
جشن های ایرانی را زنده کنیم
اشکان زارعی

امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام پذیرش بدون آزمون ارشد

رویای قهرمانی بر باد رفت
 پرسپولیس جام را به اولسان هدیه داد

ایرانیان در تاریخ دیرینه  ســال خود همواره با 
برگزاری جشــن های بی شــمار به نیایش خداوند 
نشســته، با هم بودن و شاد زیســتن را آموخته، 

امیدوارانه چشم به آینده ای روشن داشته اند.
جشــن، واژ ه ای کهن در زبان فارســی اســت 
کــه از واژگان های یَســن»yasn«، یَز»yaz« و 
یَشت»yasht« به معنای ستایش و نیایش گرفته 

شده و ریشه در سپاسگزاری خداوند دارد.
بدین گونه ایرانیان باســتان با چنین نگرشــی 
بیست و  یک جشن ملی و همگانی در گاه شماری 
خویش داشته اند. در این زمینه از یک سو می توان 
از جشن های دوازده گانه ای مانند تیرگان، مهرگان، 
آبانگان و ســپندارمز نام برد که در هر ماه در پی 
برابری نام روز و نام ماه، یک جشن برگزار می   شد 
و از سوی دیگر جشن های شش گانه  گاهنبار را یاد 
کــرد که چگونگی آفرینــش جهان را در ۶ بخش 
بازگو می کردند و ارج می گزاردند. هم چنین به این 
سیاهه باید جشن ســده را در نکو داشت پیدایش 
 آتــش و نوروز را در گرامی داشــت آغاز ســال نو

 افزود.
از این رو یکــی از ویژگی هایی که فرهنگ ما را 
از کشــورهای دیگر برجســته و ممتاز می سازد،  
برپایی جشن ها ی پرشــماری است که رویکردی 
دیگر گون با بزم و ُســرور داشته، چون هر ۱۷ روز 
یک جشن برپا می شد به سادگی آموزه هایی چون 
بــا هم بودن، سپاســمندی از خداوند، ارج گذاری 
جهان آفرینش، پاســداری از زیســت بوم ایران و 
بزرگداشت ســالخوردگان در روان و اندیشُه مردم 

ایران باستان نهادینه می شد.
بر پایه  آن چه آمارها و کارشناســان می گویند، 
جامعه ایرانی از پرخاشجویی، نگرانی و افسردگی 
رنج برده، ناامیدی فزاینده، گسست ها و شکاف های 

خانوادگی و مرزهای اخالقی شکسته شده است.
زیست بوم کشــورمان نیز در همه  بخش ها رو 
به ویرانی و نابودی نهاده، فرزندان این ســرزمین 

نیز با ناآگاهی از فرهنگ و پیشینُه خویش، هر چه 
بیشتر دلبسته  جشــن ها و آیین های »ینگه دنیا« 

شده اند.
در حالی که می توان با زنده کردن جشــن های 
ایرانی و ارج گذاری شکوهمند آنان از نابهنجاری ها 
و کاســتی های پیش گفتــه و گرایــش جوانان به 

فرهنگ باختر زمین بسیار کاست.
بی گمان شــب چله، یکی از همین جشن هایی 
اســت که نیاکان ما هزاران ســال پیش با آگاهی 
از دانش اختر شناسی به آغاز زمستان و بلند ترین 
شــب ســال در یکم دی ماه پی بــرده بودند. به 
باور آنان پــس از یکم دی ماه خورشــید دوباره 
زاده شــده، آهسته و پیوســته در آسمان بیشتر 

درخشیده و از سیاهی شب کاسته می شود.
ایرانیان در چنین شبی با شادی کردن، چشم 
به راه روشــنی روز و آغازی آرمانی تــر تا بامداد 
بیدار مانــده، روشــنایی را ارج می گزاردند، زیرا 
خورشید جایگاهی کارســاز در زندگی کشاورزی 
و شــبانی مــردم داشــت. هم چنین بــا چیدن 
آفریده های ســرخ  رنگی چون انــار، لبو، هندوانه، 
انگور قرمز و ســیب بر ســر خوانچه، سرخ رنگی 
کــه نمایانگر درخشــندگی خورشــید بودند به 
ستایش و سپاســمندی خداوند و جهان آفرینش 

