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مذاکره مستقیم هسته ای؛ چرا 
عجله؟

بحث مذاکره مستقیم خیلی وقت است که مطرح 
بوده و همیشه موافقان و مخالفانی داشته است. 
عده ای معتقد بودند مذاکره با آمریکا یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است و ایران برای حل مسائل خود یا 
جامعه جهانی باید با آمریکا به صورت مستقیم مذاکره 
کند. از طرف دیگر گروهی تاکید دارند که مذاکره 
با  آمریکا به طور کلی امری نادرست است. چراکه 
نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. نظر تیم فعلی مذاکره 
کننده تا پیش از این به گروه دوم نزدیک تر بود اما به 
نظر می رسد که وضعیت تاحدی تغییر کرده است اما 
ما در روزنامه خراسان همیشه بر یک مبنا که مبنای 
رهبر انقالب هم هست، قرار داشتیم و معتقدیم که 
مذاکره کلی مطابق با منافع ملی ما نیست. اما مذاکره 
در مصداق و موضوع مشخص مانند صنعت هسته ای 
و  رفع تحریم ممنوع نیست. البته مشروط بر این که 
از موضع برابر، باهدف نتیجه گیری عملی بوده و 
دورنمایی از کسب منافع ملی وجود داشته باشد. 
بر همین مبنا با مذاکره ای که وزیر خارجه ایران از آن 
سخن گفته است به طور اصولی مخالف نیستیم اما 
معتقدیم هنوز در مذاکرات تا رسیدن به مرحله ای 
که توافق در دسترس باشد  فاصله است و بر همین 
اساس به نظر می رسد اعالم امکان مذاکرات مستقیم 
با طرف آمریکایی در زمان فعلی باتوجه به آن که در 
دورنمای مذاکرات تا شرایط مطلوب فاصله داریم، به 
مصلحت نبود.  آقای امیرعبدالهیان باید صبر می کرد 
و اگر مذاکرات به جایی می رسید که احتمال رسیدن 
به نتیجه مطلوب در دسترس بود و از مذاکره مستقیم 
می شد منافع ملی را به دست آورد از آن سخن می 
گفت و اگر رسیدن به نتیجه دور از دسترس بود، بی 
دلیل باعث فضاسازی هزینه زا نمی شد.  در همین 

زمینه در ادامه به نکاتی اشاره می شود:
ــرای جمهوری  اول ایــن که مــذاکــره با آمریکا ب
اسالمی هیچ گاه تابو نبوده اما تابعی از رفتار 
آمریکا بــوده اســت. هرگاه رفتار آمریکا با ایران 
بیشتر خصمانه بوده، زمینه برای مذاکره از بین 

رفته است و هرگاه رفتار آمریکا کمتر خصمانه 
بوده و زمینه برای مذاکره درست و منطقی فراهم 
بوده ، مذاکره میان تهران و واشنگتن شکل گرفته 
است.رهبر انقالب  نیز هیچ گاه موضوع مذاکره 
با آمریکا را به طور مطلق نفی و نهی نکردند بلکه 
هرگاه در هر زمینه ای امید به حصول نتایج مثبت و 
کسب منفعت ایران بوده است،جمهوری اسالمی 
ایران از موضع عزت، حکمت و مصلحت  مذاکره 
را دنبال کرده است ،همچنان که ایران پیش از 
این در جریان مذاکرات منتهی به توافق برجام 
5+1  یا مستقل با آمریکا مذاکره  نیز در قالب 
داشته و نشان داده در زمانی که منافع کشور 
ایجاب کند از مذاکره با دشمن ابایی ندارد. دوم 
این که تا زمانی که این اطمینان وجود نداشته 
باشد که دیدار مستقیم با آمریکایی ها دستاوردی 
به همراه خواهد داشت و به دستیابی به توافقی 
خوب کمک خواهد کــرد، نیاز یا ضرورتی برای 
انجام گفت وگوی مستقیم وجود نخواهد داشت. 
موضع جمهوری اسالمی ایران از ابتدا این بوده 
است که ایــران حاضر نیست صرفا برای گرفتن 
یک عکس یادگاری یا مانور تبلیغاتی دیــداری 
انجام دهد. تاکتیک ها یا فرمت های مذاکراتی 
ــرای ایــران دارای ارزش و موضوعیت  زمانی ب
خواهند بود که این اطمینان وجود داشته باشد 
که به حصول نتیجه مطلوب کمک می کنند؛از 
این رو با توجه به رصد شرایط و رونــد مذاکرات 
وین به نظر می رسد طرح امکان مذاکره مستقیم 
با آمریکا توسط وزیر محترم خارجه کشورمان در 
زمــان مناسب و به هنگامی مطرح نشده است.  
چرا که هنوز نیز بحث مذاکره مستقیم موضوعیت 
خود را پیدا نکرده است.در حالی که ایاالت متحده 
هدف خود را به صورت آشکار محدودسازی ایران 
اعالم می کند،طرح بحث مذاکره مستقیم می 
تواند  تصور سازش وضعف دربرابر خواسته های 
جاه طلبانه طرف مقابل را ایجاد  کند، آن هم در 
شرایط کنونی که به صورت نسبی زمان به ضرر 
ایاالت متحده است.لذا طبیعتا طرح  نابه هنگام 
مــوضــوع  مــذاکــره مستقیم  در حالی کــه چشم 
انــدازی برای یک  نتیجه مطلوب متصور نیست 
صرفا می تواند به داخــل و خــارج ایــاالت متحده 
پیام اقتدار و پیروزی  بایدن را ارســال کند. در 
هر صــورت با توجه به صحبت های وزیــر خارجه  
کشورمان  در باره پیشنهاد طرف آمریکایی برای 
گفت وگوهای مستقیم،اگر بنا بر مذاکره مستقیم 

با طرف آمریکایی  قرار گرفت،باید نکاتی مدنظر 
دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار بگیرد:

یک: آن چه در وین درحال انجام است، در قالب 
ــدام مشترک« یا همان برجام  »برنامه جامع اق
ــن رو فقط  ــ ــدن اســــت.از ای ــی ش ــرای ــال اج ــ درح
کشور هایی که عضو برجام هستند، در آن می توانند 
با یکدیگر مذاکره کنند.بنابراین اگر قرار است  
مذاکره مستقیمی نیز صورت گیرد نباید در قالب 
5+1 بلکه باید دوجانبه باشد.حضور آمریکا در 
کشورهای عضو برجام به معنی بازگشت به برجام 

بدون تضمین عمل به آن است.
دو:هیئت مذاکره کننده ایرانی باید مراقبت و دقت 
الزم را داشته باشد که درصورت انجام مذاکرات 
مستقیم، صرفا مسائل هسته ای در دستور کار 
مذاکرات قرار بگیرد. آمریکایی ها در پی آن هستند 
که بعد از بازگشت به برجام، زمینه برای مذاکرات 
جدید در بــاره متن هــای فرابرجام و موضوعات 
غیر هسته ای نظیر برنامه های موشکی و منطقه 
تعبیر  به  ایــران فراهم شود.موضوعاتی که  ای 
رهبرانقالب  مسائل ناموسی انقالب نامیده شده 

و مذاکره بردار نیست.
سه: هیئت مذاکره کننده ایرانی  همواره بر اصلی 
اساسی تاکید داشته و درصورت مذاکره مستقیم 
نیز باید باز هم بر آن تاکید کند و آن انتفاع اقتصادی 
ایران به شیوه سنجش پذیر توسط مذاکره کنندگان 
و دریک کالم رفع تحریم هاست به طوری که در 
معیشت وسفره مردم موثر باشد،فقط تحقق چنین 
صورتی باید باعث شود که آمریکا به برجام بازگردد.
چهار: قطعا مطرح شدن بحث مذاکره مستقیم 
و حتی توافق احتمالی  به معنی منتفی شدن 
یا به حاشیه رفتن  انتقام  خون ســردار سلیمانی 
نیست  .چــرا که »انتقام سخت«،ترامپ و بایدن 
نمی شناسد.از منظر هدف گذاری راهبردی، نقطه 
پایانی انتقام سخت، اخراج آمریکا از منطقه غرب 
آسیاست .برای آمریکایی ها در دومین سالگرد 
حاج قاسم نیز دوباره یادآوری شد که انتقام سخت 
ــران از یک پشتوانه ملی بــرخــوردار اســت و  در ای
آمریکایی ها به خوبی می دانند که وقتی ملتی تا 
این سطح خواهان انتقام است، اجرای عملیات 
انتقام از قاتالن حاج قاسم نیز پشتوانه اجرایی 
و سیاسی بزرگی پشت سر خود دارد ،بنابراین  
موضوع مذاکره  احتمالی مستقیم با آمریکا  رفع 
تحریم هاست  وموضوع انتقام سخت ،مطالبه ای 

ملی است که مسیر خاص وجداگانه خود را دارد.
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 بدبخت شدیم تو بورس همه چی مون رفت!  •
می ترسم دارایی مون منفی بشه بیان ازمون 

بگیرند! خدایا خودت رحم کن!
 واقعا مسئوالن ما رو چی فرض می کنند؟  •

دو تا پیامک از طرف شرکت برق برام اومده 
اولی تشکر از این بابت که ما الگوی مصرف 
رو رعایت می کنیم و دومــی تهدید که شما 
الگوی مصرف رو رعایت نمی کنید و جریمه 
می شید! هر دو هم ظرف 24 ساعت فاصله 
از هم برام ارســال شده. باالخره یعنی چی 
ما که نفهمیدیم شما اگه فهمیدی به ما بگو 

یعنی چی؟!
 واقعا ما باید چه کار کنیم با بی امنیتی و  •

دزدی؟ دفعه چهارم است که باتری ماشینم رو 
بردن. واقعا کسی نیست جلوی دزد رو بگیره؟ 
این چه قانونیه که بعد از 2 ماه آزاد می شن. به 
خدا به زور خرج خونه ام رو با یک وانت لکنته 

در میارم.
ــادران  • کــاش حواسمون باشه پــدران و م

و خــانــواده که االن کنارمون هستند چند 
وقت یا لحظه ای دیگه ممکنه نباشن. بهای 
عمر  یــه  ممکنه  ــون  ــرورم غ و  بی حوصلگی 

حسرت باشه!
جالبه که سربازی برای خارج نشینان را  •

پولی و اختیاری کردند اما بچه هایی که داخل 
ماندند باید روز و شب به فکر دورانی باشند که 
از عمرشان هدر بره! خب بگید می خواهیم به 
نفع آقازاده ها و پولدارهایی که خارج زندگی 

و تحصیل می کنند قانون بگذاریم دیگه.
 واقعا این الغرهایی که میان باشگاه که چاق  •

بشن رو نمی فهمم. آدم  حسابی برو بشین 
هرچی گیر آوردی بخور دیگه. برای شنیدن 

این جمله هم داری پول می دی؟
ها  • دبیرستان  مدیران  کنم  می  خواهش 

این قدر به دانش آمــوزان سفارش کتب غیر 
درســی نــدن. کمی مشکوک می شیم نکنه 
شما با ناشران زدوبند دارید؟ آخه کمی هم 
از کتاب درسی شون آمــوزش بدین تا الاقل 

باطل نمونن.
 هنوز چهار ر وز از اخطار به پر مصرف های  •

برق گذشته امــروز پیامک آمده شما نسبت 
به پارسال بیشتر مصرف داشته اید. از کجا 

فهمیدند؟! عجبا!
ــاورزی باید  • ــش ــرا بـــرای کـــارت بــانــک ک  چ

ــزار تومان موجودی ته حسابت باقی  20ه
بمونه در حالی که برای کارت های دیگر بانک 
ها نهایت 2هزار تومان ، خودتون حساب کنید 

چقدر پول میشه در کالن!
نباید  • اجتماعی  تامین  ســازمــان  مگر   

30سال  به فکر ما بازنشستگان باشد؟ 
پرداختی داشتیم چرا باید در حقوق ما 
اجــحــاف بشود و سخت زنــدگــی کنیم. 
خودشان می گویند حقوق بازنشستگان 
تا 11روز جوابگوی مخارج است. خب چرا 

به فکر ما نیستید؟
حاال که قراره شرکت برق، پرمصرف ها را  •

جریمه کند مردم به جای انتقاد از 10هزار 
تومان، مصرف برق شون رو کم کنند و این 

قدر انتقاد نکنند.
وقتی قهوه مــی خــوری از تلخیش لذت  •

می بری اما وقتی بــادام می خــوری اگه تلخ 
باشه می ندازیش چون از بادام انتظار تلخی 

نداری. منظورم انتظار از آدم هاست.
و  • بازنشستگان  ــرای  بـ مجلس  و  ــت  دولـ

کارگران چه کــاری می خواهند بکنند؟ آیا 
ارتقای زندگی ما که اکثرمان حداقل بگیر 
هستیم جزو برنامه هایشان هست؟ حقوق 
ما زیــر خط فقر اســت وظیفه دولــت اینه که 

بدهی اش را به تامین اجتماعی بدهد.
 لطفا به فکر نگهبان های شرکتی باشین که  •

نصف حقوق آن ها را شرکت ها برمی دارند! 
لطفا شرکت ها رو حذف کنید.

 چرا سعی دارید تمام طالق ها را سیاه جلوه  •
دهید؟ خیلی ها را می شناسم به سبب نبود 
صداقت در موقع ازدواج، مجبور به طالق 
شدند و پس از ازدواج مجدد و موفق، زمینه 

پیشرفت چشمگیری پیدا کرده اند.
بعضی ها چه توقعات بی جایی دارند. یک  •

نفر پیام داده به روزنامه خراسان و می گه روی 
خودت رو به مردم کن و با ما باش و... خوب 

بنده خدا می خواد نون بخوره و پست بگیره. 
شغلش اینه تو چی بهش می دی؟!

همان طور که آمریکا دنبال تسلیم کردن  •
ایران است روسیه و چین هم از این شرایط سوء 
استفاده می کنند مانند زالو در جهت مکیدن 

خون و ثروت مردم ایران کار می کنند.
 شما را به خدا قسم بنویسید از این همه بی  •

اعتنایی به بازنشسته تامین اجتماعی با حقوق 
پایین خسته شدیم. اگر به حقوق 4میلیونی 
ما صد در صد اضافه شــود تــازه می شــود 8 
میلیون! چی بگم نمایندگان مجلس چه کار 
می خواهند بکنند شما هم لطفا سکوت نکنید 

به عنوان یه رسانه، پیگیر حق ما باشید.
 سیالب های جنوب را نتونستیم کنترل  •

ــار آورد روان  کنیم تـــازه خــســارت هــم بــه ب
ــت در  ــت رف ــی کــه بــه راحــتــی از دس ــای آب ه
حالی که برای روزهای خشک سال می شد 
ذخیره کرد. اعتبار زیر ساخت ها خرج کجا 
می شه؟ مدیرانی که اصال تخصصی در آن 
حــوزه ها ندارند بــرای رفاقت و فامیل بازی 
مسئول می شوند و این داستان خالصه ای 
ــه دار ماست و از آخر  از گرفتاری های ادام

می گویند نماز باران بخوانیم!
 به نظرم در پشت پرده فشارهای گوناگون  •

توجیهات  صرفا  نه  مطبوعات  بر  اقتصادی 
اقتصادی بلکه اهداف سیاسی نهفته است 
که سازمان یافته نشریات مستقل را نشانه 

گرفته است.
 لطفًا خط قرینه وسط جدول ها رو درست  •

کنید. نمی شه از وسط روزنامه دقیق تا زد.
 من فکر می کنم مردم ایران سطح فرهنگی  •

واجتماعی و اقتصادیشان باالتر از این است که 
سوار ماشین های ایران خودرو و سایپا شوند و 
جانشان را به خطر بیندازند. دولتمردان باید 
یک بار برای همیشه فکری اساسی کنند و 

مشکل را برای مردم حل کنند.
 فکر کنم کرونا برای اتوبوسرانی مشهد،  •

تمام شده! خط بی آر تی خیابان امام رضا)ع( 
ــت و  ــای شــلــوغ و بــی بــرنــامــه اس ــوس ه ــوب ات

مسافران بدون ماسک سوار می شوند.

رئیسی :تورم کنترل شده اما باید کاهش یابد
 رئیس جمهور در چهارمین گفت و گوی تلویزیونی با مردم از نتایج سفرش به روسیه، سرنوشت ارز 4200، 

وعده هایش برای ساخت مسکن، تورم و... سخن گفت

تورم  کنترل  بر  ما  بنای  رئیس جمهور گفت:  
است  و گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی و مراجع 
اقتصادی هم نشان دهنده موفقیت دولت در این 
زمینه است اما تورم باید کاهش هم پیدا کند . 
سید ابراهیم رئیسی شب گذشته در چهارمین 
گفت وگوی تلویزیونی با مردم ضمن تبریک روز 
زن و گرامی داشــت ایــام ا... دهه فجر، دربــاره 
سفرش به روسیه، کنترل نرخ تورم، ارز 4200، 
تحقق وعده های انتخاباتی خود و.... صحبت کرد 
و گفت: دولت سیزدهم می خواهد »دولت صادق 
الوعد« باشد و ما به همه وعده های خود پایبندیم . 
مهم ترین محورهای سخنان رئیس جمهور در این 

گفت و گو را در ادامه می خوانید:
بین المللی  عــرصــه  در  اســالمــی  جمهوری   *
فعالیت ها و تالش های بسیاری داشته و دارد، 
اما به شکل متوازن عمل نشده است. خطاب به 
کسانی که این بحث ها را مطرح می کنند می گویم 
که تاکنون متوازن عمل نشده و باید نوعی توازن 
در روابط خارجی کشور برقرار کنیم. 15 کشور 
همسایه داریم. به تاجیکستان و ترکمنستان رفتم 
و روابط چند برابر شد و بسیار مفید بود. درباره 

روسیه هم همین است.
* ظرفیت تجاری ایران با روسیه آن چیزی نیست 
که امروز شاهد آن هستیم. حجم 3 و خرده ای 
ــروز دو کشور  ــط تجاری ام میلیارد دالری رواب
به راحتی می تواند به 10 میلیارد دالر برسد. 
کاالهای زیادی را می توانیم از روسیه وارد کنیم 
و محصوالت کشاورزی و کاالهای بسیاری نیز 

داریم که می تواند به بازار روسیه صادر شود.

پوتین دستور پیگیری سریع تصمیمات را  به 
وزیرانش داده است 

* دولت در دو حوزه فعالیت می کند. یک؛ خنثی 
کردن تحریم ها، دو؛ رفع تحریم ها. یکی از راه های 
خنثی ســازی تحریم ها ارتــبــاط با همسایگان 
است و روسیه یکی از همسایه های بزرگ کشور 
ایران است بنابراین نمی توانیم با آن ارتباطات 
ــاری، مناسبات بــســیــاری که  ــج اقــتــصــادی، ت
می توانیم با هم داشته باشیم به عنوان یک کشور 

مستقل و توانمند نداشته باشیم.
* این که ماحصل هر سفر بخواهد لبخند باشد 
سودی برای مردم نخواهد داشــت. پوتین بعد 
از دیدار با ما تمام وزیران روسیه را فراخوانده و 

دستور پیگیری سریع تصمیمات را داده است.
* هر دو کشور ایران و روسیه اشتراک نظر دارند 
که باید سلطه دالر پایان یابد و با پول دو کشور 

تبادل شود.
* با روسیه بــرای تکمیل فاز 2 توسعه نیروگاه 
بوشهر، صادرات محصوالت کشاورزی و واردات 

کاالهای استراتژیک، حذف تعرفه ها و تکمیل 
مسیر شمال به جنوب کشور تصمیماتی گرفته 
شد که در جهت منافع مردم بود. درباره مسائل 

منطقه ای و بین الملل هم گفت وگو کردیم.

 درخواست ها برای مذاکره مستقیم جدید 
نیست

* در بــاره مذاکره مستقیم با آمریکایی ها این 
ــوده و  درخــواســت هــا جدید نیست، همیشه ب
مدت هاست دارد مطرح می شود. برخی کشورها 
می خواهد  مستقیم  آمریکا  که  می دهند  پیام 
مذاکره کند. تا اآلن مذاکره مستقیم صورت 
نگرفته ولی اآلن اعالم می کنیم درصورتی که 
طرف مقابل بخواهند تحریم ظالمانه را برطرف 

کنند ، امکان توافق وجود دارد.

ساخت مسکن ۴ میلیون هم وعده ماست
*  حتما وام ازدواج برقرار است و حتما متناسب با 
تورم تشویق ها و توجه به ازدواج باید برقرار باشد.
* بانک ها باید سه کــار را دنبال کنند؛ رشد 
ــردم و اداره کــردن  ــه مـ اقــتــصــادی، خــدمــت ب
خودشان.  متاسفانه بانک ها فقط سود خودشان 
را در نظر گرفته اند، درست نیست که ساختمانی 

را تحویل بگیرند و آن را فریز بکنند.
هم  میلیون   4 مسکن  ساخت  و  مسکن  وام   *
وعده ماست و هم نیاز کشور/ وام مسکن با قوت 
پیگیری می شود. ساخت مسکن هم که با برخی 
سیاه نمایی ها روبه روست طبق وعده صادقانه ای 

که به مردم دادیم پیگیری می شود.

در مسئله بورس، ما میراث دار دولت قبل شدیم
* فردا صبح }امروز{وزیر اقتصاد، راهکارهای 
برون رفت از وضعیت فعلی بورس را به مردم اعالم 
خواهند کرد. بورس نباید قلکی برای تامین مالی 
دولت شود. ما میراث دار دولت قبل شدیم در 
مسئله بورس! از همان روز اول گفته ایم، بورس 

نباید قلک تامین مالی دولت باشد
*خط قرمز ما در حذف ارز ترجیحی معیشت 
مردم است. برای ارز 4200 تومانی دارو و نان 

برنامه ای نداریم.

نقطه قوت این دولت این است که انتصابات 
فامیلی نداریم

* درباره انتقادها مبنی بر انتصابات، باید بگویم 
که برخی اظهارنظرها گاهی با واقعیت همخوانی 
ندارد؛ گاهی نقاط قوت دولت طوری منعکس 
می شود که نقطه ضعف تصویر می شود درحالی 
که انتصابات نقطه قوت دولت است.  نقطه قوت 
این دولت این است که انتصابات فامیلی نداریم.

یکدیگر  با  کابینه  در  ــت  دول اعضای  برخی   *
آشنا شدند و از قبل عضو حزب و گروه مشترک 
نبودند. من گفتم پنج نفر را نام ببرید که درباره 
آن ها انتصاب فامیلی انجام شده است اما پاسخ 
دادند که رسانه ها بیان کرده اند. نگاه کنید به 
دولت های گذشته و این دولت را با دولت های 

قبل مقایسه کنید.
* وقتی از کرملین به کرمان رفتم، من لذت می 
برم می روم میان مردم؛ مدیران مان هم باید این 

طور باشند.
* هرکس کارامد است باید به کار گرفته بشود. هر 
کس بانی وضع موجود است نباید مورد استفاده 

قرار بگیرد.
* کنترل قیمت ها مسئله مهمی است که ستاد 
ــازار چنین مسئولیتی دارد. دولــت در  تنظیم ب
کنترل قیمت فوالد و سیمان موفق شده است. 
قیمت برخی کــاالهــا هــم کاهش یافته اســت. 
بسیاری از کاالها دالریزه نشده ، ولی گران شده اند 
که دولت موظف به کنترل قیمت این کاالهاست. 
دولت استانداران را در این زمنیه موظف کرده 

است تا بر قیمت ها نظارت داشته باشند.
*  برای دولت سیزدهم ارز ترجیحی باقی نمانده 
بود و دولت قبلی همه آن را مصرف کرده بود. 
من هم غافلگیری را نمی پسندم و چنین چیزی 
در قــامــوس مــن نیست و شــوک بــه بـــازار را هم 

نمی پسندم.
* ارز 4200 تومانی در مقطعی برای حل مشکلی 
ایجاد شد، اما مشکالت جدی ایجاد کرده است که 
باید دو سه سال قبل مشکل حل می شد ولی نشد 
زیرا زمینه های فساد و رانت در این ارز وجود دارد.
* کارگروهی مامور شــده انــد تا در ایــن زمینه 
نگرانی  بها  ــاره  اج باشند.  داشته  تصمیماتی 
خانواده هاست و دولــت باید مساعدت داشته 
باشد. کارگروه باید برنامه خود را ارائــه کند تا 
دولت آن را اجرایی کند، البته این تصمیم موقت 

راه حل مسکن است.
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کره شمالی با شلیک 2 موشک کروز  
پنجمین آزمایش در سال جدید میالدی 
را انجام داد

تخته گاز موشکی 
»اون«
پرتاب  از  پــس  روز  چند  تنها  شمالی  کــره 
موشک های بالستیک، دو موشک دیگر را که 
گمان می رود از نوع کروز باشد از سواحل خود 
به سمت دریا شلیک کرد. مقامات نظامی کره 
جنوبی از بررسی ویژگی های موشک های کروز 
پرتاب شده توسط سازمان های اطالعاتی این 
کشور و آمریکا خبر داده اند. به گزارش یورونیوز، 
عملیات دیـــروز، پنجمین آزمــایــش موشکی 
پیونگ یانگ در سال جدید میالدی است و در 
زمانی انجام می شود که مذاکرات کره شمالی، 
هم با همسایه جنوبی و هم با آمریکا متوقف 
شده و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی وعده 
داده که ارتش را به پیشرفته ترین فناوری های 
نظامی مجهز کند. کره شمالی روز 5 ژانویه از 
آزمایش موفقیت آمیز »موشک مافوق صوت« 
خبر داد و خبرگزاری »KCNA« این کشور نیز 
روز 12 ژانویه اعالم کرد که یک آزمایش موشکی 
مافوق صوت دیگر را با موفقیت انجام داده اند. 
آزمایش های اخیر که بزرگ ترین برنامه آزمایش 
موشکی این کشور دست کم از سال 2۰1۹ 
میالدی است، نگرانی سازمان ملل را برانگیخته 
و باعث شده دولت بایدن نیز تحریم های جدیدی 
را وضع کند. آمریکا مدعی است که این آزمایش 

ها تحریک  آمیز است و قطعنامه های سازمان 
ملل را نقض می کند. در مقابل سخنگوی وزارت 
خارجه کره شمالی نیز با انتقاد شدید از آن چه 
»منطق گانگستری« آمریکا نامید، گفته بود که 
تقویت توان دفاعی این کشور حق مشروع یک 
کشور مستقل است و این موشک هیچ کشور یا 
نیروی خاصی را هدف قرار نداده و هیچ آسیبی 
به امنیت کشورهای همسایه وارد نکرده است. 
تحریم های وضع شده از سوی سازمان ملل 
علیه پیونگ یانگ، پرتاب موشک های کروز را 
ممنوع نکرده است؛ با وجود این، این کشور در 
یک ماه اخیر محکومیت های بین المللی را به 
چالش کشیده و تا کنون چهار بار به آزمایش 
ــرده است.  موشک های بالستیک اقــدام ک
این آزمایش ها در حالی انجام می شود که 
کره شمالی به دلیل شیوع ویــروس کرونا و 
تشدید تحریم های بین المللی، بیش از هر 
زمانی با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کند. کره شمالی می گوید که آماده گفت 
وگوست اما تنها در صورتی که ایاالت متحده 
مانند  خصمانه«  »سیاست های  دیگران  و 
تحریم ها و برگزاری رزمایش  مشترک نظامی 

را کنار بگذارند. 

حزب جمهوری خواه 
در چنبره ترامپ
نظرسنجی ها نشان می  دهد محبوبیت ترامپ 
ادامه دارد و او با اختالف زیاد در صدر فهرست 
نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 
2024 است 

در حالی که یک سال و چهار روز از ریاست 
جمهوری جــو بــایــدن در آمریکا مــی گــذرد، 
گمانه  زنی ها درباره احتمال نامزدی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۴ 
مشترک  نظرسنجی  نتیجه  دارد.  ادامـــه 
دانشگاه هاروارد و موسسه »هریس« در آمریکا 
نشان می دهد، محبوبیت دونالد ترامپ در 
میان جمهوری خواهان و رای دهندگان این 
حزب باالست. بنا بر گــزارش وبگاه »هیل«، 
دونــالــد تــرامــپ بــر مــیــدان رقــبــای احتمالی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  جمهوری خواه 
سال 2۰2۴ تسلط دارد و در صورت حضور 
فرماندار  دسانتیس«  »ران  ترامپ،  نیافتن 
را  جمهوری خواهان  اکثر  حمایت  فلوریدا 
ــن نظرسنجی از  کسب خــواهــد کـــرد. در ای
رقابت  ــاره  دربـ آمریکایی  شرکت کنندگان 
هشت نامزد جمهوری خواه در انتخابات درون 
حزبی این حزب برای انتخابات 2۰2۴ سوال 
شد. نتیجه نظرسنجی نشان می دهد، دونالد 
ترامپ توانست 5۷ درصد آرا را از آن خود کند 
و با فاصله زیاد از دیگر رقبای بالقوه، در صدر 
نامزدهای محبوب حزب جمهوری خواه قرار 
گیرد. طبق این نظرسنجی، در صورت حضور 
نامزدهای  صــدر  در  او  انتخابات  در  ترامپ 
جمهوری خواه قــرار می گیرد و دسانتیس با 

ــد، نفر دوم ایــن فهرست می شود.  12 درص
در  آمریکا  رئیس جمهور  معاون  پنس  مایک 
دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم با 
11 درصــد در رده سوم این نظرسنجی قرار 
گرفت. به غیر از ترامپ، دسانتیس و پنس، 
دیگر نامزدهای بالقوه حزب جمهوری خواه 
 2۰2۴ ــرای انتخابات ریــاســت جمهوری  ب
ــد آرا را کسب کــردنــد. در  کمتر از 1۰ درص
صــورت غیبت ترامپ در انتخابات 2۰1۴، 
ران دسانتیس با ۳۰ درصد در صدر نامزدهای 
حزب جمهوری خواه قرار می گیرد. طبق این 
نظرسنجی، اگر ترامپ نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری نــشــود، مایک پنس بــا 2۴ درصــد، 
ــروز« سناتور جمهوری خواه  رتبه دوم و »تــد ک
ایالت تگزاس با 1۴ درصد رده سوم را از آن خود 
ــواالت ایــن نظرسنجی،  می کنند. از جمله س
رقابت  ــاره  ــ درب شرکت کنندگان  از  پــرســش 
احتمالی دونالد ترامپ با جو بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری 2۰2۴ اســت. به گفته ۴۶ 
درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در 
آمریکا، ترامپ بر بایدن پیروز می شود و ۴۰ درصد 
هم گفتند که بایدن برنده این رقابت خواهد شد. 
نظرسنجی دانشگاه هاروارد و موسسه »هریس« 
طی روزهای 1۹ و 2۰ ژانویه )2۹ و ۳۰ دی( از 
1۸15 آمریکایی بزرگ سال گرفته شده است. 

پیشخوان بین الملل 

در  »نــــــیــــــشــــــن« 
پرونده ای، به بررسی 
کشور کوبا در سالگرد 
آمریکا  ــای  ه تحریم 
ــت. این  پرداخته اس
نــشــریــه تــصــویــری از 
حمل  کانتینرهای 
کاال را که پرچم کوبا 

روی آن نقش بسته روی جلد برده است. »نیشن« 
همچنین با تیتر »۶۰ ســال تحریم هــای بی 
رحمانه و انتقام جویانه«، سیاست های آمریکا 

علیه این کشور را بیهوده دانسته است. 

تحلیل روز

انگلیس بر مدار اسالم هراسی  

سیدرضا میر طاهر- مسئله اسالم هراسی و 
تبعیض علیه مسلمانان در کشورهای اروپایی از 
جمله بریتانیا در چند سال اخیر شدت گرفته و این 
مسئله حتی در سطوح حکومتی بریتانیا نیز اکنون 
مصداق پیدا کــرده اســت. »نصرت غنی« معاون 
پیشین وزیر حمل  و نقل بریتانیا به تازگی در مصاحبه 
با روزنامه »ساندی تایمز« گفته، »به  خاطر مسلمان 
بودن از این مقام کنار گذاشته شده است.« این 
مقام حزب محافظه  کار اظهار کرده، در آن زمان 
یکی از اعضای ارشد این حزب در پارلمان به او 
گفته بود »مسلمان بودن« وی »موجب احساس 
ناراحتی در همکاران« او شده بود. غنی افزود: 
»اوایــل سال 2۰2۰ و پیش از تغییرات گسترده 
در دولت »بوریس جانسون« نخست  وزیر بریتانیا، 
به من گفته شد این نگرانی وجود دارد که به حزب 
وفادار نبوده ام، زیرا به حد کافی از حزب در برابر 
اتهام اسالم  هراسی دفاع نکرده ام.« نصرت غنی 
در فوریه 2۰2۰ از کابینه بریتانیا کنار گذاشته 
شد. وی از سال 2۰15 عضو محافظه کار مجلس 
عوام بوده و اصالت او به منطقه جامو و کشمیر تحت 
کنترل هند بازمی  گردد. موضوع اسالم  هراسی در 
حزب محافظه  کار بریتانیا در سال 2۰1۹ زمانی 
در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت که مشخص شد 
25 مشاور این حزب، سابقه به اشتراک گذاشتن 
مطالب نژاد پرستانه و اسالم  ستیزانه در رسانه های 
ــد. به رغــم ادعــاهــای دولت  اجتماعی داشته  ان
محافظه کار بریتانیا، در حزب حاکم این کشور، 
اسالم هراسی تبدیل به یک پدیده رایج شده است. 
طبیعتا این رویکرد از حزب محافظه کار به دولت 
بریتانیا منتقل و باعث اتخاذ مواضع منفی و اقدامات 
علیه مسلمانان می شود. تحقیقات »کمیسیون 
حقوق بشر اسالمی« نشان می دهد ۸۰ درصد 
مسلمانان در بریتانیا می گویند قربانی اسالم 
هراسی شده اند. آمار رسمی مرکز ملی نیروی کار 
بریتانیا نیز حاکی از آن است که مسلمانان بریتانیا 
اقلیتی هستند که از بیشترین تبعیض شغلی در 
این کشور رنج می برند. طبق آمارها، شانس شغل 
یابی برای مردان مسلمان بریتانیا ۷۶ درصد از 
بقیه مــردان بریتانیا کمتر است، همچنین زنان 
مسلمان بریتانیایی ۶5 درصد درمقایسه با دیگر 
زنــان بریتانیایی، شانس کمتری بــرای اشتغال 
ــد. به طور کلی اســالم ستیزی در بریتانیا با  دارن
پرونده سازی علیه مسلمانان، اهانت به مقدسات 
اسالمی، تبلیغات منفی گسترده علیه اسالم و 
مسلمانان و همچنین اعمال انواع تبعیض ها برای 
آن ها در جریان است. اکنون با افشاگری »نصرت 
غنی« معاون پیشین وزیر حمل  و نقل بریتانیا درباره 
دلیل برکناری اش، مشخص شده است که تبعیض 
علیه مسلمانان حتی در سطوح باالی حکومت این 

کشور نیز اعمال می شود.

