولت سیزدهم هیچ تصمیمی برای اخراج من نداشته است 

محمد فاضلى، استاد جامعه شناسى دانشکده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتى  در 
واکنش به انتشار اخبارى مبنى بر اخراج وى با عناوينى همچون تسويه سياسى دولت سيزدهم با 
يکى از استادان دانشگاه شهيد بهشتى و در پاسخ به اين سوال که آيا دولت سيزدهم و وزارت علوم 
پيگير اخراج شما بوده، گفت:» من چنين ادراکى ندارم که دولت سيزدهم يا وزير علوم به دنبال 
اين مسئله باشند که بخواهند فاضلى از دانشگاه اخراج شود. درون دانشگاه گروه هايى وجود 
دارند که به هر وسيله اى مانع از اجراى امور استخدامى شدند و کار به جايى رسيد 
که دانشجويان در ترم جديد متوجه شدند که هيچ واحدى براى بنده در دانشگاه 
ارائه نشده است.« فاضلى در ادامه تاکيد کرد :» من از شهريور ماه تا به حال سکوت 
کرده بودم و به دنبال ايجاد غائله سياسى درباره پرونده خودم نبودم و مى دانم که 
بروز چنين وضعيتى براى دولت آقاى رئيسى که با مشکالت زيادى درگير 
است، به نفع دولت هم نبوده است، بنابراين خيلى از دوستانى که از 
موضوع مطلع شدند، ابراز گاليه کردند که چرا در همان شهريورماه 

درباره وضعيت ادارى خودم به آن ها هيچ اطالعى ندادم.« / فارس

چهره    ها

بدون تيتر

چندى قبل  آنتونيو گوترش دبير کل سازمان 
ملل در نامه اى به رئيس مجمع عمومى سازمان 
ملل اطالع داده بود ايران حق راى خود را به 
دليل افزايش حق عضويت معوقه در سازمان 
ــت. قصه از آن جا آب  ملل از دســت داده اس
مى خورد که بر اساس ماده ١۹ منشور ملل 
متحد، حق راى يک کشور عضو سازمان ملل 
متحد، زمانى تعليق مى شود که بدهى هاى 
معوقه آن برابر يا بيشتر از ميزانى باشد که 
بايد طى دو سال پرداخت کند. ايران هم که 
از سوى آمريکا تحريم شده و امکان تبادالت 
بانکى و مالى ندارد، به  رغم ميل خود نتوانسته 
بود که حق عضويت را بپردازد. اين موضوع 
اما حاال حل شده است چون وزارت اقتصاد و 
دارايى کره جنوبى اعالم کرد ١۸ ميليون دالر 
از دارايى هاى بلوکه شده ايران در اين کشور 
را به عنوان بدهى حق عضويت معوقه تهران 
به سازمان ملل پرداخت کرده است.سفير و 
نماينده دايم ايران در سازمان ملل شنبه شب 
به وقت محلى تاييد کرد بدهى معوقه ايران به 
سازمان ملل پرداخت شده و به محض وصول 
در نيويورک، حق راى کشورمان بايد طبيعتا 
در آغاز هفته ميالدى )دوشنبه( بازگردد. کره 
جنوبى بيش از ١۸ ميليون دالر از دارايى هاى 
ــران را بــه عــنــوان بدهى حق  ــده ايـ بلوکه ش
عضويت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت 
ــت. مجيد تخت روانــچــى، سفير و  ــرده اس ک

نماينده ايران در سازمان ملل هم از بازگشت 
حق راى ايران در اين نهاد بين المللى خبر داد. 
او پيش از اين، در ۲۴ دى ماه اعالم کرده بود 
رايزنى ها را با سازمان ملل براى رفع تعليق حق 
راى ايران و واريز حق عضويت در اين نهاد بين 
المللى شروع کرده ايم و اميدواريم اين کار در 
اسرع وقت به نتيجه برسد.سفير و نماينده دايم 
ايران در سازمان ملل متحد افزود: جمهورى 
اسالمى ايران به عنوان عضو فعال سازمان ملل 
هميشه متعهد بوده است حق عضويت خود را به 
موقع پرداخت کند و ما در عمل نيز اين موضوع 
را ثابت کرده ايم. نماينده ايران در سازمان ملل 
گفت: اما متاسفانه براى دومين سال پياپى با 
مشکل پرداخت حق عضويت خود مواجه شديم 
که دليل آن به اعمال تحريم هاى ظالمانه و 
يک جانبه آمريکا عليه ايران برمى گردد.وى 
تصريح کرد: تحريم هاى ظالمانه آمريکا نه تنها 
در زمينه هاى مختلف از جمله دارو، تهيه اقالم 
انسانى، تجهيزات پزشکى و غيره تاثير داشته 
بلکه در کار سازمان ملل نيز وقفه ايجاد کرده 
است.همزمان کاربرى نوشت:شايد دوستى 
دو ملت ايران و کره داراى قدمت بااليى باشد 
اما به نظر مى رسد کره جنوبى قصد دارد حتى 
پرداخت اين حق عضويت را هم بــراى مردم 
ايــران فاکتور کند و با منت گــذارى، به نوعى 
دزدى و راهزنى علنى چند ميليارد دالرى اش 

از جيب مردم ايران را تطهير کند.

حق رای دوباره! 
کره جنوبی۱۸ ميليون دالر از دارایی های بلوکه شده ایران در این کشور را به عنوان بدهی 

حق عضویت معوقه تهران به سازمان ملل پرداخت کرد 

 

مجاور -بيست ونهمين روز از هشتمين دور 
مذاکرات وين که با محور رفع تحريم ها جريان 
دارد،در حالى با ديــدار مذاکره کننده ارشد 
ايران و نمايندگان گروه ١+۴ ادامه يافت که اين 
روز ها بحث بر سر »توافق موقت« در مذاکرات 
وين بسيار باال گرفته اســت. موضوعى که در 
همان روزهاى آغازين دور جديد مذاکرات نيز 
مطرح شد ولى درنهايت مورد پذيرش ديپلمات 
هاى ايرانى قرار نگرفت و راستى آزمايى لغو 
تحريم ها و ارائه تضمين دو پيش شرط اساسى 
کشورمان براى هر توافقى اعالم شد. حاال اما 
طرف غربى که به نظر حرفى دربرابر اين خواسته 
منطقى ايران ندارد، فرسايشى کردن مذاکرات 
را چاشنى کار خود کرده و به دنبال آن است که با 
طوالنى کردن روند گفت و گوها  ايران را تحت 
فشار قرار دهد. موضوعى که به مذاق مقامات 
کشورمان خوش نيامده و رسانه دولت يعنى ايرنا 
در گزارشى بى سابقه به طرف غربى اولتيماتوم 
داد و خاطر نشان کرد که صبر راهبردى ايران رو 
به پايان است :» باوجود پيشرفت هايى در روند 
مذاکرات وين و در حالى که همچنان برخى 
مسائل کليدى باقى مانده و طرف هاى غربى، 
به ويژه آمريکا از اتخاذ تصميمات سياسى به 
بهانه هاى مختلف طفره مى روند، صبر راهبردى 
جمهورى اسالمى ايــران نيز بــراى دستيابى 
به توافق نهايى رو به پايان است.« در ادامه اين 
گزارش آمده است :» هرچند جمهورى اسالمى 
ايران ضرب االجلى را در مذاکرات تعيين نکرده 
و با هدف دستيابى به توافق نهايى در گفت وگوها 
حضور دارد امــا اگــر طرف هاى مقابل ظرف 
روزهــاى آينده اراده اى از خود براى پيشرفت 
مذاکرات نشان ندهند، ادامــه گفت وگوها با 
چالش هايى مواجه خواهد شد.« اما فرسايشى 
کردن مذاکرات تنها حربه طرف غربى نبوده و 
آن ها براى تکميل سناريو خود به سراغ تعيين 
ضرب االجل هاى ساختگى نيز رفته اند. در 
اين باره بايد گفت که  بعد از شش دور مذاکرات 
نوبت اول که در آن انتظارات  ايران درباره نحوه 
احياى توافقات سال ۹۴ مطرح شد، طرف هاى 
استقرار  فرصت  از  تا  داشتند  فرصت  غربى 
دولت سيزدهم براى جمع بندى واقع گرايانه 
ــاالت متحده به  دربــاره ملزومات بازگشت اي
توافق برجام و تسريع روند گفت وگوها استفاده 
کنند، اما آن ها با به کارگيرى تاکتيک تعيين 
ضرب االجل  و مقصرنمايى ايران تالش کردند 
تا زمان را براى دستيابى به توافق محدود نشان 
دهند و به زعم خود سريع تر به توافق برسند 
اما اين تنها تاکتيک طرف غربى نبوده و بحث 
ديگرى که همزمان با برگزارى مذاکرات از 
سوى طرف هاى غربى به عنوان پشتوانه تعيين 
ضرب االجل هاى ساختگى دامن زده مى شود 
کاهش »زمان گريز هسته اى ايران« است. اين 
مفهوم ابداعى غربى ها، براى اشاره به بازه زمان 
الزم براى انباشت مواد هسته اى مورد نياز براى 
ساخت يک بمب هسته اى اســت. آن هــا ادعا 
مى کنند که با محدوديت هاى اعمال شده در 
توافق هسته اى برجام، اين زمان به يک سال 
رسيده بــود. ايــن در حالى اســت که  ايــران  با 
بيان اين که در دکترين دفاعى خود، ساخت 
سالح هسته اى را مشروع ندانسته تاکيد دارد 
که به عنوان يکى از امضاکنندگان پيمان منع 
گسترش سالح هاى اتمى )ان پى تى( و عضوى از 
آژانس بين المللى انرژى اتمى، از حق دستيابى 