می پرداختند.
از آن جــا که از یکم دی تا دهم بهمن ســرما 
افزایش می یافت، آن را چله بزرگ و از دهم بهمن 
تا بیست اسفند چله کوچک می گفتند. به همین 
دلیل آیین بلندترین شب سال را جشن شب چله 
خواندند. اما در روزگار اشــکانیان با پناهنده شدن 
ترسایان )مسیحیان( سریانی به ایران واژه »یلدا« 
به معنای تولد که همانا زایش خورشــید است بر 

سر زبان ها افتاد.
جشــن شــب چله از یــک ســو بازگوکننده 
جهان بینــی نــاب ایرانی بــر پایه  خداشناســی، 
هستی شناســی و انسان شناســی است و از سوی 

دیگر پیام آور شادی و دگر گونی است که هیچ گاه 
تاریکی پایدار نمی ماند.

شب چله یک بار دیگر می آید تا امید ها و آرزوها 
در دل ها زنده شــود. این جشــن اگــر چه پیر و 
کهن اســت اما با آمدنش همواره جامعه ایرانی را 
به تالش و تکاپو واداشــته که چه شاد باشند، چه 
ناشــاد و چه در ایران باشند، چه در انیران، آن را 

گرامی  می دارند.
 بنابراین باید جشن شب چله را به همراه نوروز، 
بزرگترین جشن ایرانیان دانست که  در بزنگاه های 
تاریخی به یاری آنان شتافته، زمینه ساز یکپارچگی 

ملی شده است.
چنان کــه دل مردمان سراســر ایرانشــهر نیز 
همــواره از خجند، بخارا، هــرات و کابل گرفته تا 
دربند، باکو، اربیل و دیار بکر در چنین شــبی به 
هم پیوند می خورد و این پاســخی به فرمانروایان 
خودشیفته ای است که بی هیچ جایگاه تاریخی در 
ایران فرهنگی در پی زنده کــردن امپراتوری های 

شکست خورده هستند.
به زودی شــب چله بر درگاه شــهر و خانه  هر 
ایرانی کوبیده، فریاد بیدار باش را سر می دهد. این 
در حالی اســت که ویروس کرونــا نیز در کمین 
نشســته اســت. ازاین رو می توان بدون برگزاری 
هم نشــینی های سال های گذشته، چراغ این آیین 
نیاکانی را تنها در خانه های خویش روشــن کرده، 

امیدوار به فردایی روشن باشیم.
فراموش نکنیم  شــب چله و دیگر جشــن های 
ایرانــی بخشــی از فرهنگ ما هســتند، فرهنگ 
شناسه ملی ما بوده و ملی گرایی ایرانی- اسالمی نیز 
همیشه پشــتیبان این ســرزمین بوده، هست و 
بی گمان خواهد بود. به ویــژه در این هنگامه که 
اهریمنان سیه دل در درون و برون مرزها به پیکار 
با ایرانیت برخاســته اند، جشن های ایرانی را زنده 
کنیــم تا ایران مان بمانــد و بپاید. این چنین باد و 

این چنین تر باد تا شکست اهریمن.

مهلت ثبت نام پذیرش در دوره کارشناسی ارشد، 
بر اساس سوابق تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۳۹۹ 
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی امروز پایان 
می پذیرد. به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم سازمان 
سنجش آموزش کشور؛ متقاضیان ثبت نام و انتخاب 
رشته برای شرکت در مرحله پذیرش بر اساس سوابق 
تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۱۳۹۹ در تمامی دانشــگاهها و مؤسســات آموزش 
عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشــگاه آزاد 
اسالمی می توانند با در نظر داشتن شرایط عمومی و 
اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام برای 
در پذیرش دوره کارشناســی ارشد بر اساس سوابق 

تحصیلی، ثبت نام و انتخاب رشته کنند.
ثبت نام و انتخاب رشــته برای شرکت در مرحله 
پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی 

ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۹ از روز سه شنبه  ۲۵ آذر 
آغاز شــده تا  آخر وقت امروز یکشنبه مورخ ۳۰ این 
مــاه ادامه دارد. ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی 
و از طریق درگاه اطالع رســانی ســازمان سنجش 
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انجام می شود.
اصالحات دفترچه پذیرش دانشجوی کارشناسی 
ارشد بر اساس سوابق تحصیلی برای سال تحصیلی 
۱۳۹۹ از ســوی سازمان ســنجش آموزش کشور 

منتشر شد. 
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً 
به صــورت اینترنتی انجام می گیرد، متقاضیان الزم 
اســت به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب 
که پرداخت الکترونیکی آنها فعال اســت، با مراجعه 
به درگاه اطالع رسانی این سازمان و پرداخت مبلغ 

ششصد و ده هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام در این 
مرحله نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 متقاضیانی که در این مرحله پذیرفته شوند، در 
صورتی که پذیرفته شــده نهایی آزمون کارشناسی 
ارشد ناپیوسته سال ۹۹ باشند، قبولی قبلی آنان لغو 
خواهد شــد و  این دسته از متقاضیان حق بازگشت 
و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

رشته های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی نیز به 
همراه رشته های سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشــته 
درج شده است. لذا متقاضیان رشته های این دانشگاه 
می بایست کدرشته محلهای مربوط به این دانشگاه 
را به همراه ســایر کدرشته محلها در فرم ثبت نام و 
انتخاب رشــته خود درج نمایند و الزم نیست اقدام 

جداگانه ای در این خصوص انجام دهند.

پرســپولیس در فینال لیگ قهرمانان آســیا با 
نتیجه دو بر یک شکست خورد و جام قهرمانی را 
از دست داد. در این دیدار بازیکنان پرسپولیس دو 

پنالتی را به تیم حریف هدیه کردند.
به گزارش ایســنا، دیدار فینال لیگ قهرمانان 
آســیا از ســاعت ۱۵:۳۰ دیروز میــان تیم های 
پرسپولیس ایران و اولســان هیوندای کره جنوبی 
آغاز شــد و در نهایت با پیــروزی دو بر یک تیم 
کره ای خاتمه یافت تا پرسپولیس در دومین فینال 
خود در سه سال اخیر هم شکست بخورد و دست 

خالی بماند.
جونیــور نگرائــو 4+4۵ و ۵۵ )پنالتــی( برای 
اولســان و مهــدی عبدی 4۵ برای پرســپولیس 

گلزنی کردند.
قضــاوت این مســابقه بر عهــده عبدالرحمان 
الجاســم، داور ۳۳ ســاله قطری بود که دو کمک 
داور و داور VAR از قطــر نیــز او را همراهــی 

می کردند.
با تصمیم مقامات برگزاری مسابقه، تماشاگران 
دو تیــم به صورت محدود و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در ورزشــگاه حضور دارند و از تیم های 

خود حمایت کردند
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، شــیخ سلیمان، 
رئیس AFC، الکســاندر چفریــن، رئیس یوفا و 
مســعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان ایران به 
همراه همتای قطری خود و ســایر مقامات ارشد 

فوتبال آسیا و ایران نظاره گر این مسابقه بودند.
نیمه نخست:

بازی به طور رســمی از ساعت ۱۵:۳۰ توسط 
بازیکنان پرسپولیس شروع شد. اولسان هیوندای 
از دقایــق اولیه مالکیت توپ و میدان را در اختیار 
گرفت اما پرســپولیس مانع از نزدیکی این تیم به 
دروازه شــد و در نهایت جریان بــازی به صورت 
متعادل و با ســرعت باال میــان دو تیم ادامه پیدا 

کرد.
در دقیقه ۷ اولین موقعیت بازی توســط بشار 
رســن خلق شد. ارسال او به روی دروازه با فاصله 
اندک از روی ســر مهدی عبدی عبور کرد و این 

موقعیت از دست رفت.
در دقیقه ۹ خطرناک ترین موقعیت بازی برای 
اولســان هیوندای خلق شد. ضربه فنی یوت بیت 
گارام از پشــت محوطه جریمه بــه دیرک دروازه 
لک برخــورد کرد و راه به دروازه پیدا نکرد تا این 
دروازه بــان که روی این ضربه جا مانده بود، نفس 

راحتی بکشد.