 چهره روز 

اظهار نظر روز 

ــاه عالی بریتانیا اعالم   دادگ
کرد، بنیان گذار سایت ویکی  
لیکس اجازه دارد علیه حکم 
ــرداد بــه ایـــاالت متحده  ــت اس
اعتراض کند. این مجوز یک 
ماه پس از صدور حکم استرداد 

جولیان  آسانژ به آمریکا صادر شده است. در واقع 
دادگــاه عالی بریتانیا پیش از این حکم داده بود 
آسانژ باید به آمریکا استرداد و در آن جا به اتهاماتش 
رسیدگی شود. آسانژ 5۰ ساله به عنوان بنیان گذار 
سایت ویکی لیکس از سوی ایاالت متحده به انتشار 
هزاران سند محرمانه نظامی و دیپلماتیک در سال 
2۰1۰ متهم شده اســت. جولیان آسانژ اگر به 
ایاالت متحده استرداد شود، ممکن است به 1۷5 

سال زندان محکوم شود./سی ان ان

خــادم - تنش میان مسکو و واشنگتن بر سر 
مسئله اوکــرایــن روز به روز در حــال افزایش 
است. جان کربی، سخنگوی پنتاگون اعالم 
ــن کــشــور بــه حال  ــرد کــه ۸5۰۰ ســربــاز ای ک
ــزوم، به  آمــاده بــاش درآمــده انــد تا در صــورت ل
جمع ۴۰ هـــزار نــیــروی واکــنــش ســریــع ناتو 
در شرق اروپــا بپیوندند. او اما تاکید کرد که 
تاکنون تصمیمی دربــاره اعــزام نیرو به خارج 
از ایاالت متحده گرفته نشده است. پنتاگون 
اعــالم کــرده ایــن استقرار فقط زمانی انجام 
خواهد شد که پیمان نظامی ناتو تصمیم به 
فعال کردن یک نیروی واکنش سریع بگیرد. 
غرب مسکو را متهم می کند که بیش از 1۰۰ 
هزار سرباز را در مرز خود با اوکراین مستقر 

کرده و یک حمله قریب الوقوع کیف را تهدید 
می کند. آن ها الحاق کریمه در سال 2۰1۴ 
را نمونه ای از اقدامات تحریک آمیز از سوی 
مسکو می دانند. روسیه هرگونه طرح برای 
حمله را رد می کند؛ با وجود این، اقدام برای 
از  فهرستی  پذیرش  به  منوط  را  تنش زدایی 
درخواست ها کــرده که گسترش نیافتن ناتو 
به شرق و نپذیرفتن عضویت اوکراین در این 
پیمان نظامی از محورهای آن است. در همین 
راستا، روسیه دیروز، صدور دستور آماده باش به 
هزاران سرباز آمریکایی بر سر بحران اوکراین 
را محکوم و آن را اقدامی جدید برای »تشدید 
کــرد.  توصیف  واشنگتن  ــوی  س از  تنش ها« 
ریاست  دفتر  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری 

جمهوری روسیه گفت: »ما با نگرانی شدید 
شاهد ایــن اقــدامــات آمریکا هستیم، چراکه 
این کار تنها باعث تشدید تنش ها می شود.« 
در کنار تحرکات آمریکا، بعضی از اعضای ناتو 
از جمله دانمارک، اسپانیا، بلغارستان و هلند 
برای تقویت مواضع دفاعی در اروپای شرقی 
درحال اعزام جنگنده و ناو جنگی به این منطقه 
هستند. با وجود این اقدامات تحریک آمیز، 
آمریکا و متحدان اروپایی اش در یک کنفرانس 
ویدئویی مشترک بار دیگر از روسیه خواستند 
تا تنش ها در اوکراین را کاهش دهد. روسای 
جمهور آمریکا، فرانسه و لهستان، صدراعظم 
آلمان، نخست وزیران ایتالیا و بریتانیا به همراه 
دبیرکل ناتو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا 
ــا در ایــن نشست حضور  ــورای اروپ و رئیس ش
داشتند. همه شرکت کنندگان توافق کردند 
که مسائل امنیت و ثبات در اروپا باید از طریق 
مذاکره حل شــود. آن هــا بر تمایل خود برای 
ادامه تالش های دیپلماتیک از جمله از طریق 
گفت وگوهای مستقیم بین روسیه و اوکراین با 
میانجی گری آلمان و فرانسه در قالب موسوم 
به »گروه نرماندی« تأکید کردند. کاخ الیزه نیز 
اعالم کرد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه »طی روزهای آینده« به والدیمیر پوتین، 
همتای روس خود »مسیری برای تنش زدایی« 

در بحران اوکراین را پیشنهاد خواهد کرد.

2 سناریو	 
اما در تحلیل وضعیت بحران اوکراین در شرایطی 
کنون می توان از دو سناریو سخن به میان آورد. 
سناریوی ابتدایی و محتمل بر این مبناست که 
بخش بزرگی از تبلیغات صورت گرفته پیرامون 
امکان وقــوع درگیری نظامی در اوکــرایــن در 
نتیجه »افزایش مصنوعی تنش ها« است. واقعیت 

ایــن اســت کــه بخش بــزرگــی از جــدی شــدن و 
در کانون توجه قــرار گرفتن بحران اوکراین، 
در نتیجه تبلیغات گسترده رسانه ای از هر دو 
سوی بحران اســت. این که تمامی مسئولیت 
چنین تبلیغاتی بر عهده غرب گماشته شود، 
نمی تواند بازگو کننده تمامی واقعیات باشد. 
در سطح رسانه ای مسکو نیز نسبت به واقعی 
بودن تهدیدات خود علیه اوکراین در صورت 
تخطی کیف اصرار می ورزد. با وجود این، نکته 
مهم این است که تمامی روند امکان وقوع جنگ 
در اوکراین را نمی توان تصنعی ارزیابی کرد 
بلکه توجه به این مسئله نیز الزام آور است که در 
نتیجه یک رخداد ناخواسته، امکان واقعی شدن 
درگیری ها وجود دارد. با وجود این، سناریوی 
دیگر این است که احتماالت مطرح شده درباره 
ــرف، مبنایی واقعی  وقــوع درگیری میان دوط
دارد و در آینده نزدیک امکان وقوع درگیری در 
شرق اوکراین بسیار محتمل است. بر اساس 
ــرد، حمایت روســیــه از »شورشیان  ــک ــن روی ای
جدایی طلب« در شرق اوکراین، خود به نوعی 
زمینه ساز بحران است و استقرار 1۰۰ هزار 
سرباز روس در نزدیکی مرزهای خود با اوکراین 
نمی تواند نادیده انگاشته شود. بر اساس این 
سناریو، نماد بــارز این موضوع را می توان در 
ــدام روسیه به الحاق منطقه کریمه  جریان اق
به مــحــدوده سرزمینی خــود در ســال 2۰1۴ 
مشاهده کرد. در چارچوب این سناریو، می توان 
وقوع درگیری محدود در مرز شرقی اوکراین و 
واکنش شدید غربی ها را حتمی ارزیابی کرد. 
برای نمونه دولت انگلستان در چند روز گذشته 
اعالم کرده که ارتش اوکراین را با موشک های 
ضد تانک کوتاه برد مسلح خواهد کرد. عالوه 
بر این، امکان اعمال تحریم های بزرگ آمریکا و 

اتحادیه اروپا نیز می تواند بسیار محتمل باشد.

خبر متفاوت 

اکران فیلم مستهجن در سنای ایتالیا! 

ماجرای پخش یک ویدئوی پــورن در جریان 
برگزاری آنالین یکی از جلسات مجلس سنای 
ایتالیا که با حضور شماری از سیاستمداران و 
چهره های آکادمیک این کشور برگزار می شد، 
به تازگی موضوع گزارش  برخی از رسانه های 
ایتالیا و جهان بوده است. چند روز پیش در حین 
برگزاری جلسه ای با عنوان »به سوی خدمات 
ــدود یــک دقیقه  عمومی شــفــاف«، ناگهان ح
تصاویر پورن سه بعدی یکی از شخصیت های 
انیمیشن »فاینال فانتزی ۷«، از صفحه نمایش 
جلسه پخش شد. البته مسئوالن فنی در نهایت 
موفق شدند مانع از پخش تصاویر شوند، اما 
صدای بازیگران فیلم تا چند ثانیه پس از قطع 
ــح روی صــدای  تصویر، همچنان بلند و واض
سخنران جلسه شنیده مــی شــد. مــاریــا لــورا 
مانتوانی، سناتور ایتالیایی که ماجرا را به پلیس 
گزارش داده، می گوید امیدوار است کسانی 
که مخفیانه با ورود به این جلسه آنالین، قصد 
کارشکنی و بی احترامی داشته اند، شناسایی 
شوند. همه گیری کرونا در دو سال گذشته باعث 
شده که بسیاری از جلسات در سراسر جهان به 
شکل ویدئو کنفرانس برگزار شود. در این مدت 
بارها مواردی از برهم خوردن برگزاری چنین 
جلساتی توسط هکرها، از جمله با پخش تصاویر 

پورن خبرساز شده است. /بی بی سی

کسی روی آتش جنگ آب نمی پاشد! 
آمریکا 8۵00 نیروی نظامی خود را برای حضور در مناقشه شرق اروپا به حالت آماده باش 

درآورد. 2 سناریوی محتمل در خصوص امکان جنگ در اوکراین چیست؟
نمای روز 

قاب بین الملل 

خانواده های زندانیان یمنی در زندان صعده 
در حال شناسایی اعضای قربانی خانواده شان 
در میان اجساد حمله هوایی ائتالف به رهبری 

سعودی به زندان صعده/ رویترز

مادر پناهجوی اوکراینی و دو فرزندش در مرز 
ایاالت متحده آمریکا و مکزیک/ رویترز

توهین زننده بایدن!

رسانه های آمریکایی ویدئویی را منتشر کرده 
 اند که نشان می دهد »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا، در نشست خبری خود از الفاظی توهین 
آمیز برای یک خبرنگار استفاده می کند. به گزارش 
»سی بی اس«، بایدن در نشست خبری خود و در 
پاسخ به سوال خبرنگار شبکه »فاکس نیوز« درباره 
تورم در آمریکا، این خبرنگار را »احمق« خطاب 
می  کند و کلمات توهین آمیزی خطاب به او به کار 
می  برد. »پیتر دوسی« خبرنگار فاکس نیوز از »جو 
بایدن« می پرسد »آیا تورم در آستانه انتخابات میان 
دوره ای کنگره هزینه سیاسی خواهد داشت؟« 
و بایدن در پاسخ به این سوال می گوید، »نه، این 
تورم یک دارایی بزرگ است؛ احمق حرامزاده...«. 
این نخستین بار نیست که اقدامات و اظهارات 
»جو بایدن« سوژه رسانه ها می شود و از زمان آغاز 
به کار در کاخ سفید تاکنون چندین بار رفتارهای 

غیرمعمولی داشته است.

حمله پهپادی و موشکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن به ابوظبی، صهیونیست ها را شوکه 
ــا بیش از هر چیزی نگران  ــت. آن ه ــرده اس ک
تأسیسات حیاتی خود هستند. وبگاه آمریکایی 
المانیتور در گزارشی به توان موشکی و پهپادی 
ارتش و کمیته های مردمی با توجه به حمله هفته 
گذشته به ابوظبی پرداخت و به نقل از تحلیل 
گران نظامی صهیونیست نوشت که »حوثی ها« 
توان هدف قرار دادن بندر »ایالت« و تأسیسات 
هسته ای »دیمونا« را در سرزمین اشغالی دارند. 
المانیتور در این باره نوشت: »آن ها در شوک 
عمیقی هستند. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل 
که خواست نامش فاش نشود، با اشاره به حمله 
پهپادی در 1۷ ژانویه به امارات که حوثی های 
یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، گفت که 
این یک حمله شگفت انگیز و جسورانه بود، اما آن 
ها )اماراتی ها( موفق شدند سه پهپاد از پنج پهپاد 
را رهگیری کنند. یکی از آن ها قرار بود   موزه لوور 
)در ابوظبی( و دیگری یک محل استراتژیک 
دیگر  را هدف قرار دهد. با وجود این که سه نفر 
کشته شدند و چندین تانکر سوخت منهدم شد، 
اما این مقام اسرائیلی گفت که از یک فاجعه 
سنگین تر به طور معجزه آسایی جلوگیری شد.« 
به نظر می رسد حمله ارتش و انصارا... یمن به 
قدری قوی و شگفت انگیز بود که صهیونیست ها 

باورشان نمی شود، چنین حمله ای از سوی 
یمنی ها صورت گرفته باشد، از این رو به فرافکنی 
روی آورده و یک مقام صهیونیستی بدون ذکر 
نام خود به المانیتور گفت که این حمله از سوی 
ایــران صورت گرفته و نمی تواند کار یمنی ها 
باشد. وبسایت المانیتور به نقل از تحلیل گران 
صهیونیست، همچنین نوشت: »جرئت و اراده 
حوثی ها، اسرائیل را نگران کرده است و قدرت 
عالی آن هــا در حــوزه موشکی و پهپادها یک 
تهدید واقعی برای اسرائیل به شمار می رود، 
به طوری که بندر ایالت و تأسیسات هسته ای 
دیمونا در بانک اهداف حوثی ها قرار دارد و آن ها 
توانایی عالی برای پرتاب موشک ها و پهپادهایی 
با برد 2۰۰۰ کیلومتر و اصابت دقیق به هدف 
را دارنــد.« المانیتور در ادامه نوشت که حمله 
به ابوظبی یک هشدار بــرای صهیونیست ها 
ــد که نقاط  بــود. یمنی ها ایــن توانایی را دارن
حساس تری را در امارات هدف قرار دهند. به 
نوشته این وبسایت، به غیر از امــارات متحده 
عربی و عربستان سعودی، به نظر می رسد رژیم 
اسرائیل بیشترین نگرانی را از حمله یمنی ها 
دارد. مقامات ارشد نظامی و دفاعی تل آویو 
رایزنی های طوالنی در خصوص حمله انجام 
داده و جنبه های عملیاتی و پیامدهای آن را 

تحلیل کرده اند. 

ایالت و دیمونا در تیررس یمن 
حمله به ابوظبی، صهیونیست ها را شوکه کرده است. المانیتور نوشت: یمنی ها توان هدف قرار 

دادن بندر »ایالت« و تأسیسات هسته ای »دیمونا« را در سرزمین های اشغالی دارند 
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قبل از فرزندانم، کلیه ام را فروختم!

متاسفانه در افغانستان بسیاری از خانواده ها برای تهیه 
غذا و نان، ناچار به فروش فرزندان شان می شوند. گاردین 
به سراغ یکی از این خانواده ها رفته و در گزارشی تلخ 
نوشته است: »زن ۵۰ساله می گوید: »من مجبور شدم 
چند ماه پیش دو دخترم یکی هشت و دیگری شش ساله 
را  به مبلغ 1۰۰ هزار افغانی )27 میلیون تومان( به 
خانواده هایی که نمی شناسم، بفروشم«. متاسفانه این 
ماجرای تلخ به همین جا ختم نمی شود و طبق گفته های 
مادری که دو فرزندش را برای حیات دیگر اعضای خانواده 
فروخته، وی پیش از این به دلیل بدهی و گرسنگی کلیه 
اش را فروخته است. کاربری نوشت: »حتی فکر جدایی 
بچه از مادر، مادر رو از پا میندازه چه برسه به این که مجبور 
شه اونو بفروشه.« کاربری هم نوشت: »کاش سازمان های 

بین المللی فکر ی برای این مردم بکنن.«
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شهردار خط قرمز دار!

بخشی از ویدئوی گفت و گوی شهردار آبادان و مجری 
صدا و سیمای استان خوزستان در پخش زنده در شبکه 
های اجتماعی پر واکنش بود. در این ویدئو شهردار 
آبادان به مجری صداوسیما که از او درباره وضعیت 
شهری سوال می کند، می گوید: »رسانه باید حد و 
حدودش رو بشناسه.« و مجری در پاسخ می گوید: »حد 
و حدود را برای ما، مردم مشخص می کنند و ما با حد 
شما آشنا نیستیم.« این جدال لفظی با جمله شهردار 
آبادان که می گوید: »تشریف بیارید دفترم تا خط قرمز 
رو تعریف کنم براتون!« خاتمه پیدا می کند. کاربران به 
این رفتار شهردار آبادان انتقاد و این کار وی را تهدید به 
جای پاسخ گویی قلمداد کردند. کاربری نوشت: » ظاهرا 
سوادرسانه و نقش رسانه در جامعه برای برخی مسئوالن 
تعریف نشده!« کاربر دیگری نوشت: »چرا مسئوالن فکر 

می کنن برای پاسخ گویی باید خط قرمز داشته باشن؟«
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جنجال فرار میمون دم دراز در آمریکا

شیوع ویروس کرونا در جهان، باعث شد تا میمون های 
دم دراز به علت شباهت ژنتیکی به انسان، طرفداران 
زیادی پیدا کنند. آزمایشگاه های مختلفی در آمریکا و 
چین برای ساخت واکسن های جدید به بررسی سویه های 
مختلف ویروس کرونا در این میمون می پردازند. حاال 
محققان آمریکایی که از این میمون ها برای آزمایش کرونا 
استفاده می کردند، گفته اند در زمان جا به جایی یکی از 
آن ها فرار کرده و این فرار میمون دم دراز بازتاب زیادی 
در رسانه های جهان داشته و جنجالی شده است. کاربری 
نوشت: »واویــا خدا کنه شاهد جهش گونه جدیدی 
نباشیم و پاندمی جدیدی راه نیفته.« کاربر دیگری 
نوشت: »فکر کنم اگه به همین روال پیش بره از زمانی 
که مردم با هم دست می دادن و توی جامعه ماسک نمی 

زدن باید به عنوان خاطرات یاد کنیم.«
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نجات نوزاد با جت فالکون!

خبر انتقال نوزاد یک ماهه اهوازی با مشکل قلبی توسط 
جت فالکون به تهران که باعث شد از مرگ حتمی نجات 
پیدا کند، از آن خبرهای خوبی بود که شنیدنش لذت 
زیادی داشت.  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
اهواز در این باره گفته: »نوزاد یک  ماهه ای که به علت 
مشکل حاد قلبی نیاز به اعزام فوری به بیمارستان قلب 
شهید رجایی تهران داشت روز دوشنبه با هماهنگی 
اورژانس استان از بیمارستان سینای اهواز به فرودگاه  
منتقل و سپس توسط یک فروند جت فالکون سازمان 
اورژانس کشور به بیمارستان قلب شهید رجایی تهران 
منتقل شد.« درخور ذکر است این دومین انتقال موفق از 
اهواز توسط جت فالکون در سه ماه گذشته است. کاربری 
نوشت: »مگه می شه بدون طی کردن بوروکراسی وقت 
گیر توی کشورمون با جت یه بیمار رو انتقال داد!« کاربر 
دیگری نوشت: »این جور کارها حتی اگه نمایشی هم باشه 

باعث ایجاد امید و انگیزه می شه.«
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طعم های دست نیافتنی!

تمامی ادویه ها از سال گذشته و طی امسال افزایش 
قیمت داشته اند اما این افزایش در برخی بیشتر بوده 
است. فلفل سیاه که از ادویه های گران قیمت است در 
فاصله یک سال اخیر بیش از 1۰۰ درصد افزایش قیمت 
داشته و هر کیلوگرم آن از 2۰۰ هزار تومان سال گذشته 
به حداقل ۴1۰ هزارتومان در روز های اخیر رسیده است. 
افزایش قیمت ادویه ها البته بسته به برند و نوع آن 
متفاوت است اما تمام برند ها قیمت محصوالت خود را بین 
2۰ تا ۶۰ درصد باال برده اند.  کاربری در این باره نوشت: 
»بر اساس نظرات کارشناس های صدا و سیما باید از این 
به بعد ادویه رو هم از سفره های غذایی مون حذف کنیم و 
به نمک قانع باشیم.« کاربر دیگری نوشت: »واقعا نظارتی 
روی افزایش قیمت ها نیست و هرکی هرقدر دلش می 

خواد می فروشه و تعزیرات هم انگار نه انگار!«
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قطار چینی و پراید ایرانی

دو تصویر از یک راننده قطار در چین منتشر شده که نشان 
می دهد قطار شرکتی که او 2۶ سال پیش با آن رانندگی 
می کرده حاال به یک قطار به روز و پیشرفته تبدیل شده 
است. کاربران ایرانی هم با قرار دادن تصویر اولین پراید 
تولید شده در کشورمان در 28 سال پیش و پراید امروزی 
به مقایسه آن با تصویر قطار چینی پرداختند. کاربری به 
کنایه نوشت: »همین که 28 سال بدون ثبات هنوز مشتری 
داره و نزدیک به 2۰۰ میلیون تومان مردم بهش پول 
میدن نشون میده که خودروسازهای ما این قدر موفقن 
که نیاز به پیشرفت ندارن!« کاربر دیگری نوشت: »یکی 
از الزمه های پیشرفت داشتن رقیبه، وقتی رقیبی وجود 
نداشته باشه انگیزه ای هم برای پیشرفت نیست و این 

داستان تا وقتی خودروسازی انحصاری باشه، برقراره.«

از کی بحث جاماندگان داغ شد؟	 
با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت 
قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، 
بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی 
که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت 
هستند، همواره صدای اعتراض عده ای به گوش می رسد که 
چرا با وجود این که جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند، 
مشمول این سهام نمی شوند؟ دولت دوازدهم درحالی به کار 
خود پایان داد که اعالم شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته 
شده است و امکان این که مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود 
ندارد. هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده 
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو می کردند؛ با این 
حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش 
واقعی سهام عدالت شد و اکنون نیز امکان فروش این سهام آن 
طور که باید و شاید وجود ندارد اما سهام عدالت همچنان از ارج 

و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.

20 میلیون جامانده 	 
طبق گفته های علی اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، به طور کلی جاماندگان 

سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند.

   گروه اول، گروهی هستند که در بازه زمانی توزیع سهام 
عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام 
عدالت بودند و شناسایی شدند اما موفق به ثبت نام نهایی 
نشدند که با احتساب افرادی که دعوتنامه دریافت نکرده اند، 

حدود چهار میلیون نفر هستند.

    گروه دوم هم افرادی هستند که توسط وزارت کار دولت 
ــدی جامعه شناخته  قبل به عنوان شش دهک پایین درآم
شده و سهام عدالت دریافت نکرده انــد. در بین این افراد 
مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، 
روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت 
پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار 

دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است.

    با این حساب ۲0 میلیون نفر که مستحق دریافت سهام 
عدالت بوده اند، از دریافت این سهام جامانده اند که تعداد آن 
ها به این شرح است: ۱0 میلیون نفر از این تعداد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی بوده که شامل این گروه ها می شود:  شش 
میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۲00هــزار نفر 
کمیته امدادی ها و دو میلیون و ۳00هزار نفر تحت پوشش 
سازمان بهزیستی. همچنین افرادی که جزو شش دهک پایین 
درآمدی هستند و تحت پوشش هیچ مرکز حمایتی هم قرار 
ندارند )حــدود ۱0 میلیون نفر( 
بخش دیگری از جاماندگان سهام 

عدالت را شامل می شوند که تا به حال موفق به دریافت سهام 
عدالت نشده اند.

تاکنون چه وعده هایی به جاماندگان داده شده است؟	 
تا پیش از اردیبهشت ۹۹ و زمانی که هنوز سهام عدالت 
آزادســازی نشده بود وعده هایی به جاماندگان سهام عدالت 
داده بودند و قرار بود در مجلس به آن رسیدگی شود اما بعد از 
اردیبهشت ۹۹ و باالرفتن ارزش این سهام که حدود ۱7 میلیون 
تومان بود، موضوع جاماندگان دهک های پایین با دارندگان 
برگه سهام عدالتی که موفق به ثبت نام نهایی نشده بودند، 
دوباره سر زبان ها افتاد و باعث شد جاماندگان چندین و چند بار 
تقاضای خود را برای دریافت سهام عدالت به گوش مسئوالن 
برسانند. هرچند در دی ماه نیکزاد نایب رئیس مجلس، اجرای 
سهام عدالت را ناموفق خواند و گفت: »کارنامه موفقی در اجرا 
نداشتیم، باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و 
همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم.« اما از 
اردیبهشت سال قبل وعده هایی برای سامان دهی جاماندگان 
سهام عدالت داده شد تا جایی که پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، در آبان امسال از نهایی شدن طرح واگذاری 
سهام عدالت به جاماندگان ظرف دو هفته خبر داد؛ دو هفته ای 

که حاال به سال بعد موکول شده است!

جاماندگان از کی سهام دار می شوند؟	 
اما آن چه برای جاماندگان مهم است، وعده های داده شده 
نیست بلکه می خواهند بدانند چه زمانی می توانند سهام 
عدالت دریافت کنند و خیال شــان راحــت باشد که سهام 
عدالت دارند. در این زمینه »مرحبا«، سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس در ۲۶ دی با اشاره به ۲0 میلیون جامانده 
سهام عدالت، از درنظر گرفتن منابع برای تخصیص سهام 
عدالت به ۱0 میلیون نفر از این تعداد، در سال آینده خبر داد. 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم دوم 
بهمن در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد که دولت با کلیات طرح 
جاماندگان سهام عدالت موافقت کرده است و در صورت 
اعالم رسمی، وضعیت آن ها تا پایان سال مشخص می شود. 
او در بخش دیگری از صحبت هایش هم گفت: »خوشبختانه 
دولت سیزدهم با کلیات موافقت کرده است و ما منتظریم که 
نظر دولت به طور مکتوب و رسمی به مجلس اعالم شود و در 
صورت اعالم رسمی این طرح در اولین هفته های ماه پایانی 
امسال، این موضوع با مصوبه نهایی اعالم می شود و امیدواریم 
بتوانیم تا شب عید خبر خوبی برای جاماندگان سهام عدالت 
داشته باشیم و  واگذاری سهام به این افراد انجام شود.« با این 
حال  طبق گفته های مسئوالن به نظر می رسد در سال ۱۴0۱ 
تنها تکلیف ۱0 میلیون نفر از جاماندگان مشخص شود که 
تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، بهزیستی 
و ... هستند و باید ۱0 میلیون نفر باقی مانده دیگر همچنان 

منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت شان بمانند.

آخرین وعده های مسئوالن برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت، چیست 
و این افراد کی به سهام شان دست می یابند؟

هسام عدالت من کو؟

رعیت نواز - پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درباره تعیین تکلیف آن، وعده های زیادی داده شده است اما 
همچنان تصمیم گیری درباره 20 میلیون نفر که از گرفتن سهام عدالت جامانده اند، به آینده موکول می شود. هر چند منابع سهام 
عدالتی که قرار است به جاماندگان اختصاص پیدا کند در الیحه بودجه سال 1401 دیده نشده اما سخنگوی کانون شرکت های 
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد. دوم بهمن هم رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفته است: »دولت با کلیات طرح جاماندگان سهام عدالت موافقت کرده است و در صورت اعالم 
رسمی، وضعیت آن ها تا پایان سال مشخص می شود.« امروز قصد داریم پرونده جاماندگان سهام عدالت را واکاوی کنیم و ببینیم 

تعداد جامانده ها چقدر است و بر اساس گفته های مسئوالن، آن ها چه زمانی به سهام شان می رسند.

عرویس متاوریس

اگر به موضوعات مرتبط با فناوری عالقه مند باشید، حتمًا تا 
به حال درباره متاورس شنیده اید. این اصطالح به تازگی در 
سرتاسر جهان به یک کلمه رایج تبدیل شده و شرکت هایی 
مانند متا )فیسبوک سابق( و مایکروسافت سعی می کنند 
با توسعه محصوالت و تجربیات جدید، سهمی از آینده 
متاورس داشته باشند. متاورس در حقیقت یک محیط 
مجازی است که در آن کاربران می توانند به واسطه آواتارهای 
شخصی و متحرک خود، با یکدیگر تعامل داشته باشند. 
در تازه ترین خبر از این دنیای عجیب و نوظهور، به تازگی 
یک زوج هندی تصمیم گرفته اند مراسم ازدواج خود را 
در متاورس و در محیطی با حال و هوای فیلم های هری پاتر 
برگزار کنند! در ادامه درباره این اتفاق و چگونگی آن بیشتر 

نوشته ایم.

اولین مراسم ازدواج در متاورس!	 
ــه یافتن محدودیت های ناشی از کــوویــد-1۹ در  با ادام
کشور های جهان و لغو شدن مراسم و مهمانی ها، یک زوج 
هندی تصمیم گرفتند جشن ازدواج خود را به صورت 
دیجیتالی و در فضای متاورس برگزار کنند. عــروس و 
دامــاد جوان هندی که با محدودیت در برگزاری مراسم 
ازدواج و امکان دعوت از فقط 100 مهمان مواجه شده اند، 
می خواهند با برگزاری ازدواج در فضای مجازی، دو هزار نفر 
را به جشن خود دعوت کنند. این زوج دوستدار هری پاتر، 
جشن شان را در متاورس با فضایی الهام گرفته از هاگوارتز 
برگزار  پاتر(  هری  داستان های  تخیلی  )قلعه-مدرسه 
می کنند و مهمانان آنان از طریق تلفن، تبلت یا لپ تاپ در 
آن جشن حاضر می شوند. در این فضا مهمانان می توانند 
به جست وجو و کــاوش در قلعه بپردازند و ظاهر و لباس 
آواتار های خود را انتخاب کنند. داماد که جوانی 24ساله 
است و در دانشگاه فناوری مادراس هند به عنوان مشاور 
پروژه فعالیت دارد و از عالقه مندان به بالک چین و ارز های 
دیجیتال است، فضایی دیجیتالی مانند هاگوارتز ایجاد 
کرده که امیدوار است با استقبال مهمانان مواجه شود. 
البته این زوج اعالم کرده اند که مراسم قانونی ازدواج آنان 
همچنان به صورت فیزیکی در 17 بهمن در مقابل دوستان 
نزدیک و اقوامشان در روستای راماسوامی برگزار می شود 
اما پس از آن، برای پیوستن به مهمانانشان در متاورس، آنان 

هم به آن مراسم آنالین می پیوندند.

مراسم در فضای مجازی	 
ایده برگزاری مراسم ازدواج در فضای مجازی اتفاق جدیدی 
نیست و در سال 2020، زمانی که مردم به دلیل افزایش 
شدید موارد ابتال به ویروس کرونا در خانه های خود حبس 
بودند، شاهد بودیم که افراد زیادی در فضای مجازی اقدام 
به جشن گرفتن مناسبت ها و ترتیب دادن مهمانی ها و 
رویــدادهــای مختلف کردند. در همین زمینه، فرماندار 
ایالت نیویورک آمریکا، حتی یک فرمان اجرایی برای اجازه 
ازدواج در اپلیکیشن زوم به تصویب رساند! با این حال، 
ازدواجی که در متاورس جشن گرفته می شود قاعدتًا باید 
متفاوت تر و تعاملی تر از یک تماس تصویری ساده و خسته 
کننده در زوم باشد. در این جا، مهمانان می توانند در یک 
محیط مجازی )در این خصوص، قلعه هاگوارتز!( با یکدیگر 

تعامل داشته باشند.

چگونگی هدیه دادن در متاورس	 
یکی از موضوعاتی که ممکن است برای بسیاری مخصوصا 
در مراسم عروسی مهم باشد، دادن هدیه است. در این باره 
هم باید گفت، مهمانان می توانند هدایای خود را به صورت 
پرداخت دیجیتال و حتی ارز دیجیتال به زوج خوشبخت 
بدهند. پذیرایی با انواع و اقسام غذاها در فرهنگ هندی ها 
بسیار رایــج است اما مسلمًا نمی توان انتظار داشــت در 
متاورس بتوان غذایی میل کرد! هر چند که غذاهای نمادین 

برای آواتارها در نظر گرفته شده است!
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آفساید

عابدزاده بهترین دروازه بان هفته 
اسپانیا شد

امیر عابدزاده بهترین دروازه بان هفته لیگ دسته دوم اسپانیا 
نام گرفت.در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ دسته دوم 
اسپانیا، پونفرادینا با درخشش عابدزاده مقابل هوئسکا 
ــان  به برتری رسید. درخشش او باعث شد تا این دروازه ب
کشورمان در تیم منتخب هفته قرار گیرد. عابدزاده در این 
بازی 8 مهار عالی داشت و توانست یک سوپر واکنش را به 

نمایش بگذارد.

 تاریخ احتمالی بازی استقالل 
مشخص شد

شیوع کرونا بین استقاللی ها سبب لغو بازی این تیم مقابل 
پیکان شد تا این بازی به تعویق بیفتد. با این حال از سازمان 
لیگ شنیده می شود که احتماال بازی استقالل و پیکان از 
سری بازی های جام حذفی در تاریخ ۱8 یا ۱۹ بهمن ماه برگزار 
خواهد شد تا برنده این بازی به مرحله بعدی بازی های حذفی 
راه پیدا کند.احتماال بعد از این بازی استقاللی ها دیدار عقب 
افتاده خود مقابل هوادار را برگزار خواهند کرد. این دیدار قرار 

بود امروز برگزار شود که از سوی سازمان لیگ لغو شد.

پاتک گل محمدی به قلعه امیر
باشگاه پرسپولیس خواهان جذب دو بازیکن تیم فوتبال 
گل گهر شد. باشگاه پرسپولیس بر اســاس لیست یحیی 
گل محمدی، خواهان جذب دو بازیکن گل گهر شده است. 
سعید صادقی و مهدی تیکدری دو بازیکن مدنظر سرمربی 
سرخ پوشان هستند و باشگاه پرسپولیس خواهان جذب 
این دو شده است. این در حالی است که سپاهان هم جزو 
مشتریان صادقی محسوب می شود و در این زمینه به صورت 

رسمی برای جذب هافبک گل گهر اقدام کرده است.

مخالفت استقالل با درخواست مظاهری
رشید مظاهری خواستار جدایی از استقالل شده و این 
موضوع را به مسئوالن باشگاه اعالم کرده است. مظاهری 
مدت هاست می خواهد از باشگاه استقالل جدا شود اما 
نه به شکلی که با بازیکن باشگاه دیگری معاوضه شود. او 
می خواهد باشگاه استقالل رضایت نامه اش را با مذاکره بین 
دوطرف صادر کند اما باشگاه زیر بار  این مسئله نرفته است. 
مظاهری طی روزهای اخیر در تمرین های استقالل شرکت 
کرده چون باشگاه به وی اعالم کرده یا باید به فوالد برود و 
با یکی از بازیکنان این تیم معاوضه شود یا این که مرتب در 

تمرین ها شرکت کند و به قراردادش پایبند باشد.

وزیر ورزش از مدیریت جدید پرسپولیس خواسته اول تکلیف پرونده  
بدهی های خارجی این باشگاه را روشن کند.وزارت ورزش به دلیل 
پرونده های کریستین اوساگونا و آنتونی استوکس که حدود ۲۰۰ هزار 
دالر هستند و همچنین شکایت حدود یک میلیون یورویی بوژیدار 

رادوشوویچ از پرسپولیس، اجــازه جذب بازیکن خارجی در نیم 
فصل را به قرمز ها نمی دهد. وزیر ورزش از مدیریت جدید باشگاه 

خواسته که اول تکلیف این پرونده ها را روشن کند و سپس سراغ 
جذب بازیکن خارجی برای نیم فصل برود، موضوعی که ممکن 
است باعث بروز حواشی جدید در سرخ پوشان شود.این درحالی 

است که یحیی گل محمدی بارها بر جذب بازیکن خارجی در نیم 
فصل تاکید داشته است.

ساعی انصراف داد، رحیمی سرپرست شد

 تعویق انتخابات کمیته المپیک 
جدی تر از قبل

نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک دیــروز با ریاست 
سید رضا صالحی امیری و حضور کلیه اعضای هیئت اجرایی و 
همچنین تعدادی از کارشناسان خبره در امور برگزاری بازی های 
المپیک انجام شد. با توجه به اعالم ستاد بازی های کشورهای 
اسالمی مبنی بر برگزاری قطعی این رقابت ها و انصراف هادی 
ساعی از سرپرستی کاروان اعزامی به این بازی ها، اصغر رحیمی 
به عنوان سرپرست کاروان انتخاب شد. در خصوص برگزاری 
مجمع انتخابی کمیته ملی المپیک نیز با عنایت به تبصره ۲ ماده 6 
اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک، مقرر شد دستورالعمل های 
منطبق با اساسنامه در نشست فوق العاده هیئت اجرایی که یک 
شنبه هفته آینده برگزار می شود، بررسی شود تا پس از تصویب 
به کمیته بین المللی المپیک ارسال و پس از تصویب از سوی آن 
نهاد بین المللی به مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ارجاع شود 
تا سپس با تصویب آن در مجمع عمومی، فرایند انتخابات کمیته 

ملی المپیک بر اساس آن فراهم شود.

 حسن یزدانی و نه به ازدواج 
تا المپیک پاریس!

حسن یزدانی، قهرمان محبوب کشتی ایران در گفت و گوی 
ــه دارش برای کسب طالی المپیک  رادیویی از ریاضت ادام
پاریس پرده برداشت؛ اتفاقی که تنها تالفی واقعی برای از 
دست دادن قهرمانی المپیک توکیو محسوب می شود. یزدانی 
آن چنان در کوران تمرین هاست که حتی قصد ندارد برای 
سروسامان دادن به وضع زندگی مجردی خود آستین باال بزند 
و با فردی ازدواج کند؛ چرا که وقتش را ندارد. یزدانی همچنین 
تاکید کرد اول مسابقات جهانی را پشت سر می گذارد و اگر 

بدنش آماده باشد، برای بازی های آسیایی اقدام می کند.

اخبار

ویژه

آغاز مترین های تیم فوتبال امید در اهبام

مهدوی کیا همچنان 
بالتکلیف!