به فناورى هسته اى بــراى مقاصد صلح آميز 
برخوردار است. عالوه بر اين، بازرسان آژانس 
بين المللى انرژى اتمى تاکنون بارها از تاسيسات 
هسته اى ايران بازديد کرده اند اما هرگز مدرکى 
که نشان دهد برنامه صلح آميز انرژى هسته اى 
ايــن کشور به سمت مقاصد نظامى انحراف 
داشته باشد، پيدا نکرده اند.  با نگاهى به اوضاع 
و احوال اين روزهاى مذاکرات  مى توان نتيجه 
ــرب بــا بــه کارگيرى  گرفت کــه طــرف هــاى غ
تاکتيک هاى مختلف مذاکراتى تالش مى کنند 
تا يک شتابزدگى کاذب بر گفت وگوها تحميل 
خواسته هاى  پــذيــرش  آن،  نتيجه  کــه  کنند 
ــارغ از  طــرف غربى در مــذاکــرات باشد امــا ف
رويکردهاى غيرسازنده طرف غربى، به گزارش 
ايرنا،  شنيده ها حاکى از آن است که مذاکرات 
به دليل تعلل طرف هاى غربى وارد مرحله 
ــه ايــن روند  فرسايشى شــده و در صــورت ادام
شايد سياست گــذاران کشور ناچار به تجديد 
ــاره راهبرد مذاکراتى خود شوند. به  نظر درب
گفته افراد آشنا با فضاى مذاکرات، اين شيوه 
ناپسند طرف هاى غربى   است که معموال در 
ميانه مذاکرات سعى مى کنند طرف مقابل خود 
را براى گرفتن امتياز هر چه بيشتر تحت فشار 
قرار دهند و گفت وگوها را فرسايشى کنند اما 
آن چه طرف غربى به ظاهر فراموش کرده  اين 
واقعيت است که برجام به لطف رويکرد مسئوالنه 
و خويشتن دارى جمهورى اسالمى ايران زنده 
است، نه اياالت متحده که به طور يک جانبه و 
غيرقانونى از آن خارج شد و تالش کرد تا سندى 
را که توسط شوراى امنيت سازمان ملل متحد 
تاييد شده نابود کند. همزمان، کاظم جاللى 
سفير کشورمان در روسيه، در بخشى از  اظهارات 
اخير خود درباره  نتايج سفر اخير رئيس جمهور 
به روسيه، در واکنش به اين سوال که برخى 
از رسانه هاى غربى مدعى شده اند که روسيه 
در جريان اين سفر درباره مذاکرات هسته اى 
پيشنهاد توافق موقت را به ايران مطرح کرده، آيا 
اين خبر صحيح است، اظهار کرد :» اين ادعا نيز 
مطلقا غلط و دروغ است و اين نشان مى دهد که 
آن ها در جريان مذاکرات نيستند و در حال دروغ 

پراکنى در اين ارتباط هستند.« .

قبل از پایان سال توافق می شود	 
سخنگوى  مشکينى  زاده  عباس  همزمان 
کميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
گفت :» در مذاکرات هسته اى شرايط کشور 
ما بسيار خوب است و ميدان و قاعده در دست 
ماست. دست ما پر است و دست باال را داريم و 
مذاکره کنندگان ما با پشتوانه قوى در حال کار 
کردن هستند.« وى در ادامه توضيح داد :» به 
اعتراف خود غربى ها ما از تحريم ها عبور کرده ايم 
و برگه هاى طاليى و خوبى براى بازى در ميدان 
مذاکرات در دست داريم. رسيدن به يک توافق 
خوب و برد _ برد را قابل تحقق مى دانيم هر 
چند  غربى ها به ويژه آمريکايى ها به دنبال اين 
هستند که يک توافق بد را به ما تحميل کنند.« 
اين نماينده مجلس دربــاره احتمال به نتيجه 
رسيدن مذاکرات در امسال اظهار کرد : »قبل 
از پايان سال ١۴٠٠ به نتيجه مى رسيم و توافق 
مى شود. البته مهم نيست چه زمانى به نتيجه 
مى رسيم بلکه اين موضوع اهميت دارد که به 
نتيجه خوب برسيم و بر همين مبنا ابتکار عمل در 
دست ماست و ما مذاکرات را مديريت مى کنيم.« 

وین در انتظار تصمیمات سخت 
مذاکرات وین به مرحله مهم و در عين حال سخت خود نزدیک شده است؛ همزمان ایرنا نوشت: 

صبر راهبردی ایران نيز برای دستيابی به توافق نهایی رو به پایان است 

روساى جمهور ايران و ترکيه در گفت وگوى تلفنى، 
روابــط دوجانبه و منطقه اى را مورد بررسى قرار 
ــرورت تقويت سطح همکارى ها و  ــد و بر ض دادن
هماهنگى هاى تهران- آنکارا تاکيد کردند.آيت ا... 
سيد ابراهيم رئيسى شنبه شب در پاسخ به تماس 
تلفنى رجب طيب اردوغان همتاى ترکيه اى خود با 
اشاره به ظرفيت هاى توسعه روابط و همکارى هاى 
تهران - آنکارا در حوزه هاى دوجانبه و منطقه اى 
اظهار کرد: جمهورى اسالمى ايــران به رابطه و 
همکارى با ترکيه نگاه بلند مدت و همه جانبه دارد و 
از برنامه ريزى براى همکارى هاى راهبردى با ترکيه 

استقبال مى کنيم.



 ردیف ها بر اساس 
سطح شخصیت ها چیده 

می شود!

ــوه ایــســتــادن  ــح مــجــیــدی دربـــــاره حــواشــی ن
امیرعبداللهیان در نشست بغداد هم می گوید: 
»آن جا هم کار اشتباهی بود و نباید وزیر خارجه 
چنین کاری انجام می داد. بعدا به خود ایشان هم 
گفتم. در چنین اجالس هایی وقتی قرار به عکس 
یادگاری می  شود، ردیف ها را بر اســاس سطح 
شخصیت ها می چینند. ردیف اول روسای جمهور 
و پادشاهان، ردیف دوم نخست وزیــران، ردیف 
سوم وزیران خارجه و ردیف آخر هم نمایندگان 
ویژه یا معاون وزیران. در هر ردیف هم بر اساس 
حروف الفبا می ایستند. آقای امیرعبداللهیان اگر 
جای خود را مناسب نمی دید، باید به بهانه ای در 
عکس یادگاری شرکت نمی کرد اما این که بیاید و 
جای خود را به هم بزند خوب نیست و در دنیا پیام 
بسیار بدی دارد. با هر نیتی انجام شود، خروجی 
خوبی برای کشور و وزیرخارجه ندارد و نداشت.«

احمدی نژاد را به زور راضی 
می کردیم در دیدارهای 

رسمی، کاپشن نپوشد

ــه در بین  از »کــــوروش مــجــیــدی« مــی پــرســم ک
شخصیت های سیاسی چه کسانی بیشتر به قواعد 
تشریفاتی عمل می کردند؟ پاسخ می دهد: »در 
میان شخصیت هایی که من دیده یا با آن ها کار 
کــرده ام، مقام معظم رهبری چه در زمان ریاست 
جمهوری و چه زمان رهبری تقید زیادی به رعایت 
ــول دیپلماتیک دارنـــد. بعد از ایشان آقای  اص
خاتمی هم بسیار مراقب رعایت اصول و تشریفات 
دیپلماتیک  بود و حتی در خصوص انگشتر و ساعت 
خود دقت داشت که با عبا و لباده و کفش هایش 
هماهنگ باشد. آقای احمدی نژاد اما در دوره اول 
ریاست جمهوری اصال رعایت نمی کرد و با هزار 
دلیل و تحلیل او را راضی می کردیم کمتر کاپشن 
بپوشد. البته در دوره دوم بهتر شد و رعایت می کرد. 
در وزیران خارجه هم دکتر والیتی، دکتر خرازی 
و دکتر صالحی مقید بودند و اصول تشریفات را با 

دقت رعایت می کردند.«

کار تشریفات در هر حوزه ای از جمله فعالیت های جذابی است که شاید ریشه در دقت باالی 
آن و البته رعایت ادب و نزاکت داشته باشد که می تواند هر مخاطبی را به خود جلب کند. 
هیچ انسان عاقلی نیست که از منظم بودن امور و قرارگرفتن هر چیز در جای خود، بدش 
بیاید و این موضوع وقتی به حوزه دیپلماسی و مالقات های مهم در حوزه روابط دو کشور 
می رسد، اهمیت بسزایی پیدا می کند. در این سال ها و ماه ها هم شاهد بودیم اتفاقات دیپلماتیک که ارتباط 
مستقیمی با موضوع تشریفات و پروتکل های مربوط دارند در فضای مجازی و افکارعمومی جنجال برانگیز 
بوده اند؛ از پرچم وارونه کشورمان در جلسه »علی باقری« با همتای پاکستانی اش تا نحوه ایستادن وزیرخارجه 
در عکس یادگاری و... که نکات زیادی داشت. این اتفاقات در گذشته هم کم و بیش بوده اند اما  به دلیل  فراگیر 
نبودن  فضای مجازی و سرعت انتقال اطالعات،کمتر به چشم آمدند. برای بررسی این موضوع جذاب سراغ 
یکی از استخوان خرد کرده های این حوزه رفتیم تا از او 
درباره ریزه کاری های تشریفات دیپلماتیک و خاطرات 
گذشته و اتفاقات اخیر بشنویم. »کوروش مجیدی« که 
این روزها دوران بازنشستگی خود را می گذراند و بیشتر 
وقتش به تدریس می گذرد، 33 سال سابقه در تشریفات 
وزارت خارجه دارد و مدیریت های مختلفی را برعهده 
داشته است. او از دانشگاه روابط بین الملل وزارت خارجه 
دانش آموخته شده و آن قدر در تشریفات دیپلماتیک 
ــروز جزو  حــرفــه ای شــده که مــی تــوان به جرئت گفت ام
انگشت شمار افراد کار بلد در حوزه تشریفات به شمار 

