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پیروزی با اجماع و وفاق داخلی 

امروز 18 اکتبر 2020 )27 مهر 1399( پنج 
 )Adoption Day( سال از روز تصویب برجام
که مصادف با 17 اکتبر 2015 بود، می گذرد. 
طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد، 
دقیقا پنج سال بعد از تاریخ مزبور یعنی پایان 
روز 17 اکتبر 2020 )ساعت 12 شب به وقت 
گرینویچ و 3:30 صبح 27 مهر به وقت تهران( 
تمامی محدودیت های تسلیحاتی ایران خاتمه 
می یابد. چهار سال است که دولت آمریکا تالش 
می کند برجام را به طور کامل نابود کند و بیش از 
یک سال است که تقال می کند حداقل جلوی لغو 
محدودیت های تسلیحاتی ایران را بگیرد. هر دو 
هدف ناکام مانده، هم به دلیل استحکام برجام و 
قطعنامه 2231 و هم به دلیل دیپلماسی ماهرانه 

ایران پس از خروج آمریکا از برجام.
تحریم تسلیحاتی - محدودیت های تسلیحاتی
قطعنامه های ملغی شده شورای امنیت و در راس 
آن ها قطعنامه 1929، تحریم های تسلیحاتی 
گسترده ای را بــرای مدت نامعلوم علیه ایران 
ــرده بــودنــد. بر طبق ایــن تحریم ها که  وضــع ک
تحت فصل هفت منشور صادر شده و برای همه 
کشورها الزام آور بود، فروش سالح های سنگین 
به ایران و فروش یا تامین هر سالحی حتی یک 
فشنگ توسط ایران، ممنوع بود. این قطعنامه ها 
همچنین کلیه فعالیت های موشکی بالستیک 
ایران را نیز ممنوع کرده بودند. کمیته تحریم و 
پانل کارشناسی شورای امنیت دو نهادی بودند 
که طبق قطعنامه های 1747 و 1929 تشکیل 
شده بودند تا بر این تحریم ها و ممنوعیت ها 
نظارت کنند.واقعیت آن است که تحریم های 
تسلیحاتی و موشکی دو دستاورد بزرگ آمریکا 
بود که به بهانه مقابله با برنامه  هسته ای ایران وارد 
قطعنامه های شورای امنیت شده بودند. به همین 
دلیل موضوع این تحریم ها و چگونگی لغو آن ها 
از سخت ترین و پیچیده ترین مباحث در طول 
مذاکرات هسته ای به شمار می رفت. طرف های 
غربی با استناد به این که تحریم های تسلیحاتی 
و موشکی مقوالتی جــدا از موضوع هسته ای 
هستند، خواستار ادامه آن ها بودند و رفع آن ها 
را غیرممکن می دانستند مگر آن که مذاکرات 
جداگانه ای در خصوص این موضوعات صورت 
گیرد. این خواسته به شدت مورد مخالفت ایران 
قرارگرفته بود و موضع ما این بود که این تحریم 
ها به بهانه هسته ای گذاشته شده و باید همزمان 
با دیگر تحریم ها ملغی شوند. این بحث از اولین 
ــای مذاکرات تا آخرین لحظات آن ادامه  روزه

داشت. به بن بستی تبدیل شده بود که الینحل به 
نظر می رسید و باالخره آخرین موضوعی بود که 