قرار بود تیم ملی فوتبال امید کشورمان همزمان با برگزاری 
اردوی تیم بزرگ ساالن در فیفادی تمرین های آماده سازی 
خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی زیر ۲3 سال 
آسیا با حضور نفرات لیگ برتری برگزار کند. همچنین با 
توجه به این که رقابت های لیگ یک در هفته آینده تعطیل 
می شود قرار بود نفرات حاضر در این لیگ هم در یک مینی 
کمپ زیرنظر مهدی مهدوی کیا و دستیارانش تمرین کنند 
تا کیفیت آن ها هم برای حضور در تیم امید بررسی شود. 
با وجود برنامه ریزی های انجام شده برای برگزاری این 
اردو، مسئوالن تیم امید برای آغاز تمرین ها و اعالم نفرات 
دعوت شده منتظر اعالم نظر مهدوی کیا هستند که این 
روزها همچنان در آلمان حضور دارد. ملی پوشان زیر ۲3 
سال کشورمان آبان امسال با کسب سه برد مقابل نپال، 
لبنان و تاجیکستان به عنوان صدرنشین مرحله مقدماتی 
رقابت های قهرمانی آسیا جــواز حضور در مرحله نهایی 
مسابقات را که از ۱۱ تا ۲۹ خرداد ۱4۰۱ در ازبکستان 
برگزار می شود به دست آوردند. مهدوی کیا چند روز پس از 
آخرین دیدار تیمش در مرحله مقدماتی به آلمان رفت و در 
شرایطی که حدود ۹۰ روز از آن مسابقات می گذرد تاکنون 
به کشورمان بازنگشته است که شاید مهم ترین دلیل این 
موضوع امضا نشدن قرارداد وی و دستیارانش باشد. باید 
از مدیران فدراسیون فوتبال هم که این روزها تمام تمرکز 
خود را برای تدارک برگزاری جشن صعود شاگردان دراگان 
اسکوچیچ به جام جهانی ۲۰۲۲ به کار گرفته اند هم این 
ســوال را مطرح کرد به چه دلیلی هرچه سریع تر تکلیف 
قرارداد اعضای کادرفنی تیمی را که قرار است سال آینده 
در بازی های آسیایی هانگژو و قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا  
حاضر شود مشخص نمی کنند تا شاید این تیم با مشخص 
شدن تکلیف خود بتواند حضور قدرتمندانه ای در این دو 
تورنمنت مهم داشته باشد؟مسئوالن تیم امید و فدراسیون 
فوتبال در روزهای اخیر حتی مراحل اخذ ویزای سرمربی 
تیم امید و دستیاران خارجی اش را هم انجام دادند و باید دید 
چه زمانی اختالف نظر بین سرمربی و مدیران فدراسیون در 
بحث قراردادی به اتمام می رسد تا مهدوی کیا و دستیارانش 
با بازگشت از هامبورگ، ضمن معرفی بازیکنان دعوت شده 

به اردو تمرین های این تیم را آغاز کنند.

قرارداد رادو بیشتر از لک!
مجید صدری سرپرست مدیرعاملی سابق باشگاه پرسپولیس پس از صحبت های بوژیدار 
رادوشوویچ در مقام پاسخ گویی حاضر شد و مدعی شد که قرارداد دروازه بان نیمکت 
نشین سرخ ها بیشتر از حامد لک بوده است.صدری در این خصوص  گفت:» 
آقای رادو همه حقایق را بیان نکردند. نکته ای که ما داریم روی نوع قرارداد 
ایشان است و آقای انصاری فرد یک بار بیاید روی قرارداد ایشان صحبت 
کند و ببینیم که چرا قرارداد ایشان باید از گلر اول ما و دیگر بازیکنان بیشتر 
باشد؟ به هر حال آن موقع هم این رقم، رقم پایینی نبوده است. حامد لک را 
باید برای پاداش کلین شیتش مصوبه هیئت مدیره بگیریم اما برای ایشان 
هر کلین شیت ۱۰ هزار یورو جایزه دارد. آقای رادو بار اولش نبود که در 
پرداخت قراردادش عقب و جلو شده است. حتی زمان آقای سمیعی 5-4 

هفته قهر کردند و رفتند و بارها با ایجنت ایشان تماس گرفتیم و آمدند.«

در نتیجه ازدحام هواداران کامرون در جریان بازی این تیم برابر کومور 
چند نفر کشته و بیش از 5۰ نفر زخمی شدند.تیم ملی فوتبال کامرون 
میزبان جام ملت های آفریقا در بازی یک هشتم نهایی به مصاف کومور 
رفت و با نتیجه ۲  بر یک پیروز شد.بیرون ورزشگاه اما یک فاجعه رخ 
داد. هواداران کامرون تالش کردند که از درهای جنوبی ورزشگاه 
خود را به داخل برسانند که ازدحام جمعیت باعث شد 5 نفر کشته و 
بیش از 5۰ نفر هم زخمی شوند. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی 
تعداد کشته ها را 8 نفر اعــالم کرد و نوشت:»سقف 6۰ درصدی 
ورزشگاه پر شده بود و حتی 8۰ درصد ورزشگاه در اختیار تماشاگران 
قرار گرفت.  بر اساس گزارش اولیه وزارت بهداشت کامرون،  هشت 
مورد مرگ ثبت شده است. این وزارتخانه گفت که قربانیان فوری با 
آمبوالنس ها منتقل شدند، اما ترافیک سنگین جاده ای باعث کاهش 
سرعت انتقال شد.«به گفته این وزارتخانه، حدود 5۰ نفر در این 
حادثه مجروح شدند، از جمله دو نفر با جراحات متعدد و دو نفر دیگر با 
جراحات شدید سر. طبق گزارش ها، یک نوزاد نیز توسط جمعیت زیر 
پا گذاشته شد، اگرچه نوزاد فوری بیرون کشیده شد و به بیمارستان 

عمومی یائونده منتقل شد و در وضعیت پزشکی پایدار قرار دارد. 
کنفدراسیون فوتبال آفریقا )CAF( که رقابت های شاخص این قاره را 
اداره می کند، گفت که در حال بررسی وضعیت و تالش برای دریافت 
جزئیات بیشتر درباره آن چه رخ داده است. این بیانیه افزود: در ارتباط 
مستمر با دولت کامرون و کمیته سازمان دهی محلی است. مانائودا 
ماالچی، وزیر بهداشت کامرون، تصاویری را در توئیتر منتشر کرد که 
نشان می دهد در حال بازدید از بیمارستانی است که در حال مداوای 
مجروحان این حادثه است.گفتنی است از این دست اتفاقات در فوتبال 
قاره سیاه کم رخ نداده و امکانات سخت افزاری و زیرساختی ضعیف 
باعث شده تا فوتبال آفریقا هر چند وقت یک بار شاهد رخدادهای این 
چنینی باشد.به عنوان مثال بازی دو تیم کایزرشیف و اورالندوپیراتس 
در فوتبال آفریقای جنوبی در آوریل ۲۰۱۱ در  ورزشگاه  که بیشتر از دو 
برابر گنجایش ورزشگاه، برای تماشای بازی آمده بودند و 43 نفر آن ها 
هرگز بازنگشتند.۱۲۷ کشته در یک بازی فوتبال در غنا و بیش از  ۷5 
قربانی در شورش پس از بازی المصری و االهلی از جمله حوادث تلخ 

فوتبالی اخیر در قاره سیاه بوده اند.

وعده پرداخت پول به پرسپولیسی ها عملی نشد

سرخ پوشان اعتصاب می کنند؟
گروه ورزش/ باشگاه پرسپولیس این روزها با 
مشکالت زیادی مواجه شده است. بسته شدن 
دوبــاره پنجره نقل و انتقاالت به دلیل شکایت 
اوساگونا بازیکن آفریقایی و سابق سرخ ها، تهدید 
یحیی گل محمدی به استعفا، وصول شکایت 
رادوشوویچ و درخواست ۹5۰ هزار یورویی این 
دروازه بان کروات و حاال زمزمه اعتصاب به دلیل 
نپرداختن مطالبات بازیکنان! پس از اعتراض 
بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس به شرایط مالی، 
رضــا درویــش مدیرعامل باشگاه با حضور در 
آخرین تمرین سرخ پوشان قبل از دیدار با فوالد 
قــول داد در چند روز آینده ۱۰ تا ۱5 درصد 
قراردادهای اعضای تیم پرداخت خواهد شد. 
بازیکنان انتظار داشتند وعده مدیرعامل جدید 
قبل از بازی با فوالد عملی شود اما این اتفاق رخ 
نداد. با این حال، درویش پس از برتری یک بر 
صفر مقابل شاگردان جواد نکونام، اعالم کرد به 
زودی با انجام شدن کارهای بانکی پول به حساب 
اعضای تیم واریز خواهد شد. البته پس از گذشت 
سه روز از این اظهارنظر، باز هم خبری از پرداخت 
پول به پرسپولیسی ها نشد. در شرایطی که قرار 
است تمرین های این تیم پس از سه روز تعطیلی 
از صبح  امروز آغاز شود، عملی نشدن وعده های 
درویش با گالیه های شدید بازیکنان همراه شده 
و زمزمه هایی مبنی بر حضور نداشتن بازیکنان 
شود.  می  شنیده  اعتصاب  و  تمرین  محل  در 
باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل تا پایان هفته 
ــرارداد بازیکنان و  شانزدهم فقط ۲۰ درصد ق

مربیان را پرداخته است. مجید صدری سرپرست 
سابق باشگاه  در روزی که قرار بود بخش دیگری 
از قرارداد اعضای تیم را پرداخت کند، از سمت 
سرپرستی این باشگاه استعفا کرد. حاال بازیکنان 
با استناد به همین قول و وعده مدیر عامل جدید 
انتظار واریز بخشی از طلب شان را دارند که تا 
امروز محقق نشده و کاسه صبر آن ها لبریز شده 
است. البته پرسپولیسی ها عالوه بر مطالبات 
فصل جاری مبالغی هم بابت فصل های گذشته 
طلب دارند که ارقام قابل توجهی است و در واقع 
باشگاه بیشتر بابت آن ها تحت فشار اســت تا 

پرداختی های فصل جاری.

سوژه تراژدی در جام ملت های آفریقا

شب سیاه در قاره سیاه!

استقالل همچنان امیدوار به جذب بازیکن ملی پوش
باشگاه استقالل هفته هاست برای جذب صالح حردانی مدافع راست و ملی پوش فوالد ابراز 

تمایل کرده و حتی در چند مرحله مذاکراتی هم در این خصوص صورت گرفته است. 
یکی از راه هایی که از سوی فوالدی ها پیشنهاد شده بود معاوضه این بازیکن با 

یکی، دو بازیکن استقالل بود که این روش به دلیل مخالفت بازیکنان استقالل 
میسر نشد.با این که در روزهای گذشته شنیده شد پرونده این انتقال بسته 
شده و حردانی نیم فصل دوم هم برای فوالد به میدان خواهد رفت، خبرنگار 
مهر کسب اطالع کرد احتمال این انتقال همچنان وجود دارد و ممکن است 
مدافع جوان و ملی پوش فوالد در نیم فصل دوم با پیراهن استقالل به میدان 
برود.استقالل در پست دفاع و وینگر راست وریا غفوری را به عنوان نفر اول 
در اختیار دارد و در روزهای غیبت کاپیتان آبی پوشان کوین یامگا در این 

پست بازی می کند.

   یوزها در محاصره برف و کرونا!
  بحران در اردوی تیم ملی

ضرر ۱۴ میلیون یورویی زنیت به خاطر سردار آزمون
رسانه معتبر آلمانی از پیشنهاد نجومی باشگاه لورکوزن برای جذب 
ستاره ایرانی زنیت در تابستان گذشته خبر داد.سردار آزمون مهاجم 
ملی پوش کشورمان 3 روز اردوی تیم فوتبال زنیت روسیه در دبی را 
ترک کرد و راهی آلمان شد و با باشگاه بایرلورکوزن قراردادی 5 ساله 
امضا کرد.طبق قرارداد امضا شده ستاره تیم ملی کشورمان قرار است 
بعد از اتمام قراردادش با زنیت روسیه در تابستان پیش رو راهی آلمان 
شود و در فصل جدید در بوندس لیگا بازی کند.در همین باره نشریه 
»اسپورت ۱« آلمان دست به افشاگری زد و نوشت: مسئوالن باشگاه 
بایرلورکوزن در ماه جوالی ۲۰۲۱)تیرماه ۱4۰۰( در نقل و انتقاالت 

تابستانی با پیشنهاد ۱4 میلیون یورویی برای جذب سردار آزمون 
اقدام کردند، اما در آن زمان مدیران باشگاه روسی بالفاصله پیشنهاد 
باشگاه لورکوزن را رد کردند. ستاره ایرانی در تابستان گذشته تمایل 
خود را برای جدایی از زنیت و پیوستن به تیم آلمانی ابراز داشت ولی با 
مخالفت باشگاه زنیت مواجه شد. زنیت با این تصمیم ضرر ۱4 میلیون 
یورویی را متحمل شد و اکنون باید تابستان به صورت رایگان این ستاره 
ایرانی را از دست دهد.البته لیون، یوونتوس، نیوکاسل و برنلی نیز 
مشتریان جدی جذب سردار آزمون در زمستان بودند اما ستاره ایرانی 

تصمیم خود را گرفت تا لورکوزن را انتخاب کند.

مشکل پرسپولیس برای جذب بازیکن خارجی

گــروه ورزش/انتشار سویه جدید کرونا با واگیری 
بسیار باال، کادر فنی تیم ملی ایران و به ویژه دراگان 
اسکوچیچ را پیش از آغاز فیفادی نگران کرده بود و 
سبب شد اسکو دست روی نفرات بیشتری بگذارد 
و نفرات اصلی اش را همراه با لیست انتظار چینش 
سرلک،  میالد  تــرابــی،  مهدی  گذشته  روز  کند.تا 
شهاب زاهـــدی، سیاوش یــزدانــی، مهدی قائدی، 
ــری، صــالــح حــردانــی،  ــی امــیــد نــورافــکــن، وحــیــد ام
محمدحسین  محرمی،  ــادق  ص بیرانوند،  علیرضا 
کــنــعــانــی زادگــان، شــجــاع خــلــیــل زاده، سیدمجید 
حسینی، سامان قــدوس، سعید عزت الهی، کمال 
کامیابی نیا، علی قــلــی زاده، ســروش رفیعی و کاوه 
رضایی ۱۹ بازیکنی هستند که در اردو حضور داشتند. 
مجموعه پک از هفته قبل در قرنطینه بود و در بدو ورود 
تذکرات الزم به بازیکنان داده می شد که از تماس 
فیزیکی و دست دادن با یکدیگر تا مشخص شدن 
جواب تست شان پرهیز کنند. روز گذشته با مثبت 
شدن تست احمدنوراللهی، ســردار آزمون،احسان 
با  ملی  تیم  کادرفنی  حسینی،  مجید  و  حاج صفی 
سناریوهای جدیدی در خصوص چیدمان ترکیب 
مواجه شد. این در شرایطی است که اسکوچیچ گفته 
بود قصد دارد در چهار بازی آینده با تمام قدرت شرکت 
کند و کرونایی شدن چهار ستاره ایــران نگرانی را 
برای کادرفنی و شخص اسکوچیچ در خصوص دیگر 
لژیونرهای ایران بیشتر کرد. در شرایطی که به دلیل 
وضعیت جوی، لژیونرها برای رسیدن به ایــران کار 
سختی دارند و مجبور به فرودهای اضطراری و تغییر 
پروازهای  خود شده اند این نگرانی برای کادرفنی به 
وجود آمده که نام های دیگری به اسامی کرونایی تیم 
ملی اضافه شود. در نهایت باید دید ایران و عراق با چه 

نفراتی مقابل هم صف آرایی می کنند و این مسابقه که 
تحت تاثیر اوج گیری مجدد کرونا برگزار می شود چه 

نتیجه ای خواهد داشت.

لیست رزرو فعال شد       
با قطعی شــدن تست مثبت نوراللهی، حــاج صفی 
و آزمــون تیم ملی از لیست رزرو بازیکنان جدید را 
به اردو فرا خواند و بر این اســاس ســروش رفیعی و 
کمال کامیابی نیا در مرحله اول به اردو اضافه شدند.
مجید حسینی مدافع ملی پوش تیم کایسری اسپور 
ترکیه نیز آخرین بازیکنی است که در مهلکه کرونا 
گرفتار شده و با تست مثبت مجبور به ترک اردوی تیم 

ملی در روزهــای فیفاست و عــارف آقاسی 
جایگزین او شــد. هم اکنون تیم ملی 

چهار مدافع وسط برای دو بازی دارد. 
شــجــاع خــلــیــل زاده، محمد حسین 
و  یزدانی  سیاوش  کنعانی زادگان، 
عارف آقاسی که مدافع آخر در فهرست 

استندبای حضور داشت و جایگزین 
مجید حسینی می شود. به 

نظر می رسد با توجه به 
مــنــفــی شـــدن تست 

کرونای حسین زاده 
پدیده استقالل نیز 

به جای آزمــون به 
ملی  تیم  ارودی 

 اضـــافـــه شـــود.

برف معضل بعدی!       
در آستانه بــازی با عــراق کرونا تنها معضل تیم ملی 
نیست و بــارش سنگین بــرف در ترکیه هم نگرانی 
هایی را به دنبال داشته است.امیر عابدزاده، پیام 
نیازمند، کریم انصاری فرد و مهدی طارمی چهار 
بازیکنی بودند که در مسیر پــروازی به تهران، در 
ترکیه گرفتار شرایط جوی شدند و پروازهای آن ها 
لغو شد. عابدزاده، نیازمند و انصاری فرد در فرودگاه 
استانبول حضور داشتند که پــروازشــان لغو شد و 
توانستند در نهایت با یک پرواز دیگر خود را به تهران 
برسانند اما پروازی که مهدی طارمی با آن از پرتغال به 
سمت استانبول می آمد، در فاصله  8۰۰ کیلومتری 
با شهر استانبول فرود آمد تا وضعیت مهاجم تیم 
ملی کشورمان برای سفر به تهران نامشخص 
باشد. مهدی طارمی در همان شهری است 
که پروازهایش به دلیل شرایط جوی لغو شده 
و مشخص نیست چه زمانی مشکل این بازیکن 
برای پرواز به سمت تهران، حل می شود و اصال 
به بازی پنج شنبه خواهد رسید یا خیر؟!مسلما 
با توجه به غیبت آزمــون نبود طارمی می 
تواند مشکالت کادر فنی تیم ملی را 
برای انتخاب زوج خط حمله بسیار 
سخت کند.این در حالی است که 
اللهیار صیادمنش نیز قادر به همراه 
تیم ملی نیست. به دلیل انتقال او 
به هال سیتی انگلیس، این بازیکن 
و  نداشته  اختیار  در  را  پاسپورتش 
قادر به حضور در ایران نیست. البته 
است  توانسته  جهانبخش  علیرضا 

خودش را به اردو برساند.
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 مائده کاشیان  

گفت وگو  در  صبرکن  مهوش 
با میزان ، دربــاره دستمزد کم 
گفته  کسوت  پیش  بازیگران 
است که بعضی از تهیه کنندگان 
دستمزد 10 سال قبل را به او 
پیشنهاد می دهند و با این دستمزدها، ترجیح 

می دهد پیشنهادی را نپذیرد.

ــال  ــری ــی در س ــای ــب مــهــدی ص
ــر داوود  ــی« اث ــارس »ســلــمــان ف
میرباقری ایفای نقش کرده. او 
در برنامه »خندوانه« این خبر 
را اعــام کرد و توضیح داد که 
حدود دو سال از تصویربرداری این مجموعه باقی 

مانده است.

هــوتــن شــکــیــبــا بـــه زودی با 
بازپخش مجموعه کمدی »فوق 
سروش  ساخته  لیسانسه ها« 
صحت در شبکه تماشا حضور 
خواهد داشت. این سریال فصل 

سوم »لیسانسه ها« است که اولین بار سال 98 
روی آنتن شبکه 3 رفت.

ــا تـــوکـــلـــی در ســـریـــال  ــ رضـ
ــن« به  ــری ــی »دردســــرهــــای ش
ــارگـــردانـــی ســهــیــل مــوفــق  کـ
بازی می کند. این سریال ویژه 
نوروز 1401 از شبکه 5 پخش 

می شود و پوریا پورسرخ، مریم مومن و پوراندخت 
مهیمن از دیگر بازیگران آن هستند.

نسرین نکیسا به جمع بازیگران 
ســـریـــال »بـــی نـــشـــان« کـــاری 
ــه شــد.  ــاف ــدل اض ــوی از رامـــا ق
مجید واشقانی و نیلوفر پارسا 
بازیگران اصلی سریال هستند و 

پرویز فاحی پور، نیوشا ضیغمی و کاظم هژیرآزاد 
نیز در آن حضور دارند.

چهره ها و خبر ها

با  بهمن    23 از  بازغی  پژمان 
برایم  عاشقانه  »ترانه ای  فیلم 
ــه مـــهـــرداد  ــت ــاخ بـــخـــوان« س
غفارزاده به سینما می آید. این 
فیلم سال 97 در ایران و ترکیه 
ساخته شده و افسانه پاکرو و امید روحانی دیگر 

بازیگران ایرانی آن هستند.

امیرحسین رستمی بــازی در 
ســریــال کــمــدی »جنابعالی« 
ساخته عادل تبریزی را به پایان 
ــواه،  ــد. بــیــژن بنفشه  خ ــان رس
میرطاهر  سلیمانی،  حسین 

مظلومی و مهوش وقاری از دیگر بازیگران این 
مجموعه 15 قسمتی هستند.

فیلم روز

   مصطفی قاسمیان 

ــره ای« فیلمی به  ــقـ ــرد نـ ــ الــهــه فــیــاضــی - »م
تهیه کنندگی پرویز امیری و کارگردانی محمد 
حسین لطیفی و با نقش آفرینی بازیگرانی چون 
مهدی سلطانی، بهاره کیان افشار و هنرپیشگان 
ــران و ترکیه تصویربرداری و در  نــوجــوان، در ای
ژانــری متفاوت از سایر آثار لطیفی ساخته شده 
است. در این فیلم با یک اکشن روبه رو هستیم اما 
اکشنی که چندان هم اکشن به نظر نمی رسد. 
محمد حسین لطیفی در کارنامه خود سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را دارد 
و همچنین آثار درخشانی در تلویزیون همچون 

سریال »صاحبدالن« را در کارنامه هنری 
خود گنجانده اما باید دید »مرد نقره ای« 

به گرد پای دیگر آثار شاخص او می رسد؟
گویا دغدغه اصلی فیلم »مــرد نقره ای« 
این است که قهرمان  سازی کند و از جمله 
امتیازهای این فیلم، شاید پیوند دو نسل 
با هم است و نشان دادن ارتباطی سالم 
ــا. لطیفی نوجوانان  و درســت بین آن ه
را در کنار نسلی از قهرمانان جنگ قرار 
می دهد و با دیالوگی شاخص و از آن دست 
دیالوگ هایی که خوش نشسته و شعار 
ــاوش« )مهدی  ــی نــمــی دهــد، توسط »س
سلطانی( اذعان می دارد که ما دیروز مرد 
جنگ بوده ایم، چون تحمیل بود و امروز 

مرد صلحیم!
لطیفی در ایــن فیلم به هویت و اصالت 

ایرانی اشاره دارد، پرچم را نماد غرور ملی می داند 
که باید در اهتزاز باشد، فرقی نمی کند کجای 
این کره خاکی باشد، یک ایرانی همیشه پرچم 
را سرفراز و برافراشته نگاه مــی دارد. چه زیبا که 
حاال نوجواناِن این خاک، پرچم آن را برافراشته 
می دارند و این احساس ملی را با شوق و شعف به 
نمایش می گذارند. از دیگر پیام های قابل ماحظه 
فیلم، انسانیت و اخاق مداری است. مثا مادری 

که به فرزندش پشت کرده اما مادر است، عشق او 
در نظر گرفته می شود و احترام و محبت به او الزمه 

اخاق است.
از بحث پیام  های خوب فیلم که بگذریم، باید به 
مسئله و دغدغه سینما بپردازیم که از فیلم نامه 
ــواردی کــه در فیلم  شــروع می کنم. از جمله مـ
نامه این اثر خودنمایی می کند، توالی و پیوند 
اتفاق هاست که اغلب درست و قانع کننده نیستند 
و گاهی شوخی به نظر می رسند. سکانس های این 
فیلم نامه برای نوجوان ها نوشته و پرداخته شده یا 

بزرگ سال؟

بــازی بازیگران نیز حس  و حالی جدی و عمیق 
ندارد، خصوصا تروریست ها که برای بمب گذاری 
و گروگان گیری آمده اند، بازی های عمیقی ندارند 
و چندان مصمم به نظر نمی رسند. شاید فیلم 
»مــرد نقره ای« سعی دارد فیلمی باشد که زیاد 
ایجاد رعب و وحشت نکند. ترس و دهشت یک 
گروگان گیری را کم رنگ تر نشان دهد و بگوید در 
هر شرایط، خونسردانه تصمیم درست بگیرید. 

اما آیا دنیای ترسیم  شده در فیلم، شبیه دنیای 
واقعی یک حمله تروریستی و باورپذیر است؟ چرا 
»پینار« و »امیرکیان« این قدر هیجان  زده عمل 
می کنند و مثا تلفن های همراهشان را روی 
سکوت نمی گذارند؟ چرا بیهوده و بی هدف در 
راهروها بی احتیاط و پرسروصدا می دوند و حرف 
می زنند؟ به نظر می رسد همه  چیز غیرقابل باور و 
به اصطاح دمِ دستی است. قبول که آن ها نوجوان 
هستند  و گاهی غلط عمل می کنند. پس چرا در 
صحنه فرار دسته  جمعی به سمت پارکینگ، بزرگ و 
کوچک کسی عقلش راه نمی دهد که دوربین ها را از 
بین ببرد تا مسیر فرارشان لو نرود؟ اتفاقات دیگری 

از این دست نیز در فیلم وجود دارد.
دیالوگ  های »مرد نقره ای« شعار می دهند. الزم 
نبود برای هر سکانسی که معنا و پیامی به دنبال 
دارد، دیالوگی گنجانده شود که مثل یک نریتور، 
آن پیام را منتقل کند. سینما بیشتر جای 
دیدن است تا شنیدن. مثا در لوکیشن 
بــه سمتی هدایت  ایــرانــی هــا  استخر، 
می شوند که تصویر پرچم آمریکا در آن 
جاست و جمله ای که »ایمان« می گوید و از 
این که زیر پرچم آمریکا ایستاده اند، برائت و 
بیزاری می جوید، به جای تاثیرگذاری رنگ  
و بوی شعار می دهد. بهتر بود با میزانسنی 
دیگر و حتی بــدون دیالوگ، این پیام را 
منتقل می کرد که از کارگردانی چون 

لطیفی به راحتی برمی آمد.
ــقــره ای« نکات قابل بحث  ــرد ن فیلم »م
بسیاری دارد، از موسیقی متن ساده و گذرا 
تا فیلم برداری و بازیگری و کارگردانی، اما 
آن چه که بسیار در این فیلم خودنمایی 
می کند سردرگمی ژانر و قهرمان است. 
ــازی و شخصیت  ــت؟ پس چــرا ب فیلم اکشن اس
تیپیکال دکتر و پسر نوجوانش باعث می شود فیلم 
طعنه به کمدی بزند؟ در صحنه های بسیاری هم 
انگار با یک درام اجتماعی روبه رو هستیم. قهرمان 
چه کسی است؟ »امیرکیان« نوجوان یا »سیاوش« 
مرد رزم دیروز و سرهنگ بازنشسته امروز؟ قهرمان 
اصلی یا بهتر است بپرسیم »پروتاگونیست« فیلم 

چه کسی است؟

در سال 1400 سریال های مختلفی در نمایش 
خانگی منتشر شد که اغلب پرستاره بودند. شمار 
کمی از آن ها مانند »زخم کاری« و »خاتون« موفق 
بودند و با استقبال مخاطبان مواجه شدند، تعدادی 
ــردم معمولی«،  از سریال ها مانند »گیسو«، »م
»دراکوال«، »میدان سرخ«، »قبله عالم« و »جزیره« 
نیز برخاف پیش  بینی ها، کیفیت رضایت بخشی 
کارنامه  در  ناکامی  جــز  نتیجه ای  و  نداشتند 
کــارگــردان و ستاره هایشان باقی نگذاشتند. 
در ادامه مطلب به سریال های ناامیدکننده   اما 

پرستاره  در سال 1400 پرداختیم.

گیسو	 
انتشار سریال »گیسو« نیمه اسفند 99 و در آستانه 
نوروز 1400 آغاز و بیشتر قسمت  های آن در سال 
جدید منتشر شد. این مجموعه فصل دوم سریال 
به کارگردانی منوچهر  پرمخاطب »عاشقانه« 
هادی بود که پس از گذشت چهار سال از پخش 
فصل اول، منتشر شد. مهناز افشار یکی از بازیگران 
مهاجرت،  دلیل  به  که  بــود  »عاشقانه«  اصلی 
حضورش در فصل دوم سریال منتفی شد اما با 
وجود این قصه فصل دوم با محوریت کاراکتر او و 
با حضور یک بازیگر جایگزین یعنی هانیه توسلی 
ادامه پیدا کرد. پانته آ بهرام و بهاره کیان افشار 
نیز دیگر بازیگرانی بودند که در »گیسو« حضور 
نداشتند. محمدرضا گلزار، هومن سیدی و حسین 
یاری به عنوان شخصیت  های مهم و اصلی سریال 
در فصل دوم بازی کردند اما به دلیل ضعف هایی 
ــا نیز دردی از  که سریال داشـــت، حضور آن ه
»گیسو« دوا نکرد و موفقیت فصل قبل تکرار نشد. 
این مجموعه به دلیل ریتم کند سریال، قصه  کم  
ِکشش، اتفاقات عجیب و غیرمنطقی داستان و 
بازی ضعیف بازیگران با انتقاد مخاطبان مواجه 
شد. سرانجام »گیسو« در قسمت 22 با پایانی 
ضعیف و نیمه تمام به انتها رسید. پس از انتشار 
قسمت ماقبل پایانی، هادی در اینستاگرامش 
نوشت یک قسمت دیگر به پایان اجباری فصل دوم 
می رسیم. او همچنین نوشت اگر فصل سومی در 

کار باشد، کارگردان نخواهد بود.

دراکوال	 
یکی از امیدهای نمایش خانگی در سال 1400، 
مجموعه »دراکوال« به کارگردانی مهران مدیری 
بود. مدیری پس از موفقیت سریال »هیوال« تصمیم 
گرفت فصل دوم این مجموعه را با نام جدید و با 
تغییراتی بسازد. به دلیل غیبت فرهاد اصانی 
بازیگر اصلی »هیوال« در فصل دوم، قصه فصل 
جدید با تمرکز بر شخصیت »کامران کامروا« و 

خانواده او پیش رفت. »دراکــوال« شروع خوبی 
نداشت و از همان ابتدا جای خالی »هوشنگ 
شرافت« در سریال احساس می شد. کیفیت قصه 
فصل دوم با »هیوال« قابل مقایسه نبود و خاطره 
خوب آن با فصل دوم تکرار نشد. تغییر بازیگران 
اصلی سریال ریسک مهمی برای ساخت فصل 
دوم بود و پیش  بینی می شد این تغییر تاثیر خودش 
را بگذارد، اما گروه بازیگران »دراکوال« هم شامل 
چهره های محبوبی مانند مهران مدیری، ویشکا 
آسایش، سیما تیرانداز، محمد بحرانی، بهنام 
تشکر و اندیشه فوالدوند بود و با این حال این 
سریال در مقایسه با »هیوال«، مجموعه ضعیفی 
ــرآورده نشد.  بود و انتظارات از مهران مدیری ب
ــوال« در قسمت آخر هم پایان  بندی خوب  »دراک
و راضی کننده ای نداشت. سر و ته اتفاقات قصه 
به شکل تصنعی و غیرقابل باور به  هم آمد و پایان 

شتاب زده آن نظر مثبت مخاطبان را جلب نکرد.

مردم معمولی	 
سریال »مردم معمولی« در سکوت خبری ساخته 
و در آستانه نوروز خبر انتشار آن اعام شد. این 
مجموعه به سبک کمدی  های سیت  کام ساخته 
شده بود. سریال لوکیشن ثابتی داشت و هر یکی، 
دو قسمت به ماجرای یکی از شخصیت  های قصه 
می پرداخت. »مردم معمولی« هم در ابتدای راه 
نشان داد که نمی توان خیلی به موفقیت سریال 
در ادامه امیدوار بود و انتظارات از رامبد جوان و 
گروهش برآورده نشد. بازیگران »مردم معمولی« 
آتیا  مقدمی،  شبنم  مانند  چهره هایی  حتی 
پسیانی و خود رامبد جوان هم نتوانستند به عنوان 
بازیگر عملکرد خوبی در سریال داشته باشند. این 
مجموعه به شدت از سوی مخاطبان مورد انتقاد 
قرار گرفت، تا جایی که فیلیمو و سازندگان »مردم 
معمولی« تصمیم گرفتند تغییری در ساختار 
سریال ایجاد کنند، بنابراین در اقدامی غیرمعمول 
6 قسمت ابتدایی آن از آرشیو فیلیمو حذف و 
قسمت هفتم به عنوان قسمت اول منتشر شد. با 
این حال تغییرات جدید هم اتفاق ویژه ای را برای 
این مجموعه رقم نزد. »مردم معمولی« تبدیل به 
اثر موفقی در نمایش خانگی و کارنامه رامبد جوان 

نشد، به این ترتیب اولین سریال جوان در نمایش 
خانگی اثری ناامید کننده بود.

قبله عالم	 
یکی از سریال  هایی که دربــاره ناصرالدین  شاه 
ساخته شد، »قبله عالم« به کارگردانی حامد 
محمدی بود. این مجموعه برخاف دو سریال 
پرحاشیه »جیران« و »آهوی من مارال« کمدی بود و 
کاری به پیشینه تاریخی و مستند اتفاقات نداشت. 
حامد محمدی در سینما کمدی های تجاری 
ساخته بود که فــروش پایینی نداشتند. حامد 
کمیلی نقش ناصرالدین  شاه را بر عهده داشت 
و هادی کاظمی، شقایق دهقان، سوگل خلیق، 
سام درخشانی و پژمان بازغی دیگر بازیگران 
سریال بودند. پرداخت کمدی و تخیلی »قبله 
عالم« از شخصیت  ها و اتفاقات واقعی، خوب از 
آب درنیامد، به همین دلیل از این سریال استقبال 
و چندان دیده نشد. ممیزی فراوان »قبله عالم« 
تیر خاص به این سریال بــود. پس از تاخیر در 
انتشار قسمت هایی از ایــن مجموعه که مورد 
انتقاد بازیگران آن هم قرار گرفته بود، قسمت  
چهارم تا هفتم »قبله عالم« به دلیل ممیزی به طرز 
غیرعادی کوتاه شد، در نهایت انتشار این سریال 
متوقف و قسمت هفتم به عنوان قسمت پایانی 
در نظر گرفته شد. زمانی که خبر تولید و پخش 
»قبله عالم« منتشر شد، پیش  بینی نمی شد چنین 
سرنوشتی برای این مجموعه رقم بخورد و پروژه با 

شکست سنگینی مواجه شود.

میدان سرخ	 
یکی از پرستاره ترین سریال های نمایش خانگی، 
مجموعه »میدان سرخ« به کارگردانی ابراهیم 
ابراهیمیان است که اواخر شهریور امسال منتشر 
شد. حضور ستاره هایی مانند مهتاب کرامتی، 
حمید فرخ  نژاد و بهرام افشاری همه را به »میدان 
سرخ« امیدوار کرده بود و فضای معمایی سریال 
نیز کنجکاوی مخاطب را برمی انگیخت اما در 
همان قسمت اول امیدها به این مجموعه ناامید 
شد. قضاوت ها در ادامه نیز تغییری نکرد و کیفیت 
ضعیف سریال همه را غافلگیر کرد. »میدان سرخ« 

در زمــان تولید، شرایط پیچیده ای را پشت سر 
گذاشت. ابراهیم ابراهیمیان، بهرام بهرامیان و 
کمال تبریزی به عنوان کارگردان قسمت هایی 
از سریال پشت دوربین قرار گرفتند اما نتوانستند 
این پــروژه را نجات دهند. پیچیدگی های قصه 
»میدان سرخ«، اتفاقات مبهم و انگیزه های نامعلوم 
شخصیت های سریال باعث شد مخاطب با این 
مجموعه ارتباط برقرار نکند. حضور ستاره ها هم 
تاثیر مهمی در همراهی مخاطبان نداشت و این 
سریال با آن چه انتظار می رفت فاصله زیادی 
داشت،پس »میدان سرخ« رضایت تماشاگران 
را جلب نکرد و مهتاب کرامتی، حمید فرخ نژاد 
و بهرام افشاری پس از تجربه ناکام قبلی شان در 
نمایش خانگی، با این مجموعه نیز شکست تازه ای 
را تجربه کردند. بر خاف دیگر سریال ها، »میدان 

سرخ« فصل دومی خواهد داشت.