می رود. با هم صحبت های او را می خوانیم: 

پرونده

یک مدیر سابق  وزارت خارجه که سابقه سال ها حضور در تیم تشریفات دیپلماتیک را دارد درباره شغل تشریفات دیپلماتیک، خط 
قرمزها ، پروتکل ها و البته حواشی برخی سفرهای اخیر مقامات کشورمان می گوید
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تشریفات دیپلماتیک چیست؟
این عضو بازنشسته وزارت خارجه درباره این شغل، وظایف تشریفات و تاثیرش بر مذاکرات و گفت وگوها می گوید: »در معنا و مفهوم کلی، تشریفات 
دیپلماتیک عموما به ترتیبات مراسم دیپلماتیک و رسمی دولتی نظیر مالقات ها، مذاکرات سران و مقامات تراز اول، نحوه برگزاری مهمانی های 
رسمی، نظام نگارش مکاتبات میان دولت ها با یکدیگر و وزارت خارجه کشورها با سفارتخانه های مقیم، انجام امور دیپلماتیک از جمله تقدیم 
استوارنامه، تقدم سفیران و امور پشتیبانی دیپلماتیک مربوط می شود. کسی که آداب تشریفات را رعایت می کند، عالوه بر این که به مخاطب، 

مهمان و طرف مقابل خود احترام می گذارد و او را بزرگ می شمارد به شان و شخصیت خود هم احترام می گذارد و متانت خود را نشان می دهد.«

 روزی که آلمانی ها 
از تیم تشریفاتی ایران 

تشکر کردند
ــوروش مجیدی« با ذکرخاطره ای از برگزاری  »ک
اجــالس عدم تعهد از تاثیر تشریفات دیپلماتیک 
در نشست های مهم می گوید: »تشریفات، حتی 
ــالس یــا مــذاکــراتــی موثر  در نتیجه نهایی هــر اج
است. مثال در یک دوره، اجالس غیرمتعهدها در 
آفریقای جنوبی برگزار شد اما در طول زمان برگزاری 
آن قــدر موضوعات ناامنی و بی نظمی در اجالس 
زیاد بود که باعث نارضایتی شرکت کنندگان شده 
بود تا حدی که مسئول اجالس در برنامه اختتامیه 
رسما به این موضوع اشاره کرد که اصال برای میزبان 
یعنی آفریقای جنوبی خوب نبود یا زمانی قرار شد 
برای اولین بار بخشی از اجالس امنیتی مونیخ که 
اجالس معتبری در دنیاست در تهران برگزار شود. 
دست اندرکاران اجالس، در خصوص برگزاری آن 
در تهران تردید و نگرانی داشتند اما به حدی این 
نشست خوب و با رعایت همه موازین تشریفاتی انجام 
شد که مسئول اصلی اجالس مونیخ در انتهای کار 
گفت، ما هر بار که تهران درخواست دهد، می پذیریم 

و بسیار راضی هستیم.«

پوشش تیم های تشریفات پروتکل دارد

ایـــــــــن کــــارمــــنــــد 
وزارت  بــازنــشــســتــه 
خارجه از جالب ترین 
ــران  پــروتــکــل هــای ای
تشریفات  حـــوزه  در 
مــی گــویــد: »ایــــران 
هم بر مبنای قوانین 
داخلی و عرف حاکم 
برای خود پروتکل هایی دارد که کشورهای دیگر باید رعایت کنند؛ در 
خصوص پرچم، غذا، لباس، چیدمان روی میزها، سطح افراد شرکت 
کننده در اتاق مذاکرات و... . مثال لباس دیپلمات های مرد ایرانی باید 
کت و شلوار، جوراب تیره، کفش تیره با پیراهن روشن با یقه سه سانتی 
متری باشد. دیپلمات ایرانی باید ساعت، جوراب، کفش، پیراهن و کت 
و شلوارش هماهنگ باشد. ضمن این که استفاده از پاپیون و کراوات هم 
ممنوع است. همچنین برای خانم ها مانتو و روسری تیره با کیف تیره و 
هم رنگ و لباس همراه با کفش های تیره پاشنه کوتاه در نظر گرفته شده و 

پوشیدن چادر الزامی نیست.«

خط قرمزهای خوردنی و نوشیدنی ها 

»مجیدی« دربــاره اختالفات در پروتکل های وزارت خارجه کشور ما در خوردنی ها و 
نوشیدنی ها با بقیه کشورها می گوید: »در حوزه غذا ما تاکید داریم در ضیافت های ناهار و 
شام، گوشت خوک یا موادی که از اسانس و سس های ویژه که از خوک به دست می آید سرو 
نشود. همچنین گوشتی که با ذبح اسالمی آماده نشده باشد هم جز خطوط قرمز است. 
در نتیجه میز غذای ما محدود به گوشت های ذبح اسالمی یا غذاهای دریایی و سبزیجات 
است. از طرف دیگر در خصوص نوشیدنی ها هم محدودیت هست و نباید مشروبات الکلی 
روی میز باشد. مثال یادم هست در سفر آقای خاتمی به فرانسه در زمان ژاک شیراک یکی از 
دعواهای مهم ما با تیم تشریفات کاخ الیزه موضوع سرو مشروبات در هنگام ضیافت ناهار 
بود که ما قبول نمی کردیم و آن ها اصرار داشتند چون رسم شان بود اما سرانجام قبول 
کردند تا زمان حضور رئیس جمهور ایران سرو مشروبات انجام نشود. مثال دیگر این است 
که دیپلمات ما حق ندارد در هنگام خوردن نوشیدنی، لیوان خود را به لیوان دیگران بزند«. 

رقص محلی با چوب را در برنامه مهمانان خارجی گنجاندیم
این دیپلمات کهنه کار خاطره جالبی هم از باز شدن پای رقص محلی در حوزه دیپلماسی دارد و می گوید: »حتی جالب است بدانید در برخی کشورها 
انجام رقص های محلی هم جزو تشریفات دیپلماتیک است. در حالی که ما چنین چیزی نداریم. یادم هست در زمان یکی از وزیران خارجه به مراسمی 
در آفریقای جنوبی دعوت شدیم. آن وزیرخارجه ایرانی از ما درخواست کرد که جایش کنار نلسون ماندال رئیس جمهور آفریقای جنوبی باشد، در حالی 
که به خاطر هم سطح نبودن کار سختی بود. با این حال توانستیم با مذاکره، او را کنار ایشان بنشانیم. در میانه مراسم هم رقص محلی آفریقای جنوبی 
برگزار شد که ناگهان خود ماندال هم برخاست و به میان رقص کننده ها رفت که وضعیت وزیر ما در آن لحظه دیدنی بود! البته ما در مراسمی چند 

سال قبل رقص محلی خراسانی را که با چوب انجام می شد، گنجاندیم که بسیار هم مورد توجه مهمانان خارجی قرار گرفت و اثر خوبی داشت.«

 وزیر آلمانی 
کوبیده دوست داشت

شام  یــا  نــاهــار  ضیافت های  در  ــران  ایـ پروتکل  می پرسیم 
چگونه است؟ این عضو با سابقه تیم تشریفات می گوید: »در 
ضیافت های ایــران همیشه غذاهای ایرانی سرو می شود و 
غذای فرنگی نداریم. چون غذاهای ایرانی همیشه مورد توجه 
و عالقه مهمانان است. مثال کباب کوبیده ایران شهرت زیادی 
دارد. یادم هست آقای اشتاین مایر، وزیرخارجه وقت آلمان 
که االن رئیس جمهور این کشور شده به ایران آمده بود. همان 
ابتدای حضور پشت میز ناهار گفت برای من کباب کوبیده 
ایرانی بیاورید. در میز ناهار ایران انواع کباب ها وجود دارد، 
مثل کوبیده، جوجه کباب و کباب برگ و خورشت هایی مثل 
فسنجان، قرمه سبزی و قیمه بادمجان هم سرو می شود. برای 
دسر از شله زرد، فرنی و بستنی سنتی ایرانی استفاده می کنیم 
و انواع آش هم در ضیافت ما وجود دارد. اصوال آشپزهای خوبی 
در وزارت خارجه داریم. ما در ضیافت  ها نباید خساست به خرج 
بدهیم و زیبا نیست که غذا کم بیاید، برای همین حدود 20 

درصد بیشتر از تعداد مهمانان غذا طبخ می شود«.