در مذاکرات برای آن تصمیم گیری شد.
در نتیجه  مذاکرات بسیار سنگین در طی دو سال 
و نیم، درنهایت تحریم های موشکی در قطعنامه 
2231 تبدیل شد به درخواست غیرالزام آور از 
ایران برای فعالیت نداشتن روی موشک هایی 
که برای حمل کالهک های هسته ای طراحی 
شده اند و تازه همین درخواست هم برای هشت 
سال بود. کسی نمی تواند انکار کند که در طول 
پنج ســال گذشته تمام فعالیت هــای موشکی 
ایران ادامه یافت بدون این که آمریکا یا هر کشور 
دیگری قادر باشد به این دلیل ایــران را مجدد 
موضوع شورای امنیت قرار دهد. بله، اعتراض 
کردند و سر و صدا راه انداختند، ولی خودشان 
هم اعــتــراف کردند که فعالیت هــای موشکی 
ایران نقض قطعنامه 2231 نیست و تنها با آن 
نیز  تسلیحاتی  های  است!تحریم  »ناسازگار« 
در نتیجه مــذاکــرات تبدیل شد به محدودیت 
های تسلیحاتی برای ایران به مدت پنج سال. 
گفتنی است که قطعنامه 2231 اصــوال فاقد 
هر گونه تحریم بــوده و ساختار تحریمی ایجاد 
شده توسط قطعنامه های قبلی شامل کمیته 
تحریم و پانل کارشناسی را منحل کرده است. 
تالش کشورهای غربی در برجام برای تمدید 
نامحدود »تحریم های تسلیحاتی« ایران ناکام 
ماند ودر نهایت تبدیل شد به »محدودیت های 
تسلیحاتی« برای ایــران به این معنی که ایران 
برای مدت پنج سال برای خرید یا فروش اقالمی 
که در گذشته ممنوع بودند باید از شورای امنیت 
مجوز موردی بگیرد. مدت پنج سال در آخرین 
شب های مذاکرات و پس از یک جلسه توفانی 
بین وزیــر خارجه کشورمان  با دو وزیــر خارجه 
دیگر )که از تحریم های نامحدود به محدودیت 
های 10 ساله رسیده و از آن کوتاه نمی آمدند(، 
مورد مصالحه واقع شد. به خاطر لحن تند دکتر 
ظریف و فریادهای او، خانم شرمن از همکاران 
خود خواست اتاق را ترک کنند و وزیران خارجه را 
تنها بگذارند! گزارش آن جلسه از اسناد ماندگار 

در تاریخ دیپلماسی ایران است.
شکست آمریکا

امروز بیست و هفتم مهر 1399، محدودیت های 
تسلیحاتی و نظام مجوزگیری در شورای امنیت 
به طــور خودکار ملغی شــد. تــالش آمریکا برای 
جلوگیری از این امر به سه بار شکست خفت بار در 
صحنه شورای امنیت و انزوای آمریکا منجر شد، با 
این که آن کشور بیش از یک سال برای جلوگیری از 
لغو محدودیت های تسلیحاتی ایران برنامه ریزی و 
زمینه سازی کرده بود. امروز یک روز تاریخی است، 
روزی که دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران یک 
بار دیگر بر آمریکا غلبه می کند آن هم در عرصه ای 
که به خاطر حق وتو نقطه قوت آمریکاست، یعنی 
در شورای امنیت.قطعنامه 2231 شورای امنیت، 
در یک قضاوت منصفانه سند افتخار جمهوری 

اسالمی ایران است. ما در این قطعنامه به همه 
خواسته های خود همچون خروج از فصل هفت 
شورای امنیت، پذیرش غنی سازی برای ایران، 
فروپاشی رژیم تحریم های بین المللی و از بین 
علیه  ملل  سازمان  تحریم  ساختار  کامل  رفتن 
ــران، ابطال شش قطعنامه قبلی به خصوص  ای
قطعنامه خطرناک 1929، لغو تحریم های الزام 
آور تسلیحاتی پس از پنج سال، غیرالزامی شدن 
محدودیت های موشکی و لغو کامل آن ها پس از 
هشت سال، لغو خود قطعنامه 2231 و خروج 
کامل ایران از دستورالعمل شورای امنیت پس از 
10 سال و ... رسیده ایم. با این همه اجازه ندادیم 
حتی همین محدودیت ها در متن قطعنامه بیاید و 
تنها در ضمیمه قطعنامه آمد که حتی آن ها را هم 
نپذیرفتیم و در یک بیانیه که همزمان با قطعنامه 
2231 منتشر شد ،کلیه محدودیت های موشکی 
و دفاعی را رد کردیم.در یک اتفاق نادر در تاریخ 
شورای امنیت، قطعنامه این شورا با کشوری که 
خود موضوع قطعنامه بود )ایران( مذاکره شد. بند 
به بند، سطر به سطر و کلمه به کلمه با ما مذاکره 
و توافق می شد و این کار آسانی نبود. غربی ها 
در بین کلماِت قطعنامه ها ،هــزار نکته و ترفند 
تعبیه می کنند و پیش بینی و بستن راه همه سوء 
استفاده های احتمالی در آینده کار سختی است. 
تصادفی نبود که ترامپ هیچ راه یا بهانه ای برای 
بازگرداندن تحریم های اقتصادی علیه جمهوری 
اسالمی ایران در داخل برجام و قطعنامه 2231 
نیافت و چاره ای جز خروج کامل از برجام و نقض 
روشن قطعنامه 2231 پیدا نکرد و اتفاقی نبود 
که پس از آن در جلوگیری از لغو محدودیت های 
تسلیحاتی ناکام ماند. دولت ترامپ در شورای 
امنیت به چنان بن بستی رسید که اکنون هیچ 
راهی جز قلدری و زورگویی و مقابله با همه اعضای 