جزیره	 
سریال »جزیره« به کارگردانی سیروس مقدم نیز 
مانند دیگر سریال هایی که نام بردیم شروع خوبی 
نداشت و در مقایسه با آن ها شروع ضعیف تری 
هم داشت. همان طور که چند روز قبل در همین 
صفحه نوشتیم، نــام سیروس مقدم به عنوان 
کارگردان و چهره های شناخته  شده زیادی که به 
عنوان بازیگر در آن حضور داشتند، باعث می شد 
امیدوار باشیم که »جزیره« بتواند رضایت نسبی 
گروهی از مخاطبان را جلب کند اما نه تنها این 
اتفاق رخ نداد، بلکه شاهد سریالی ناتمام و بدون 
پایان بودیم. قصه سریال در قسمت های اولیه 
پرکشش و جــذاب پیش نرفت و بــازی تصنعی و 
غیرطبیعی بازیگران اصلی آن یعنی امیر مقاره 
ــادی مختاری جــزو مهم ترین نقاط ضعف  و ش
»جزیره« بــود. هر چه قصه این مجموعه جلوتر 
رفت بیشتر از نتیجه کار مقدم ناامید شدیم و 
پایان ناگهانی سریال در قسمت 14، بدون این 
که ماجراها به سرانجام برسند نیز شکست این 
مجموعه را سنگین  تر کرد. گفته شده بود فصل 
دوم سریال ساخته خواهد شد اما فیلیمو از تولید 
فصل جدید آن صــرف  نظر کــرده و قــرار نیست 

»جزیره 2« ساخته شود.

 رابطه جالب  دایی و خواهرزاده 
در »زودباش زودباش«

 C'mon( »ــاش ــ ــاش زودب ــ فیلم سینمایی »زودب
C'mon( که مدتی پیش منتشر شد، از فیلم های 
مستقل سینمای آمریکاست که مورد توجه منتقدان 
و تماشاگران قرار گرفته است. این فیلم را مایک 
میلز نوشته و کارگردانی کرده که پیشتر آثاری چون 
»تازه کارها« و »زنــان قرن بیستم« را ساخته بود. 
چهارمین فیلم بلند سینمایی این سینماگر نیز یک 
اثر مستقل و کم  هزینه است که تنها یک ستاره دارد. 

»زودباش زودباش« درباره یک خبرنگار و گزارشگر 
رادیویی به نام »جانی« است که به علت سفر اجباری 
خواهرش به شهری دیگر، به شهر محل زندگی خواهر 
خود می رود تا برای یکی دو روز از »جسی« پسر 9 
ساله او مراقبت کند. در حالی که پدر »جسی« دچار 
بیماری روانی شده و بازگشت »ویو« به خانه به تأخیر 
می افتد، چالش هایی برای »جانی« و خواهرزاده اش 

به وجود می آید.
واکــیــن فینیکس بازیگر بــرنــده اســکــار »جوکر« 
ــاش  و »گــادیــاتــور« تنها هنرپیشه شاخص »زودب
زودبــاش« است که بازی تحسین  برانگیزی در این 
فیلم دارد و فیلم را به تنهایی، چند پله باالتر می برد. 
در مقابل وودی نورمن بازیگر نوجوان فیلم که باید 
نقش آفرینی قابل باورتری می داشت، موفق نیست 
و با وجود چهره نمکین، به یکی از نقاط ضعف فیلم 

تبدیل شده است. 

اثر جدید مایک میلز در اغلب دقایق تنها دایــی و 
خواهرزاده را به عنوان بازیگر در قاب نمایش می دهد 
و با آن ها به نقاط مختلف دیترویت و نیویورک سفر 
می کند؛ از بازی در خانه گرفته، تا خرید کردن و 
حتی دعوا. این فیلم بیش از هرچیز به تنهایی انسان 
معاصر و پیچیدگی های ارتباط با فرزند، خصوصا 
فرزند طاق می پردازد. فیلم در عین حال که شیرینی 
خاصی در روایت رابطه کاراکتر اصلی دارد اما در 
بسیاری از دقایق به اقتضای قصه، غم انگیز است. 
ــاش« فیلمی کاما  ــاش زودب فیلم سینمایی »زودب
خانوادگی و فاقد خشونت است. یکی از نقاط ضعف 
این فیلم 109 دقیقه ای که به صورت سیاه و سفید 
فیلم برداری شده، کند بودن ریتم آن است. با این 
حال »زودباش زودباش« با امتیاز آی  ام  دی  بی 7.6 
و نمره متاکریتیک 82 همزمان محبوب تماشاگران 
و منتقدان سینما بوده است. این فیلم از سوی هیئت 
ملی نقد به عنوان یکی از 10 فیلم برتر مستقل سال 
2021 انتخاب   و نامزد چندین جایزه فیلم های 
مستقل شده است. این فیلم را می توانید در پلتفرم 

 های فیلیمو، نماوا و سایت های دانلود بیابید.

»مرد عنکبوتی« جدید، ششمین فیلم پرفروش تاریخ شد
فیلم »مــرد عنکبوتی: راهــی به خانه نیست« 
ــورد دیگر کسب کند و تا  موفق شد تا یک رک
سینما  تاریخ  پرفروش  فیلم  ششمین  عنوان 

خودش را باال بکشد.
به گزارش مهر، این فیلم با فروشی که این هفته 
در سینماهای جهان داشت و با رساندن آمار 
فروشش به 1.69 میلیارد دالر در باکس  آفیس 
جهانی ششمین فیلم پرفروش تاریخ شد. هر 
چند ایــن رقــم بــدون محاسبه نــرخ تــورم است 
اما این فیلم موفق شد تا با پشت سر گذاشتن 
»دنیای ژوراسیک« با فروش 1.67 میلیارد دالر 
و »شیر شاه« با فروش 1.66 میلیارد دالر این 

جایگاه را کسب کند. با وجود نگرانی هایی که 
در انتقال کووید19 وجود داشت و به ویژه سویه 
امیکرون، »مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« 
همچنان در سراسر جهان سینمادوستان را به 

خود جذب می کند.
با این حال عبور از جایگاه ششم باید برای »مرد 
عنکبوتی« سخت تر باشد، زیرا پنج فیلم باقی 
 مانده که شامل »آواتار«، »انتقام جویان: پایان 
ــازی«، »تایتانیک«، »جنگ ستارگان: نیرو  ب
برمی خیزد« و »انتقام جویان: جنگ بی نهایت« 
است هر یک بیش از 2 میلیارد دالر فروخته اند 
ــرد عنکبوتی«  ــرای »م و رسیدن به ایــن مــرز ب

می تواند غیرممکن باشد.
این فیلم ابرقهرمانی تاکنون 721 میلیون دالر 
در سینماهای آمریکا و 970 میلیون دالر در 

دیگر نقاط جهان فروش داشته است.
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درنگ

پاتک وزارت ارشاد به جمهوری آذربایجان

نظامی گنجوی از غربت درمی آید

نوائیان - دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اشاره به ثبت ۲۱ اسفندماه در تقویم کشور به نام 
روز بزرگداشت حکیم نظامی، تاکیدکرد: اسفند 
امسال برای تاکید بیشتر بر ایرانی و فارسی ُسرا 
بودن این شاعر بزرگ، به جای اختصاص یک روز، 
یک هفته در قالب برگزاری بزرگداشت، به معرفی 
این شاعر بزرگ پرداخته خواهد شد. به گزارش 
ایرنا، محمود شالویی که  مسئول ستاد بزرگداشت 
حکیم نظامی است، تأکید کرد:  بزرگداشت حکیم 
نظامی یک اقدام فرهنگی است و به دور از هرگونه 
فضاسازی سیاسی انجام می شود؛ از این رو، همه 
تالش ستاد بزرگداشت این شاعر بزرگ در معرفی 

وی به عنوان شاعری ایرانی و فارسی زبان است.

باید به فال نیک گرفت	 
اقدام وزارت ارشاد در برگزاری هفته بزرگداشت 
نظامی گنجوی، می تواند یک شروع عالی برای 
پاسداری از میراث فرهنگ سترگ ایرانی باشد؛ 
مرزهای  حصار  در  هیچ وجه  بــه  کــه  فرهنگی 
جغرافیایی محصور نیست و میلیون ها انسان 
در منطقه غرب و مرکز آسیا، دل در گرو مهر آن 
ــد. باید به طراحان و مجریان این برنامه،  دارن
دست مریزاد گفت و البته امیدوار بود که چنین 
بزرگداشت هایی به آن سوی مرزها نیز گسترش 
یابد تا بتواند در تعمیق روابط فرهنگی وابستگان 
به فرهنگ ریشه  دار و زرین ایرانی مؤثر واقع شود. 
نباید از یاد ببریم که برخی از همسایگان ما برای 
خلق هویت جدید و تراشیدن سابقه تاریخی، به 
مصادره مفاخر ما رو آورده اند و اتفاقًا حکیم نظامی 
گنجوی یکی از آن مفاخر فرهنگ ایرانی است 
که در جمهوری آذربایجان، ادعاهای ناروایی 
دربــاره هویت فرهنگی و زبانی وی شده است و 
برخی به دنبال معرفی این شاعر و حکیم نامدار 
و فارسی گو در قالب یک شاعر ُترک زبان هستند! 
به نمونه های دیگری هم می توان در این زمینه 
ــاره کــرد که متأسفانه کم نیست؛ بزرگانی  اش
مانند فارابی، مولوی و حتی ابن سینا و ابوریحان 
بیرونی که خاستگاه آن ها، یعنی سرزمین بزرگ 
و باستانی ایران و وابستگی شان به فرهنگ غنی 
ایرانی اسالمی، اظهر من الشمس است. این که 
مسئوالن وزارت ارشاد به میدان آمده اند، می تواند 
الگویی نیکو برای دست اندرکاران دیگر نهادهای 
ذی ربط باشد و مقدمه ای برای آغاز یک نهضت 
مبارک که می تواند مفاخر فرهنگی و علمی ما را از 
خطر مصادره شدن نجات دهد و آن ها را از غربتی 

که در آن گرفتار شده اند، بیرون بیاورد.

الهه آرانیان – 37 ساله است و حاال دیگر به یک 
نویسنده شاخص در حوزه ادبیات دفاع مقدس و 
مقاومت تبدیل شده است. زینب عرفانیان، نویسنده 
جــوان و پــرکــار کشورمان کــه کارشناس ارشد 
تاریخ اســالم هم هست، آثــار متعددی در قالب 
ــای دفــاع مقدس و جنگ  خاطره نگاری از روزه
سوریه به نگارش درآورده است. دو کتاب »مربع های 
قرمز« و »رسول مولتان« از جمله آثار این نویسنده 
هستند که هــردو از سوی رهبر انقالب تحسین 
شده اند. کتاب »رســول مولتان« روایــت زندگی 
شهید محمدعلی رحیمی از زبان همسر اوست 
که در سال ۹۴ منتشر شد و رهبر انقالب در ۱۱ 
مهر سال ۹۸، در دیــدار   جمعی از نویسندگان 
دفــاع مقدس، در تمجید از آن گفته اند: »کتاب 
رسول مولتان را خواندم. خیلی خوب بود. درست 
نوشته اید. خوب هم؛ خیلی خوب هم نوشته شده 
است«. در تقریظ ایشان بر کتاب »مربع های قرمز« 
نیز که روایت زندگی حاج حسین یکتا، جانباز جنگ 
تحمیلی است، می خوانیم: »بسیار شیرین و جذاب 
نوشته شده است. ردپــای چانه گرمی های آقای 
حاج حسین یکتا در آن آشکار است. ظرافت های 
برخاسته از ذوق و قریحه  لطیف که در سراسر 
کــتــاب گسترده اســـت، مــی تــوانــد از نویسنده  
خوش قلم و چیره دست کتاب باشد و می تواند هم 
ُدرافشانی های راوی باشد. نقطه  برجسته  کتاب، 
یاد شهیدان و یاد حال و حضور ملکوتی آنان پیش از 
شهادت است که حقًا بسیار خوب تصویر شده است. 
ارادت راوی به مرحوم آقای حاج میرزا علی احمدی 

میانجی هم بــرای من جالب بــود. آن مرحوم را 
حدود شصت سال به علم و تقوا و ورع می شناختم 

و به من لطف داشت. این کتاب ظاهرًا چند 
روز پیش رونمایی شده است. برای 

من چندی پیش از این فرستاده 
بــود و تمامًا مطالعه شــد«. در 
ادامه گفت وگوی ما را با زینب 
دو  ایــن  نویسنده  عرفانیان، 

کتاب درباره سختی های مسیر 
نگارش و فعالیت های تــازه اش 

می خوانید.
از مراحل سوژه یابی کتاب های   

»مربع های قرمز« و »رسول مولتان« بگویید.
سوژه های كتاب هایم به نوعی به هم وصل هستند. 
ــول مولتان« با حاج آقا  در مراسم رونمایی »رس
حسین یكتا آشنا شدم و پیشنهاد نوشتن كتاب 
»مربع های قرمز« از طــرف ایشان مطرح شد. 
ماجرای نوشتن کتاب »رسول مولتان« هم این گونه 
بود كه خانم قاسمی زهد كتاب قبلی ام، یعنی جلد 
یک از مجموعه »علمداران« را خواندند و پیشنهاد 
نوشتن خاطرات همسرشان، شهید سید محمد 

علی رحیمی را مطرح كردند.
در مسیر نگارش با چه مشکالتی   

مواجه بودید؟
هر كاری چالش ها و سختی های خودش را دارد؛ 
از تنظیم ساعت ها و جلسات مصاحبه به صورت 
منظم تا راستی آزمایی ها و مستند سازی كار كه 
همه شان به نظرم شیرین است. كار بدون سختی 

كه كار نیست و نوعی استراحت است. من معتقدم 
هرچه پاداش بدهند، به سختی های كار می دهند.
از بــازخــوردهــای مخاطبان این   
کــتــاب هــا بــگــویــیــد. راضــی کــنــنــده 

بوده است؟
خوب، خوب، خوب! همیشه لطف 
داشته اند و صد البته كار بدون نقد 
وجود ندارد، ولی بازخوردهای مثبت 
بیشتر بــوده انــد یا حداقل مثبت ها 

بیشتر به دست بنده رسیده است.
قرار بود کتاب »مربع های قرمز« به   

عربی منتشر شود. آیا این اتفاق افتاد؟
بله. الحمدهلل خیلی طول نكشید. به لطف و تالش 
ناشر، یک سال از انتشار نسخه فارسی نگذشته بود 

كه نسخه عربی هم چاپ شد.
از كار تازه تان در زمینه ادبیات   

دفاع مقدس و مقاومت بفرمایید.
كتاب »همسایه های خانم جان« كه اتفاقًا راوی اش 
هم همشهری شما و همسایه امام رضا)ع( است، 
کار تازه ام محسوب می شود. جناب آقای احسان 
جاویدی به عنوان پرستار در سوریه فعال بودند و 
با همت باالیی که داشتند، خاطرات خواندنی، 
تجربه های خاص و متفاوتشان روی كاغذ آمد و شد 

كتاب »همسایه های خانم جان«.
احساستان از این که »مربع های   
قرمز« و »رسول مولتان« از سوی رهبرانقالب 

تحسین شدند، چه بود؟
قطعًا توفیق بنده و نظر لطف آقا بوده است. روزی 

كه تقریظ به دستم رسید، احساس کــردم دیگر 
خستگی ای از كارها در من باقی نمانده است. همان 
كلمات و جمله ها بود که همه خستگی ها را از ذهنم 
شست و برد. این روزها می بینم که سختی كار اصاًل 
من را خسته نمی كند. حتی می توانم بگویم خیلی 
از سختی های هنگام كار را دوست هم دارم. تقریظ 
خستگی های قبلش كه هیچ، خستگی های بعدش 

را هم محو كرد.
ــدام بخش از  ــه کـ ــه نظر شما ب ب  
ظرفیت های ادبیات دفاع مقدس و مقاومت 

به طور کافی پرداخته نشده است؟

نقش زنــان كه با درایــت، پشت صحنه جنگ 
طالیی ترین  كه  بانوانی  می کردند؛  اداره  را 
روزهای جوانی و زندگی شان را با جنگ تقسیم 
كردند؛ چه در هشت سال دفاع مقدس، چه در 

جنگ با داعش.

یک روایت چیره دستانه با چانه گرمی های »حاج حسین یکتا«
گفت وگوی خراسان با زینب عرفانیان، نویسنده کتاب های »مربع های قرمز« و »رسول مولتان« که تقریظ و تحسین رهبرانقالب را در پی داشته اند

گروه ادب و هنر- با روشن شدن چراغ کنسرت ها 
بعد از حدود دوســال، خواننده ها دوبــاره به تکاپو 
افتاده اند. تک آهنگ می خوانند و آلبوم منتشر 
می کنند تا بتوانند دوباره روی صحنه حاضر شوند 
و بخوانند. البته، در این بین آثاری هستند که بعد 
از مدت ها هنوز در راه انتشارند و انگار در قرنطینه 
به سر می برند! زمان انتشار برخی از این آلبوم ها به 
سال می رسد و توقع این است که دست اندرکاران 
این آثار، عالوه بر اعالم وضعیت، زودتر این آلبوم ها 
را راهی بازار موسیقی کنند. با توجه به محبوبیت 
همایون شجریان و محسن چاوشی، انتشار این 
آلبوم ها می تواند دنیای موسیقی را از رکود فعلی 

خارج کند.

»بدون ناِم« همایون شجریان!	 
ــن« آخــریــن آلبوم  ــال از انــتــشــار»ایــران م ســه س
ــازی ســهــراب  ــگ س ــن ــا آه هــمــایــون شــجــریــان ب
پورناظری مــی گــذرد. ایــن خواننده ســال ۹۸ 

آلبوم مشترک خود و علیرضا قربانی را به نام 
»افسانه چشم هایت« منتشرکرد که واکنش های 
مثبتی به همراه نداشت. قرار بود آلبوم جدید 
همایون که هنوز نامش را اعالم نکرده اند، نیمه 
ــود؛ امــا هیچ خبر  اول ســال ۱۴00 منتشر ش

جدیدی که نشان بدهد این آلبوم در 
چه مرحله ای است، منتشر نشده 

است. همایون در این آلبوم برای 
آهنگ سازی، دوبــاره به سراغ 
فردین خلعتبری که پیشتر تجربه 

همکاری با او را در آلبوم »امشب 
کنار غزل های من بخواب« داشت، 

ــت. آهــنــگ ســازی  رفــتــه اسـ
ــای  ــوم ه ــب بــیــشــتــر آل

اخیر این خواننده 
تــوســط ســهــراب 

پورناظری انجام 
شـــــده و ایـــن 

تغییر در آلبوم جدید، می تواند نظرات متفاوتی 
را به همراه داشته باشد .

»واحدا« محسن چاوشی	 
محسن چاوشی بعد از پشت سر گذاشتن آلبوم 
پرحاشیه »قمارباز« که به 
»بــی نــام« تغییر کرد، 
آلبوم  یــک  تولید  از 
ــد خــبــر داد.  ــدی ج

»واحدا« یازدهمین آلبوم رسمی این خواننده 
محبوب است که هشت قطعه دارد. او در این 
آلبوم، مسیر جدیدی را شروع کرده و اشعار همه 
قطعه های این آلبوم را خودش سروده است. او 
سال گذشته کتاب »این عشق هیوالیی« را که 
شامل 3۱ غزل از خوِد اوست، منتشر کرد که 
البته واکنش های منفی ای را درپی داشت. این 
خواننده پیشتر برای ساخت آثــارش از اشعار 
شاعران کالسیک، به خصوص موالنا استفاده 
می کرد و بیشتر ترانه های امیر ارجینی و حسین 
صفا را می خواند. جالب این  که این بار، بابک 
بازیگر سرشناس سینما به همراه  حمیدیان 
ایمان مهاجر، تهیه کنندگی این آلبوم را به عهده 
گرفته اند. با این که حــدود شش ماه از صدور 
مجوز این آلبوم می گذرد، اما خبری از انتشار آن 
نیست و با توجه به این که چاوشی در طول ۱3 
سال فعالیت رسمی خود به روی صحنه کنسرت 
نرفته، گزینه صبر برای گرم شدن بازار کنسرت و 

انتشار آلبوم هم منتفی است.

»به وقت عاشقی« حجت اشرف زاده	 
آلبوم »به وقت عاشقی« حجت اشرف زاده، پرچم دار 
آلبوم های طلسم شده است! آلبوم »به وقت عاشقی« 
او از اواخر سال ۹6 تا امروز در نوبت انتشار قرار دارد 
و انتشار آن، هربار به دالیلی از جمله شیوع ویروس 
کرونا به تعویق افتاده است. آخرین اظهارنظر حجت 
اشرف زاده که با آلبوم »ماه و ماهی« به شهرت رسید، 
درباره آلبوم »به وقت عاشقی« این است: »انتشار 
آلبوم »وقت عاشقی« به دلیل وسواس و حساسیت 
من برای کیفیت بهتر قطعات عقب افتاد. تصمیم 
من و صدرالدین حسینخانی این است که با صبوری 
و حوصله این آلبوم را پیش ببریم؛ به خصوص که 
بنده هم حساسیت هایی روی قطعاتم دارم. ما 
برای برگزاری کنسرت در اردیبهشت ۹7 در تهران 
برنامه ریزی کرده ایم و تصمیم گرفته ایم تا آن زمان 
آلبوم »وقت عاشقی« منتشر و بعد از آن کنسرت 
برگزار شود.« از زمان این اظهارنظر تا امروز که در 
دهه نخست بهمن ماه ۱۴00 قرار داریم، خبری از 

انتشار این آلبوم نیست.

آلبوم هایی که در قرنطینه گیر کرده اند!
با وجود آغاز فعالیت خواننده ها، بعد از حدود 2 سال از آغاز همه گیری کرونا، آلبوم های آماده برخی از هنرمندان معروف 

مانند همایون شجریان و محسن چاوشی هنوز منتشر نشده و زمان انتشار آن ها هم مشخص نیست
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بندبازی میلیاردی خواننده ها در نمایش خانگی

میزبانی  به  »بندبازی«  پخش 
ــد حــاجــیــلــی و بــا داوری موسیقی ــی ام

ــراوه  ــهـ ــا عـــصـــار، مـ ــرض ــی ــل ع
شریفی نیا، امید نعمتی و بهروز صفاریان از 
پنج شنبه و جمعه  این هفته، 7 و ۸ بهمن آغاز 
می شود. به گزارش خبرآنالین، در متن بیانیه 
ــن برنامه آمـــده اســت:  گـــروه ســازنــدگــان ای
»بندبازی به کارگردانی نیما بانک، به میزبانی 
امید حاجیلی و با داوری علیرضا عصار، مهراوه 
شریفی نیا، امید نعمتی و بهروز صفاریان از 
پنج شنبه و جمعه  همین هفته نمایش خود را 

آغــاز می کند. در دور نخست، شاهد رقابت 
اولیه گروه های شرکت کننده خواهیم بود و 
پس از ورود گروه های برگزیده به دور اصلی 
این برنامه، آرای مردمی برنده نخستین دور 
»بندبازی« را، با جایزه یک میلیارد تومانی 
بانک  نیما  پیشتر  ــرد.«  کـ خواهند  تعیین 
دربــاره ایــن برنامه گفته بــود: »بندبازی یک 
این  کــه  شرکت کننده هاست  ــرای  ب میانبر 
سال های سخت برای دیده شدن را کوتاه تر 
کند. دغدغه اصلی این است که کار خوب 

ارائه شود.«



حوادث چهارشنبه  6  بهمن 81400
2۳ جمادی الثانی  144۳.شماره  20862

کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خرب داد :

ییک از سارقان منازل مردم اب شلیک کارآگاهان مجروح شد 

درگیری پلیس با جویندگان طال! 
اختصاصی خراسان

 شکست تلخ در ازدواج
با مرد حقه باز!

احساس می کنم دختر بدبختی هستم چرا که 
فقط با حرف ها و تمجیدهای فردی که واسطه 
ازدواجــم بود چشم و گوش بسته و بــدون هیچ 
تحقیقی پای سفره عقد نشستم به طــوری که 

زندگی ام را تباه کردم و...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
دختر 32 ساله ای است که به دلیل فریب در 
ازدواج از همسرش شکایت کرده بود. او با بیان 
این که تحصیالت کارشناسی ارشد دارد درباره 
ازدواج نافرجامش به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری میرزا کوچک خــان مشهد گفت: در 
یکی از روستاهای سبزوار به دنیا آمدم و در یکی 
از رشته های مهندسی تحصیالت دانشگاهی ام 
را به پایان رساندم . با آن که خواستگاران زیادی 
داشتم اما هیچ گاه به طور جدی به ازدواج فکر 
نمی کردم. در واقع دختری سخت گیر بودم و 
احتیاط بیشتری به خرج می دادم تا مرد ایده آلم 

را پیدا کنم . 
خــالصــه مــدتــی بعد بـــرای تحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشــد به مشهد آمــدم و نــزد بــرادر 
بزرگ ترم زندگی می کــردم تا این که یک ماه 
قبل جوانی به نام »فرید« به خواستگاری ام آمد. 
واسطه ای که فرید را به من معرفی کرده بود آن 
قدر از کماالت و ملک و امالک خواستگارم تعریف 
و تمجید کرد که ناخودآگاه شیفته اش شدم. 
او از تحصیالت باال و اوضــاع مالی خواستگارم 
سخن می گفت و خانواده اش را انسان هایی 
فرهیخته و بدون نقص جلوه می داد. من هم که 
به دنبال چنین همسری بودم خیلی زود پاسخ 
مثبت دادم و تنها با اعتماد به واسطه خواستگارم 
هیچ تحقیقی انجام ندادیم . پدر و مادرم نیز که 
اعتقاداتی کامال سنتی داشتند برای احترام به 
خانواده فرید و حفظ آبروی خانوادگی هیچ گونه 
سخت گیری نکردند و اجازه دادند تا همه مراسم 
با خواست و میل خانواده خواستگارم برگزار 
شود. باالخره تاریخ عقد تعیین شد اما نامزدم 
محضری را که در آن سوی شهر قرار داشت برای 
ثبت ازدواجــمــان و برگزاری مراسم عقدکنان 
انتخاب کرد. اگر چه این موضوع برایم تعجب آور 
بود اما به دلیل احترام به نظر فرید سکوت کردم و 
چیزی نگفتم تا مراسم عقدکنان بدون دلخوری 
برگزار شود . این در حالی بود که در آن محضر 
کوچک حتی جا برای نشستن کم بود و بسیاری 
از بستگان مان سرپا ایستاده بودند. با آن که 
خیلی خجالت زده شــدم امــا نمی خواستم به 
خاطر این موضوعات کم اهمیت از نامزدم گالیه 
کنم. قرار شد چند ماه بعد زندگی مشترکمان 
را آغاز کنیم. اما از روز بعد از برگزاری مراسم 
با  عقد دیگر فرید به دیدنم نیامد فقط گاهی 
او تلفنی صحبت مــی کــردم و او هم از عشق و 
عالقه اش به من می گفت و ادعا می کرد درگیر 
مراقبت از پدر بیمارش است  و نمی تواند او را تنها 
بگذارد.  با وجود این که این ماجرا مرا آزار می داد 
و نمی توانستم بهانه اش را بپذیرم باز هم سکوت 

می کردم تا قضاوت بی جا نکرده باشم. 
در همین روزها به طور اتفاقی سراغ سند ازدواج 
و مدارک مان رفتم که در منزل ما بود اما وقتی 
شناسنامه نامزدم را ورق زدم حیرت زده چشمانم 
به روی نام زن دیگری خیره ماند که در شناسنامه 
شوهرم ثبت شده بــود. دنیا دور سرم چرخید 
ــورده باشم.  ــاورم نمی شد ایــن گونه فریب خ ب
وقتی موضوع را به همراه برادرم بررسی کردم 
تازه فهمیدم که »فرید« در گذشته ازدواج دیگری 
داشته و این موضوع را از من پنهان کرده است . 
بالفاصله با نامزدم تماس گرفتم و از او خواستم به 
خانه ما بیاید وقتی فرید با چهره خشمگین و رنگ 
پریده من رو به رو شد ابتدا سعی کرد همه چیز را 
انکار کند اما زمانی که متوجه شد ماجرا لو رفته 
است این گونه توجیه کرد که »چون تو را دوست 
داشتم ازدواج ناموفقم را مخفی کردم« . حرف 
های او برایم غیرقابل باور بود چرا که یک ماه از 
زمان عقدمان می گذشت اما او حتی یک بار هم 
نزد من نیامده بود و من عشق و محبتی از او ندیده 
بودم به همین دلیل مهریه ام را به اجرا گذاشتم و 
از او به دلیل فریب در ازدواج شکایت کردم . بعد 
از این ماجرا بود که تازه دریافتم او نه تنها هیچ 
گونه ملک و امالک و سوادی ندارد بلکه گاهی با 
یک خودروی مدل پایین اجاره ای مسافرکشی 
می کند و چیزی برای پرداخت حق و حقوق من 
ندارد. حاال که من بدون تحقیق و با چشم و گوش 
بسته زندگی خــودم را تباه کــردم ، می خواهم 
به دختران جوان بگویم شکست در ازدواج آن 
قدر تاثیر روحی و روانی وحشتناکی دارد که هر 
دختری را به انزوا می کشاند و آینده اش را نابود 
می کند بنابراین هنگام خواستگاری با ریزبینی 

تحقیق کنید تا در آینده افسوس نخورید.
گزارش خراسان حاکی است ؛ پرونده این دختر 
جوان با صدور دستوری از سوی سرهنگ علی 
خان(  کوچک  میرزا  کالنتری  )رئیس  عبدی 
توسط مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی 
کالنتری مــورد بررسی هــای روان شناختی و 

قضایی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

کالهربداری 20 میلیارد ریایل اب روش اسکیرم 
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
پایتخت از شناسایی و دستگیری کالهبرداری 
که با روش اسکیمر بیش از 20 میلیارد ریال از 

شهروندان کالهبرداری کرده بود، خبر داد.
ــزارش ایسنا، سرهنگ داوود معظمی  به گ
گودرزی افزود: تعداد زیادی از شهروندان به 
پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه کردند و مدعی 
شدند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنان 

برداشت شده است.
وی ادامه داد: پس از اخذ اظهارات مال باختگان 
این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و 
کارشناسان پلیس فتای پایتخت تحقیقات خود 

را در این زمینه آغاز کردند.
رئیس پلیس فتای تهران گفت: در تحقیقات 
اولیه کارشناسان پلیس فتای پایتخت مشخص 
شد همه قربانیان این پرونده بعد از دریافت 
سفارشی که از طریق یک آژانس پیک موتوری 
به آن ها تحویل داده شده حسابشان خالی 
شده و به روش اسکیمر مــورد کالهبرداری 
قرار گرفته اند. وی افزود: افسران پلیس فتای 
تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه 
شدند مجرم تحت پوشش پیک موتوری در یکی 
از آژانس های تهران مشغول کار شده و پس از 
کپی برداری کارت  های بانکی مال باختگان 
به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت 
ــرده که با  ــان ک غیرمجاز از حساب بانکی آن

بررسی های تکمیلی و همه جانبه و بهره گیری 
از روش های فنی و علمی این فرد شناسایی و 
پس از تشریفات قضایی،در محل اختفای خود 
در یکی از مناطق شمالی تهران دستگیر و به 
همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل 
شد. گودرزی ادامه داد: متهم پس از انتقال به 
پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات 
جمع آوری شده توسط پلیس به کالهبرداری 
از بیش از 3۴ نفر با این روش به ارزش ریالی 
حدود 20 میلیارد ریال اعتراف کرد و پرده از 
نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشت. رئیس 
پلیس فتای تهران یادآور شد: شهروندان برای 
پیشگیری از سرقت  به  صورت اسکیمینگ، 
انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت 
حساب بانکی را شخصًا انجام دهند؛ چرا که 
حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه 
کارت  خوان، بدون اطالع از رمز عبور، امکان 
امکان پذیر  شهروندان  حساب  از  برداشت 

نخواهد بود.
وی با بیان این که تغییر رمز دوره ای یکی از 
عملی  از  جلوگیری  ــرای  بـ راه هـــا  بهترین 
شدن اهــداف مجرمانه کالهبرداران است، 
توصیه کــرد: در صــورت اطــالع از هرگونه 
مراتب  مجازی  فضای  در  مجرمانه  فعالیت 
ــه آدرس   را از طــریــق ســایــت پلیس فــتــا ب

 www.Cyberpolice.ir  گزارش کنند.

که  تبهکاری  باند  یک  اعضای  سجادپور- 
با اجــاره سوئیت در مشهد، فقط به طالهای 
منازل مردم دستبرد می زدند در حالی با تالش 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی به دام 
افتادند که یکی از آنان با شلیک گلوله مجروح و 

روانه بیمارستان شد. 
رئیس پلیس آگــاهــی خــراســان رضــوی روز 
گذشته با تشریح تبهکاری های اعضای این 
باند به خراسان گفت: از ابتدای امسال، بررسی 
تخصصی محتویات پرونده هــای سرقت از 
منازل نشان می داد که گروه تبهکاران تحت 
تعقیب پلیس آگاهی خراسان رضوی، دوباره 
وارد مشهد شــده انــد و با شیوه »دیلم زنی« 
طالهای مردم را سرقت می کنند. بنابراین 
پیگیری جدی این پرونده ها با تاکید سردار 
سرتیپ محمد کاظم تقوی )سکاندار امنیت 
خراسان رضوی( به گروه ویژه ای از کارآگاهان 
اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی سپرده شد 
تا ردیابی های اطالعاتی درباره فعالیت های 

مجرمانه اعضای این باند، آغاز شود. سرهنگ 
ــزود: رصدهای  کارآگاه جــواد شفیع زاده اف
کارشناسی بیانگر آن بود که سارقان از استان 
لرستان به مشهد می آیند و در ساعات آغازین 
ــای منطقه  ــی در خیابان ه شــب بــا پرسه زن
آزادشــهــر و شــهــرک غــرب چشم بــه پنجره 
واحدهای آپارتمانی می دوزند و در صورتی 
که المپ برق روشــن نشود، نقشه سرقت را 

اجرا می کنند.
این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: با توجه 
به اهمیت موضوع و بروز احساس ناامنی در 
خانواده ها، پرونده های مذکور زیر ذره بین 
تحقیقات گسترده قرار گرفت. به همین دلیل 
گروهی از کارآگاهان به سرپرستی سرهنگ 
الهیاری )رئیس اداره عملیات ویژه آگاهی( 
بررسی های تخصصی را با استفاده از فناوری 
های نوین پلیسی ادامه دادند تا این که چند 
روز قبل مشخص شد تبهکاران تحت تعقیب 
این بار  سوار بر یک دستگاه پژو ۴05 نقره ای 
وارد مشهد شده اند و با 
اسامی جعلی سوئیتی 
مخفیگاه  عنوان  به  را 

اجاره کرده اند. 
با بــه  دســت آمــدن این 
اطالعات، کارآگاهان 
بی درنگ و با همکاری 
دیگر،  رسمی  مراجع 
مــخــفــیــگــاه ســـارقـــان 
حالی  در  را  لرستانی 
که  گرفتند  نــظــر  زیـــر 
مشخص شد آن ها در 
مشهد پالک جعلی نیز 

روی خــودروی پژو نصب کرده اند.سرهنگ 
ــاره به اقــدامــات فنی برای  شفیع زاده با اش
ــرد: گروه  ردزنــی اعضای ایــن باند تاکید ک
مشترک کارآگاهان اداره اطالعات جنایی و 
عملیات ویژه موجب شد تا سارقان با استفاده 
از تجهیزات نوین پلیسی، زیر چتر اطالعاتی 
قرار گیرند و محل های رفت و آمد آنان مشخص 
شود. وی ادامه داد: در همین حال اعضای این 
باند به یک منزل در خیابان جالل آل احمد 
دستبرد زدند و بالفاصله سوئیت دیگری اجاره 
کردند تا با نقل مکان به سوئیت دیگر در خیابان 
شیرودی، آثاری از جرم باقی نگذارند اما زمانی 
که قصد تخلیه سوئیت اول را داشتند، عملیات 
دستگیری در یک اقدام ضربتی و هماهنگ 
آغاز شد. رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
خاطرنشان کرد: دو متهم که کیانوش و میالد 
نــام دارنــد در سوئیت اول به دام افتادند و 

سپس همزمان گروه دیگری از کارآگاهان در 
سوئیت دوم وارد عملیات شدند ولی بعد از 
دستگیری جوانی به نام منصور، همدست وی 
از فرصت استفاده کرد و با شکستن شیشه به 
سوی کارآگاهان حمله ور شد در این هنگام 
کارآگاهان با اخطار قانونی و شلیک تیر هوایی، 
در نهایت پای این متهم را که سجاد نام دارد 

هدف گرفتند و او را نقش بر زمین کردند.
کارآگاه جواد شفیع زاده گفت: با انتقال متهم 
جــوان به مرکز درمانی ، بی درنــگ 3 متهم 
دیگر به مقر انتظامی هدایت شدند و تحت 
بازجویی های فنی قرار گرفتند. وی افزود: 
بررسی های تخصصی کارآگاهان نشان داد 
اعضای سابقه دار این باند تبهکاری که از سوی 
پلیس و دستگاه قضایی استان های آذربایجان، 
اصفهان، لرستان و خراسان رضــوی تحت 
تعقیب هستند تاکنون با شیوه »دیلم زنی« به 

منازل زیادی دستبرد زده اند و فقط در جست 
و جوی طال و زیورآالت بوده اند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره 
به اقاریر متهمان تصریح کرد: آنان تاکنون به 
5 فقره سرقت طال از منازل در مناطق الهیه و 
آزادشهر مشهد به ارزش تقریبی 30 میلیارد 
ریال اعتراف کرده اند که بررسی های ویژه در 

این باره همچنان ادامه دارد.
وی افزود: اعضای این باند هنگام دستبرد به 
منازل آپارتمانی در اوایل شب، از خودروهای 
مختلف با پالک های جعلی استفاده کرده 
اند و طالهای سرقتی را نیز در خرم آبــاد به 
مالخران فروخته اند. سرهنگ جواد شفیع 
زاده با قدردانی از دستورات ویژه مقام قضایی 
و حمایت های قانونی در راستای کشف جرم، 
تاکید کرد: این عملیات برای دستگیری دیگر 

افراد مرتبط با این باند ادامه می یابد. 