در دقیقــه ۱۲ احمد نوراللهی شــوت بازیکن 
اولســان را جواب داد. ضربه محکم او از گوشــه 
محوطــه جریمه در به مدافع اولســان خورد و به 
علت تغییــر جهت با اختالف انــدک دروازه تیم 

کره ای به کرنر رفت.
در دقیقه ۱۸ ارسال لی چونگ یونگ از سمت 
چپ زمین پرســپولیس به روی دروازه، روی سر 
جونیــور فرود آمــد اما ضربه او بــدون مزاحمت 
مدافعان پرسپولیس با اختالف اندک از دروازه لک 

بیرون رفت.
در دقیقه ۲۲ هم دروازه پرسپولیس توسط یون 
بیت گارام تهدید شــد. شوت پرقدرت و مواج او از 
فاصله ۲۰ متری توســط حامد لک مشــت شد و 

توپ از دروازه نماینده ایران دور شد.
در دقیقه ۳۱ ســیامک نعمتی روی ضدحمله 
تند و تیز در موقعیت خوب شــوت زنی قرار گرفت 
امــا پاس او بــه مهدی عبدی دقیــق نبود و این 
موقعیت مناســب برای گلزنی، به راحتی از دست 

رفت.
گل: در دقیقه 4۵ و روی اشــتباه خط دفاعی 
اولسان هیوندای، مهدی عبدی صاحب توپ شد و 
در حالــی که یک مدافع دیگر مقابل او بود، ضربه 
خــود را زد و توپ را به دروازه اولســان هیوندای 

دوخت و پرسپولیس را پیش انداخت.
در دقیقه ۱+4۵، برخــوردی میان نوراللهی و 
بازیکن کره ای در محوطــه جریمه صورت گرفت 
امــا داور اعتقادی به پنالتی نداشــت. بعد از مرور 
تصاویر از طریق کمــک داور ویدیویی، داور نقطه 

پنالتی را نشان داد.
گل: در دقیقه 4+4۵ جونیور نگرائو پشت ضربه 
پنالتی قرار گرفت و ضربه خود را به ســمت چپ 
دروازه پرســپولیس زد که حامد لک این توپ را 
به طور ناقص دفع کرد و در بازگشــت جونیور گل 

تساوی تیمش را به ثمر رساند.
نیمه دوم:

بازی بــه صورت متعــادل شــروع و به علت 
برخوردهای مختلف بارها در همین دقایق متوقف 

شد.
در دقیقه ۵4 ارسال بازیکن کره ای در محوطه 
جریمه به دســت مهدی شــیری برخورد کرد اما 
داور ایــن صحنه را ندید و بــازی ادامه پیدا کرد. 
دقایقــی بعد VAR بــه کمک تیــم داور آمد و 

دومین پنالتی به نفع اولسان هیوندای اعالم شد.
گل: در دقیقه ۵۵ باز هم جونیور نگرائو پشــت 
ضربه اولســان هیوندای قرار گرفت و برای دومین 

بــار گل زد و تیمش را به گل رســاند و اولســان 
هیوندای دو بر یک پیش افتاد.

در دقیقه ۶۲ ارســال امید عالیشــاه به مقابل 
دروازه با ضربه ســر مهدی عبدی از یک متری به 
باالی دروازه رفــت و اتفاق عجیبی رقم خورد اما 
چند ثانیه بعد داور موقعیت عالیشاه را در موقعیت 
آفساید تشخیص داد تا حسرت از دست رفتن این 

موقعیت کمتر شود.
در دقیقه ۶۷ شــوت پرقــدرت احمد نوراللهی 
از فاصله حــدودا ۲۵ متری در وســط دروازه به 
سنگربان کره ای رسید اما او به طور ناقص و در دو 