فرانسه، ژاپن، برزیل و... بیشتر به قواعد 
دیپلماتیک اهمیت می دهند

او درباره کشورهایی می گوید که بیشتر به رعایت اصول تشریفات اهمیت می دهند: »اصوال کشورهایی که 
سیستم حکومتی پادشاهی دارند، تشریفات محکمی دارند مثال انگلیس که در این حوزه بسیار قوی است. 
در اروپا، فرانسه هم خوب رعایت می کند و روس ها هم تاکید و جدیت زیادی در رعایت تشریفات خود دارند. 
در آسیا ژاپن، چین و مالزی خوب هستند. در آفریقا، آفریقای جنوبی و در آمریکای التین، برزیل تشریفات 
قوی دارد و در کشورهای همسایه هم ترکیه خوب است. به آمریکای شمالی نرفته ام اما در مجموع از حدود 

70 کشوری که از نزدیک دیده ام این کشورها بهتر هستند.«

 »ظریف« با کف کفش به رفتار »دیوید کامرون« 
واکنش نشان داد

موضوعی که در برخی مواقع حاشیه ساز می شود، نحوه نشستن دیپلمات هاست. کوروش مجیدی 
می گوید: »این موضوع عموما حاشیه ساز است. اصوال نحوه نشستن روی صندلی بسته به این که 
دسته دار باشد یا بدون دسته فرق می کند. مثال اگر صندلی دسته دار باشد، گرفتن دسته صندلی 
نشانه داشتن استرس است  یا اگر پاهای بلندی دارید باید آن ها را جمع کنید و در یک طرف قرار دهید. 
در عرف دیپلماتیک مقام باالتر باید دست خود را برای دست دادن جلو بیاورد و نباید مقام پایین تر 
زودتر از مقام باالتر اقدام به دست دادن کند. در نشستن روی صندلی هم نباید خود را روی صندلی ول 
کنید یا نباید جوری پای خود را روی پای دیگر بیندازید که کف کفش شما به سمت طرف مقابل باشد. 
این کار توهین آمیز است. یادم می آید آقای روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیداری 
با دیوید کامرون نخست وزیر وقت انگلستان داشت. در میانه مالقات، کامرون پای خود را روی پای 
دیگر انداخت به گونه ای که کف پایش به سمت روحانی بود. نمی دانم رئیس جمهور متوجه شد یا نه اما 
به خاطر قبایی که پوشیده بود، نمی توانست واکنش مناسبی نشان دهد. آقای ظریف اما طوری پای 

خود را گذاشت که کف پایش به سمت کامرون باشد که حرکت جالبی بود.«

 پروتکل های دیپلماتیک  برای استفاده 
از پرچم چیست؟

از او درباره گذاشتن پرچم در این دیدارها می پرسیم که به تازگی هم مورد توجه قرار گفت. او 
پاسخ می دهد: »موضوع پرچم مسئله بسیار مهمی در حوزه تشریفات است. حتی استفاده از پرچم 
کوچک یا بزرگ هم متفاوت است. مثال برای هیچ مقامی غیر از وزیرخارجه و باالتر نباید پرچم 
گذاشت. اگر در سیستم ما پرچم برای مقامات دیگر می گذارند، دلیل بر درست بودن کار نیست. 
البته در کشور ما تقریبا به صورت کم نظیری سران قوا در سطح رئیس جمهور هستند و آن ها هم 
می توانند پرچم بگذارند اما تقریبا در بیشتر دنیا رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاییه پروتکل خاصی 
ندارد و نیاز به پرچم ندارند. مثال ما با یکی از روسای اسبق مجلس شورای اسالمی به روسیه رفته 
بودیم. آن جا تیم تشریفات رئیس دومای روسیه قبول نمی کرد که فرش قرمز بیندازد و ما با اصرار 
یک برنامه استقبال نسبتا رسمی را تدارک دیدیم. همچنین یادم هست در دیدار مرکل نخست 
وزیر آلمان و رئیس جمهور آمریکا تعداد پرچم های آلمان یک عدد کمتر از پرچم های آمریکا بود و 
همین جنجال بزرگی در رسانه های آلمانی ایجاد کرد. در عرف دنیا هم برای مقام همسطح پرچم 
گذاشته می شود و اگر دیدار بین مقام باالتر و پایین تر باشد، فقط پرچم کشور مقام باالتر گذاشته 
می شود. زمانی با وزیرخارجه به اجالس مونیخ رفته بودیم، برای یک مذاکره دوجانبه گفت که روی 
مبلمان راحتی در حاشیه اجالس بنشینیم. من گفتم این جا جای مناسبی برای مالقات رسمی 
نیست و جایی که من مهیا کرده ام بهتر است و اگر می خواهید مذاکره غیررسمی کنید اشکال 
ندارد اما مذاکره رسمی این جا جایش نیست و گذاشتن پرچم نشان دهنده مذاکره رسمی است«.

مامور تشریفات مقصر وارونه بودن پرچم 
کشورمان در دیدار باقری بود

او درباره حواشی پرچم وارونه روی میز در 
سفر معاون سیاسی وزیرخارجه به پاکستان 
هم می گوید: »معموال همراه هر هیئتی 
که اعزام می شود یک مامور تشریفات هم 
هست و در کنار او کارکنان سفارت هم 
هستند که به نظرم مشکل اصلی از طرف 
این ها بوده است. ضمن این که اصوال نیازی 
به پرچم نبود. چون همان طور که گفتم 
وزیرخارجه به باالتر، نیاز به پرچم دارد. مگر 

این که ایشان به عنوان نماینده ویژه ایران مذاکره می کرد. البته بعد از تیم تشریفات و سفارت باید خود 
باقری و هیئت همراهش هم حواس شان می بود که پرچم وارونه نباشد«.
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زندگیسالم
  دو شنبه

۴بهمن۱۴۰۰
شماره2۰8۰

به تازگی معصومه صالحی، مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران گفته است که: »هم اکنون پیش بینی می شود 

که یک میلیون نفر در ایران مبتال به آلزایمر باشــند و همزمان با افزایش میزان سالمندی متأسفانه افزایش ابتال به 

بیماری آلزایمر را هم شاهد خواهیم بود. امروز دهه شصتی های ما به سمت سالمندی در حرکت هستند و باید فضا را 

به گونه ای آماده کنیم که سالمندی تهدید نباشد.«از آن جا که رشد جمعیت سالمندی در کشور رو به افزایش است و 

این بیماری باعث زمین گیر شدن افراد در مراحل پیشرفته می شود، می تواند فشار اجتماعی، اقتصادی و روانی بر خانواده وارد کند؛ آن 

هم خانواده هایی که فرزندان زیادی ندارند و همه مشکالت بر دوش یک یا دو فرزند بسیار سنگینی می کند.به بهانه این خبر درباره این 

که آلزایمر چرا به وجود می آید،چطور باید از آن پیشگیری کرد، خانواده ها چطور از بیمار مبتال به آلزایمر مراقبت کنند؟ مطلبی را آماده 

کرده ایم که در ادامه می خوانید:

پزشکی

فینگرفود برای بچه ها 
فینگرفودهــا  غذاهایی به اندازه لقمه هســتند که بــه راحتی قابل بلعیــدن اند. چندین 
متخصص پیشنهاد می کنند به محض این که کودک شروع به خوردن غذاهای جامد کرد، 

غذاهای انگشتی  را در برنامه غذایی او اضافه کنید.
خوردن غذاهای انگشتی به  کودکان کمک می کند تا مهارت های حرکتی و هماهنگی 

چشم و دست را بهبود دهند.
  نکات مهم در دادن فینگرفود به کودکان 

 غذا را به قطعات کوچک و به اندازه لقمه خرد کنید.
 غذاهای بیشتری با بافت های متفاوت ارائه دهید.

 غذاهای دارای بافت گلوله ای و چسبناک مانند کره یا کره آجیل  را به کودکان ندهید 
این غذاها به کام، لثه ها و زبان کودک می چسبد و خطر خفگی را افزایش می دهد.

 هرگز کودک را در حالی که خودش غذا می خورد بــدون مراقبت رها نکنید و حتما به 
روند غذا خوردن او نظارت کنید.

  بهترین غذاهای انگشتی برای کودکان 
سیب زمینی| تکه های نازک سیب زمینی و ســیب زمینی بخارپز، پخته و برشته، غذای 

مناسبی برای  کودکان هستند. می توانید آن ها را با ماست سرو کنید.
هویج| نوارهای هویج پوست کنده و بخارپز، برشته یا پخته شده، فینگر فود مناسبی برای 
کودکان است. همان طور که کودک بزرگ تر می شود، می توانید مکعب های هویج خرد 

شده و بخار پز شده را برای جویدن  به کودک خود بدهید.
موز| موز رسیده دارای بافت  نرم و لطیفی است که مصرف آن برای  کودکان آسان است. 
کودکان می توانند برش های نازک و لقمه ای موز را با دست بخورند. همچنین می توانید 

یک کاسه پوره موز برای آن ها سرو کنید.
سیب| برش های سیب خام  خطر خفگی دارد . بهتر است سیب را بخارپز کنید. پوست آن 

را بگیرید و سپس آن را برش دهید تا به عنوان فینگر فود سرو شود.

بدانیم  

داده تصویری

سالمت 

 آلزایمر چیست؟
آلزایمــر یــا بیمــاری فراموشــی، یــک نــوع 
اختالل عملکرد مغزی اســت کــه در اثر آن 
به تدریــج توانایی های ذهنــی بیمار تحلیل 
می رود. یک هشتم از افراد دارای 65 سال و 
بیشتر، این حالت مخرب زوال عقل را دارند.