20 امضا برای رهایی محکوم  به قصاص پس از ۱۳سال از زندان

توکلی/ متهم  به قصاص به زندگی بازگشت. 
به گــزارش خراسان، در مراسمی با حضور 
رئیس کل دادگستری استان کرمان،  امام 
جمعه منوجان و جمعی از مسئوالن استانی و 
شهرستانی، با جلب رضایت 20 نفر از اولیای 
دم یک پرونده، یک متهم به قصاص نفس پس 
از ۱3 سال از زندان رهایی یافت.  رئیس کل 
دادگستری استان کرمان در این مراسم با بیان  
این  که هیچ لذتی بهتر از عفو، گذشت و سازش 
نیست، افزود: گذشت و عفو برای همه افراد به 
ویژه کسانی که فرصت انتقام دارند اما گذشت 
می کنند، بسیار لذت بخش است. یدا... موحد 
ادامه داد: با تالش مصلحان و مقامات قضایی 
شهرستان منوجان و با رفتار بزرگ منشانه و 
خیرخواهانه اولیای دم ، قاتل 3۸ ساله ای که 
۱3سال از عمر خود را در زندان به سر برده و 
حکم قصاص  او  صادر شده بود، مورد بخشش 

قرار گرفت. وی تاکید کرد: گذشت اولیای 
دم در این پرونده با پیروی  از آموزه های دین 
مبین اسالم انجام شده و به زودی موجبات 
آزادی این شخص از زندان نیز فراهم می شود. 
وی خطاب به اولیای دم این پرونده، اظهار 
کرد : دین مبین اسالم همواره تاکید دارد که 
مسلمان باید نسبت به همنوع و هم دین خود 
در حد توان گذشت و عفو داشته باشد و امروز 
که به این توصیه دین مبین اسالم عمل شد 
و کار بهتر از قصاص را انجام داده و با اراده و 
تشخیص خود زندگی دوبــاره  به یک انسان 
داده اید، به یقین در پیشگاه خداوند مأجور 
خواهید بود. موحد خاطر نشان کرد: امسال 
ــالش  اعضای  25 مــورد قصاص نفس بــا ت
شوراهای حل اختالف استان، مصلحان  و 
حکمین قرآنی، مسئوالن قضایی و دیگر دست 
اندرکاران مربوط، به سازش ختم شده است.

توکلی/ سرهنگ عطاءا... اکبرزاده رئیس اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان کرمان از کشف 
تخصصی چهار  دستگاه خودروی سرقتی به ارزش 
۱0میلیارد ریال خبر داد که اعداد، ارقام، رنگ و دیگر 
ارکان مربوط به اصالت این خودروها به طرز ماهرانه ای 
تغییر یافته بود. اقدامات الزم برای شناسایی مال 
باختگان و تحویل خودرو به آنان در دست انجام است.

*ایرنا/ سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران از کشف بیش از ۹0 درصد 
جرایم جنایی خبر داد و گفت: پرونده ها تا زمان کشف 

از چرخه پی جویی کارآگاهی خارج نمی شوند.
*مهر/ تبریز- بر اساس اعالم اورژانس آذربایجان 
ــروز واژگــونــی یک دستگاه مینی بوس  شرقی دی
در محور آذرشهر - عجب شیر به فــوت یک نفر و 

مصدومیت دو نفر منجر شد.
*ایرنا/ سرهنگ شجاعی فرمانده انتظامی  شیراز 
گفت: دستگیری فرد یا افرادی که اقدام به تخریب 
دوربین های مداربسته شهری شیراز در بولوار نیایش 

کرده اند در دستور کار جدی پلیس قرار دارد.
*مهر/ سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی 
پلیس فتا گفت: از ابتدای دی ماه تعداد ۱2 فقره 
کالهبرداری رایانه ای در بستر بازارهای آنالین و 
شبکه های اجتماعی خارجی با ارزش ریالی حدود ۴۸ 
میلیارد ریال شناسایی و این شبکه ها منهدم شده اند.
ــت کــم هفت مهاجر کــه بــا کشتی  *ایسنا/  دس
کوچکی در دریای مدیترانه عازم جزیره »المپدوسا« 
در جنوب ایتالیا بودند بر اثر سرمازدگی جان باختند.
*ایسنا/ بر اثر وقوع حریق در ساختمانی در شهر 
»بالتیمور« واقــع در ایالت »مریلند« آمریکا، سه 

آتش  نشان جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس پایتخت : 

۱7   نفر از عامالن مردم آزاری اب  » دوربین مخیف« 
دستگیر  شدند 

رئــیــس پــلــیــس پــایــتــخــت از دســتــگــیــری 
ــا  ــوه ــدئ ــار وی ــش ــت ــه ان ــن ــی ــر در زم ــف ۱7 ن
ــر داد. ــب  و تــصــاویــر دوربـــیـــن مــخــفــی خ

ــردار حسین رحیمی  ــارس، س ــزارش ف به گ
دیروز در هفتمین مرحله طرح اقتدار درباره 
انتشار تصاویری با عنوان تصاویر دوربین 
مخفی، افزود: این اقدام غیر مجاز و غیرقانونی 
است و از جمله موضوعاتی است که پلیس به 
شدت با افرادی که اقدام به انتشار ویدئو ها و 
تصاویر دوربین مخفی که در حقیقت بازی با 
اعصاب، امنیت و آرامش مردم و از مصادیق 
بــارز جرم است برخورد می کند که در این 

زمینه ۱7 نفر دستگیر شدند.
وی در ادامه با اشاره به دستگیری 362 نفر 
از اراذل و اوبــاش در این طرح، اظهار کرد: 
ما اراذل و اوباش را از سوراخ هایشان بیرون 
ــدام به کسانی  ــازه عــرض ان می کشیم و اج
که بخواهند دست به شــرارت بزنند  و برای 
نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کنند نخواهیم 
داد و با شدیدترین شکل ممکن با این افراد 

برخورد می کنیم.

افـــزود: در هفتمین  پایتخت  پلیس  رئیس 
مرحله طرح اقتدار ۴۹ نفر از اراذل و اوباش 
سطح دار و کسانی که از عامالن تخریب، 
شرارت، نزاع و درگیری بودند دستگیر شدند؛ 
2۱0 نفر از افـــرادی که مزاحم  همچنین 
نوامیس مــردم بودند شناسایی و دستگیر 
ــاش در حوزه  شدند؛ ۱5 نفر از اراذل و اوب
توزیع مشروبات الکلی و ۸۸ نفر که در بحث 
توزیع مواد مخدر فعالیت داشتند نیز دستگیر 
شدند.  وی ادامه داد: در این مرحله از طرح 
۱5 نفر که با عنوان برنده شدن در قرعه کشی 
برنامه های رادیویی از مردم کالهبرداری می 
کردند، دستگیر شدند که متاسفانه غالب این 
افراد از داخل زندان اقدام به کالهبرداری با 
این سبک و شیوه می کردند و حدود 3 میلیارد 

تومان از مردم کالهبرداری کرده بودند.
ــاره بــه کشف  رئــیــس پلیس پایتخت بــا اشـ
برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی یا 
همان فیشینگ، خاطرنشان کــرد: در این 
زمینه 2 نفر متهم اصلی دستگیر شدند و ۱۸ 

صفحه اینترنتی جعلی آن ها مسدود شد.

 شهادت رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر
 »سیب و سوران« در  درگیری با قاچاقچیان 

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از 
شهادت »وحید ساالری« رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان سیب و ســوران در 
عملیات درگیری با قاچاقچیان مسلح مواد 

افیونی در این شهرستان خبر داد.  
ــردار احمد طاهری در گفت وگو با ایرنا  س

افــــــزود: دوشــنــبــه 
ــوران  ــأم گــذشــتــه م
پــلــیــس مـــبـــارزه با 
ــواد مخدر استان  م
با اشراف اطالعاتی 
ــود بــــه ســرنــخ   ــ ــ خ
هایی دست یافتند 
ــی داد  ــان مـ ــش ــه ن ک
اعــضــای یــک باند 
مسلح، قصد انتقال 
محموله مواد افیونی 
از ســیــب و ســـوران 

بـــه نـــقـــاط مـــرکـــزی کـــشـــور را دارنــــــد و 
ــواد مخدر  ــا مـ ــارزه ب ــب ــه پلیس م ــوع ب ــوض م
 شــهــرســتــان مـــذکـــور اطــــالع داده شـــد. 
وی ادامه داد: در این زمینه،  پلیس مبارزه با 
مواد مخدر سیب و سوران با پشتیبانی فنی و 
اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
در قالب چند تیم عملیاتی به رصد و کنترل 
مسیر تردد قاچاقچیان پرداختند و سرانجام 
ساعت 20 دوشنبه شب گذشته سوداگران 
مرگ را که با یک دستگاه وانت نیسان در حال 
جابه جایی محموله مواد مخدر، در حوالی 
ــوران بودند شناسایی  روستای کهنمیر س

کردند و به آن ها دستور ایست دادند. 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح 
ــرگ بــا مشاهده عوامل  کـــرد: ســوداگــران م

انتظامی بـــدون توجه بــه اخــطــارهــای صــادر 
شــده به سمت مــأمــوران انتظامی تیراندازی 
ــاز شــد.  ــ ــیـــری مسلحانه آغ  کــردنــد و درگـ
وی افزود: در این درگیری که حدود نیم ساعت 
ادامه داشت بر اثر آتش پر حجم تکاوران پلیس، 
یک نفر از ســوداگــران مرگ به هالکت رسید 
با  و دیگر قاچاقچی 
ــدن عرصه  تــنــگ شـ
ــر خـــود و استفاده  ب
ــب به  از تــاریــکــی ش
 اطراف متواری شد. 
سردار طاهری ادامه 
داد: متأسفانه در این 
درگیری رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر 
ــان سیب  ــت ــرس ــه ش
و ســـــوران ســرگــرد 
ــد ســـــاالری از  ــی وح
ناحیه سر مجروح و سریعا به بیمارستان منتقل 
شد ولی تالش تیم پزشکی بــرای نجات جان 
وی بی نتیجه ماند و ایــن مأمور جــان برکف 
ــد.   پلیس اســتــان بــه فیض شــهــادت نــایــل آم
وی گفت: در ایــن عملیات ضمن کشف یک 
ــر فشنگ  ــی ــالش بـــا ۹6 ت ــ ــالح ک ــ قــبــضــه س
توقیفی  ــودروی  ــ خـ از  بـــازرســـی  در  جنگی 
 766 و  کیلو   305 ــدار  ــق م قاچاقچیان  از 
ــواد افیونی از نــوع تــریــاک کشف شد. گــرم م
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ضمن 
تبریک و تسلیت شهادت این مامور جان برکف 
تحقیقات  کــرد:  خاطرنشان  استان  پلیس 
تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری 
متهم متواری آغاز شده که نتیجه اقدامات 
صـــورت گرفته متعاقبًا اعـــالم مــی شــود.

قاتل نامرئی  جان   دختر  ۵ ساله 
را گرفت

توکلی / مدیر عامل سازمان آتش  نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان، از جان  باختن دختر پنج  
ساله با احتمال گازگرفتگی و مصدومیت مادر 30 
ساله در یک منزل مسکونی خبر داد.    به گزارش 
خراسان ،  رضا میرزایی افزود: ساعت ۱۱:۹ دیروز 
سه  شنبه پنجم بهمن  با دریافت تماس تلفنی مبنی 
بر پاسخ گو نبودن ساکنان یک واحــد مسکونی 
واقع در بولوار »معلم« با سامانه ۱25 آتش  نشانی، 
بالفاصله گــروه  امــداد و نجات از ایستگاه شماره 
2  به محل حادثه اعــزام شدند و با توجه به فوریت 
موضوع، دِر منزل مسکونی را باز کردند . وی ادامه 
داد: آتش  نشانان در بدو ورود با زنی  30 ساله و 
دختری پنج  ساله مواجه شدند که به تأیید نیروهای  
اورژانس، دختر بچه قبل از رسیدن گروه  اعزامی، 
با احتمال گازگرفتگی جان خود را از دست داده 
بود و فرد  حادثه  دیده دیگر توسط عوامل اورژانس 
به بیمارستان منتقل شد . میرزایی خاطرنشان کرد: 
علت دقیق وقوع این حادثه منوط به نظر پزشکی 
قانونی است اما شواهد و بررسی  های اولیه صحنه 

حادثه، نشان از گازگرفتگی دارد.

تصویر عضو باند در بیمارستان عکس ها   اختصاصی   از خراسان



مصطفی عبدالهی - انگار این بار دیگر مثل 
دفعات قبل نیست و خودروسازان نمی توانند 
ــده از بی کیفیتی  از زیــر بــار فجایع بــه بــار آم
خــودروهــایــشــان قسر در بــرونــد؛ هــم پلیس 
راهور قرص و محکم پای دفاع از حقوق مردم 
ایستاده، هم نمایندگان مجلس وزیر صمت 
را به صحن علنی کشانده اند و هم قوه قضاییه 
ــاره کــم کــاری دستگاه های نظارتی بر  دربـ

کیفیت خودرو هشدار داده است.

مگر داخل خودروها  تی.ان.تی بود ؟       
بعد از تصادف زنجیره ای هولناک در بهبهان 
که 59 خــودرو را به هم گره زد و کیسه های 
هوای هیچ یک از خودروها هم باز نشد، فریاد 
پلیس راهــور بر سر خــودروســازان از همیشه 
بلندتر شــد تــا شاید یــک بــار بــرای همیشه، 
ماجرای نقص فنی خودروها حل و فصل شود. 
»سردار هادیانفر« که پیشتر از خودروسازان 
به خاطر تولید ارابه های مرگ انتقاد کرده 
بود، دیــروز هم دوبــاره محکم پای حرف های 
خود ایستاد و عالوه بر نقص کیسه های هوای 

خودروها، نکات مهم تری را هم بیان کرد:
- در تصادفات غالبًا با یک آهن پاره مواجهیم و 
تأکید ما بر ایمنی خودرو است؛ از خودروسازان 
می خواهیم که خــودروی ایمن تولید کنند و 

دست مردم دهند.
- چرا در بهبهان باید سه پراید و یک سمند آتش 
بگیرد؟ این خودروها تی .ان  .تی. نداشتند که 

منفجر شوند.
- گمان می کنم خودروسازها مزاح می کنند 
ــه مناسب تصادف  و می گویند »مــردم با زاوی
ــا  ــازه ــودروس ــش مــی کــنــم خ ــواه کــنــنــد«، خ
فرافکنی نکنند، باید اشتباه شان را قبول کنند 

و قول بدهند خودروی ایمن تولید کنند.
- اگر بخواهیم کروکی 11ساله را تحلیل کنیم 
و بگوییم چند کیسه هوا باز شده است که خیلی 

به ضرر خودروسازها خواهد شد.

اعتراف وزیر صمت       
ــردار  ــروز هــمــزمــان بــا نشست خــبــری س دیـ
هادیانفر، نمایندگان مجلس هم در جلسه 
علنی خود وزیر صمت را به خاطر مشکالت 
»سیدرضا  و  کردند  بازخواست  خــودروهــا 
فاطمی امین« هم بی کیفیت بودن خودروها 
را پذیرفت و گفت: »این که کیفیت خودروها 

پایین است موردتأیید ما هم هست، موضوع 
و  نیست  انکار  قابل  خــودروهــا  بی کیفیتی 
ــن زمینه شکایت  ــداران خـــودرو در ای ــری خ

دارند«.

انداختن توپ به زمین قطعه سازان       
البته فاطمی امین درباره دالیل این موضوع 
گفته است: »حدود 70 درصد کیفیت خودرو 
مربوط به کیفیت قطعه می شود و 30 درصد 
مربوط به مونتاژ و خودروسازی. این که کیفیت 
قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان 
و قطعه سازان برمی گردد؛ چراکه این روابط 
با  قطعه ساز  ــول  پ و  نشده  تنظیم  خوبی  بــه 
تأخیر داده می شود، گاهی مبالغ و قیمت ها 
به درستی تعیین نمی شود و قطعه ساز هم 

کیفیت را پایین می آورد«. 
وزیر صمت این وعده را داده که در دو برنامه 
کوتاه مدت و بلندمدت، درصــدد رفــع این 

مشکالت خواهند بود.

 قــوه قضاییه: دستگاه هــای ناظر باید        
پاسخگو باشند

دیــروز سخنگوی قوه قضاییه هم به موضوع 
تصادفات اخیر و خسارت های سنگین ناشی 
از ناامن بودن خــودروهــا ورود کــرد و گفت: 
»از مسئوالن خودروساز برای ارائــه گزارش 
دعوت کردیم تا توضیحات الزم را ارائه دهند، 
دستگاه های ناظر بر استانداردسازی خودرو 
باید به وظیفه شان عمل کنند و طبیعتا اگر 
به وظیفه شان عمل نکنند، مسئول هستند 
و باید پاسخگو باشند، البته سازمان بازرسی 
از سازنده خودرو درباره بازنشدن کیسه های 
هوا توضیح خواسته و خودروساز پاسخ خود را 

اعالم و برخی از موارد را رد کرده است«.

ــرای کــارشــنــاســان         ــ تکلیف قــضــایــی ب
تصادفات و متولیان

ذبیح ا... خداییان این نکته را هم گفت که: 
»تصادفات اخیر تلنگری به دستگاه هایی بود 
که در رانندگی و امنیت رانندگی نقش دارند؛ 
متأسفانه در پرونده ها کمتر به این موضوعات 
خطای  غالبًا  کارشناسان  و  می شود  توجه 
راننده را علت وقوع تصادف اعالم می کنند 
و حکم به محکومیت راننده می دهند«. وی 
افزود: »اگر استانداردنبودن جاده باعث وقوع 
تصادف شده، وزارتخانه مربوط محکوم شود، 
اگر نقصی در عالیم راهنمایی و رانندگی وجود 
دارد برای متولی امر تقصیر مشخص شود، 
اگر خــودرو استاندارد نیست، میزان تقصیر 

سازنده خودرو مشخص شود«. همچنین به 
گفته او، سازمان استاندارد و وزارت صمت به 
عنوان ناظران صنعت خودروسازی باید به این 
موضوع توجه کنند و قوه قضاییه هم باید از باب 

حقوق عامه به موضوع ورود کند.

بــازدارنــدگــی محکومیت قضایی برای        
خودروسازان

از  گفت:  همچنین  قضاییه  قــوه  سخنگوی 
پلیس  رانندگی،  و  راهنمایی  کارشناسان 
راهور و همکاران قضایی درخواست دارم در 
علت یابی تصادفات به تمام عوامل توجه داشته 
باشند، اگر شرکت سازنده خــودرو ببیند در 
پرونده های متعددی محکوم شده است، به 

استاندارد شدن وسایل نقلیه توجه می کند«.

سهامداری خودروسازان در شرکت های        
قطعه سازی 

در این میان البته یکی از نکاتی که می تواند 
پــازل گم شــده ایــن ماجرا باشد سهامداری 
خــودروســازان در شرکت های قطعه سازی 
است که برخی معتقدند وقتی قطعه ساز و 
خــودروســاز یک مرجع باشد احتمال سهل 
گیری در اعمال مالک های کنترل کیفیت 

بسیار محتمل است.

۹اجتماعی

گزیده یک توئیت اتحاد قوا علیه خودروسازها
پس از انتقادات تند و تیز پلیس راهور، حاال مجلس، قوه قضاییه و وزارت صمت هم به بی کیفیت بودن خودروها 

 معترض شده اند. وزیر صنعت 70 درصد مشکل را متوجه قطعه سازان می داند اما آن ها معتقدند 
سفارش خودروسازان همین چیزی است که تحویلشان می شود
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رسانه های جهان 

ــک:  ــیـ ــنـ ــوتـ ــپـ اسـ
مسابقه  دوره  ــک  ی
در  دو  بین المللی 
دمـــای مــنــهــای 53 
درجه، در جمهوری 
ساخا روسیه برگزار شد. در این مسابقه  
بــه شمار  کــه سردترین دوی جهان 
ــده شرکت کردند.  می آید، 65 دون
اسپوتنیک از این مسابقه، گزارشی 
تصویری نیز منتشر کرده است که در 
بخشی از آن شرکت کنندگان در حال 

آب تنی در چشمه آب گرم هستند.

ــس2۴: یک  ــ ــرانـ ــ فـ
ــه جـــدیـــد  ــعـ ــالـ ــطـ مـ
ــی از  ــاالیـ ســـطـــوح بـ
آنـــتـــی بـــادی هـــای 
ویروس کرونا را نشان 
می دهد که 4ماه پس از تزریق سومین 
ــوع امیکرون  دوز واکــســن فــایــزر بــا ن
مثبت  نشانه ای  می کند،که  مبارزه 
دوز  تزریق  اثربخشی  ماندگاری  از 
گذشته،  هفته  ــت.  اس تقویت کننده 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  مطالعه 
 )CDC(ایاالت متحده بیماری های 
نشان داد که واکسن سوم 90 درصد 
در  بــســتــری شــدن  از  پیشگیری  در 
بیمارستان موثر اســت، در حالی که 
ــرادی که 6 ماه از تزریق دوز  بــرای اف
دوم شان گذشته، این میزان فقط 57 
درصد اثربخشی در برابر امیکرون بوده 
 CDC است. روشل والنسکی، رئیس
هفته گذشته گفت: محافظت در برابر 
عفونت و بستری شدن در بیمارستان 
ــرای کسانی که  ــا نــوع امــیــکــرون بـ ب
واکسیناسیون خود را به روز کرده اند، 

در باالترین میزان ایمنی است.

ــره: وزارت  ــزی ــج ال
بــهــداشــت هــنــد روز 
هزار   306 دوشنبه 
ــورد ابتالی جدید  م
روزانــه را اعــالم کرد 
که حدود 8 درصد کاهش نسبت به 
ــه گزارش شده  میانگین مــوارد روزان
در چهار روز قبل ازآن داشته است. 
آمار مرگ و میر نیز 439 نفر بود که 
گذشته  روز  پنج  در  میزان  کمترین 
است. کارشناسان می گویند که موارد 
ابتال به کووید در هند به باالترین حد 
خود در 8 ماه گذشته رسیده است. 
به گفته کارشناسان، شهرهای بزرگ 
هند ممکن است هفته آینده شاهد اوج 

ابتال به کووید باشند.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، از آغاز 
پیک ششم کرونا خبر داد و وزیر کشور هم تاکید 
کرد که اگر شهروندان پروتکل های بهداشتی 
را رعایت نکنند و ُامیکرون شــدت پیدا کند، 
بی تردید محدودیت ها بازمی گردد. البته این 
اظــهــارات درحــالــی اســت که تعداد مبتالیان 

روزانه هم به بیش از 9 هزار نفر افزایش یافته و 
این یعنی امیکرون جوالنش را آغاز کرده است.
در همین زمینه، دکتر حمیدرضا جماعتی دبیر 
کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا دیروز گفت: 
وضعیت بیماری تقریبا در بسیاری از استان ها 
به این سمت پیش می رود که امیکرون تبدیل به 
سویه غالب شود و این در حالی است که در برخی 

استان ها نیز به سویه غالب بدل شده است. به 
نظر می رسد بیماری در حرکت به سمتی است 
که در اکثر استان ها ظرف چند هفته آینده سویه 
غالب، ُامیکرون شود؛ بنابراین اکثر مبتالیان به 
این سویه از کرونا دچار خواهند شد. بر اساس 
بررسی های انجام شده ما در آستانه آغاز پیک 

ششم کرونا با سویه امیکرون هستیم . 

وحیدی وزیر کشور هم دیروز در پاسخ به سوالی 
درخصوص بازگشت محدودیت ها در صورت 
افزایش شهرهای قرمز و نارنجی در رنگ بندی 
کرونایی گفت: بی تردید این اتفاق خواهد 
افتاد اگر تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در 
نارنجی  شهر  یک  فعال  ــود.  ش بیشتر  کشور 
داریــم که اگر رعایت نشود و ُامیکرون شدت 
پیدا کند محدودیت ها برمی گردد؛ لذا رعایت 
دقیق پروتکل ها باید به گونه ای باشد که نیاز به 
بازگشت محدودیت های سابق نداشته باشیم.

 نقل قول قالیباف از رهبر انقالب
 درباره آسیب های اجتماعی:

20 سال غفلت کرده ایم

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه ای 
که در محضر رهبر انقالب در رابطه با آسیب های 
اجتماعی داشتیم، ایشان به مسئوالن فرمودند 
که ۲0 سال نسبت به موضوع زنان و آسیب های 
اجتماعی غفلت و کوتاهی کرده ایم.  به گزارش 
ــروز مجلس و بعد از  فــارس، در جلسه علنی دی
قرائت و بررسی گــزارش کمیسیون اجتماعی 
مجلس درباره اقدامات انجام شده در حوزه زنان 
و خانواده که با حضور معاون رئیس جمهور در 
امور زنان و خانواده انجام شد، دکتر محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس، در جمع بندی مطالب 
ــروز موضوع زنــان و  مطرح شده اظهار کــرد: ام
و پیشرفت کشور  پویایی  بر  خانواده مستقیما 
تاثیر دارد.وی با بیان این که، توجه به خانواده 
از اولویت های جدی کشور است، به نقل یکی 
از سخنان رهبر انقالب پــرداخــت و گفت: در 
جلسه ای که در محضر رهبر انقالب در رابطه 
بــا آســیــب هــای اجتماعی داشــتــیــم، ایــشــان به 
مسئوالن فرمودند ۲0 سال نسبت به موضوع 
زنــان و آسیب های اجتماعی غفلت و کوتاهی 
کرده ایم. رئیس مجلس تصریح کرد: بخشی از 
این غفلت و کوتاهی درواقع متوجه یکایک ما در 
دولت و مجلس است. ما امروز قریب به 5 میلیون 
نفر زن سرپرست خانوار داریم و 5۲ درصد این ها 
فاقد بیمه و مستمری هستند، 38 درصد آن ها 
جزو 3 دهک پایین جامعه اند و 19 درصد آن ها 
نیز تحت هیچ پوشش حمایتی نیستند. قالیباف 
گفت: در شرایط اقتصادی امروز که خانواده هایی 
که مرد و زن خانه هردو شاغلند و در مشکالت 
اقتصادی دست و پا می زنند، یک زن سرپرست 
خانوار چه وضعیتی دارد؟ همه ما در دولــت و 
مجلس باید دست به دست هم دهیم و این مشکل 

را حل کنیم.

افزایش 3 برابری حقوق سربازان  

بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  رئیس  نایب 
1401،از مصوبه این کمیسیون برای افزایش 
سه برابری حقوق سربازان خبر داد و گفت که 
سال 1401، هیچ سربازی کمتر از 3 میلیون 
و 350 هــزار تومان دریافتی نخواهد داشت. 
صفحه  در  مطلبی  در  ــوی  ــن ده سیدمحسن 
توئیتر خود با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق 
ــروز ما در کمیسیون  نوشت: »طبق مصوبه ام
تلفیق، حداقل حقوق سربازان در سال آتی به 3 
میلیون و 350 هزار تومان خواهد رسید. حقوق 
5 میلیون تومان  ماهیانه سربازان متاهل نیز 
خواهد شد. به طور میانگین، حقوق سربازان 
نسبت به امسال 3 برابر می شود تا بخشی از 
آالم این عزیزان التیام یابد. لذا حقوق سربازان 
مجرد غیرعملیاتی معادل 60 درصد یک پایور، 
ســربــازان مجرد عملیاتی مــعــادل 75 درصــد 
یک پایور و سربازان متاهل معادل 90 درصد 
یک پایور خواهد شد. پارسال، متوسط حقوق 
سربازان 300 هزار تومان بود؛ این رقم امسال به 
1/5 میلیون تومان رسید و سال بعد باالی 3/5 
میلیون تومان خواهد شد.در سال 1401، هیچ 
سربازی کمتر از 3 میلیون و 350 هزار تومان 
دریافتی نخواهد داشت.به عنوان نماینده مردم و 
بر اساس قولی که قبال به شما جوانان داده بودم، 

تا حد توان پای حقوق سربازان می ایستم«.

افتادن توپ به زمین قطعه سازان، 
سبب شد تا پاسخ آن هــا را هم برای 
این گزارش دریافت کنیم. مهندس 
رئیس  نجفی منش«،  »محمدرضا 
قطعه سازی  همگن  صنایع  انجمن 

کشور و عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت 
کیفیت، در این باره به خراسان گفت:

ــر درســت اســت امــا نکته  - حــرف آقــای وزی
این جاست که قطعه سازان، همان قطعاتی 
را تولید می کنند که خــودروســاز به آن ها 
سفارش داده است؛ اگر محصول تولیدی 
متفاوت با سفارش باشد که اصال خودروساز 

آن را تحویل نمی گیرد.

ــودرو، به  - نارضایتی ها از کیفیت خ
این دلیل است که فناوری و کیفیت 
خودروهای ما در حالت کلی با فناوری و 
کیفیت خودروهای جدید فاصله دارد. 
مردم تا چندسال قبل از کیفیت پیکان 
و پراید و پژو رضایت داشتند اما حاال با توسعه 
فناوری و ارتقای فنی خودروها، حق دارند از 

کیفیت همان خودروها ناراضی باشند.
- اگــر دولــت خــودش را از مدیریت صنعت 
خودرو و قیمت گذاری آن خارج کند، می توان 
به بهبود شرایط امــیــدوار بــود؛ در غیر این 
صورت حتی بیل گیتس هم در این وضعیت 
دوام نمی آورد و نمی تواند کاری از پیش ببرد.

   رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت وگو با خراسان:
فناوری خودروسازی ما با فناوری های جدید فاصله دارد

وزیر کشور در پی افزایش مبتالیان کرونا خبر داد

احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی
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گزارش خبری

بهانه بورس برای عدم پرداخت 
سود سجامی

مهر - یک اقتصاددان دربــاره دالیل پرداخت 
نشدن سودهای تقسیمی گفت:مدیران برخی 
شرکت ها دریافته اند که می توانند از وجوهی 
که در حساب ها رسوب کرده است برای منافع 
استفاده  شخصی شان  منافع  حتی  یا  شرکت 
از  گفت:متأسفانه  کــنــنــد.عــلــی ســعــدونــدی 
سال های گذشته تا به امروز برخی از شرکت ها 
ســود تقسیمی را از طــریــق ســجــام پــرداخــت 
نمی کنند که این امر مصداق خوردن مال مردم 
ــرا وقتی ســود غیر سجامی پرداخت  اســت زی
می شود، دسته ای از سهامداران خرد که کم 
اطالع هستند یا سهام شان به انــدازه ای نیست 
که بــرای دریافت سود به بانک مراجعه کنند، 

درنتیجه متضرر می شوند.

رئیس پژوهشکده وزارت اقتصاد: 
حذف ارز ۴200 باید تدریجی 

انجام شود

با  اقتصاد  وزارت  پژوهشکده  رئیس   - تسنیم 
بیان این که ارز ۴۲۰۰ تومانی تبعاتی داشته که 
قابل انکار نیست،تصریح کرد: بر اساس تجارب 
موجود در دنیا شوک درمانی اقدام مناسبی نیست 
و باید ابتدا حذف ارز ترجیحی را از کاالهایی با 
حساسیت کمتر آغــاز کنیم. علی نصیری اقدم 
با بیان این که مسئله بعدی این است که دولت 
چگونه می خواهد سیاست های حمایتی را در نظر 
بگیرد،افزود: متاسفانه مهم ترین سیاست دولت 
اعطای یارانه نقدی اســت. بنده با این موضوع 
مخالف هستم چرا که ما از زمان هدفمندسازی 
یارانه ها وارد یک راه بی بازگشت شدیم. ما رابطه 
دولت و ملت را به شدت مخدوش کردیم و همه 
چیز مبتنی بر نوعی رشوه دهی شده است. این 
اقتصاددان در ادامه گفت: این یک خطر است چرا 
که دولت نمی تواند هیچ اصالحی انجام دهد مگر 
این که جیب مردم را پیش از آن شارژ کند. با این کار 
دولت راه اصولی کمک به فقرا را فراموش می کند.

واردات 2/9 میلیارد دالری 
گوشی در 9 ماه نخست امسال

ــار گمرک از افــزایــش واردات گوشی  ایسنا - آم
تلفن همراه تا مرز 3 میلیارد دالر حکایت دارد که 
۸۱۰ میلیون دالر آن یعنی حــدود ۲۸ درصــد به 
گوشی های باالی ۶۰۰ دالر اختصاص دارد. طبق 
اعالم گمرک در ۹ ماه امسال ۱3 میلیون و ۶۱ هزار 
و ۸۲۲ دستگاه به ارزش  ۲ میلیارد و ۹۴۲ هزار و 
۴۲۰ دستگاه گوشی وارد ایران شده که از نظر تعداد 
۴۲/5 درصد و از نظر  ارزش ۱۱۷ درصد نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

بیمه مرکزی نسبت به فعالیت  یک 
بیمه  غیر مجاز هشدار داد

مهر - بیمه مرکزی اعالم کرد: یک شرکت بدون 
دریافت مجوز اقدام به انجام تبلیغات و فعالیت در 
زمینه ارائه خدمات بیمه ای کرده که فعالیت آن از 
سوی بیمه مرکزی ممنوع است. به گزارش بیمه 
مرکزی، شرکتی با نام »تجارت الکترونیک فرتاک« 
ــدون دریــافــت مجوز فعالیت در زمینه عرضه  ب
خدمات بیمه ای اعم از مستقیم یا برخط در شهر 
شیراز به انجام تبلیغات و فعالیت در زمینه ارائه 
خدمات بیمه ای مبادرت می کند که فعالیت آن از 

سوی نهاد ناظر صنعت بیمه ممنوع است.

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

)-۱/۷۷۴     (۲5۲/۱33۲۸۴/۹۱۸3۴۲/۴۰۴۴۰/۲۱۱۶۹/3۲۶۱۲/۴۱۲/۸۰۰)/۲۰۰/۰۰۰(۱۲۲/5۰۰/۰۰۰۶۷/5۰۰/۰۰۰3۸/۰۰۰/۰۰۰3۶۱/۰۰۰-
 شاخص

رکوردداران گرانی یک ساله 
غیر خوراکی ها 

مقایسه شاخص قیمت ها در دی ماه امسال 
نسبت به دی ماه سال گذشته نشان می دهد 
که قیمت کاالهای غیر خوراکی و خدمات 
به طور متوسط 3۲.۴ درصد افزایش یافته 
اســت. با ایــن حــال بررسی جزئیات بیشتر 
حاکی از آن اســت که کاالها و خدماتی از 
جمله تفریح و فرهنگ، اجــاره بها، آموزش 
و ارتباطات رشــد قیمت کمتر از میانگین 
داشته اند. در این میان شاخص قیمت هتل و 
رستوران با ۶۲.۱ درصد، رکورددار افزایش 
بوده و پس از آن گروه پوشاک و کفش با تورم 

نقطه ای ۴۸ درصد قرار دارد. 