مرحله توپ را در آغوش گرفت.
تالش های پرســپولیس بــرای گلزنی، موجب 
خالی شــدن خط دفاعی این تیم در دقایق پایانی 
شــد و در دقیقه ۷۷ نفوذ بازیکن کره و شــوت او 
از سمت راســت زمین به راحتی در آغوش حامد 

لک قرار گرفت.
در دقیقه ۸۳، موقعیت خوبی برای پرسپولیس 
خلق شــد که شــوت ســیامک نعمتی از داخل 
محوطه جریمه با قدرت زیاد از باالی دروازه عبور 
کــرد. در این صحنه برخوردی میــان نوراللهی و 
بازیکن اولســان به وجود آمد کــه داور مجاب به 
بررســی تصاویر شد اما اعتقادی به خطای پنالتی 

نداشت.
در دقیقه ۸۸ پرسپولیس دو بار دروازه اولسان 
هیونــدای را بــا شــوت از راه دور تهدید کرد که 
به علت تجمع بازیکنان تیــم کره ای در محوطه 

جریمه توپ به دروازه نرسید.
ایــن دیــدار در نهایت با شکســت دو بر یک 
شــاگردان یحیــی گل محمدی خاتمــه یافت و 
اولســان هیوندای به عنوان قهرمانی این مسابقات 

دست یافت.
ترکیب پرســپولیس: حامد لک، ســید جالل 
حسینی، محمد حســین کنعانی زادگان، مهدی 
شــیری )آرمان رمضانی ۷4(، سعید آقایی، احمد 
نوراللهی، میالد ســرلک، ســیامک نعمتی، بشار 
رسن، امید عالیشــاه )علی شجاعی ۹۰( و مهدی 

عبدی.
ترکیــب اولســان هیونــدای: جو ســو هوک، 
دیوی بولتیــوس )کارت زرد(، پارک جو هو، کیم 
اینسونگ )ســئول یونگ وو۱+۹۰، سین جین هو 
)جئونگ سئونگ هیون ۸۲(، جونیور نگرائو )کارت 
زرد( )بیورن یوهانســون ۸۳(، یون بیت گرام، وون 
دوجائــه، کیم تائه هوان،  کیــم که هه و لی چون 

یونگ.
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ایران هنر مینیاتور را با کشورهایی بی ربط
 به این هنر در یونسکو ثبت کرد!

ظریف: 

آمریکا باید از منطقه برود

در پانزدهمیــن اجالس کمیتــه جهانی میراث فرهنگی معنوی )ناملموس( یونســکو، هنر خردنگارگری 
)مینیاتور( به عنوان پانزدهمین میراث ناملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

 به گزارش »مردم ساالری آنالین«، پرونده هنر مینیاتور به طور مشترک از سوی کشورهای ایران، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان و ازبکستان مطرح شد و با رای موافق اکثریت اعضا به عنوان پانزدهمین میراث فرهنگی 

معنوی ایران در فهرست یونسکو ثبت شد.
 وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری باید صریحا پاســخ دهد که چــرا هنر مینیاتور که 
خاســتگاهش ایران است به همراه ســه کشــور بی ارتباط دیگر به این هنر )ترکیه، جمهوری آذربایجان و 

ازبکستان( ثبت شده است؟!

 وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد

رشد نقدینگی و انتظارات تورمی
عامل افزایش قیمت مسکن

 ترامپ فراخوان شورش داد

روزهای خطرناک واشنگتن

دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر حفظ برجام خواستار شد

گسترش روابط تجاری کشورها با ایران
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 با انتخابات الکترونیکی
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همکاران گرامی
جناب آقای علی صمیمی
سرکار خانم سردشتی 

مصیبت وارده را خدمتتان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان 
 علو درجات برای آن مرحوم و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

همکارگرامی
جناب آقای حمیدرضا شکوهی

مصیبت وارده را خدمتتان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان 
برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسألت 

داریم.

 از طرف مدیرمسئول
 و کارکنان روزنامه مردم ساالری و پیام استان سمنان

 از طرف مدیرمسئول
 و کارکنان روزنامه مردم ساالری و پیام استان سمنان

قصه های ما را کرونا و گرانی پر کرده، اما هنوز هم امید هست

آخرین شب یلدای قرن
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