 2 عالمت هشداردهنده
  حافظه و گفتار

حافظــه بلندمــدت معمــوال دســت نخورده 
باقی می ماند اما حافظه کوتاه مدت مختل 
می شــود. این بیمــاری گفتــار را هم مختل 

می کند.
  از دست رفتن حافظه و تغییر رفتار

آلزایمر مــی توانــد ســبب تغییــرات رفتار و 
پریشانی شــود. بی ثباتی خلقی و لغزش در 

قضاوت هم عوارض رایج آن است.

 اتفاقی که برای مغز می افتد
آلزایمر سبب مرگ ســلول های عصبی و از 
بین رفتن بافت ها در سرتاسر مغز می شود. 
بعضی اوقات عالیم به ســرعت تشــدید و در 
عرض چند سال، منجر به زوال حافظه شدید 

و پریشانی می شود.
 آلزایمر و تغییر زندگی روزمره 

آلزایمر روی تمرکز اثر می گــذارد و فرد مبتال 
نمی توانــد کارهــای عــادی مانند آشــپزی  و 
پرداخت صورت حساب را انجام دهد. بنابراین 
باید به او کمک کنید تا کارهــای روزانه اش را 
انجام دهد و بــه عبارتی از پیشــرفت بیماری 
 پیشــگیری کنیــد.  از جملــه کارهایــی کــه 

می توانید انجام دهید عبارت است از:
 1- ورزش کمک به کند شــدن روند آلزایمر

می کنــد .فعالیت بدنی مــی تواند بــه بیمار 

کمک کند تا حــدودی قــدرت ماهیچه ای و 
هماهنگــی خــود را حفــظ کنــد. ورزش می 
تواند به تقویت خلق او کمک کند و از احساس 
اضطراب او بکاهد. فعالیت هایی مانند پیاده 
روی، باغبانی یا حتی تا کــردن لباس ها می 
تواند بهترین راه هــای دادن حس آرامش به 

فرد باشد.
2- اگــر از فــرد مبتــال بــه آلزایمــر مراقبت 
می کنیــد از او  بخواهید تا بعضــی از کارها 
را خــودش انجام دهــد. نوشــتن محتویات 
کابینــت هــا روی آن هــا و یادداشــت کردن 

کارهای روزانه می تواند به او کمک کند.
3- اگر دارو مصرف می کند یک جعبه دارو 
برای قرار دادن داروهای هفــت روز او تهیه 

کنید تا آن ها را اشتباه مصرف نکند.
4- افراد مبتال به آلزایمــر اغلب می فهمند 

که چه اتفاقی برایشــان می افتد. این اتفاق 
ممکن اســت آن ها را شــرمنده یــا مضطرب 
 کنــد؛ بنابرایــن مراقــب عالیــم افســردگی

  آن ها باشید.
5- بیشتر افراد مبتال به آلزایمر می خواهند 
تا جایی که امکان دارد در منزل خود بمانند. 
اگر این افراد در پوشیدن لباس و استفاده از 
سرویس بهداشــتی به تنهایی، دچار مشکل 
باشــند، یــک کمــک کار یــا پرســتار در خانه 
می تواند در زمینه بهداشــت شخصی و دیگر 

کارهای روزمره به  آن ها کمک کند.
6- وقتی یک عضو خانواده مبتــال به آلزایمر 
باشد، کودکان ممکن است احساس آشفتگی، 
ترس و حتی بی میلی داشته باشند. به کودکان 
بفهمانید که این احساسات طبیعی هستند و 
به سواالت آن ها درباره این بیماری صادقانه 

پاسخ دهید.
 پیشگیری از آلزایمر

تحقیقاتی در این زمینه در حال انجام است. 
بــه ظاهــر رژیــم غذایــی و ورزش از اهمیت 
باالیی برخوردار هســتند. مطالعات نشان 
می دهد افــرادی که رژیم غذایــی مدیترانه 
ای غنی از ســبزیجات، ماهــی و حبوبات را 
در برنامه غذایی خود گنجانده اند  و فعالیت 
بدنی زیادی دارند کمترین احتمال ابتال به 

آلزایمر را دارند.

کره بادام زمینی مقدار زیــادی پروتئین ،ویتامین های ضروری و 
مواد معدنی مانند منیزیم، پتاســیم و روی دارد. در ادامه به مواد 

مغذی این کره خوشمزه و فواید آن اشاره می کنیم:
 پروتئین | هر دو قاشق غذاخوری کره بادام زمینی حدود 7 گرم 
پروتئین دارد.پروتئین ها انرژی بدن را تامین می کنند و در هر گرم 

4 کالری دارند.
 منیزیم | هــر دو قاشــق غذاخوری کــره بادام زمینــی، حاوی 
57 میلی گــرم منیزیم اســت. منیزیم  در بیــش از 6۰۰ واکنش 
 در بدن نقش دارد و به عنوان یک کوفاکتور یا مولکول کمکی در 

واکنش های بیوشیمیایی عمل می کند.
 فسفر| هر دو قاشــق غذاخوری  کره بادام زمینی حاوی حدود 
1۰7 میلی گرم فســفر اســت که به بهبود و عملکرد فعالیت مغز 

کمک می کند.
 روی | دو قاشق غذاخوری کره بادام زمینی حدود ۰.85 میلی 
گــرم روی را برای بدن فراهــم می کند که  برای تقویت سیســتم 

ایمنی بدن، سنتز پروتئین و تشکیل DNA ضروری است.

  ویتامین B- 3| هر دو قاشق غذاخوری کره بادام زمینی حاوی 
4.21 میلی گرم نیاسین  است که به بهبود هضم و عملکرد عصبی 

تولید انرژی کمک می کند.
 ویتامین B-6| هر دو قاشق کره بادام زمینی با داشتن ۰.17 
گرم ویتامین B برای سالمت قلب و سیستم ایمنی ضروری  است.

شــده و ســدیم باالیی کره بــادام زمینی کالری، چربی اشــباع 
دارد، نبایــد در مصرف آن زیــاده  روی 

کرد، با این حــال با رعایــت اعتدال در 
مصرف می توان از مزایــای آن بهره 

برد، از جمله :
 کاهش وزن

  تقویت و بهبود سالمت 
قلب

  بدن سازی
  مدیریت سطح قند 

خون

 جلوگیری از دیابت نوع 2
 کاهش خطر سنگ صفرا

  تقویت سطوح انرژی
 کاهش آلرژی

 حفظ سالمت پوست
 عوارض مصرف بی رویه کره بادام زمینی

هر ماده غذایی مفید اگر به صورت زیاد مصرف شود  نه تنها برای 
سالمت بدن مفید نیست بلکه عوارضی هم به دنبال دارد.

  کــره بــادام زمینی هــم از ایــن قاعده مســتثنا نیســت.  از جمله 
می توان به این موارد اشاره کرد:

1- واکنش های آلــرژی رایج ترین آثار جانبی کــره بادام زمینی 
هستند. عالوه بر این، کره بادام زمینی فراوری شده ممکن است 
حاوی اسیدهای چرب ترانس دار بیشتری باشد که خطر بیماری 

های عفونی را افزایش می دهد.
2- با مصــرف بیش از حد کــره بادام زمینی ممکن اســت منجر 
به سالمونلوز) عفونت ســالمونلوز  از خوردن غذای آلوده  در اثر 
عفونت باکتری سالمونال ایجاد می شود.( شود، که ممکن است 
 با عالیمی مانند گرفتگی شکم، اسهال و  استفراغ همراه باشد.
3- مقدار کالری باالی کره بادام زمینی ممکن است به اضافه وزن 

و چاقی شما منجر شود. 

به بهانه روز کره بادام زمینی با خواص آن بیشتر آشنا شویم

فواید و ارزش غذایی کره  بادام  زمینی

 یک میلیون ایرانی به آلزایمر مبتال هستند و خطر آن حتی 
 در کمین دهه شصتی هاست،پس  از همین امروز به فکر باشیم

 چگونه  از  فرد مبتال 
به  آلزایرم  مراقبت    کنیم؟

بانوان



به نظــر  گرامــی،  خواهــر 
می رسد شــرایطی که در آن 
قرار گرفته اید شرایط سخت و 
پر فشاری است. از یک طرف 
خودتان دچار مشکالتی با همسرتان شده اید و از 
طرفی فرزندان تان در ارتباط با ایشان مشکالتی را 
تجربه می کنند طوری که پسرتان ترجیح داده شما 

را ترک و با پدرش زندگی کند. در ازدواج های دوم 
که ما به همراه فرزندان خود وارد رابطه جدیدی 
می شویم، نیازمند داشــتن مهارت ها و قوانینی 
هســتیم که افراد جدید بتوانند با هم کنار بیایند 
و احســاس امنیت کنند. البته ما اطالعات کمی 
درباره ازدواج شما داریم اما در ادامه چند توصیه 

به شما داریم.