بازار خبر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت 
صمت وعده داد که با سامان دهی آگهی های 
الکترونیکی خودرو و اعمال شش قابلیت مهم، 
ثبت آگهی های صوری تا حد زیادی کاهش 
خواهد یافت. به گفته »رهبری«، در پی این 
سامان دهی، استعالم خسارت وارد شده به 
خودروهایی که سابقه پرداخت بیمه داشته 

باشند نیز در دسترس خریداران خواهد بود.
بــه گـــزارش ایسنا، از ســال ۱3۹۸ چندین 
بار درج قیمت خودرو در پلتفرم های انتشار 
آگهی اینترنتی به تناوب ممنوع و آزاد شد و در 
نهایت آبان امسال قائم مقام وزیر صمت در امور 
بازرگانی طی نامه ای خطاب به روسای مرکز 
امــور اصناف و بازرگانان و اتحادیه کشوری 
صنف کسب و کارهای مجازی، دستورالعمل 
سامان دهی آگهی های الکترونیکی خودرو 
را ابــالغ کــرد. بر اســاس ایــن دستورالعمل، 
ــودرو موظف شدند  سکوهای درج آگهی خ
روی تمامی بسترهای الکترونیکی خود اعم از 
وب سایت و نرم افزار موبایل، شش قابلیت مهم 
شامل احــراز هویت آگهی دهندگان، امکان 
احراز صالحیت کسب و کار آگهی دهندگان، 
ــود خـــودروی آگهی شده،  امکان احــراز وج
اختصاص نشان مجزا BADGE، اطالع رسانی 

به کاربران و ایجاد امکان مرتب سازی و فیلتر 
کـــردن، نمایش مجموع تــعــداد آگهی های 
منتشر شده توسط یک آگهی دهنده و اعالم 
روش نظارت و قیمت آگهی های خودرو را ایجاد 
کنند.در همین خصوص ، دیروز علی رهبری، 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در 
ــان دهـــی آگــهــی هــای  ــام نشست خــبــری س
ــودرو، با بیان این که یکی از  الکترونیکی خ
عوامل موثر در افزایش قیمت خودرو در سال 
آگهی های  ذهنی،  فضای  ایجاد  و   ۱3۹۸
صوری در پلتفرم های انتشار آگهی اینترنتی 
بود، اظهار کرد: مثاًل یک نفر بدون احراز هویت 

۱۰۰ آگهی برای یک خودرو منتشر می کرد و 
در آن قیمت ها را باال می برد. این شرایط باعث 
افزایش قیمت حداقل ۴ درصدی در یک هفته 
می شد. نکته دیگر این که اصاًل خودرویی که 
در بیشتر آن ها آگهی شده بود نیز، در واقعیت 
وجود نداشت.این مقام مسئول وعده داد: با 
سامان دهی آگهی های الکترونیکی خودرو، 
ثبت آگهی صوری تا حد زیادی کاهش خواهد 
یافت. البته نمی توان گفت این آگهی ها به صفر 
می رسد، اما باید با روش های خیلی سخت تر 
و پرهزینه تری درج شوند که امکان بررسی و 

پیگیری آن ها نیز وجود دارد.

وی با بیان این که با تدابیر اتخاذ شده کنترل 
قیمت های  درج  از  ،جــلــوگــیــری  قیمت ها 
ــار قــرار  ــا در دســتــور ک ــودروه غیرواقعی خ
ــرد: قیمت خــودرو از  ــت، اظهار ک گرفته اس
جاهای مختلف از جمله قیمت کارخانه ای 
روز، مراکز تعویض پالک و نمایشگاه داران 
کارشناسان  و  می شود  گرفته  مجوز  دارای 
رسمی دادگستری بر آن نظارت دارند. در این 
پلتفرم ها همچنین صفحاتی برای تعیین قیمت 
خودروهای کارکرده وجود دارد که بر مبنای 
وارد کردن برخی اطالعات، قیمت ها را در سه 
حد باال، استاندارد و پایین در اختیار مشتری 

قرار می دهد.
محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت نیز 
در این نشست با بیان این که امروز نخستین 
ــراز هویت  گــام بــرای عرضه کــاال همراه با اح
ــراز اصالت کــاال در بخش  فروشندگان و اح
خــودرو برداشته شد، اظهار کرد: در مراحل 
بعدی بیمه با طراحی دیگر به این پلتفرم ها 
اضافه می شود تا افراد در زمان رویت خودرو در 
فضای اینترنت، بتوانند با یک کلیک از سوابق 
پرداخت خسارت و تصادفات خــودرو مطلع 
شوند و یک خودروی تصادفی را به  جای سالم 

تحویل نگیرند.

6 فیلتر جدید برای آگهی های خودرو در فضای مجازی 
استعالم خسارت های وارد شده به خودروهای آگهی شده نیز امکان پذیر می شود

 علی عسگری در مراسم رونمایی 
 از اولین شرکت دانش بنیان

 در هلدینگ خلیج فارس: 

پتروشیمی دانش بنیان راهی 
برای دور زدن تحریم هاست 

بردبار-مراسم رونمایی از شرکت پتروشیمی 
کارون به عنوان اولین شرکت دانش بنیان در 
صنایع پتروشیمی کشور صبح دیروز با حضور 
عبدالعلی علی عسگری، مدیر عامل هلدینگ 
ــارس و جمعی از فــعــاالن و مسئوالن  خلیج ف
اقتصادی و با معرفی سه محصول جدید دانش 
بنیان تولیدی این شرکت برگزار شد، جایی 
که علی عسگری برای اولین بار به جمع اهالی 
رسانه آمد و دانش بنیان شدن پتروشیمی ها را 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و دور زدن 
تحریم ها دانست. به گزارش خراسان، در ابتدای 
این مراسم علیرضا صدیقی زاده، مدیر عامل 
شرکت پتروشیمی کــارون، دانش بنیان شدن 
صنعت پتروشیمی را موجب پایان بخشیدن به 
بازی رقبای جهانی کشورمان با قیمت های بین 
المللی محصوالت پتروشیمی ذکر کرد و افزود: 
33۷ ماده در جهان در صنعت پتروشیمی تولید 
می شود، اما سهم ایران 3۰ محصول و حدود 
۱۰ درصد از این میزان است که عدد بسیار کمی 
است. وی افــزود: کاری که پتروشیمی کارون 
انجام داد، در راستای صحبت های رهبر معظم 
انقالب در خصوص جلوگیری از خام فروشی و 
فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است. همچنین، 
در ادامه این مراسم، عبدالعلی علی عسگری، 
مدیر عامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، 
دانش بنیان شدن شرکت های پتروشیمی را 
حرکتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و 
منویات رهبر معظم انقالب برشمرد و با اشاره به 
این که شرکت های دانش بنیان معموال شرکت 
های کوچک و متوسط هستند، اظهار کرد: این 
که یک شرکت بزرگ، دانش بنیان شود پدیده 
جدیدی است که امروز در خصوص پتروشیمی 
کارون با آن روبه رو هستیم. وی ادامه داد: یک 
سلسله محصوالت دانش بنیانی نیاز داشتیم 
که با مطالعه و تولید صنعتی به دست آمده و در 
بورس عرضه شده است. علی عسگری با بیان 
این که »این فناوری دانش بنیان نیست، بلکه 
اقتصاد دانش بنیان است«،افزود: اگر هلدینگ 
خلیج فــارس در ایــن مسیر حرکت کند اتفاق 

بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

مصوبه تلفیق درباره مالیات 
حقوق بگیران 

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
گفت: سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در 
سال آینده، 5 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد و 
حقوق های بیشتر از این میزان مشمول مالیات 
پلکانی خواهند شد. به گزارش ایرنا، رحیم زارع 
اظهار کرد: بر اساس مصوبه  کمیسیون تلفیق، 
دستمزدهای تا 5 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از 
مالیات معاف شدند. وی ادامه داد: مالیات حقوق 
های بین 5 میلیون و ۶۰۰ تا ۱5 میلیون تومان 
۱۰ درصد، از ۱5 تا ۲5 میلیون تومان ۱5 درصد  
و از ۲5 تا 35 میلیون تومان۲۰ درصد تعیین 
شد.حقوق های بیشتر از 35 میلیون تومان نیز 
مشمول 3۰ درصد مالیات می شوند. وی البته 
تاکید کــرد: این نرخ های مالیاتی شامل مابه 

تفاوت هر پلکان می شود.

شاخص کل در آستانه سقوط به کانال 1.1 میلیون واحد 
تصمیمات تلفیق و انفعال دولت در اجرای مصوبه ۱۰ بندی روند نزولی بورس را تشدید کرد 

روز سه شنبه بزرگ ترین سقوط بازار 
سهام در هفته جاری رخ داد. اتفاقی 
که به نظر می رســد به دلیل مصوبه 
روز گذشته کمیسیون تلفیق درباره 
دریافت عوارض از صادرات محصوالت 
باشد.به  پتروشیمی  و  صنعتی  خــام 
گــزارش اقــتــصــادنــیــوز، در معامالت 
دیـــروز شاخص کــل بــورس تــهــران با 
کاهش ۲۶ هزار و ۶5۹ واحدی نسبت 
به روز یک شنبه به رقم یک میلیون و 
۲۰۸ هزار و ۴۷ واحد رسید. دیروز 
ــای گــــروه هــــای  ــ ــاده ــ ــم ــ ــب ن ــ ــل ــ اغ
»فــراورده هــای نفتی، کک و سوخت 
هسته ای«، »محصوالت شیمیایی«، 
»سیمان، گــچ و آهـــک«، »استخراج 
ــودرو و ساخت  کانه های فلزی«، »خ
صندوق های  و  »بیمه ها  و  قطعات« 
داشتند. قیمت  افــت  بازنشستگی« 
بررسی معامالت روز دوشنبه نشان 
می دهــد، بــازار با مــازاد عرضه ۴۰۱ 
میلیارد تومانی بسته شده که بیشترین 
رقم در چهار ماه اخیر است.همچنین 
۲۴ روز از خروج پول از بازار سرمایه 
حقیقی  به  حقوقی  مالکیت  تغییر  و 

بــازار می گذرد. میزان خروج پول از 
بازار سرمایه به هزار و ۱۲۷ میلیارد 
تومان رسید که نسبت به روز گذشته 
ــد ۱۷۰ درصـــدی داشــتــه اســت.  رش
این رقم، بیشترین خروج پول حقیقی 
ــوده است. به  در چهار مــاه گذشته ب
گزارش فارس، افت قیمت نمادهای 
بزرگ بورسی به دلیل کاهش تولید 
یا تعطیلی کارخانه های پتروشیمی و 
فوالد و سیمان به دلیل کمبود گاز به 
علت باالرفتن مصرف خانگی، از جمله 
دالیل اصلی کاهش قیمت این سهم ها 
بوده است.از سوی دیگر، باید افزایش 
مالیات ستانی از محصوالت صادراتی 
خام و نیمه خام پتروشیمی  ها را نیز از 
عوامل اصلی وضعیت نزولی بورس و 
تشکیل شدن صف  های عریض و طویل 
فروش را نیز از جمله دالیل این رخداد 
در تاالر شیشه ای دانست.به اعتقاد 
بسیاری از کارشناسان، در این هفته، 
نمادهای پتروشیمی و پاالیشی بازار 
سهام ریزش قیمت داشتند، انتشار 
ــادرات از  ــ ــذ مــالــیــات بــر ص اخــبــار اخ
محصوالتی مانند قیر، متانول، اوره و 

پلی اتیلن در روز یک شنبه سبب شد 
سهامداران بزرگ در دو روز گذشته 
سهم های خــود را بفروشند. به نظر 
می  رسد سهامداران بزرگ حقوقی 
و حقیقی بزرگ اقدام به عرضه سهام 
کرده باشند.افت قیمت دالر در این 
موثر  عوامل  از  دیگر  یکی  نیز  هفته 
ــازار سرمایه بــوده است.  در سقوط ب
اصــالح سیاست حذف ارز ترجیحی 
نیز یکی دیگر از مــواردی است که به 
دلیل نامشخص  بودن تصمیم دولت و 
مجلس در روزهای گذشته ریزش بازار 
سهام را تشدید کرده است. همچنین 
به گــزارش خراسان، دولــت اقدامی 
برای ارسال اصالحیه بر الیحه بودجه 
جهت کاهش نرخ گاز صنایع فوالدی 
انجام نداده است. پس از افزایش قابل 
توجه تعرفه گــاز صنایع فــوالدی در 
الیحه بودجه که با واکنش منفی بورس 
مواجه شد، قــرار بود این موضوع در 
قالب نامه اصالحیه ای بر الیحه بودجه 
تغییر کند که تاکنون سازمان برنامه 
ــاره انجام  و بودجه اقــدامــی در ایــن ب

نداده است.

 خودسهامداری در ایران خودرو؛
 1۴ هزار میلیارد تومان! 

ــذاری سهام باقی مانده دولت در  وزیر صمت ضمن اعالم وعده واگ
خودروسازان، آماری از خودسهامداری ایران خودرو نیز ارائه داد. 
فاطمی امین که در روزهای گذشته اعالم کرده بود ۴۰ درصد سهام 
سایپا در اختیار زیرمجموعه های این شرکت قرار دارد، درباره ایران 
خودرو نیز اعالم کرد که ۲5 درصد سهام در اختیار زیرمجموعه های 
این شرکت است که از آن به خودسهامداری تعبیر می شود.به گزارش 
خانه ملت، سیدرضا فاطمی امین در نشست علنی دیروز مجلس در 
جریان رسیدگی به سوال نماینده رباط کریم و بهارستان گفت: بنگاه 
داری را برای دولت آفت می دانم و تمایل ندارم که وزارت صمت در 
این زمینه اقداماتی داشته باشد. وی ادامه داد: هم اکنون در شرکت 
ــودرو، ۸ درصــد بانک ها )صـــادرات، تجارت و ملت(، 5.۷  ــران خ ای
درصد سازمان گسترش، ۲5 درصد شرکت کروز، 3 درصد صندوق 
بازنشستگی فوالد، 5 درصد آتیه صبا، 5 درصد سرمایه گذاری ملی ، ۲5 
درصد خود سهامداری، سهامدار هستند. به این ترتیب ۲5 درصد سهام 
ایران خودرو دست شرکت هایی است که زیرمجموعه خود ایران خودرو 
محسوب می شوند. شایان ذکر است چند شب قبل نیز وزیر صمت در 
برنامه ای تلویزیونی اعالم کرده بود که ۴۰ درصد سهام سایپا به صورت 
خودسهامداری است. فاطمی امین با اشاره به این که به دنبال واگذاری 
سهام های دولت در خودروسازان به صورت بلوکی به سرمایه گذاران 
هستیم، افزود: در سریع ترین زمان ممکن سهام های سازمان گسترش 
به سهامداران خصوصی واگذار می شود.به گزارش خراسان، بر اساس 
آمار روزهای گذشته فاطمی امین، ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع سایپا 
درگیر خودسهامداری است که این رقم درباره ایران خودرو با توجه به 
ارزش روز نزدیک به 55 هزار میلیارد تومانی این شرکت در بورس،  
حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است که با واگذاری این سهام، حدود 

۲۶ هزار میلیارد تومان منابع جدید به صنعت خودرو تزریق می شود.
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 آیت ا... گرایلی دار فانی 
را وداع گفت

حسین  ا...  ــت  ــ آی
استادان  از  گرایلی 
حوزه علمیه مشهد و 
امام جماعت مسجد 
گــوهــرشــاد دعـــوت 
حق را لبیک گفت. 
حسین  ا...  ــت  ــ آی
ــال  گــرایــلــی در س

۱۳۲۲ در شهرستان بهشهر دیــده به جهان 
گشود. از سال ۱۳۳۰ تحصیل را در مدارس 
شمال، کوهستان شمال، آغاز کرد. او در سال 
ــه تحصیل به مشهد رفت و  ۱۳۳۵ بــرای ادام
در نکا مشهد و مدرسه موسوی نژاد تحصیالت 
حوزوی خود را ادامه داد. او از محضر استادانی 
ــت ا... موسوی نژاد، شمس، صالحی،  چون آی
آیــت ا... میالنی و آیــت ا... فلسفی کوهستانی 
بهره مند شد.آیت ا... گرایلی در کنار تحصیل 
به امر تدریس هم اشتغال ورزید و در کنار فقه و 
اصول به تحصیل فلسفه و تفسیر نیز همت کرد.
او از سال ۴۰ به بعد تدریس را در حوزه دروس 
صرف تا خــارج و در دانشگاه دروس معارف و 
اخالق را آغاز کــرد.۴۰ سال تبلیغ در داخل و 
خارج کشور، ۴۰ سال امام جماعت حرم مطهر 
و ۲۰ سال روحانی حج در زمره فعالیت های 
تبلیغی و فرهنگی ایشان است.آیت ا... گرایلی 
۱۴ سال مدیر حوزه علمیه خراسان و ۲۰ سال 

عضو شورای مدیریت این حوزه علمیه بود.

حاج احمد واعظی با اشاره به دیدار مداحان با رهبر انقالب:

اگر تبیین نباشد ممکن  است  قربة الی ا... به جنگ ا... بروی!
رهبر انقالب اسالمی در سالروز میالد 
حضرت زهرا )س( در دیدار با جمعی از 
مداحان اهل بیت  یکی از کارکردهای 
و  فعال  حضور  را  مذهبی  هیئات  مهم 
ــاد تبیین و  ــه ــوع ج ــوض ــذار در م ــرگـ اثـ
ــری تــوصــیــف کـــردنـــد. پــایــگــاه  ــگ ــن روش
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت ا... خامنه ای، برای بحث و بررسی 
بیشتر دربــاره ایــن موضوع به گفت وگو 
ــداح اهل بیت  بــا حاج احمد واعــظــی، م
پرداخت. بخش های مهمی از این گفت و 

گو را به صورت تیتر می خوانید:
* ابتدا بحث سیاست را تفکیک می کنم. 
تفاوت است بین دین سیاسی و سیاست 
دینی. هیئت هم از این موضوع مستثنا 
نیست. آن چه که مورد انتقاد و مذمت 
است مورد اول است. رهبر انقالب در 
دیدار اخیر به این نکته اشاره کردند که 
خیلی از این جوانان و شهدا بچه  های 
صحیح  فرمایش  ایــن  هستند.  هیئت 
است؛ چون آنان بر مبنای کار سیاسی و 
اعتقادی رفتند. کار آن ها جنبه  سیاسی، 
اعتقادی، ملی و آیینی-مذهبی دارد. 
حرف این است که هیئت سیاست زده 
نشود، امــا ایــن که ریشه یک سیاست، 
هیئتی و مذهبی باشد، این جریان مورد 
ــت. ممکن اســت برخی  قبول همه اس
بحث سیاست و هیئت را این گونه مطرح 
کنند و بگویند که هیئت بر مبنای روابط 

این وآن باال و پایین می شود، 
امــا ذات یک سیاست اگر 
مذهبی و هیئتی باشد، آن 
وقت آن حکومت علوی و آن 

نظام مهدوی می شود.
ــالت رهبر  ــم یــکــی از ج  *
انقالب این بود که هر تالشی 
جهاد نیست؛ یعنی در حوزه  
ممکن  هیئت  و  اهــل بــیــت 
است هر جلسه  و هر خواندن 
و هر منبر و هر حرکتی در 
تلقی  جهادی  هیئت  قالب 
نشود و از حوزه  جهاد خارج 
باشد. حــرف رهبر انقالب 
هیئتی ها،  کـــه  بـــود  ایـــن 
مداحان اهل بیت، واعــظ و 

دست اندرکاران هیئات، امــروز در این 
جنگ و در مواجهه  حق علیه باطل، کجای 
کار هستند. تو کجای این جنگی، تکلیف 
و وظیفه ات چیست و کجا ایستادی؟! 
این جاست که تبیین جای خود را پیدا 
یا  نگیرد  صـــورت  تبیین  ــر  اگ می کند. 
خودت قوه  تبیین و شناخت و بصیرت الزم 
را نداشته باشی، ممکن است قربة الی ا... 

به جنگ ا... بروی!
عجیبی  تعبیر  در  انــقــالب  ــر  ــب ره  *
فرمودند شما مداحان سر بزنگاه  های 
جنگ و دفــاع از حرم و فتنه  ۸۸ خوش 
درخشیدید و در هیئت ها، مجاهدپروری 

و شهیدپروری کردید ، این صدا خاموش 
نشود. این واقعیت اســت. ذات هیئت 
این است؛ چون وقتی شما می خواهی 
بــرای شخصیتی عــرض ادب کنی و به 
ــده و محب او شـــوی، ذات  ــل ش او وص
این کار تحرک می شود. البته، مسئله 
مــحــدود بــه ایــن مسائل نبود و گریزی 
هم به قداست کــار مــداحــان داشتند. 
مداحی،  که  فرمودند  بــی پــرده  خیلی 
موسیقی پاپ نیست. ما تا حاال این جوری 
از رهبر انقالب نشنیده بودیم. ایشان سه 
بحث صدا، آهنگ و هندسه  خوانندگی و 
مهندسی خواندن را مطرح کردند. یک 

دنیا حرف در این نکات است؛ یعنی تو 
باید چیدمان کــارت را بلد باشی و یک 
اتــاق فکر بــرای خواندن خــودت داشته 
باشی. این نکات باید در خدمت محتوا 

قرار بگیرد.
* ذات هیئت، عرض ادب به حضرات 
معصومین است. نباید این مضمون گم 
شــود. ایــن مضمون اهمیت دارد. این 
مضمون اگر جاری شد، فرد خواه ناخواه 
ظلم ستیز می شود. بحث رهبر انقالب 
ایــن اســت که ایــن فضا را درک کنید و 
ــت انجام بدهید؛ حاال  کــارتــان را درس
این اشک و عرض ادب و حسین گفتن، 
ممکن است ۱۰ سال دیگر کار خودش 
را بکند و اثر وضعی اش را بگذارد. ایشان 
به خاطر وضعیت کنونی و شرایط زمانه، 
ــد. زمانه بر سر جنگ  توقع تبیین دارن

است، تعارف که نداریم.
ــر انـــقـــالب مــی گــویــنــد جــذب  ــب * ره
جــوان بسیار خــوب اســت. خــب، شک 
و حرفی در ایــن نیست، امــا بالفاصله 
می گویند نه به هر قیمتی! نباید نوآوری 
به هنجارشکنی تبدیل شــود. خود ما 
ــن مــوضــوع مستثنا  مــداحــان هــم از ای
ــرآن، شیطان این  نیستیم. به تعبیر ق
کار را برایت زینت می دهد تا فکر کنی 
در حال انجام کار زیبایی هستی، بعد 
ــودت را توجیه می کنی یا در مقام  خ

توجیه می گویی این جوری کردم.

 ۴ سناریوی بلومبرگ ازتاثیر
مذاکرات وین بر بازارجهانی نفت

بلومبرگ در گزارشی چهار سناریوی پیش روی مذاکرات وین و تاثیر 
آن ها بر بهای جهانی نفت را بررسی و پیش بینی کرد که در هر صورت 
بهای طالی سیاه از ۱۰۰ دالر فراتر خواهد رفت. در این گزارش آمده که 
نتیجه مذاکرات هسته ای ایران برای معامله گران بازار نفت اهمیت بی 
سابقه ای یافته است.بهای نفت خام در سال جاری میالدی با ۱۰ درصد 
افزایش به ۸۵ دالر در هر بشکه رسیده و بسیاری از تحلیل گران معتقدند 
که دیر یا زود و برای نخستین بار در هشت سال گذشته سه رقمی خواهد 
شد.بلومبرگ در ادامه این گزارش به بررسی سناریوهای محتمل و تاثیر 

آنان بر بازار نفت پرداخت.
در سناریوی اول دستیابی به یک توافق بهای جهانی نفت را به شدت 
کاهش خواهد داد.به گفته بانک آمریکایی بر این اساس بهای نفت تا نیمه 

سال جاری میالدی به ۱۲۰ دالر در هر بشکه خواهد رسید.
در سناریوی بعدی با وجود تکذیب صریح ایران، سخن از توافق موقت روز به 
روز بییشتر می شود. دفتر مشاوره انرژی انگلیسی اف جی ای )FGE( جزو 
موسساتی است که پیش بینی کرده است در توافق موقت نیز ایران  تا پایان 

سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بر فروش نفت خام خود خواهد افزود.
سناریوی  بعدی تدام وضعیت فعلی است که در چنین شرایطی بهای 
نفت خام برنت دریای شمال در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دالر 

افزایش خواهد یافت.

شکست احتمالی مذاکرات	 
شکست مذاکرات وین و خروج ایران یا یکی دیگر از قدرت ها از گفت و گوها 
شدیدترین رشد قیمت ها را رقم خواهد زد.در چنین شرایطی حمالت 
پهپادی و حمله به کشتیرانی در منطقه خاورمیانه افزایش خواهد یافت 
و در کنار نگرانی بازار از کفایت مازاد تولید کنونی برای جبران اختالالت 
احتمالی در بازار، حمالت مذکور به جهش بهای نفت می انجامد.به گفته 
گروه آمریکایی اوراسیا، اگر اسرائیل یا آمریکا برای نابودی اماکن هسته ای 
ایران دست به حمله ای بزنند، بهای نفت خام تا ۱۵ درصد افزایش می یابد 

و آن را به حدود ۱۰۰ دالر یا بیشتر در هر بشکه خواهد رساند.

ازمیان خبرها
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تازه های مطبوعات

انعکاس

همشهری – این روزنامه نوشت : ۸۰ درصد از کل  •
تسهیالت پرداختی بانک ها در پایان مهر امسال به 
مشتریان بانک ها در استان های تهران، اصفهان، 
خراسان رضــوی، مــازنــدران، فــارس، خوزستان 
و آذربایجان شرقی اختصاص دارد و ۲۰درصد 

باقی مانده بین ۲۴استان دیگر تقسیم می شود.
فرهيختگان- این روزنامه با اشاره به مذاکرات  •

وین و موضوع توافق موقت نوشت : توافق موقت 
احتماال به دلیل نداشتن اتکا به قطعنامه شورای 
ــورت از بین  امنیت، مانند تــوافــق۲۰۱۵، درص
رفتن می تواند به استداللی حقوقی برای بازگشت 
تحریم های شورای امنیت بدل شود. در این جا الزم 
خواهد بود در زمانی که مشروعیت توافق۲۰۱۵ 
از بین رفته است، توافق موقت نیز نابود شود تا 
تحریم های شورای امنیت مجدد برقرار شوند. البته 
این تنها مسیر احیای تحریم های شورای امنیت در 

توافق موقت نیست.
کيهان- این روزنامه نوشت : اتاق بازرگانی تهران  •

در جدیدترین گــزارش خود با اشــاره به اقدامات 
دولت سیزدهم در افزایش واکسیناسیون و بهبود 
وضع کشور درباره کرونا اذعان کرد که شاخص های 

اقتصادی طی امسال بهتر شده است.
شرق- این روزنامه نوشت : در زورآزمایی میان  •

موافقان و  مخالفان طرح صیانت از فضای مجازی، 
فعال کفه اقلیت تندرو حامی محدودسازی اینترنت 
سنگین تر بوده و خبرهای خوشی از متن نهایی 
منتشر نشده و نبود شفافیت بر ابهام ها  افزوده 
است... آخرین متنی که از این طرح منتشر شده 
است، تفاوت چشمگیری با متن های قبلی به ویژه 
طرح اولیه ای که سال گذشته خبرساز شد، دارد 
اما آن چه در یک  ماه اخیر در زمینه متن نهایی رخ 

داده مشخص نیست.
اعتماد- عباس عبدی در یادداشتی نوشت :  •

یکی از مشکالت اصلی دولــت سیزدهم فقدان 
نظریه مشخص اقتصادی است. دولت فعلی در عین 
نقدی که به دولت روحانی داشت، به غلط گمان 
می کرد که اگر بیشتر کار و کمتر فساد شود، مسئله 
مملکت حل خواهد شد. ولی فراموش کرد که اگر 
نظریه اقتصادی نداشته باشد هر چه بیشتر کار کند، 
بهره وری کمتر خواهد بود و چه بسا اتالف بیشتری 

می شود که عوارض آن از فساد کمتر نیست.

نــورنــيــوز خبر داد:"امـــیـــر ســرتــیــپ فـــرزاد  •
اسماعیلی، دستیار ویژه فرمانده کل ارتش در 
امــور پدافند هوایی، با حضور در منزل شهید 
سرهنگ ابوالفضل محقق نژاد، نخستین شهید 
مدافع سالمت ستاد ارتش، با خانواده این شهید 
واالمقام دیدار و گفت وگو کرد." در روزهای اخیر 
شایعاتی درباره امیر فرزاد اسماعیلی در فضای 
مجازی منتشر شده بود که انتشار عکس این دیدار 

ُمهر پایانی بر این شایعات بود.
انتخاب نوشت: کولسنیکوف  خبرنگار روزنامه  •

روسی "کامرسانت" که از چهره های رسانه ای 
ــاره دیدار  مقبول پوتین اســت، در گزارشی درب
رؤسای جمهور ایران و روسیه نوشت: ظاهرًا نه 
تنها شرایط ویژه قرنطینه برای دیــدار با پوتین 
شامل حال رئیس جمهور ایــران نشده، بلکه او 
قبل از دیدار با همتای روسی خود تست PCR را 
هم انجام نــداده است؛البته می توان حدس زد 
که این دیدار برای رئیسی نیز بسیار مهم بوده و به 
همین دلیل او بدون توجه به شرایط دشوار شیوع 
کرونا درمسکو، سفر به روسیه را در دستور کارش 

قرار داده است.
همشهری آنالین  نوشت: محمدعلی زلفی گل  •

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در واکنش به اخراج 
برخی از استادان اظهار کرد: روند جذب اعضای 
هیئت علمی و تبدیل وضعیت آن ها و ارتقای 
هیئت علمی آن ها یک روش علمی و سیستماتیک 
است که در هر دانشگاهی انجام می شود. در 
گرفته  سیاسی  تصمیمات  مــا  دانــشــگــاه هــای 
نخواهد شد. ما هم سعی کنیم این ها را سیاسی 
نکنیم .دانشگاه ها باید استقالل خودشان را 

داشته باشند.
فردا نيوز نوشت:جواد امام ،فعال سیاسی  •

ــاره انتشار نامه سرگشاده از  اصالح طلب درب
طرف سیدمحمد خاتمی به مــردم   گفت:خبر 
این نامه تکذیب می شود، برخی به دنبال آن 
بودند که وجود نامه را به مالقات ایشان با آقایان 
ناطق نوری، روحانی و سیدحسن خمینی نسبت 
دهند اما این نامه به هیچ عنوان صحت ندارد. 
آقای خاتمی قبال دغدغه هایش را منعکس کرده 
و هرجایی احساس کند که حرفی برای گفتن 
دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم منعکس 
می کند.طی روزهای گذشته برخی کانال های 
خبری با اشاره به دیدار روحانی، ناطق نوری و 
خاتمی نوشته بودند که رئیس دولت اصالحات 
قرار است طی چند روز آینده نامه ای سرگشاده  

منتشر کند.
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رئیسی:دشمن به دنبال ادامه تحریم با تحریف 
است

ستاد  جلسه  در  رئیسی  ابراهیم  سید  ا...  آیــت 
بزرگداشت دهه فجر با تأکید بر دعــوت و تبیین 
خوبی ها و نهی از زشتی های سیاسی، اقتصادی، 
صحنه سازی،  درمقابل  فرهنگی  و  اجتماعی 
شایعه پراکنی و فضاسازی های تحریف آمیز، اظهار 
کرد: امروز دشمن به دنبال ادامه تحریم با تحریف 
است. در مقابل تحریف و برای غلبه بر آن باید تبیین 
درست انجام شود و در این زمینه شورای هماهنگی 
مهمی  و  حساس  جایگاه  از  اســالمــی  تبلیغات 
برخوردار است. رئیس جمهور تصریح کرد: امروز 
هر حرکتی در جهت امیدآفرینی در بین مردم حرکت 
در جهت راهبرد جمهوری اسالمی ایران است و هر 
حرکتی در جهت ایجاد یأس و ناامیدی حرکت در 

جهت راهبرد دشمن است. رئیسی 
تأکید کرد: ۲۲ بهمن جلوه امید 
در بین مردم و قله و جلوه تحول 

است که باید تــداوم یابد./
فارس

سیدمهدی صدرالساداتی از خلع لباس خود 
خبر داد

سیدمهدی صدر الساداتی در صفحه اینستاگرام 
خود خبر داد که دادگاه ویژه روحانیت او را به طور 
دایــم خلع لباس کــرد. صدر الساداتی در صفحه 
اینستاگرام خود توضیح داده است: »دادگاه ویژه 
روحانیت در حکم تجدید نظر به خاطر شکایت 
مجدد سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل توهین 
به رئیس این سازمان در کامنت های یکی از پست 
هایم، دوباره مرا محکوم کرد و این بار به خاطر هتک 
حیثیت و شئون روحانیت برایم حکم خلع لباس 
دایم روحانیت صادر کــرد.« صدر الساداتی بیان 
کرده است: »دادگاه ویژه روحانیت در حکم تجدید 

نظر در پرونده دانشگاه الزهرا با عنوان 
اتهامی ممانعت از حق با ذی حق 
نشان دادن افرادی که ذی حق 

نیستند، دوبــاره مرا محکوم به 
جزای نقدی کرد.«/شفقنا

تمایل الهام علی اف به مشارکت ایران در 
بازسازی قره باغ

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در دیدار با یک 
هیئت بلند پایه ایرانی در باکو از تمایل به مشارکت  
شرکت های ایرانی در بازسازی اراضــی آزاد شده 
ــه نوشته خبرگزاری »ترند نیوز« »الهام  خبر داد.ب
علی اف« در دیــدار با هیئتی به سرپرستی »رستم 
قاسمی« وزیر راه و شهرسازی ایران و رئیس مشترک 
کمیسیون   بین دولتی همکاری های اقتصادی 
ایران و جمهوری آذربایجان گفت: »مطمئن هستم 
آینده نزدیک فعالیت  ایرانی در  که شرکت های 
خود را در اراضی  آزاد شده آغاز خواهند کرد.«علی 
اف چندی قبل نیز در آستانه سال نو میالدی گفته 

بود؛ روابط دوستانه و مشارکتی در 
جریان تماس های منظم و تبادل 
نظر با دیگر همسایگان، ایران 

و گرجستان توسعه بیشتر 
یافته است. «/فارس

چهره ها

هادی محمدی – سخنان دو روز پیش حسین 
امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان همان 
طور که پیش بینی می شد با واکنش هایی همراه 
بود که گاه مستقیم از سوی روس ها و آمریکایی 
ها بیان شد و گاه غیر مستقیم با فریاد انگلیسی 
ها به گوش رسید اما هر چه بود توانست تحولی 
در حوزه مذاکرات ایجاد کند و حاال همه مطمئن 
هستند که ایران هم به دنبال یک توافق است و 
حاضر نیست به خاطر مذاکره نکردن با واشنگتن 
باعث بن بست یا شکست مذاکرات شود البته یک 
شرط دارد ، شرطی که علی شمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشورمان در یک توئیت کوتاه که 
این بار به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته بود، 
بیان کرد که تغییر مسیر گفت وگوی ایران و آمریکا 
از حالت غیرمستقیم و مکتوب به مذاکره مستقیم 
تنها زمانی اتفاق می افتد که توافق خــوب در 
دسترس باشد.به هرروی،بحث مذاکره مستقیم 
خیلی وقت است که مطرح بوده و همیشه موافقان 
و مخالفانی داشته است. بسیاری از تحلیل گران 
داخلی با اشاره به این که اختالف اصلی در قضیه 
برجام بین ایران و آمریکاست و تا این دو مشکالت 
خود )مشکالت مربوط به برجام و نه همه موارد 
اختالفی( را مستقیم حل نکنند، گره از این کار باز 
نخواهد شد. از طرف دیگر گروهی تاکید داشتند 
که چون آمریکا از برجام خارج شده و بدعهدی 
کرده نباید اجازه داد که سر میز مذاکره برگردد و 
مذاکره غیرمستقیم را عامل تحقیر طرف آمریکایی 
می دانستند. نظر تیم مذاکره کننده تا پیش از 
این به گروه دوم نزدیک تر بود و از مواضع ایران 
این طور بر می آمد که به رغم عالقه و حتی اصرار 

آمریکایی ها حاضر به پذیرش مذاکره مستقیم 
نیستند. اکنون اما به نظر می رسد که وضعیت تا 
حدی با توجه به گفته های اخیر امیر عبداللهیان 
تغییر کرده است.این سیاست ایران احتماال در 
پی آن اتخاذ شده که در هفته های آینده معلوم 
شد با رویه موجود )یعنی مذاکره غیرمستقیم( 
توافق جامع و پایداری که ایران می خواهد به این 
زودی ها حاصل نمی شود و آن توافق موقتی که 
آمریکایی ها پیشنهاد می دهند نیز با مصلحت 
ایران نمی خواند و شدنی نیست. از ظواهر امر 
نیز این طور برمی آید که تیم آمریکایی تا اندازه ای 
تغییر رویه داده و نمی خواهد از این فرصت بگذرد. 
گذشته از تغییرات امیدوارکننده ای که در ترکیب 
هیئت مذاکره کننده آن ها ایجاد شده و کنار رفتن 
چهره های تندروتر شاهد مواضع صریحی مبنی 
بر استقبال از مذاکره مستقیم هستیم. مثال جن 
ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفته: »واشنگتن 
آمــاده مذاکرات مستقیم و فــوری با ایــران برای 
پیشبرد مذاکرات هسته ای است«.ند پرایس 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز بیان کرده: 
»ما دنبال این هستیم فورا این دیپلماسی را به کار 
ببندیم و به وضوح گفته ایم که تعامل مستقیم در 

خدمت این اهداف خواهد بود.«

هنوز اتفاق خاصی نيفتاده است	 
با این حال یک منبع ایرانی نزدیک به تیم مذاکرات 
هسته ای در وین در گفت وگو با خراسان تصریح 
کرد: به رغم سخنان وزیر خارجه درباره مذاکرات 
ایران و آمریکا،  فعال در این زمینه تصمیم گیری 
تازه ای نشده و  هم اینک مسیر ارسال و دریافت 

مکتوب نظرات به طور کارآمد انجام می شود.
وی تاکید کرد : تا زمانی که این اطمینان وجود 
نداشته باشد که چنین دیــداری دستاوردی به 
همراه خواهد داشــت و به دستیابی به توافقی 
خوب کمک خواهد کرد، نیاز یا ضرورتی برای 
انجام گفت وگوی مستقیم وجود نخواهد داشت. 
موضع جمهوری اسالمی ایران از ابتدا این بوده 
که ایــران حاضر نیست صرفا بــرای گرفتن یک 
عکس یادگاری یا مانور تبلیغاتی دیداری انجام 
دهد. تاکتیک ها یا فرمت های مذاکراتی زمانی 
برای ایــران دارای ارزش و موضوعیت خواهند 
بود که این اطمینان وجــود داشته باشد که به 
حصول نتیجه مطلوب کمک می کنند.این منبع 
آگاه همچنین درباره آخرین وضعیت مذاکرات 
گفت: در دو روز گذشته، با هدف افزایش سرعت 
پیشرفت گفت وگوها و با توجه به این که مباحث به 
مرحله ای رسیده که عبارات باقی مانده به خصوص 
در حوزه تضمین ها نیازمند تصمیم گیری و تعیین 
 )drafting( تکلیف هستند، جلسات نگارش متن
که پیش از این در سطح کارشناسی )جلسات دو و 
چندجانبه یا کارگروه ها( برگزار می شد، در سطح 
رؤسای هیئت ها و با حضور ایران، اتحادیه اروپا و 
تمام اعضای گروه ۱+۴ برگزار شده و به ویژه در 
حوزه تضمین ها توانسته اند برخی اختالف نظرها 
را کاهش دهند و موارد نیازمند تصمیم گیری را 
مشخص کنند.وی افزود : در حوزه راستی آزمایی 
نیز جلسات نگارش متن با حضور مذاکره کنندگان 
ــران، اتحادیه اروپــا و سه کشور اروپایی  ارشد ای
برگزار شده است، چرا که بخش قابل توجهی از 
فرایند راستی آزمایی از طریق سنجش آزادی 
تجارت و مراوده با طرف های اروپایی انجام می  
شود. البته هنوز بخش هایی از موضوعات نیازمند 

بحث بیشتر و اتخاذ تصمیم است.