   به بهبود روابط خود و همسرتان 
بپردازید

هر چقدر زوج روابط بهتری با هم داشته باشند 
فرزندان از آرامش و امنیت بیشتری برخوردار 
هستند و در پذیرش و سازگاری با  فرزندان شما  
تأثیر بیشــتری دارد.  نقاط ضعــف رابطه خود 
را پیدا کنیــد و آن ها را هر روز بهبود ببخشــید. 
برای جلوگیری از تنش در روابط بین فرزندان 
و همسرتان، قوانین و قراردادهایی با همفکری 
هم تدوین و مکتوب کنید تــا در زمینه هایی که 
دچار تنش می شوند این مشــکالت به حداقل 
برســد. مثال در زمینه هــای مالــی، رفت وآمد، 
تحصیــل و ... قوانینی ایجاد کنید تــا فرزندان 
هم دچار سردرگمی نشوند. اگرچه هر دو زوج 
بهتر است قوانین را با هم ایجاد کنند اما نظارت 
بر اجرای قوانین بهتر اســت توسط والد اصلی 

فرزندان)یعنی شــما( انجام شــود. ایــن کار از 
آسیب به روابط همسر و فرزندانتان جلوگیری 
می کند. در واقع هم فرزند احساس رها شدگی 
توسط مادر نخواهد داشــت و چون همسرتان 
پدر اصلی نیســت کمتر باعــث موضع گیری و 

مقاومت فرزندان می شود.
 مشکل پسرتان چیست؟

باتوجه به ســن فرزندان خود و آگاهــی از نیازها 
و ویژگی هــای ایــن دوره، در برقــراری روابــط 
صمیمانه با آن ها بکوشید. نگرانی شما از بابت 
زندگی پسرتان با پدرش چیست؟ معموال فرزند 
ترجیح می دهد با والد اصلی که تنهاست زندگی 
کند احتماال احساس امنیت و رضایت کمی در 
زندگی با شــما)به خاطر ناپــدری( تجربه کرده 
اســت که ترجیح می دهد با پدر خودش زندگی 
کند. مخاطــب محترم، بــه نظر می رســد برای 
مدیریت ازدواج دوم به مهارت های بیشــتری از 
زندگی اول نیاز هســت که با مشاوره حضوری، 

می توانید مشکالت کمتری را تجربه کنید.

ره 
شاو

 و م
واده

خان

زندگی سالم 
             دوشنبه 
    4 بهمن1400 
 شماره ۲0۸0 

3

خانمی هستم ۴۳ ساله. در۱۵ سالگی پدرم به زور من را پای سفره عقد نشاند با 
پسری که هیچ عالقه ای به او نداشتم. بعد از ۲۳ سال با دو تا بچه طالق گرفتم چون 
آدم دو قطبی و بددهنی بود. بعدش با مردی از فامیل دور ازدواج کردم که از زمان 
نوجوانی یکدیگر را خیلی دوست داشتیم. یک سال اول زندگی مان خوب و مهربان بود اما االن با 
دخترم کنار نمی آید. رفتارش با خودم هم خیلی عوض شده و سر کوچک ترین چیزی داد و بیداد راه 
می اندازد. پسرم که ۵ ساله به خاطر رفتار شوهرم خانه من نمی آید و پیش پدرش است. چه کنم؟

بعد از طالق با عشق دوران نوجوانی ام ازدواج کردم اما ...

»دوست صمیمیم فوت کرده و من نتونستم درس رو مرور کنم. خرداد جبران می شه«. این جمله را دانش آموزی 
پایین برگه سفید امتحانش نوشته   است. معلمش که از طریق او عکس برگه امتحانی دانش آموز سوگوار را می بیند، 
تعریف می کند که نمی داند در چنین موقعیتی چه واکنشی باید نشان بدهد. شاید ذهن تان به سمت دانش آموزانی 
برود که در روزهای امتحانات به جای درس خواندن، تمرکزشان را می گذارند روی نوشتن نامه های غم انگیز تا 
معلم ها را تحت تأثیر قرار بدهند اما این یکی فرق دارد. معلم، تصدیق می کند که این اتفاق واقعا رخ داده است. گپ کوتاهی با هم می زنیم، 
پیشنهادهایی ردوبدل می شود و به این نتیجه می رسم که خوب است با شما هم درباره اش حرف بزنم. پس اگر معلم یا والد کودکی داِغ 

رفیق دیده هستید، با من همراه شوید.

محوری

راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاورهخانواده

زهرهحسینی|مشاورودانشآموختهدانشگاهعالمهطباطبایی

آیا هرگز در کودکی تان بساط ساده  ای 
راه انداخته اید تا کمی پول دربیاورید؟ 
همه نشانه های یک کارآفرین واقعی 
خیلی زود و در کودکی خود را نشــان 
می دهند.  می توانید آن  هــا را در بچه ها هم ببینید. اگر این چند 
ویژگی را دارید، شاید واقعا یک استعداد کارآفرینی در شما موج 

می زند:

موفقیت

 ۱۰ عادت 
 که نشان می  دهد 
استعداد مدیریت خالق 
 و کارآفرینی
 در شما وجود دارد

  شروع کننده گفت وگو باشید
اولین و مهم ترین گام، تشــویق بــه حرف زدن اســت. بعضی از 
بزرگ ترها فکر می کننــد اگر درباره فوت فرد محبوب ســکوت 
کنند، کودک راحت تر آن را فراموش خواهدکرد اما سوگواری 
در کودکان هم درست مثل بزرگ ساالن فرایندی است که باید 
طی شود. در غیر این صورت غم، فراموش نخواهدشد بلکه صرفا 
ســرکوب می شــود و پیامدهای طوالنی مدتش با کودک باقی 
خواهدماند. پس کودک را به گفت وگو ترغیب کنید: »می دونم 
بابت از دست دادن دوستت ناراحتی، دلت می خواد راجع بهش 
حرف بزنیم؟«. اگر راه های مختلفی برای حرف زدن وجود دارد، 
به کودک حق انتخاب بدهید: »می تونیم با هم چت کنیم، ویس 
بذاریم یا فردا کــه اومدی مدرســه حضوری حــرف بزنیم«. اگر 
دعوت تان رد شد، اطمینان بدهید که هر وقت آماده حرف زدن 

بود، به او گوش خواهید کرد.
 مراقب »چه گفتن« باشید

حــرف زدن دربــاره مــرگ اصــال آســان نیســت، به ویــژه وقتی 
یک پای این گفت وگو کودکی اســت کــه درک مبهمی از مرگ 
دارد. احتمــال پیــش کشــیده شــدن ســواالت و نگرانی هــای 
چالش برانگیــز، بزرگ ترهــا را می ترســاند امــا به هرحــال این 
مرحله را باید پشت ســر بگذارید. قدم ســخت شــروع گفت وگو 

را که برداشــتید، کافی اســت در ادامه تالش کنید که شنونده 
خوبی باشــید. بــا ادای جمــالت برانگیزاننــده کاری کنید که 
گفت وگو ادامه پیدا کند: »بهت حق می دم که غصه دار باشی«، 
»می فهمم«، »من هم تجربه از دســت دادن یــک عزیز رو دارم«. 
سعی کنید از قبل برای پاسخ دادن به سواالت احتمالی کودک 
دربــاره مرگ آماده شــوید تا واکنش های کلیشــه ای نادرســت 
ازتان سر نزند: »دوستت االن رفته یه جای بهتر«، »تو نباید گریه 
کنی، وگرنه اونم ناراحت می شــه«، »خدا دوستت رو برده پیش 

خودش«.
 شنونده باشید نه قاضی 

یکی از محورهایی کــه می تواند گفت وگو را شــکل بدهد، بیان 
خاطرات است اما باید شنونده امینی باشــید تا اعتماد کودک 
را جلب کنید. چطــور؟ نقش بزرگ تر ناصح که همــه اتفاقات و 
تجربیات را از دید درست و غلط می بیند، کنار بگذارید. درست 
اســت که از معلم توقع می رود نقش تربیتی اش را حفظ کند اما 
الزم نیست در خاطره هایی که  در این موقعیت خاص می شنوید، 
روی مسائل آموزشی دست بگذارید: »اوه واقعا؟ خب نباید این 

کارو می کردین. خیلی خطرناک بوده«.
 اولویت ها را جابه جا کنید

در مدرســه اولویــت بــا درس و امتحــان اســت، اما در شــرایط 

ویــژه ای مثــل موضــوع مــورد 
کمــی  می توانیــد  بحــث 
بدهیــد.  به خــرج  انعطــاف 

بــه دانش آمــوز بگوییــد کــه 
درک می کنیــد اگــر نتواند 
خودش را بــرای امتحانات 

آمــاده کنــد و تکالیفش را 
به موقــع تحویــل بدهد. 
فرصــت جبــران برایش 

بــا  و  بگیریــد  درنظــر 
ی  ی ها ســخت گیر

اســترس  مرســوم، 
نمره را به غم کودک 

اضافه نکنید.
 پیشنهاد یک 
ختــم  مراســم 

بدهید
ختــم  مراســم 
بــه داغ دیده ها 

کمک می کند با ازدســت رفتن عزیزشــان 
به طور عینی مواجه شــوند، بــرای فرد درگذشــته کاری انجام 
بدهند و از تســلی و دلگرمی دیگران بهره مند شوند اما بچه ها 
معموال در این مراســم جایی ندارند و کســی حواسش به آن ها 
نیست. شما می توانید در مدرسه یک مراسم ختم برگزار کنید 
یا پیشــنهادش را به دانش آموزان بدهیــد. آوردن یک عکس از 
دوســتی که فوت کرده، روشــن کردن چند شــمع، حرف زدن 
درباره خاطرات مشترک و ابراز احساساتی مثل غم و دلتنگی، 
به بچه هــا کمــک می کنــد از فایده تســلی بخش مراســم ختم 
کوچک شــان بهره ببرند. اگر امکان برگزاری مراسم حضوری 
نیســت، بچه هــا را راهنمایــی کنیــد کــه در یک گــروه مجازی 

دوستانه، سوگواری کنند.
 سخنی با والدیِن چنین کودکانی

از آن جایی کــه موضــوع بحــث مــا در ایــن مطلــب ســوگواری 
دانش آموزان است، همه پیشــنهادهای مان خطاب به معلم ها 
و کادر مدرسه بود اما طبیعتا والدین و مراقبان هم در به سالمت 
عبور کردن کودکان از ســوگ، نقش مهمی دارند. البته آن چه 
گفته شــد، بــرای والدین هــم کارســاز اســت امــا پدرومادرها 
به دلیل رابطه عاطفی قوی تر با فرزندشان، تکلیف سخت تری 
برعهده دارند. اگر والد کودکی داغ دیده هستید، غم فرزندتان 
را به رســمیت بشناســید و از آن نهراســید. توصیه هــای بــاال 
درباره تشــویق کودک به گفت وگو، شــنونده بی طــرف بودن، 

ســهل گیری در تکالیــف درســی و برگزاری مراســم ختم 
را جــدی بگیرید. برای شــما پیشــنهادهای کمکی 
دیگری هم وجود دارد؛ مثل فراهم کردن کارتون ها 

و کتاب  داستان هایی که متناسب با گروه سنی 
کودک، مرگ و ســوگ را برای فرزندتان 

قابل فهم و زمینه گفت وگو را فراهم 
می کند. وظیفه مهم دیگر شــما 

رصد کردن نشانه های روانی 
و بدنی ناشی از سوگ است؛ 

اگر احســاس غم دیدگی یا 
تغییرات فیزیکــی و روانی 
طوالنــی  کودک تــان  در 
شــد، حتما به یک درمانگر 

متخصص کودکان مراجعه 
اســت  بهتــر  حتــی  کنیــد. 

کــه درصــورت امــکان پیش از 
رســیدن به این مرحله و در همان 

ابتدای سوگ با یک درمانگر مشورت 
کنید تا در گذراندن این روزهای دشــوار به 

فرزندتان کمک کند. 

مشاوره 
خانواده 

 وقیت اپی  مرگ به مدرسه
 ابز یم شود

 معلم ها و والدین برای مواجهه با کودکان سوگوار باید چه نکاتی را 
مدنظر داشته باشند؟

* شــما ببینید عشــق مادر بــه فرزندش، 
چه کار می کند که ایــن مادرهایی که در 
صفحه اول زندگی سالم با آن ها صحبت 
کردید، در کنار تحمل آن همه سختی، باز 
هم از هیچ تالشی برای فرزندشان دست 

برنداشتند.
* اگه بشه من نویســنده مطلب »خورش 
آلو هویج، غذای مادربزرگ برای روزهای 
زمســتان« را پیــدا کنــم، قطعــا زنده اش 
نمی ذارم! آخه آقا یــا خانم محترم، فرض 
کن خودت بری خونــه مادربزرگت و این 

غذا رو بهت بده، شاکی نمیشی؟

* مطلب »بخش مراقبت های ویژه مادران 
کــدام طــرف اســت؟« را در صفحــه اول 
زندگی ســالم خواندم و گریــه ام گرفت. 
واقعا هیچ بچه ای قدر مادرش را نمی داند 

و نمی تواند قدر او را بداند.
* زندگی سالم، روز پدر نزدیکه. اگر میشه 
از  پدرها هم درباره سختی های پدر بودن 
مصاحبه بگیــر تا بــرات از درد دل هامون 
بگیم و سختی هایی که باید تحمل کنیم 

اما به هیچ کسی هم نمی تونیم بگیم.
* شــما آدم موفــق و پولدار پیــدا کن، من 
باهــاش ازدواج می کنم و بعــدش بهتون 
میگم که آخــرش چی شــد و چقدر خوب 

بود.
* زندگی ســالمی ها، ســالم. اگر میشه 
امروز همه تون برای همــه خانم هایی که 
در آرزوی مادر شدن هستن، دعا کنین تا 

به آرزوشون برسن. آمین.
* پیام تبریک روز   زن که در ستون ما و شما 
از طرف مردی چاپ شــده که نمی تواند 
برای همسرش کادو بخرد، خیلی تلخ بود. 

دلم شکست واقعا. 

فتونکته 

 اجــزای مختلف یــک چیــز را جــدا می کنید تا 
ببینید چگونه کار می کنــد|  معمایی وجود ندارد 
که نتوانید آن را حل کنید. اگر چیزی پیچیده به نظر 
می رسد، به این شهره هستید که اجزایش را جدا و بررسی اش می کنید. از دستگاه 
ضبط و پخش فیلم گرفته تا رایانه، حتی اسباب بازی های کوکی، واقعا مجبور هستید 

بدانید چطور کار می کند.
 سرســخت هســتید|  متوقف کردن شــما غیرممکن اســت. هیچ چیز 

نمی تواند مانع تان شود. فقط یک تجربه  دیگر برای یادگیری و بهره گیری ۲
از آن، می تواند شما را از ماجراجویی قبلی بازدارد.

 دوســت ندارید به شــما بگویند چه کار کنید| چه کسی جز خودتان 

می تواند به شما بگوید چه کار کنید؟ او کسی نیست جز هیچ کس! با تمام ۳
جدیت، کارآفرینان یک لیدر هستند، نه پیرو. سبک شما دستور گرفتن 

نیست. البته به مشورت گرفتن اهمیت می  دهید.   
 به شدت رقابتی هســتید| هیچ کس باخت را دوست ندارد ولی اگر از 

آن به عنوان ســکوی پرش بــه مرحله  جدید اســتفاده کنید، شــاید برای ۴
کارآفرینی ساخته شده باشید. در جاه طلبی و شوق پیروزی چیزی هست 

که طبیعت کارآفرینان میل شدیدی به آن دارد.
 هدف تعیین می کنید| نه این که فقط منفعالنه برنامه ریزی کنید، بلکه 

مهلت های واقعی و مرزهایی تعیین می کنید که می خواهید به آن برسید ۵
و با حداکثر سرعت و شدت به سوی آن حرکت می کنید.

 برای هرچیزی با جزئیات کامل برنامه ریزی می کنید|هیچ جزئیاتی 

از چشــمان ریزبین تان دور نخواهد ماند. اگر کارهــا مطابق برنامه پیش ۶
نــرود، از دیدتــان پنهــان نخواهد مانــد و کامــال مطمئن هســتید اجازه 

نمی دهید از کنترل تان خارج شود.
 در مواقع بحرانی خونسرد هستید|یک کارآفرین 
می داند بحران باالخــره زمانی پیش می آیــد، ولی به 

جای این که بترسد خود را آماده می کند.
می توانیــد آدم هــا را به نفــع خودتان  

متقاعد کنید|یک کارآفرین کاریزماتیک 
و معاشــرتی اصــول اولیــه را فرامــوش 
نمی کنــد: ارتباط بــا آدم هــا در همــه  جنبه های 
زندگــی مفیــد اســت، به ویــژه آدم هایــی کــه 

حامی تان هستند و به شما احترام می گذارند.
 انتقاد را می پذیرید و آن را توهین 

انتقــاد ۹ نمی دانیــد|  شــخصی 
می تواند هر واکنشــی ایجــاد کند، 
شــاید کســی فقط ابرو باال بینــدازد یا اشــک فرد 
دیگری را دربیاورد، به ویژه اگر انتقاد از یک مســئله  
شخصی باشــد. اگر می توانید انتقاد را بپذیرید و آن را 

تودهنی تلقی نمی کنید، ذهنیت یک کارآفرین را دارید.
عاشق یادگیری چیزهای جدید هستید| اگر عاشق 
آموختــن و یادگیری مطالــب جدید هســتید، ذهن تان 
در مســیر کشــف چیزی اســت که در آن مهارت دارید و 

برای تان مناسب است.
lifehack برگرفته از

۱۰

۷

۱

۸
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طنز و سرگرمی 

 زندگی سالم
 دوشنبه 

  ۴ بهمن  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰8۰

7 5 4
1

2 7 4 5 3
6 3 1

5 1 8 2
3 8 6

9 4 2 8 3 7
5

2 3 5

دقيقه
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بسيارسخت

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

986724351
531869247
274513689
612395874
457186923
893247516
145932768
328671495
769458132

795863421
348152976
216749583
869237154
571496832
423581769
954628317
637915248
182374695

در چاپخانه ها- انجمن 8.الحاد- ورزش راکتی- پادشاهی  
9.فردیت هر کس- وحشــی- انبر طبی 10.عنصر شماره 
28 – زهرآگین  11.ناپسند-رخســار-ضربه ناگهانی- از 

به پا کردنی ها 12.پویانمایی- مسابقه اتومبیلرانی

عمودی:1. نوعی بیماری پوســتی- بیجــاده 2. جدید- 
از ورزش هــای رزمــی-رود شــولوخف 3.کــره نباتــی 
4.شناســنامه- تکرار حرف- خاتــون 5.حــرف انتخاب- 
بزرگ ترین- برزن 6.قلم فرنگی- مکان- استارت قدیمی 
ماشین 7.روا ن شــناس اتریشی- دســت عرب-سنگریزه 
8. کامیون ارتشــی- خــدای تجــارت یونان باســتان- نور 
اندک 9.قالب-آب روستایی- حیله 10.درون بینی بدن 
11.صابون خیاطی- داروی کاهش فشارخون - پای چالق 

12.جلودار- بیماری روحی

افقی: 1. معبد یهود- از عارضه های بینایی 2.سنبل کوهی- شش بازاری- پول ژاپن - مفلوج 
3. آموزگار مکتب- ورزش مرتاضان4. واحد اندازه گیری– از غالت- کشور آفریقایی 5.  ناحیه 
صنعتی آلمان- فوتبالیست اهل سنگال- عقاب سیاه 6-شورا-کلیشه چاپ 7.محفظه سربی 

افقی:1.واضع جدول تناوبی- از ســازهای زهی 2.باالنس- حرف ندا-گیشه 3. پایتخت 
اتریش- تازه- جاسوســخانه آمریکا 4. تکرار حرف- چه کســی- چپق فرنگی- غنچه دهان 
5.از باشگاه های انگلیس 6.درخت مخروطی-متاع 7. خوراکی از تخم مرغ- سالح داور 8. 