روس ها چه می گویند ؟	 
اما مگر می شود چنین سوژه داغ خبری مطرح 
شود و آقای  میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی واقع در وین ساکت 
بماند . اولیانوف نیز در واکنش به سخنان اخیر 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در 
توئیتی نوشت: مذاکره مستقیم در سطح پیشرفته 

مذاکرات وین می تواند مفید واقع شود.

هياهو برای هيچ؟ 	 
همزمان نورنیوز،رسانه نزدیک به شورای عالی 
امنیت ملی نوشت:گرچه برخی تالش کردند 
اظهارات اخیر وزیــر امــور خارجه را ابــراز عالقه 
ــرای مــذاکــره با آمریکا تعبیر کنند اما  ایـــران ب
توجه دقیق به صحبت های امیرعبداللهیان و 

همچنین متن توئیت شمخانی نشان می دهد 
که موضع تهران در مذاکرات وین صرفا تالش 
برای دستیابی به توافق خوب است.به نوشته 
نورنیوز،اظهارات وزیر خارجه بالفاصله با کلیدواژه 
»آمادگی ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا« از 
سوی برخی رسانه های داخلی و خارجی منتشر 
شد و بازتاب گسترده ای را نیز به دنبال داشت.
در فاصله کوتاهی پس از انتشار صحبت های 
امیرعبداللهیان، سخنگویان کاخ سفید و وزارت 
خارجه آمریکا به آن واکنش نشان داده و ضمن 
استقبال از گفت وگــوی مستقیم میان تهران 
و واشنگتن آن را در پیشبرد مــذاکــرات جاری 
در وین مفید دانستند.در حالی که همچنان 
واکنش های داخلی و خارجی به اظهارات وزیر 
خارجه کشورمان ادامه دارد، »علی شمخانی« دبیر 
شورای عالی امنیت ملی با انتشار توئیتی بدون 
اشاره به موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا، صرفا 
بر امکان »تغییر روش ارتباط با هیئت آمریکایی 
حاضر در وین« در صورت در دسترس بودن توافق 
خوب تاکید کرد.اگرچه برخی رسانه ها و اصحاب 
قلم در داخل و خارج از کشور با کم توجهی یا تعمد 
تالش کردند اظهارات وزیر امور خارجه را ابراز 
عالقه ایــران برای مذاکره با آمریکا تعبیر کنند 
اما توجه دقیق به صحبت های امیرعبداللهیان 
و همچنین متن توئیت شمخانی که با شفافیت 
بیشتری به موضوع پرداخته، نشان می دهد که 
موضع جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات وین 
چنان چه از ابتدا بیان شده بود صرفا تالش برای 
دستیابی به توافق خوب است و مذاکره زیر فشار، 
مذاکره برای مذاکره  یا وقت کشی و بهانه جویی 
برای فرار از پذیرش تعهدات از سوی طرف غربی 
را بر نمی تابد.ایران پیش از این در جریان مذاکرات 
منتهی به توافق برجام نیز در قالب ۱+۵  یا به 
طورمستقل با آمریکا مذاکره داشته و نشان داده 
در زمانی که منافع کشور ایجاب کند از مذاکره با 
دشمن نیز ابایی ندارد اما این شرایط در صورتی 
محقق می شود که مجموعه شرایط برای دستیابی 
به توافق خوب فراهم شده باشد و مذاکره، الزامی 
برای نهایی سازی توافق مد نظر ایران قلمداد شود.
اشاره دبیر شورای عالی امنیت ملی به این واقعیت 
که »تاکنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین 
با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده و نیازی 
به بیش از این نبوده و نخواهد بود«، حاکی از این 
واقعیت است که گرچه روند مذاکرات در ریل نسبتا 
مناسبی قرار گرفته و در مسیر پیشرفت است اما 
از نظر ایران به دلیل تداوم رفتار زیاده خواهانه و 
غیرسازنده آمریکا هنوز با دستیابی به توافق خوب 
فاصله داریم و از این رو الزامی برای گفت وگوی 

مستقیم وجود ندارد.  

رایزنی های احتماال مستقیم؟  
واکنش ها به احتمال دیدار رودرروی ایران و آمریکا در وین اوج گرفته است.با این حال نور نيوز نوشت: 
گرچه روند مذاکرات روبه جلوست اما هنوز با دستيابی به توافق خوب فاصله داریم، فعال دليلی برای 

گفت و گوی مستقيم وجود ندارد 

ــت برای   مــجــاور- تدوین بسته ۱۰ بندی دول
حمایت از بازار بورس، حال و روز مطلوب ارز در 
کشور،  نتایج سفر اخیر رئیس جمهور به مسکو و 
خبرهای خوب دولت برای دهه فجر  از مهم ترین 
بخش های اظهارات روز گذشته علی بهادری 
جهرمی سخنگوی دولت  بود که در ادامه مشروح 
آن را می خوانید.*در سفر رئیسی به روسیه هم در 
موضوعات دو جانبه و چند جانبه در تمامی مسائل 
مباحث متعددی مطرح شد. توافقات گسترده و 
اشتراکات عمیقی مطرح شد و قراردادهایی در 
حوزه نفت و راه آهن در این سفر منعقد شد.* خط 
اعتباری ۵ میلیاردی و توافق برای افزایش آن تا ۱۰ 
میلیارد دالر از دستاوردهای سفر رئیس جمهور 
به مسکو بود. در خصوص توسعه صادرات اقالم 
صیفی نیز مقدمات آن فراهم شده تا مشکالت در 
این زمینه حل شود و صادرات افزایش یابد. مردم 
به زودی شاهد آثار و نتایج سفر رئیس جمهور به 
روسیه خواهند بود.* چندین خبر خوب هم در 
دهه مبارک فجر برای مردم داریــم که در بخش 
های مختلف به اطالع مردم خواهد رسید. *باید به 
دو خبر خوب اشاره کنم... اول در حوزه اقتصادی 
این که وعــده های رئیس جمهور بــرای تسهیل 
پرداخت وام به مردم عزیز محقق و عملی شد و کلیه 
 B متقاضیان تسهیالت خرد که رتبه اعتباری آن ها
A، و C است، می توانند تا سقف ۵۰ میلیون تومان  
بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و 
نیز برای دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، 
باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر 
از حقوق به همراه یک سفته یا چک، اقدام و وام 
دریافت کنند.*خبر خوب دوم این که وعده رئیس 
جمهور برای استرداد سود مازاد بانکی به نقطه 
عملیاتی و اجرایی رسید و اگر نرخ سود تسهیالت 
بانک ها باالتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار 
باشد، بانک ها مکلف هستند مبلغی را که برای 
این منظور گرفتند برگردانند.*  آمار فروش نفت 
و بازگشت ارزهای ناشی از آن قابل قبول است. 
مراجعه به سامانه نیما نشان می دهد دولت در 

تامین ارز با هیچ گونه مشکلی رو به رو نیست. برای 
فروش نفت به دولت اعتماد شود و نه به افرادی که 
اطالع ندارند.در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره 
آمار فروش نفت گفت: در شرایط جنگ اقتصادی 
جزئیات قراردادها و نحوه فروش و استردادها به 
صالح نیست.البته رئیس جمهور بارها تأکید کرد 
که دولت اجازه نخواهد داد تحریم ها مانع فروش 

نفت و توسعه صادرات شود.

توکلی - »حسین فریدون « بــرادر رئیس 
ــون در حــال  ــن ــم اک ــه ه ــق ک ــاب جــمــهــور س
گذراندن محکومیت ۵ ساله خود در زندان 
اوین است. حاال اما اظهارات چند روز قبل 
برگزاری  جریان  در  دادستانی   نماینده 
دادگــاه شرکت کروز نام او را دوبــاره بر سر 
زبان ها انداخته است. نماینده دادستانی 
دراظــهــاراتــی جنجالی  از ارتباط حسین 
فریدون با این شرکت خبرداد و اعالم کرد که 
برادر رئیس جمهور سابق از مدیران  شرکت 
کــروز رشــوه دریــافــت کــرده اســـت:» طبق 
گـــزارش اطــالعــات سپاه انتقال مبلغ 6 
میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال 
در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریالی 
بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت 
کروز انجام شده و به تایید حمید کشاورز 
توچایی رسیده است. طبق رد یابی ها مبالغ 
مذکور به منظور انتخابات به حسین فریدون 
و مرتبطین او پرداخت شده است.« موضوعی 
ــرد و حتی  کــه ســر وصـــدای زیـــادی بــه پــا ک
باعث شد که ذبیح ا...خدائیان  سخنگوی 
دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته 
خود به این موضوع ورود کند و از احتمال 
محاکمه مجدد برادر رئیس جمهور سابق 
خبربدهد:» حسین فریدون با هدف اجرای 
حکم قطعی که قبال صادر شده بود در زندان 
به سر می برد. در جریان رسیدگی به پرونده 
شرکت کــروز نماینده دادستان در ضمن 
قرائت کیفرخواست مواردی را مطرح کرد 
مبنی بر ایــن که به حسین فریدون رشوه 
پرداخت شده است، با پیگیری های انجام 
شده ظاهرا در این خصوص پرونده  ای مفتوح 
است. هم اکنون این پرونده منتهی به صدور 
جلب دادرسی  یا کیفرخواست نشده است.« 
خدائیان همچنین تاکید کرد :»  اگر چنان 
چه دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد   
به احضار وی اقــدام خواهد شد. این طور 

کروز  شرکت  کیفرخواست  در  که  نیست 
نام وی به عنوان متهم قید شده باشد، بلکه 
با توجه به مطالب و مدارکی که در پرونده 
ارائه شده است، پرونده این بخش به صورت 
جداگانه از پرونده کروز رسیدگی می شود و 
بستگی به این دارد که بررسی کنیم میزان 
ــت.« این  ــدارک به چه شکل اس ــل و م دالی
مــوضــوع امــا از ســوی حسین فــریــدون بی 
پاسخ نماند و  او در جوابیه ای برای روزنامه 
ایـــران، مــاجــرای دریــافــت رشــوه از شرکت 
کروز را   تکذیب کرد:» اینجانب آقای حسین 
فــریــدون هیچ گونه آشنایی و ارتباطی با 
شرکت قطعه سازی کروز نداشته و ایشان را 
نمی شناسم. بنابراین ادعای دریافت مبلغی 
توسط اینجانب از مدیران شرکت مذکور 
بابت انتخابات مجلس، کاماًل بی اساس و 
بدین وسیله تکذیب می شود.« اما ماجرای 
فریدون به جنجال ارتباط او با شرکت کروز 
ــوه اش از ایــن شرکت  و اتهام دریــافــت رش
ختم نمی شود و نمایندگان مجلس چندی 
قبل  طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست 
جمهوری در دوره آقای روحانی را تصویب 
کردند که بر اســاس آن قــرار است از نقش 
رئیس دفتر آقــای روحانی، تیم اقتصادی 
دولت "در توزیع میلیاردها دالر ارز و طال و 
هدر رفتن آن" و نقش حسین فریدون برادر 
رئیس جمهور در مذاکرات اتمی تحقیق 
شــود. حال باید منتظر ماند و دید که پای 
برادر رئیس جمهور سابق دوباره به دادگاه 

بازخواهد شد یانه. 

در انتظار خبرهای خوش دولت در دهه فجر 
سخنگوی دولت: آماده بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان به شکل متقابل 

 هستيم،مردم به زودی شاهد آثار و نتایج سفر رئيس جمهور 
به روسيه خواهند بود 

احتمال محاکمه مجدد فریدون به اتهام دریافت رشوه 
سخنگوی قوه قضایيه: در کيفرخواست پرونده کروز نام حسين فریدون 

 به عنوان متهم نيست اما اگر نقش اش در این پرونده
 ثابت شود، احضارش می کنيم! 

بدون تیتر

رئیس جمهور به منظور تحکیم و تقویت ارتباط 
ریاست جمهوری با مراجع عظام تقلید، ائمه جمعه، 
علمای بالد، حوزه های علمیه و دیگر شخصیت های 
روحــانــی، در احکام جداگانه ای حجت االسالم 
حجت االسالم  و  تقوی  ــا  رض سید  والمسلمین 
ــی را  والمسلمین محمد حاجی ابوالقاسم دوالب
به عضویت »شــورای هماهنگی ارتباطات ریاست 

جمهوری با حوزه و روحانیت« منصوب کرد.



مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

»دروغ رو که همه می دونن چه کار زشت و گناه بزرگیه،  
هر اسمی هم مثل خالی بندی، الکی، شوخی و ... بذاریم 
روش، باز چیزی از حرام بودنش کم نمی کنه«، »یکی از 
چیزهایی که در زندگی شهری خیلی با اون درگیریم، 
چیه؟ ترافیک، آلودگی هوا و ...، بله، اینا هم هست ولی این بار می خواهیم 
درباره آپارتمان نشینی حرف بزنیم... در این بین اگر شارژ ندین به خاطر 
سهمی که از امکانات مشترک ساختمان استفاده می کنین، مدیون هستین 
...«، رشوه، وصیت نامه، با اموال پیدا شده چه کنیم؟ و ... موضوعاتی هستند 
که هر روز چندین بار در ویدئوهایی یک دقیقه ای از شبکه 3 پخش می شوند. 
ویدئوهایی سرگرم کننده که با ارائه ای متفاوت، مورد توجه و استقبال هم 
قرار گرفته است. به همین بهانه به سراغ »مجید خسروانجم«، کارتونیست 
و ایده پرداز اصلی این ماجرا رفتیم تا برای مان از این سبک جالب آموزش 
احکام، فرهنگ سازی، ترویج سبک زندگی صحیح با شوخی و سرگرمی 

بگوید و این که چه روالی برای ساخت آن ها طی شده است؟

»والز«، سنتی برای استادکار شدن 
در اروپا

جوانان اروپایی بعد از یادگیری حرفه هایی مثل نجاری، آهنگری، خیاطی 

و ...برای رسیدن به درجه استادی باید با لباس و عصایی مخصوص ترک دیار 

کنند، ماجرا چیست؟

در روزگاری که ارتباطات محدود مانع 
از گسترش حــرفــه هــا و مــهــارت هــای 
شغلی می شد، سنتی عام المنفعه به 
نام »والز« در سرتاسر اروپا شکل گرفت 
که از طریق آن صنف های مختلف به 
تبادل کار و  تجربه پرداختند. هرچند 
در لغت فارسی این کلمه به دوره گــرد 
معنا می شود، امــا در عمل تفاوتی از 
زمین تا آسمان با آن دارد. بدین نحو 
که پیشه ورزان در مناطق آلمانی زبان 
در قرون وسطی، مدت ها قبل از ظهور 
اولین اتحادیه های صنعتی و جنبش های 

کارگری در قرن نوزدهم، شروع به سازمان دهی خود در اصناف و شرکت های تولیدی 
کردند. آن ها با پیروی از چیزی شبیه فتوت نامه، در صدد کسب و انتقال تجربه زندگی 
حرفه ای به آدم ها و مناطق مختلف برآمدند. این سنت رایج دراروپا به خصوص آلمان مختص 
جوان هایی است که در یکی از مهارت های حرفه ای مثل بنایی، نجاری، آهنگری، زرگری، 
خیاطی، نانوایی و ... کارآموزی می کنند و پس از موفقیت در امتحان پایانی برای رسیدن 
به درجه استادی باید با لباس و عصای مخصوصی ترک دیار کنند. نقل است که در قرن ۱۵ 
میالدی این سفر برای استادکار شدن اجباری بوده و حتی گاهی تا ۱2سال طول کشیده 

است. در مینی پرونده امروز زندگی سالم، بیشتر با این سنت متفاوت آشنا خواهید شد.
   آداب  و  رسوم انجام این سنت

هر پیشه ور شب قبل از حرکت از خانه، به طور سنتی یک مهمانی را برای خداحافظی با خانواده و 
دوستان برگزار می کند. در طول این شب، سوراخی در الله گوش او ایجاد و گوشواره مخصوصی 
در آن گذاشته می شود و هر فردی هم ملزم است تا پایان سفر آن را برگوش داشته باشد. طبق 
رسوم، مردم آلمان بر این باور ند که هر کس قوانین سفر را زیر پا بگذارد، گوشواره اش پاره و آن فرد به 
گوش شکاف معروف می شود، اصطالحی که مدت هاست در زبان آلمانی برای کالهبردار استفاده 
می شود. صبح روز بعد از مهمانی، فرد یک یادگاری باارزش را در نزدیکی زادگاهش دفن   و سپس از 

تابلوی محدوده شهر خود عبور می کند.
   سفری با قوانین سخت گیرانه

این سنت که در طول سال های نازی 
ممنوع و بعد تحت رژیم کمونیستی در 
آلمان شرقی قابل اجرا نبود، درحال 
احیای مجدد است. هم اینک هفت 
انجمن »بـــرادری« صنفی فقط در 
آلمان فعال است تا جوانان تازه کار را 
برای این سفر هیجان انگیز حمایت 

کند. سفر این افراد که در زبان آلمانی بهGesellen  معروف اند، قوانین سخت گیرانه مربوط به خود 
را دارد، قوانینی که در آن فرد باید مجرد، بدون فرزند، بدون بدهی، زیر 30سال، بدون محکومیت 
قبلی، بدون استفاده از فناوری یا هرگونه وسایل حمل ونقل باشد. همچنین این افراد اجازه ندارند 

نزدیک تر از 50کیلومتری شهر خود هم باشند.
   بیکار بودن بیش از یک هفته؛ ممنوع

این سفر سه ساله و یــک روزه این گونه است که این افــراد هرجایی می توانند بروند و با یکی از 
مهارت های حرفه ای مثل بنایی، نجاری، آهنگری، زرگری، خیاطی، نانوایی و ... کارآموزی 
کنند. این افراد روزانه ملزم هستند هشت ساعت کار کنند، مثال طی مسیر با کار موقت درکافه ها 
و مهمانخانه ها یا مزرعه ها و کارگاه ها روزگار می گذرانند. این افراد نباید بیش از یک هفته بدون 
کار بمانند و نباید بیش از شش ماه را در یک مکان سپری کنند. در بیشتر اوقات، مردم با دادن جای 
خواب و غذا از این گونه افراد حمایت می کنند. با این حال بعد از پایان این سنت و برگشتن به خانه، 
این افراد موظف اند به پاس حمایت و همراهی مردم در طول سفرشان هر ساله در کارهای عام 
المنفعه ای که صنف مختص به خودشان انجام می دهد، از جمله ساخت درهای یک مدرسه یا سقف 

یک مهدکودک و ... شرکت کنند.
   لباس های نمادین و پیام هایش

لباس های این افراد هم بر اساس این که مربوط به کدام انجمن و صنف هستند، تفاوت های ظریف 
و نمادینی دارد ولی به طور کلی پوشیدن این لباس در مألعام الزامی و نوعی آگهی برای حرفه 
آن ها محسوب می شود. همچنین عالمت همبستگی و پایبندی به سنت کار صنفی در فرهنگ 
اروپایی به حساب می آید. هشت دکمه روی جلیقه برای ساعات کاری در روز و شش دکمه روی کت 
نشان دهنده شش روز کاری در هفته است. رنگ لباس هرکدام از این افراد، بیانگر حیطه حرفه ای 
آن هاست؛ بدین نحو که رنگ مشکی مربوط به نجاری، رنگ قرمز برای نقاش ها، رنگ آبی برای 
 Deckel آهنگری و طوسی برای سنگ بری است. این لباس همچنین شامل یک کاله، معروف به

)به معنای پوشش( و یک عصاست که هر فرد خودش آن را می سازد.
   تاثیرات کرونا روی »والز«

در سال 2014، والز در فهرست میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو ثبت و اهمیت فرهنگی پایدار و 
جایگاه منحصر به فرد آن در سراسر جهان بر همگان روشن شد. بعد از همه گیری کووید19، نهاد 
اروپایی که بر دوره های سفرهای حرفه ای نظارت می کند دستورالعمل هایی را برای این اعضا 
صادر کرد تا این افراد عالوه بر قوانین سخت گیرانه قبلی، مجبور به رعایت قوانین و محدودیت های 

کرونایی هم باشند و این سنت همچنان ادامه دارد.

نجاتشکوندی|روزنامهنگار

پرونده

گفت و گو با »مجید خسروانجم«، کارتونیست و ایده پرداز 
ویدئوهای »احکام به زبان ساده« که از سختی های ترویج 

سبک زندگی با زبان سرگرمی می گوید
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نوع این ویدئوها، رئال مونشن است
خسروانجم در ابتدای گفت و گو درباره این ویدئوها اظهار می کند: »من نزدیک پنج سال است که در حوزه رئال مونشن به همراه 
چند نفر از دوستان تدوینگر، تصویربردار و ... مشغول فعالیت هستم. از یک سال پیش، امور مذهبی و شرعی را به صورت 
رئال مونشن کار می کنم و نوع این ویدئوهایی که از شبکه 3 پخش می شود، رئال مونشن است. عالوه بر کشیدن کارتون ها، 
ایده پرداز اصلی این کار هم خودم هستم. البته به طور کلی با »ابوالفضل باقری« دو نفری با هم کار می کنیم. تدوین، میزانسن و 

تصویربرداری با ابوالفضل باقری است، ایده پردازی محتوایی هم تقریبا با هر دو نفرمان و اجرا هم با من است«.

از ترویج سبک زندگی با رویکردی 
سرگرم کننده کیف می کنم

او در پایان می خواهد از احساس خودش دربــاره این کار بگوید و 
چند جمله ای را هم با مردم در میان بگذارد: »من مکلف به تالش 
هستم. این که بعضی ها از این رئال مونشن ها تعریف می کنند، لذت 
می برم و امیدوارم که این نوع ارائه برای مطالب حوزه سبک زندگی 
با رویکرد سرگرمی و شوخی، تاثیرگذار باشد و خودم از این کار 
کیف می کنم. اما این را هم باید بگویم ما مخاطبی در ایران داریم 
که به دلیل تاثیر رسانه هایی که کارشان را خوب بلدند، دو تا اتفاق 
برای شان افتاده است. اول این که اعتمادبه نفس فردی بسیار باالیی 
دارند، کار خاصی هم بلد نیستند اما حق خودشان می دانند که در 
یکی از بهترین شهرهای جهان زندگی کنند. دومی ها در مقابل 
این دسته هستند، اعتمادبه نفس اجتماعی بسیار پایینی دارند، 
یعنی می گویند ما اصال نمی توانیم، هیچ کاری نمی توانیم بکنیم، 
هرگز نمی توانیم موفق شویم و پیشرفت کنیم. از این میم ها هم در 
شبکه های اجتماعی زیاد می بینیم که تفریحات ما، تفریحات آن ها، 
مجری ما، مجری آن ها، ماشین ما، ماشین آن ها و ... . این دوتا با 
هم در جامعه ما ترکیب شده و شرایط عجیبی را به وجود آورده 
است. من یکی از دغدغه هایم برای فرهنگ سازی همیشه با 
دانشجوها و دانش آموزانم همین است که ابتدا یک آینه بگذارم 
جلویشان تا به آن ها بگویم که ببینید دقیقا کجا هستید، یک 
نگاهی به پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم 
بیندازید. این که ما در قعر جهان هستیم، اصال نکته 
درستی نیست. حاال شما فکر کنید در چنین 
شرایطی بخواهید دستورالعمل اجتماعی 
و سبک زندگی و درســت زنــدگــی کــردن 
بدهید. مثال در بحث زباله ریختن در کف 
خیابان، آیا مسئوالن هستند که این کار را 
می کنند؟ طبیعتا من و شما هستیم که این 
کار را می کنیم. گاهی من و تو هستیم که 
رشوه می گیریم بنابراین یک آن هایی درست 
کردیم و همه مشکالت کوچک و درشت را 
به پای همان ها می اندازیم. این اصال درست 
نیست و باعث می شود که فرهنگ سازی در 

کشور بی ثمر یا خیلی سخت شود.«

بابت این ویدئوها، دستمزدی نمی گیریم
از این کارتونیست خوش ذوق درباره هزینه های ساخت چنین ویدئوهایی و درآمدش از این کار می پرسم که 
می گوید: »هزینه هایش بستگی به عوامل زیادی مانند تعداد پالن ها، نیاز به آکسسوار و ... دارد. وسیله ای 
داشتیم که برای ساخت یک ویدئو یک ثانیه از آن استفاده کرده ایم و بعدش از کادر بیرون رفته اما همان شده 

بود یک میلیون تومان. به جز این ها، بقیه هزینه ساخت مربوط به دستمزدهاست. برای همین هزینه ها خیلی 
متفاوت است. اما درباره این کاری که برای شبکه 3 تولید می کنیم، بودجه ای که به ما می دهند تقریبا با هزینه های 

جانبی برابری می کند و بچه ها هیچ دستمزدی دریافت نمی کنند. تا امروز، تقریبا 40 قسمت پخش شده و االن هم 
مشغول ضبط 8 یا 9 قسمت آخر آن هستیم. قرار ما با شبکه، ضبط 50 آیتم بوده است.«

ساخت هر رئال مونشن یک 
دقیقه ای، یک هفته طول می کشد

از او درباره نحوه ساخت این ویدئوها هم می پرسم که چه مراحلی 
برای تولید هر کدام شان اتفاق می افتد و تقریبا چقدر زمان می برد؟ 
خسروانجم این طور پاسخ می دهد: »ابتدا یک سری داده برای تولید 
محتوا می آید، مثال ما می خواهیم در یک دقیقه، درباره دروغ مصلحتی 
ویدئو بسازیم. تمام این داده ها باید به یک متن یک دقیقه ای تبدیل و 
سپس ایده رئال مونشن روی متن بررسی شود. در مرحله بعد، برای هر 
جمله باید یک میزانسن طراحی و چیده شود. بعد آکسسوار)وسایل 
و اثاثیه ای که در صحنه و دکور از آن استفاده می شود( در صورت 
نیاز برای آن خریده می شود. بعدش هم یک سری کارهای طراحی 
مثل دوربری و ... انجام می شود، اتود زده می شود و می رویم برای 
ضبط. همان طور که متوجه شدید، دوربین در باال قرار می گیرد، 
من و ابوالفضل در تمام این مراحل حتی در دقیقه 90 موقع ضبط، 
گاهی متن یا میزانسن را عوض می کنیم، چندین بار عوض می کنیم، 
دوباره خروجی کار را می بینیم تا اگر حالت دیگری با نمک تر است، 
آن را انتخاب کنیم. پالن ها به ترتیب ضبط می شود و سپس در مرحله 
تدوین، صــداگــذاری توسط نریتور انجام می شود. 
بنابراین کــارگــردان، نویسنده، فیلم بــردار، 
تدوینگر، نریتور و یک نفر مدیر تولید برای 
آفیش و هماهنگی این مجموعه، مشغول 
کار هستند. هر آیتم از ابتدا تا آخر، از 
چهار روز تا یک هفته طول می کشد 
و برای باال رفتن سرعت، گاهی تا 

سه مورد را با هم پیش می بریم.«

واکنش های مثبت زیادی به این 
ویدئوها دیدم 

از او درباره واکنش مخاطبان به این ویدئوها و به طور کلی این سبک 
از فرهنگ سازی می پرسم که می گوید: »خدا را شکر، واکنش مثبت 
زیــادی داشتیم. من حداقل در شبکه های اجتماعی، پیام های 
زیادی داشتم که ما فالن حکم فقهی را نمی دانستیم و با دیدن این 
برنامه یاد گرفتیم؛ یا مثال والدین پیام می دهند که به محض شروع 
این برنامه، توجه بچه هایشان به تلویزیون جلب می شود و از کودکی 
با احکام آشنا می شوند، این که احکام را از کودکی هم درست یاد 
بگیرد و هم از یک منبع معتبر، این دستاورد بسیار خوبی است. این 
جا معلوم می شود که به لحاظ رسانه ای، این ویدئوها جذاب بوده و 

توجه مخاطب را به خودش جلب کرده است.«

مشکل اصلی برای فرهنگ سازی، توجیه رفتار اشتباه توسط افراد است

از او می پرسم نظر شما درباره تولید محتوا با رویکرد سرگرمی و 
شوخی برای فرهنگ سازی در حوزه سبک زندگی چیست که 
این طور پاسخ می دهد: »من یک نظر بی رحمانه دارم. آیا تا حاال 
برای شما پیش آمده که در یک جمعی، به یک نفر بگویید که غیبت 
نکن و بپذیرد داشته غیبت می کرده و رفتارش را اصالح کند؟ 
من ندیدم تا حاال. چون هر کسی که غیبت می کند، یا می گوید 
داشتم صفت فالنی را می گفتم یا می گوید دارم یک خبری درباره 
فالنی می دهم یا می گوید این موضوع را همه خبر دارند یا هم 
می گوید برو ول مان کن بابا. یک قدم آن طرف تر از این هم هست 
که می گوید، آره بابا، تو خوبی! می خواهم بگویم که باالخره به یک 

شیوه ای رفتار اشتباهش را توجیه می کند و این مشکل اصلی 
در راه فرهنگ سازی است. یا مثال ما در جامعه مان تعدادی 
شکست خورده عشقی داریم که در حق همه شان نامردی 
شده است. این نامردها کجاها هستند، معلوم نیست! 
می خواهم بگویم در برابر منکرها، اتفاقات بد زندگی، ما همه قربانی هستیم، ما آدم بده ماجرا نیستیم. من آدمی را می شناختم 

که به شدت منتقد به فالن شهردار بود که بچه هایش را سر کار گذاشته بود. یک روز آمد به من گفت که این کسب و کار من را در 
صفحه ات تبلیغ کن. گفتم باشد ولی از تو مستحق تر و بهتر در این حوزه هست اگر بخواهم تبلیغ چنین کاری را بکنم. گفت یعنی 

نمی خواهی رابطه فامیلی مان را در نظر بگیری؟ خالصه این که در حوزه مدنیت، زندگی اجتماعی، رفتارهای اخالقی، 
سبک زندگی و .... کار فرهنگ سازی خیلی سخت است چون هیچ فردی نمی پذیرد که مخاطب این حرف ها، اوست«.

برای فرهنگ سازی باید 
به روز بود

او درباره این که نظر خودش برای حضور در این عرصه 
چه بوده، می گوید: »من دو سال قبل یک مجموعه 
کار برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار کردم، 
فضایش فقط مربوط به موضوعاتی مثل حجابت 
را رعایت کن، نبود. فضای سبک زندگی بود. مثال 
درباره مسائل اجتماعی بود، این که ما باید به مدیری 
که رشوه می گیرد، انتقاد کنیم و ... .  به نظر من برای 
فرهنگ سازی باید به روز بود. درباره این ویدئوهای 
احکام به زبان ساده، راستش من از روز اول با کلیت 
ماجرا مخالف بودم. دلیلش هم این بود که قلم من 
خیلی فانتزی است و نگران بودم که متهم شویم به 
وهن امور مقدس. در این حوزه با سختی های زیادی 
روبــه رو شدیم. االن من از شما به عنوان یک جوان 
مسلمان و اهل نماز می پرسم که آیا بعد از شک در 
نماز مستحبی، نماز باطل می شود؟ حق دارید که 

ندانید چون درباره بعضی مسائل مراجع 
مختلف، نظرات متفاوتی دارنــد. 