از قهرمانان شاهنامه 9.از شبه فلزات- ُبرنده- ردیف- 
پایان نامه 10.فلز چاپخانه- عدد خیتی-قوم آریایی 11. 

یگانه- ضمیر خودخواه- قفل چوبی 12.توان- جاوید

 عمــودی:1. مختــرع بــرق 2. نوعــی گل- پایتخت 
ایتالیــا- زنگ بــزرگ 3.برکت ســفره- مفصــل- دریا 
4.واحــد دارو- شــخص- امتحــان- مــادر ورزش هــا 
5.عنوان- حیوان هندوســتان6. دوســت – عدسی- 
صابــون خیاطــی 7.قیمــت بــازاری- مقــام- مجلس 
بزرگان 8.خرس ترکی- ســرده 9.پروردگار- چکش 
بزرگ-کدو تنبل- پژمرده 10.اتوبــوس فرنگی- پدر 
عمار-آمــوزگار مکتــب 11.ســوغات فاروج- افشــای 
راز-آبله 12.پذیرش هر خطری برای رسیدن به هدفی 
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سودوکو

حلجداولومعماها

نوبت حرکت مهره سیاه است با یک حرکت 
مهره سفید را مات کنید.

معمایشطرنج

جدولمتوسط  |  8150جدولسخت  |  1356

حل جدول شماره  8149 حل جدول شماره1355   

باتوجه به تصویر و اعداد داده شده در جدول، به 
جای عالمت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟

هوشمنطقی

  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

9 4 5 1
8 9 2
5 1 6
3 5 8 7

4 3
9 3 2 7

5 3 2
8 6 1

7 6 4 2

  طراحی آبگرمکن اب حداقل امکاانت
دقيقه
30

متوسط

  زین نیوزیلنــدی شــوهرش را در یک وب ســایت اب 
قیمت اپیه ۲۵ دالر به حراج گذاشت

شوهر آن زن: بی انصاف لباس  های تنم 25 دالر بیشتره!

  صدور مجدد کارت هومشند میل کلید خورد 
مردم: این قدر طول کشیده که دیگه هوشش از بین رفته!

  گراین یب رس و صدای لوازم خانیگ 
فروشــنده ها: اتفاقا صــدای تلویزیــون هــا رو زیاد کنین 

می بینین همچین هم بی سر و صدا نیستن.

  وزیر اقتصاد: پرداخت وام بــدون ضامن از ابتدای 
هفته آینده اجرایی خواهد شد

رئیس بانک: ضامن ندارین؟ پس برید از خود آقای وزیر 

وام بگیرین!

تیترخند

اینطورکی

لطفاً بهمن و اسفند رو ِکش بدین، طاقت 
نخودهای عید رو نداریم

سالم و خدا قوت، بفرما، ســرمون رو چرخوندیم 10 ماه 
گذشت و نزدیک عید شــد در حالی که هنوز لباس های 
عید پارســال مون رو   یــک بار هــم نپوشــیدیم، در اصل 
نخریدیم که بپوشیم، گفتیم گرونه، باشه سال دیگه، بعد 
امسال گرون تر هم شد. تازه عید داره می رسه در حالی 
که هنوز آجیل های عید پارسال رو هم نخوردیم، جدی 
می گم ما از عید پارســال هنوز آجیل داریــم خونه مون. 
این جوری که یــک کیلو آجیــل مخلــوط خریدیم، توش 
حدود 20 تا پسته بود که همون  روز اول خوردیم، 30 تا 
بادوم هندی که اونا رو هــم روز دوم خوردیم، 235 عدد 
کشــمش و تخمه هم بود که تا آخر فروردین خوردیم اما 
11 هزار تا نخــود بود تو آجیــل مون کــه االن در مورخه 
دوشــنبه 4 بهمن معادل 24 ژانویه، هنوز 10 هزار تا از 
نخودها هســت تو خونه و هیچ کس هم نگاه شــون نمی 
کنه. لذا از مسئوالن خواهش می کنم بهمن و اسفند رو 
یه ذره کشش بدن تا ما نخودهای پارسال رو بخوریم، واال 
دیگه طاقت نداریم نخودهای آجیل نوروز 1401 هم به 

این ها اضافه بشه. سپاس. 

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این  2 تصویر مشــابه  را  پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمــر 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

تاپخند

من هر دفعه میام مرکز خریــد، لباس بگیرم متوجه 

می شم اون چیزی که باید بگیرم رژیمه.

ولی زبون کره ای خیلی ســخته، واقعا چرا با پانتومیم 

حرف نمی زنن، راحت ترم هست.

 توی هامبــورگ یکی رو دیــدم داره کیک و نوشــابه 

می خوره، رفتم بهش گفتم: »داداش ایرانی هستی؟« 

گفــت: »از این که کیک و نوشــابه می خــورم فهمیدی؟« 

گفتم: »نــه، از این که هر قلپ نوشــابه که مــی خوری یه 

نگاهــم بــه بطری مــی کنــی کــه ببینــی چقــدرش مونده، 

فهمیدم!«

جــدی دقــت کردیــن خیلــی از آدمــا فقط بــدی هــا رو 

می بینن؟ مثال همه به چراغ راهنمایی می گن چراغ قرمز!

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

مسیریابی

اطالعات عمومی:  
1.بابل 2. 60 درصد

بازی کلمات:
ممکن اســت تعداد کلمات بیشتری از 
آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید 
ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها که 
شما می توانید در خانه های خالی قرار 

دهید اشاره کرده ایم.
سه حرفی  : ترس، ســوت، تور، سنت، 

سور، نور، سرد و ...
چهــار حرفــی: ســتون، تنور، ترســو، 

نترس، تونس و ...
پنج حرفی: سنتور

معمای شطرنج:
برای مــات کــردن مهره ســفید کافی اســت 
وزیــر ســیاه از خانــه h3 بــه خانــه e3 منتقل 
شــود. در این صورت شاه ســفید با وجود رخ 
ســیاه در خانه e1 جایی برای فرار نداشــته و 

مات می شود. 

1. شهر بهارنارنج لقب کدام شهر ایران است؟   
ب( بابل الف( رامسر  

د( اصفهان ج( کرج  

2. چند درصد بدن را آب تشکیل می دهد؟  
ب( 40 درصد الف( 50 درصد 

د( 60 درصد ج( 75 درصد 

اطالعاتعمومی

شرلوکهلمز

جنایت در خانه

هوش منطقی:
گزینه )ب( صحیح است. در هر ردیف، 
حاصل جمــع دو عــدد ســمت  راســت 
ضربدر 2  برابر اســت با مجموع دو عدد 
ســمت چپ. پس با این حســاب جواب 

می شود عدد 5.

آقای تام ساعت 3 بامداد روز یک شنبه به قتل 
رســید. فــردای آن روز وقتــی کارآگاه صحنه 
جنایت را بررســی کرد به 4 نفر شامل همسر، 
خدمتکار، دوست و شریک مقتول مظنون شد.
اطالعات به دســت آمده از رابطه مقتول با این 

افراد:
1. مقتول قرار بوده از همسرش طالق بگیرد.

2. شــریک او فکر می کرده مقتول می خواهد 
از او کالهبرداری کند.

3. دوست مقتول معتاد است.
4. مقتول از خدمتکارش راضی نبوده است.

اظهارات 4 مظنون:
همسر مقتول: باورم نمی شود تام مرده!

شــریک مقتول: با این که می دانســتم قصد 
کالهبرداری داشت ولی من او را نکشتم.

دوســت مقتول: او می خواســت مــن را ترک 
بدهد اما من نمی خواستم.

مــن  مقتــول:  خدمتــکار 
حــال  در  قتــل  هنــگام 

نظافت خانه بودم. 
بــه نظــر شــما قاتل 

کیست؟

اختالف تصاویر:

شــرلوک هلمز:قاتــل خدمتــکار 
است. اگر دقت کنید در همان ابتدا 
مشخص کرده بود که قتل در ساعت 
3 بامــداد رخ داده و قطعــا 3 بامداد 
ساعت مناســبی برای نظافت خانه 

نیست. 
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شش رقمی: 

  325671 – 976854
243769 – 564892

سه رقمی: 

  256 – 783 – 819
423 - 534 – 249

چهار رقمی:

  4715  –  3962
3596  -  6389

پنج رقمی: 

  28749 – 95432
34659 - 63217
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