ــن، یــک ســری افــراد  ــالوه بــر ای ع
ساخته شدن  برابر  در  همیشه 

چنین برنامه هایی می گویند 
که آیا همه مشکالت کشور 

حل شده و حاال نوبت رسیده 
به این مسائل؟«

www.planet-wissen.de :منبع
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1 مایعات کافی بنوشــید/ ســعی کنید روزانه هشت لیوان 
مایعات ماننــد آب، چای بدون کافئین یا ســوپ مصرف کنید تا 
بدن خــود را هیدراتــه نگه داریــد و گلوی  تان خشــک نشــود و 

مرطوب بماند.
2 آب گرم به همــراه نمک را غرغره کنیــد/ آب گرم گلو را 
تسکین می دهد و افزودن نمک به آن می تواند به کاهش التهاب 
کمک کند. با این   کار، درد کمتری را احساس خواهید کرد. هر 
3 ساعت یک بار نصف قاشق چای خوری نمک را در آب گرم حل 
و محلول را غرغره کنید. )مراقب باشید محلول آب نمک را قورت 

ندهید(

3 خوردن عسل/ مطالعه ای نشان می دهد که به طور خاص 
عســل مانوکا دارای خواص ضــد التهابی، ضد ویروســی و ضد 
قارچــی اســت و می توانــد پوشــش داخلــی گلــو را بپوشــاند و 
میکروب ها را از بین ببرد و گلو را تســکین دهد. می توانید یک 
قاشــق غذاخوری عســل را به یک فنجان چای گیاهــی اضافه 
کنید. عســل حاوی گلوکز و فروکتوز اســت. بنابراین، اگر قند 
خون باالیی دارید مهم است که به این موضوع توجه کنید. هرگز 
به نوزادان زیر یک ســال عســل ندهید. عســل می تواند حاوی 

باکتری هایی باشد که برای نوزادان بدون خطر نیست.
4 چای ســبز غرغره کنید/ چــای ســبز دارای خواص ضد 

التهابی است و ممکن است به مسدود کردن گلو درد کمک کند.
5 مقداری زنجبیل را امتحان کنید/ زنجبیل دارای خواص 
ضد التهابی قوی اســت. زنجبیل تازه را پوســت کنید و آن را به 
نازکی برش دهید  و در آب جوش قرار  دهید و بگذارید به مدت 
۵ دقیقه دم بکشــد. ایــن دمنــوش را در طول بــروز عالیم حاد 

گلودرد به صورت روزانه مصرف کنید.
6 رطوبــت درون خانــه را افزایــش دهید/ بــرای افزایش 
رطوبت هوای داخل خانه که باعث جلوگیری از خشک شدن گلو 
می  شود، می توانید یک دســتگاه بخور یا رطوبت  ساز را در اتاق 
خواب خود قرار دهید. اســتفاده از دســتگاه بخور هنگام شب 

بسیار مفید است.
     ُمسکن های بدون نســخه/ برای کمک به کاهش گلودرد 
استامینوفن، ایبوپروفن یا ناپروکسن را امتحان کنید. ایبوپروفن 
بــرای تســکین درد بیشــتر دوام مــی آورد امــا عــوارض جانبی 
بالقوه ای هم دارد و ممکن است در برخی از بیماران منع مصرف 
داشته باشد. در نهایت در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید و 

از خوددرمانی طوالنی مدت خودداری کنید.

بافت  بینی و گلو به عنوان اولین خطــوط دفاعی برای مهاجمان احتمالــی مانند باکتری  ها، 

ویروس هــا، دود، آالینده هــای محیطی، هوای خشــک و هوای ســرد عمل می کنــد. زمانی 

 که عفونت به ناحیه بینی و گلو دسترســی پیــدا می کند منجر به ایجاد التهاب می شــود که 

می توان آن را کاهش داد یا درمان کرد .در ادامه مروری بر راهکارهای این موضوع داریم:

سالمت

     نگهداری لیموترش در فریزر
برای این که بتوانید لیموترش را در فریزر 
نگهداری کنیــد باید هنــگام خرید لیمو 
ترش دقت کنیــد و لیمو هایی را انتخاب 

کنید که:
    بزرگ تر باشند، زیرا هر چه لیموترش 
بزرگ تر باشــد، آب بیشتری دارد و برای 

نگهداری مناسب تر است.
    دقت کنید که پوست لیموترش صاف 
و شفاف، درخشان و ســالم و بدون هیچ 

گونه لک قهوه ای باشد.
    لیمو ترش هایی را انتخــاب کنید که  

نسبت به اندازه شان وزن زیادی دارند.
    پوســت لیموتــرش باید نازک باشــد 
لیموتــرش  هــای دارای پوســت کلفت و 

اسفنجی کم آب هستند.
    اگر روی پوســت لیموتــرش زدگی و 
خرابی وجود داشته باشد نشانه شرایط 
نگهداری و انبــار کردن غیر اســتاندارد 

است.
    لیمو ترش هایی را انتخــاب کنید که 

رســیده باشــند، زیــرا لیموتــرش پس از 
چیده شدن نمی رسد.

    لیموترش را با دقت فراوان بشــویید، 
زیــرا پوســت لیموتــرش را بــا مــوادی 
می پوشانند که ســالم تر بماند؛ به همین 

دلیل باید لیموترش را خوب بشویید.
زمانــی کــه می خواهیــد از آن  اســتفاده 
کنید یک ربع زودتر از فریزر خارج کنید 
سپس استفاده کنید.همچنین  برای یخ 
زدایی لیموترش قــرار دادن آن به مدت 
چند ثانیــه  در مایکروویو یا گذاشــتن آن 
در آب سرد به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه کافی 

است.
    باز شدن یخ لیموترش سبب نرم شدن 
آن می شود و شــما قادر به برش زدن آن 
نخواهید بود. این نرمی، لیموترش را به 
یک چاشنی مناســب تبدیل می کند. در 
ایــن حالــت هــم می توانیــد از عصــاره 

لیموترش استفاده کنید.
    می توانید لیموترش را سه تا چهار ماه 

در فریزر نگهداری کنید.

ترفند

 ۱ +  ۶  راهکار ساده 
برای درمان گلودرد

بسیاری از موارد گلودرد ناشی از ویروس های 
رایج، آلرژی ها و محرک های محیطی را می توان با 

اقدامات خود مراقبتی ساده درمان کرد

۱- ابتدا سبزی خرفه را پاک کنید و بشویید 
و درشت خرد کنید.

2- آب را به جــوش بیاورید تا چنــد قل بزند 
ولی تازه بماند .

3- سبزی را آبکش کنید و بگذارید تا کامل 
آبش کشیده شود.

4- سیر را رنده و با سبزی مخلوط کنید و در 
ظرف مناسب بریزید و نمک و فلفل را 

هم به آن اضافه کنید .
۵- سرکه را روی مواد بریزید 
و روی در ظــرف را نایلــون 
بگذارید و درآن را ببندید.

6- در محیــط خانــه بــه 
مــدت ســه یــا چهــار روز 
نگهداری کنید و بعــد از این 

مدت در جای خنک بگذارید. 

آشپزی من آشپزی من ترشی

  سبزی خرفه - یک کیلوگرم
  سیر رنده شده - ۱۰ حبه

  نمک و فلفل تند -  به مقدار الزم
  سرکه - به مقدار الزم

غذای سرد چه تاثیری بر مغز دارد؟ترشی خرفه برای دیابتی ها

بسیاری از افراد با خوردن خوراکی های سرد و 
خنک احساس درد بسیار ناگهانی و شدید در 
هر دو ناحیه لوب پیشانی و لوب گیجگاهی مغز 
می کنند و با تیر کشــیدن حس می شــود. این 
نوع سردرد که با نام های انجماد مغز و سردرد 
بستنی شناخته می شــود، ارتباطی با درد در 
ناحیه مغز ندارد بلکه علت دیگری دارد . وقتی  

خوراکی سردی می خورید یا حتی هوای سرد 
تنفس می کنید، دمای پشــت گلــو را در محل 
اتصال شریان کاروتید داخلی و شریان مغزی 
قدامی تغییر می دهید، مغز این تغییر را دوست 
ندارد، بنابراین انجماد مغز به نوعی یک اقدام 
پیشگیرانه است که با رسیدن سرما باعث گشاد 

شدن و انقباض این شریان ها می شود.

لوزالمعده مصنوعی متحول کننده زندگی کودکان دیابتی

مدیریت دیابــت نوع اول کار دشــواری اســت 
کــه شــامل نمونــه گیــری از خــون و تزریــق 
انســولین برای کنترل ســطح گلوکز می شود 
اما "لوزالمعده" مصنوعی می تواند امیدبخش 
بســیاری از افراد از جمله کودکان خردســال 
باشد. به گزارش شفاف و به نقل از نیواطلس، 
دانشمندان دانشگاه کمبریج برای بیش از یک 
دهه  در حال کار در این حوزه بوده اند و در سال 

2۰2۰، دانشمندان دانشگاه کمبریج از اولین 
اپلیکیشــن موبایل پانکــراس مصنوعی قابل 
دانلود بــرای دیابت نــوع اول رونمایی کردند. 
اپلیکیشــن "CamAPS FX" آن هــا با یک ناظر 
گلوکز و یک پمپ کار می کرد و از الگوریتم های 
پیچیده برای تشــخیص زمانی که فــرد نیاز به 
انسولین داشت و رساندن این هورمون به فرد 

استفاده می کرد.

داده تصویری

روش نگهداری لیمو ترش در فریزر
لیمو ترش دارای خواص بی نظیری اســت و منبع ویتامین c اســت .برای استفاده 

راحت تر از لیمو ترش پرخاصیت  می توانید آن را در فریزر ذخیره کنید.
لیمو ترش منبع ویتامین C و آنتی اکسیدان است اما تهیه آن  در فصل زمستان 
ممکن است سخت باشــد بنابراین می توانید این میوه را درون فریزر ذخیره  یا 
با آب گیری لیموترش در فصل زمســتان از فواید آن اســتفاده کنید. لیموترش 
یخ زده کاربرد هــای زیــادی دارد و می توانید تقریبا هر قســمت از ایــن میوه را 
اســتفاده کنید. در این بخش نکاتی راجع به خریــد و چگونگی نگهداری آن در 

فریزر بیان می کنیم.

تازه ها

بیشتر بدانیم
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* بارها در زندگی ســام از افــراد نیکوکاری 
نوشتین که دارن در حوزه کودکان کار فعالیت 
می کنن، اما ظاهرا به صــورت قارچ گونه ای 
این معضل در حال رشــد است. تا ریشه های 
این مشــکل برطرف نشود، شــرایط درست 

نخواهد شد.
* بازی قارچ خور در صفحه سرگرمی رو دیدم  
و یاد بازیش در میکرو افتادم. یاد اون روزهایی   
که از صبح تا شــب، مشــغول بازی بودم تا به 

مرحله آخر برسم.
* این قدر در صفحه خانواده از راه های رسیدن 
به آرزوها مطلــب زدین که انگار مشــکات و 
ســختی ها رو کا نمی بینیــن، هــر وقت این 
مطالــب رو می بینــم، حالــم بــد می شــه. ما 
می خوایم یک زندگی عادی داشــته باشیم، 

االن نمی شه، آرزوهامون پیشکش.
* در پرونده زندگی سام نوشتین روباه جزو 
حیواناتی اســت که اصا اهلی نمی شود اما 
همین حیوان هم با محبت و توجه، اهلی شد. 

بعضی ها یاد بگیرن.
* پرونده زندگی سام با تیتر »ازاصاح موی سر 
تااصــاح زندگــی کــودکان کار« را خواندم و 
دوباره بــه من یادآوری شــد که هنــوز زندگی 

زیباست و زیبایی های خاص خودش را دارد.
* به ایــن خانواده اردبیلی بگین اون پوســت 
مرغ های هورمونی رو ندن به این روباه بیچاره، 

فردا صدتا بیماری می گیره!
* در صفحه ســامت تیتر زدین: »اگر دندان 
آســیب دید چه کار کنیم؟«، بعــد در تصویر، 
دندان کا کنده شــده! این که دیگه آســیب 

نیست!
* درباره اهمیت ســامت روان که متاسفانه 
در جامعه ما جدی گرفته نمی شــود، همین 
بس که اثربخشی واکسن کرونا هم با کاهش 
میزان افسردگی  و  استرس بیشتر خواهد شد.

حضور درس آموز 
 »امیرجعفری« 
در پیج پرسش
 کامنت های باحال یک بازیگر زیر پست های اینستاگرامی فرزندش
 در شبکه های اجتماعی پربازدید شد، چرا این رفتار توصیه می شود؟

مسئول یک شرکت هستم ولی موقع صحبت کردن استرسی می شوم

همه  افراد احتیاج به سرگرمی دارند. در واقع این سرگرمی ها هستند که باعث 
ایجاد ذوق و اشتیاق در زندگی می شوند. اما چه سرگرمی هایی و چطور باعث 

بهره وری مغز می شوند؟ ادامه مطلب را بخوانید.

آشــپزی| آشــپزی باعــث می شــود روی 
محصول  یــا فراینــدی که انجــام می دهید 
تمرکــز کافــی داشــته باشــید. مزیتــی که 
آشــپزی دارد این اســت که شــما را مجبور 
می کند برای آن از قبل برنامه ریزی کنید و 
هر حرکتی را به صورت منظم انجام دهید. 
همه این هــا مغز را مهیای شــرایط ســخت 

می کند.
پیاده روی| پیــاده روی تلخی هــای ذهن  را 
پــاک می کنــد و باعــث افزایــش تمرکزتان 
روی زمان حال می شــود. عاوه بــر این، با 
پیاده روی به بهبود سامت جسمانی خود 

کمک شایانی می کنید.
نوشــتن| ایــن ســرگرمی بــا قــدرت خــود 
می تواند به شــما کمک کند با انــرژی وارد 
مســیری شــوید که به آن عاقه مند هستید 
و در آن مســیر بــه دنبــال افــکار، رؤیاهــا و 
خواســته هایتان باشــید. مهــارت نوشــتن 
بــه شــکوفایی خاقیت هــا در شــما کمک 
می کنــد. اگر هیچ ســوژه ای برای نوشــتن 
پیدا نمی کنید کافی است خاطرات روزانه 
را بنویســید یا روزهــای شــیرین کودکی را 
با نوشــتن مرور کنید. بعــد از دل همین ها 

ایده های تازه بیرون می آید. 
دویدن| دویدن به شما یاد می دهد چگونه 
به جلــو برویــد تا بــا موانــع ذهنی کــه مانع 

فعالیت های شما شده اند مقابله کنید.
نقاشی کردن| نقاشــی کردن این فرصت را 
به شما می دهد به سراغ اندیشه، خواسته ها 

و احساســاتی که در آن شناور 
هســتید، بروید و شاید کمک 
کند بتوانیــد آن را به یک چیز 

ملمــوس  یــا  فیزیکــی 
ترجمه کنید. الهام بخش 

بــودن نقاشــی ممکن 
اســت بهره وری شما 

در محیــط کارتــان را 
افزایش دهد.

مطالعه کردن| مطالعه 
کــردن بهــره وری باالیــی 
دارد، چرا که شما  می توانید 

خیلی راحــت زمان های 
اســتراحت و بیــکاری 

خود را به این کار اختصاص دهید. مطالعه 
کردن بــه یادگیری شــما در ســرگرمی ها، 
رفتارهــا و الگوهــای جدید کمــک می کند 
که این خــود باعث افزایش کارایی در شــما 
می شود. از طرفی تمرکز شما را باال می برد، 
شما را از شبکه های اجتماعی و قاتان وقت 

دور می کند.
بازی های ویدئویی| این نوع بازی ها اصوال 
باعــث ایجــاد انگیــزه و بهره وری بیشــتری 
در شــما می شــود کــه از جملــه آن می توان 
بــه افزایــش تمرکــز، اراده، همــکاری، کار 
گروهی و تاش مجدد در صورت شکســت 

اشاره کرد.
باغبانی| باغبانی مســبب این می شــود که 
بیاموزید چگونه پروژه های مختلف گیاهان 
را به طور همزمــان و به بهتریــن نحو ممکن 

مدیریت کنید.
ســرگرمی  یــک  بافندگــی  بافندگــی| 
لذت بخش و شــیوه ای عالی برای افزایش 
بهره وری محسوب می شــود چراکه بافتن 
بافتنــی تنهــا نیازمنــد مهارت هــای انجام 
چند کار همزمان اســت کــه نتیجه  آن یک 
محصــول فیزیکــی ملمــوس خواهــد بود؛ 
چیزی که در دنیای کار امروزی به شــدت 

مورد نیاز است.
کار کردن با چوب| ســاختن حتی یک چیز 
کوچک بــرای خودتــان می تواند به شــکل 
چشــمگیری روی افزایــش اعتمادبه نفس 
شــما تأثیر بگــذارد. شــاید با تمرکــز کافی 
بتوانید چیزهایی را بسازید که جزئی از نیاز 
شماســت و در نهایــت افزایش بهــره وری و 
خوشحالی شما در زندگی 

را به همراه دارد.
شنا کردن| عاوه بر 
این کــه شــنا کردن 
به آرامش و افزایش 
کمــک  قدرت تــان 
تأثیــر  کنــد،  مــی 
ی  ه ا د لعــا ق ا فو
بر ســامتی شــما 

دارد.

lifehack :منبع  

مخاطب گرامــی، ابتدا این 
ترفیــع شــغلی را خدمــت 
شــما تبریــک می گویــم و 
خیال تــان  این کــه  بــرای 
را آســوده کنــم باید به ایــن نکته اشــاره کنم که 
ترس از صحبت کردن در جمع، جزو شایع ترین 
ترس هاســت؛ به طوری که حتی درصد زیادی 
از ســخنوران بزرگ هم قبل از رفتــن به جایگاه 
سخنرانی دچار ترس و هیجان منفی هستند. در 

ادامه، چند توصیه به شما خواهم داشت.

  انتظار حل شدن یک شــبه این مشکل را 
نداشته باشید

مهارت صحبت کردن در جمع به صورت قدم به  
قدم بهبــود می یابــد بنابراین نبایــد از خودتان 
انتظــار تغییر یــک شــبه و تبدیل شــدن به یک 
سخنور قهار داشته باشید. ابتدا از صحبت کردن 
برای جمعــی کوچک شــروع کنیــد و به  تدریج 
ایــن کار را در مقابــل تعــداد بیشــتری از مردم 
انجام دهید. صحبت کردن در برابــر پنج نفر با 
صحبت کــردن در برابر 20 نفــر کاما متفاوت 

اســت. از تعداد کم شــروع کنید و ببینیــد که با 
چه تعداد از افراد اضطراب تان بیشتر می شود. 
پس از آن، به مرور تعداد افرادی را که برای شان 
صحبت می کنید افزایش دهید تا دیگر احساس 

ناراحتی نداشته باشید.
  رسا و پرانرژی حرف بزنید

فرقی نمی کند که بــرای چه کســانی و در کجا 
صحبت می کنید، چه برای همکاران و چه برای 
ارباب رجــوع . باید صحبت تان را بــا قدرت آغاز 
کنید. آهســته حرف زدن از همان ابتدای کار، 
اشتباهی بزرگ است. اگر چنین شروعی داشته 
باشــید، دیگر امید چندانی به تغییر آن نیست. 
بنابراین باید از همان اول با صدای بلند، رســا و 

پرانرژی صحبت کنید.
  به دنبال تقلید نباشید

فرامــوش نکنیــد کــه حتــی ســخنرانی خیلی 
خوب هم به طور حتم بــی عیب و نقص نخواهد 
بود. چیــزی که حتــی از بی عیــب و نقص بودن 

صحبت های شــما مهم تر اســت، این است که 
خودتان باشید. در هنگام سخن گفتن،  تصویر 
خاص خودتان را بــه نمایش بگذاریــد و به طور 
جدی از تقلید کردن پرهیز کنید. نحوه ســخن 
گفتن مخصوص به خودتان را طراحی   و فقط از 
آن پیروی کنید. همچنین سخنان خود را با گفتن 
نکته جالبی آغاز کنید که بتواند توجه مخاطبان 
را به شــما جلب کنــد. می توانیــد صحبت های 
خــود را با تعریف کــردن یک خاطره یا داســتان 
شــروع کنید؛ داســتانی بامزه درباره آن چیزی 
که می خواهیــد دربــاره آن ســخن بگویید؛ هر 
قدر این داســتان تاثیرگذارتر و مرتبط تر باشد، 
بهتر اســت.  نکته آخر هم این که در این ارتباط، 
هر یک از مخاطبان شــما باید احساس کند که 
شــما به او نگاه می کنید و با وی حرف می زنید. 
هنگامی که این ارتباط وجود داشته باشد، شما 
احساسی خوشــایند و تاثیرگذار در دیگران به 

وجود خواهید آورد.

 جای خالی آموزش برای حضور در فضای مجازی
این روزها استفاده از گوشــی های هوشمند ، جزء جدایی ناپذیر 
زندگــی نوجوانان و حتی کودکان شــده اســت. مجازی شــدن 
آموزش در 2 سال اخیر، سرعت بیشتری به این ماجرا بخشیده و 
آن چه که بیش از همه چیز در این بین، جای خالی اش احساس 
می شــود، آمــوزش بــه والدیــن برای حضــور جــدی بچه هــا در 
فضای مجــازی و اســتفاده از اینترنت اســت بنابراین بایــد از هر 
فرصت و بهانه ای برای یادآوری نکاتی در همین باره استفاده کرد.

  به دنیای مجازی فرزندتان نزدیک شوید
هرچــه کــودکان بزرگ تر می شــوند، شــرایط بروز تعــارض بین 
والدین و فرزند نوجوان شــان هم افزایش پیــدا می کند. افزایش 
این تعارض ها بدون شک بر تربیت فرزند و انتخاب هایش تاثیرات 
زیادی خواهد گذاشت و آینده او را با خطراتی مواجه خواهد کرد. 
یکی از بهترین راهکارها بــرای مدیریت و کاهش این تعارض ها، 
نزدیک شدن به دنیای مجازی و واقعی آن هاست. گاهی والدین 
از ورود فرزند خود به دوره نوجوانی دچار هراس می شوند که نکند 
او آسیبی ببیند که البته حق هم دارند. آگاهی و تامل درباره مسائل 
نوجوانی به والدین کمک می کند که دورانی سرشــار از شادی و 
امنیت را برای خود و نوجوان شان رقم زنند. برای نزدیک تر شدن 
به فرزند به ویژه در دوره نوجوانی باید از باورها و ذهنیت های خود 

دور و به دنیای او نزدیک تر شویم.

  نوجوان عاشق بحث کردن است
یک بار دیگر به کامنت های »امیر جعفری« برای پست های پسرش 
دقت کنید. تمام آن ها، سوالی هستند. مثا او گفته: »مگر االن 
کاس آناین نداری؟«، »چرا کامنت های من رو پاک می کنی؟« 

و ...  بارها گفتیم شــناخت ویژگی های نوجوان، کمک زیادی 
به والدین برای تربیت فرزنــد موفق می کند. به طور 

مثال، نوجوان عاشق بحث   و مجادله کردن است 
تا منیت خود را به دیگران نشان دهد. این دقیقا 
همان کاری است که این بازیگر با کامنت های 
متفاوتش، دارد برای داشــتن ارتباط بهتر با 
فرزندش انجام می دهد. در همین بین، بهتر 

است مهارت گفت و  گو را هم به فرزند نوجوان 
بیاموزیم.

  رفتارهای ماجراجویانه نوجوانــان باید مدیریت 
شود

فرزند در دوره نوجوانی، اســتقال طلب می شــود و تمایل دارد 
که دنیای خود را بسازد بنابراین اگر روابط خوبی با والدین خود 
نداشته باشــد، ترجیح می دهد که همواره با آن ها مخالفت کند 
حتی اگر والدینش راه درستی به او پیشنهاد داده باشند. گاهی 
عصبی و احساسی می شود. نوجوان به خاطر تغییرات هورمونی 
که برای او ایجاد می شــود، معموال واکنش های بــدون فکر ی از 

خودش بروز می دهد. یکی از مهارت هایی که باید به عنوان والد 
به او آموخت، مهارت بیان و کنترل احساســات است. همچنین 
ماجراجویی و پرانرژی و ریسک پذیر بودن از ویژگی های نوجوانی 
اســت. بنابرایــن بــروز رفتارهــای ماجراجویانــه یا ریســک پذیر 
در این ســن غیرمعمول نیســت امــا والدین با حضــور فعاالنه 
در زندگی فرزنــد به خصــوص فضای مجــازی اش 
می توانند راهنمایی های بسیار خوب و به موقعی 

به او داشته باشند.
  والدیــن بایــد مراقــب ســامت روان 

فرزندان شان در فضای مجازی باشند
نکته آخر این که دسترســی آزاد نوجوان با 
حضور در فضای مجازی به اطاعات خواسته 
و ناخواســته، مناســب و نامناســب، ضــروری و 
غیرضروری همزمان اتفاق می افتد. این دسترسی آزاد، 
باعث ایجاد اختال هایی در فرایند هویت یابی نوجوان خواهد 
شــد. نوجوانی عمدتا دوران درونی کردن ارزش های خانواده 
و اجتماع خود است. بهترین کمک خانواده این است که ابتدا 
ســامت خود را حفظ کنــد یعنی خانــواده درگیــر رفتارهای 
هنجارشکن و پرخطر نشود و در قدم بعد با رفتارهای مناسب، 

حضور فرزنــدان در شــبکه های اجتماعی را 
رصد و مدیریت کند.

 سرگرمی هایی برای ایجاد انگیزه روحی 
و افزایش بهره وری مغز

موفقیت

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

 »آیین جعفری« از خودش پستی در پیج شخصی اش منتشر کرده با تی شرتی که عکس 
پیکان روی آن اســت و پدرش »امیر جعفری« برایش نوشته: »پیکان مدل چنده؟«، یا 
تصویری از خودش در کنار مادرش یعنی »ریما رامین فر« منتشر کرده و پدرش برای او 
نوشــته: »مگه تو االن کالس آنالین نداری؟« این کامنت ها که در شبکه های اجتماعی 
پربازدید شد، می تواند برای بسیاری از پدر و مادرهای امروزی چند نکته درس آموز داشته باشد. در ادامه، 

نکاتی در همین زمینه مطرح خواهد شد.

چهره ها

راهله فارسی|  مشاور

فرزانه شهریاردوست|    کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

34 ساله ام. چند وقتی هست که به خاطر تالش ها و عملکرد بسیار خوبم، 
مسئول یکی از شرکت های زیر مجموعه شــرکت اصلی مان شدم. حاال 
مشــکلم این اســت که موقع صحبت با نیروها به خصوص در جلسات، 
استرسی می شوم و رشته کالم از دستم خارج می شود. نگرانم این مسئله 

روی کیفیت کارم تاثیر بگذارد. چه کنم؟

مشاوره
 شغلی

راه ارتباطی با زندگی سام    

    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما 
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طنز و سرگرمی 

 زندگی سالم
 چهارشنبه 

  6 بهمن  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰82

5 3 4 8 7
8 6 2 4

6
9 3 6
1 7 3 8

9 1 3
4

4 8 1 2
3 6 2 9 5

دقيقه
50

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.

286517934
491326578
735498216
913265487
564783129
827941653
148632795
672859341
359174862

659324817
738915624
214876395
943168572
125743968
867592143
592431786
481657239
376289451

دروازه بان-ســایه 10. گاو تبتی-بیابــان- 10 ســال 11. 
رخام-مکان-حالل رنگ 12.پایتخت کره شمالی

عمــودی:1. بازیگــر 2. اشــاره-نت سوم-همســایه 
3.سرشوی گیاهی-سکوبا-اردوگاه 4.کجاست-خاشاک-

جواب هــوی- زادگاه رازی 5.نمابر-قوم اســالو 6.الفبای 
خوردنی-میدانی در شمال تهران-موجود نامرئی 7.واحد 
دارو-الکتریســیته-حفره امنیتی در برنامه های کامپیوتر 
8.خشــب-زمین لم یزرع 9.بت قــوم نوح-خاندان-عدد 
اول-نیمــه بــار 10.  تفاله عســل-عید ویتنامــی –مذهب  
11.دانــه کــش بــی آزار-از برونته ها-بــزرگ تریــن آبزی 

12.نوشته چارلز دیکنز

افقی: 1.عنصر شماره 21 2.ملکه کارتاژ-صدای زنبور-مجلس روسیه 3.فرمان-تکنیک-
موشــواره 4.بوی ماندگی-کتف-صور- برهنه 5.بیماری کمبود ویتامین C 6.دیروز-گاز 
مرداب 7. نخ دوات-چوب خوش بو 8. مخترع دماسنج 9. منحرف-بالشتک نان پزی-عدد 

افقی:1. متاع-روبات 2. پدر حضرت یوسف –من و شما-نهنگ 3.سفت نیست-تصفیه 
کننــده 4. محل توقف کشــتی –گنجشــک 5. نماد چســبندگی –جیوه-جــام معروف 6. 
رونق و رواج –درشکه 7.بردبار-چاشــنی ساالد 8.باب-اسلحه کمری-مات 9.مطمئن-

بایگانی  10. هذیان-ســمبل ممانعت 11. سیاحت 
- 100متر مربع-چراغ آویز 12.غذای لذیذ-ماسک

 عمودی:1. جزیره شــطرنجی -بیگلــر- از مصالح 
ساختمانی  2.آگهی-رشــته فرنگی 3.سست-عدد 
خیتی-نــارو 4.ســازمان نفتی-نــام 5.آسانســور-
از اســامی پســرانه 6.شــعله- رانــدن مزاحم-غــالم 
7.حرارت- حشره جهنده-عشق فرنگی 8.از حاالت 
ماده-ضدعفونی شــده   9. آهک - زاری 10.از بزرگ 
ترین نویسندگان جهان-خط کش-سقف دهان 11. 
سالح پرتابی –کتاب زرتشــت 12.پهلوان- جماعت 

مردم –در بزرگ
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حلجداولومعماها

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

معمایشطرنج
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با توجه به خطوط رسم شده در این 5 ضلعی ، 
تعداد مثلث های موجود را پیدا کنید.

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

2 8 5 9
3 6 7

3 5 4 6
3 2 5
4 8 1

9 1 6
1 2 7 9

7 8 9
9 4 6 2
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متوسط

ترسانک

تاپخند

دریا که زلزله می شه چون ماهی ها میز ندارن می رن 

زیر سفره ماهی!

شاید واقعا اول سابقه کار بوده بعد کار به وجود اومده 

که این جوری از ما انتظار دارن!

   منتظرم یکی تــو متاورس دانشــگاه بزنه، 15-10 

متر جلوشو بخرم دکه بزنم.

من حــدودا هفتــه ای یکــی دو میلیــارد تومــن، 10 تا 

سانتافه، یه بنز و یه بی ام دبلیو رو از دست می دم، چون 

عدد 1 رو ارسال نمی کنم! 

همکارمون غذایی رو که از خونه میاره، می ریزه دور 

و میاد با مــن از رســتوران غذا مــی گیره. بزرگــوار داره 

تحکیم بنیاد خانواده رو یه تنه به دوش می کشه.

کمد شیطانی 
دختر کوچکم سراسیمه وارد اتاق شد و گفت: »بابا یکی 
تو کمد اتاقم قایم شــده و از الی در به من نــگاه می کنه؛ 
خیلی می ترســم«. از دخترم خواســتم تــوی اتاق پیش 
مادرش بماند تا من کمد اتاقش را نگاه کنم. وارد اتاقش 
شــدم و در کمد را باز کردم. دخترم را دیــدم که از ترس 
می لرزید، تا من را دید گفت: »بابا، یکی روی تختم بود. 
خیلی می ترسم«. صدای فریاد همسرم به گوش رسید.

منتخبچیمیگه؟

در صف وام ازدواج 
سالم و ارادت. از این که همراه های دوست داشتنی مثل شما داریم به خودمون می بالیم و از این همه پیامکی 
که برامون می فرستید ممنونیم. امروز هم به خاطر تعداد زیاد پیامک ها مجبور شدیم بعضیاش رو حذف کنیم. 
در ضمن فردا هم یک تصویر دیگه در ستون »چی شده؟« خواهیم داشت که امیدواریم ببینید و برامون پیامک 

ارسال کنید.

    وقتی  تو سینما در حین  تماشــای  فیلم  خوابت 
 می بره!  محمدرضا صدفیان 
    وقتی اول برج خانم به آقــاش می گه ببین پول 

دندون پزشکی منم مونده هنوز ها!  
هادی حبیبی  
    بابا این دختر نشد یکی دیگه! چرا این قدر توی 

لکی؟ بی خیال غصه نخور پسرم.
  الله عباسی ، بجنورد
    عزیزم غصه نخور دیگه پرسپولیس رو هم از جام 
مروی باشگاه های آسیا حذف کردن!  
    حق دارم قهرکنم تمــام وام ازدواج رو دادی به 
محمدعثمان ندائی ، تربت جام رهن خونه!  

    وقتی دنبال سوزن توکاه دونی می گردی!  الیاس
    نگــران نباش، می تونیم ازپس قســط ازدواج و 
زمیندوست خانه بربیایم!؟  

    بغض نکن عزیزم / وام برامون می ریزند / ما که 
هنوز جوونیم / قدر همو می دونیم / بدون آشیونه 
علی حبیبی پور / خونه بابا می مونیم.  

    ببخشــید، می تونم کمکتون کنــم؟ دنبال چه 
کتابی هستید؟  آروشا محبی

    هی غریبه غم مخور من هم غریبم. 
رضا پورنامدار ، بجنورد  

    وقتی توصف وام ازدواج خوابت برده! 
گلثومی ، تربت حیدریه   

    وقتــی بهتریــن دوســتت داره آرومــت می کنه 
و می گــه : همه چی کــه قیافه نیســت، مهــم اینه 
چهارستون بدنت سالمه.  محدثه رضایی 
    دومی، ببخشین! این صف چیه؟ من و چند نفر 
پشت سرتون واستادیم! اولی، نمی دونم! من که 
سید حسین آروند دارم دنبال پولم می گردم.  
    وقتــی زیــر بــار مشــکالت کمــرت خم شــده و 
همسرت می خواد دلداریت بده.  مونسی

    چیه تو فکری زن تافردا خدا کریمه. 
خسرو یزدانی ، بجنورد  
    داداش یه50 تومن دســتی داری بهم بدی یه 
ماهه پس می دم با توام الو!  احمدسپاهی

ی:
ش منطق

هو
ی:

ض
ی ریا

باز

بازی کلمات:
ممکن است تعداد کلمات بیشتری از 

آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید 

ما در ایــن جا فقط به تعــدادی از آن ها 

اشاره کرده ایم.

چهار حرفی: چادر، چنار، دریا، نادر، 
دنیا، دایر، درنا، دچار و...

پنج حرفی: دینار
شش حرفی: دارچین

معمای 1:براساس فرض های سوال، 
پســر اکنون 30 ســاله و خواهرش 10 

ساله است. چون 5 سال قبل سنش 25 

بوده، یعنی 5 برابر 5. 

اطالعات عمومی: 1- خواب آفریقایی 2-ابن هیثم

معمای 2: باز هــم در 5 دقیقه، چون 
بنا بر فرض معمــا، هر روبــاه 5 دقیقه 

برای شکار خرگوش وقت می خواهد. 

معمای شطرنج:
این معمای ساده را حتما به راحتی حل کرده اید. 

برای مات کردن مهره سفید کافی است   تنها رخ 

مهره سیاه به خانه h1 برود و فیل سفید را بزند. 

با این حرکت شاه کیش می شود و با حضور اسب 

های سیاه جایی برای فرار ندارد و مات می شود. 
شرحدرمتن

شرح در متن:

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

بازیریاضی

پنج سال پیش سن من5  برابر ســن خواهرم بود. 
حاال با گذشت 5 سال، سن من 3 برابر سن خواهرم 

شده است. من چند ساله هستم؟ 

اگــر 5 روبــاه در 5 دقیقــه بتواننــد 5 خرگــوش را 
بگیرند، 30 روبــاه در چند دقیقــه می توانند 30 

خرگوش را بگیرند؟ 

معمای1

اطالعاتعمومی

معمای2

معمای روباه های مکار سن برادر و خواهر

نتایجنظرپیچی

ایربگ های نادان
با سالم در یک شنبه ای که گذشت در ستون »نظرپیچی« 
از شما سوالی  کردیم که  شــما برای پاســخ به آن  3 گزینه 
داشــتید. نمودار نتیجه  پاســخ  های شــما  به این سوال به 

همراه سوال مطرح شده را در ادامه می بینید . 

»هبرتین راه برای تســت ابز شــدن ایربگ خودرو 

چیست؟«
1. تکان دادن خــودرو به طرفین و خواهش برای باز شــدن 

ایربگ

 2. بی محلی به ایر بگ )همیشه بی محلی بهترین راهه( 

3. طراحی یک تصادف زنجیره ای تا در کار انجام شــده قرار 

بگیره 

 

یک شنبه هفته آینده منتظر »نظرپیچی« بعدی ما باشید.

فراواین اپسخ  های مشا

1. مگس تسه تسه عامل کدام بیماری مرگبار 
است؟ 

ب( سالک الف( ماالریا  
د( خواب آفریقایی ج( قانقاریا  

2. اولین دانشمند فیزیک نور در جهان چه 
کسی است؟ 

ب( ابوعلی سینا الف( ابن هیثم 
د( ابوریحان بیرونی ج( خیام  


	KN_A20220126
	1
	2
	KN_A20220126 3
	KN_A20220126 4
	KN_A20220126 5
	KN_A20220126 6
	KN_A20220126 7
	KN_A20220126 8
	KN_A20220126 9
	KN_A20220126 10
	KN_A20220126 11
	KN_A20220126 12

	Zendegi1
	zendegi2-11-6
	Zendegi3-11-6
	Zendegi4-11-6+