جامعه بین الملل )به جز معدودی( نیافته است.
کالم آخر

ــی  ــای درون ــدرت ه هــر مــذاکــره ای متکی بــه ق
ــادر به کسب  اســت و هیچ مذاکره کننده ای ق
موفقیت در مذاکره نیست مگر آن که دست او 
از توانمندی ها و مولفه های قدرت های داخلی 
پر باشد و به پشتوانه این توانمندی ها مذاکره 
کند. این توانمندی ها اعم از قدرت نظامی است 
و توانایی های گفتمانی، اقتصادی، علمی و... 
و از جمله توانمندی های دیپلماتیک )جریان 
ــازی، بــازی گــردانــی، یارگیری، البــی گری،  س
ــازی، اجماع ســازی/اجــمــاع شکنی،  اقناع س
تعامل/تقابل، همکاری/منازعه، مهارت های 
مذاکراتی، مدیریت رسانه ای و ...( را نیز در بر 
می گیرد.موفقیت در سیاست خارجی موکول 
به اجماع داخلی و وفاق ملی است. قربانی کردن 
موفقیت ها و دستاوردهای سیاست خارجی در 
پای منافع کوتاه مدِت فروملی ، پایمال کردن 
غرور ملی و تزریق حس شکست و درماندگی به 
جامعه با نادیده گرفتن یا کوچک شمردن داشته 

های ملی به نفع هیچ کس نیست. 

اخبار یک شنبه  27 مهر21399
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وزارت کشور سهمیه بنزین آژانــس های  •
اینترنتی را از 20 مرداد نریخته وما بنزین آزاد 

می زنیم. لطفا پیگیری کنید.
به آقایان مسئول بگین این همسان سازی  •

حقوق بازنشستگی نیست بلکه فاصله گذاری 
حقوق است.

 به عنوان یک پــدر از روزنــامــه خراسان و  •
مدیران  از  همچنین  و  محترم  شــهــرداری 
محترم، مدیر مسئول، سردبیر و دبیر ویژه 
نامه و همه عوامل به خاطر مجله خوب آبنبات 
که به حق برای کودکان بسیار آموزنده است، 

تشکر می کنم.
پنج  • نباتی  ــن  روغ دانید  نمی  شما  یعنی 

ــود؟ چرا  کیلویی در بـــازار یــافــت نمی شـ
صدایتان در نمی آید؟ چرا مطلبی راجع به 

این قضیه نمی نویسید؟ لطفا پیگیری کنید.
با وجود این که اعالم شد، کاروان پیاده روی  •

به طرف مشهد و بارگاه امام رضا)ع( ممنوع 
است اما شاهد بودم که عده ای ازجاده قدیم 
نیشابور با عبور از پلیس راه طرق به طرف 
مشهد در راه بودند. چه کسانی باید نظارت و 

آن ها را متوقف کنند؟
شمابه عنوان یک  رسانه مسئول هستین که  •

صدای مردم روبه گوش مسئوالن برسونین. 
من  باشه.  شنیدن  ــرای  ب اگرگوشی  البته 
باحقوق دو میلیونی چطوری هم قسط بانک 
بدم و هم کرایه خونه؟ با سه تا بچه چطور باید 

زندگی کنم؟
اقداماتی که دولت ستمگر آمریکا علیه مردم  •

کشورمان انجام می دهد مصداق بارز جنایت 
علیه بشریت است چرا وزارت خارجه ما این 
قدر منفعل است و از طریق مجامع بین المللی 

اقدام نمی کند؟
 مجلس کی می خواهد از حق ما مستمری  •

بگیران تامین اجتماعی دفاع کند؟ حقوق 
ما بسیار کم است وبا تورم همخوانی ندارد.

 خدا را شکر قیمت  ماسک  در داروخانه های   •
سراسرکشور200 تومان  ارزان تر شد و از 
1500 تومان برای  فروش به1300 تومان 

رسید!

ــوادارای پرسپولیس چه کارشونه  • ایــن هـ
که رفتن جلوی مجلس تجمع کــردن؟ این 
همه ثبات و پول بابا مسعود، روحانی و... بابا 
خجالت بکشید. به خدا کسی و چیزی نبوده 

که توی این چندسال ازشما حمایت نکنه.
ما ضمیمه آبنبات روزنامه را جمع می کنیم  •

و به عنوان سوغات بــرای نوه خودمان می 
بریم شمال.

این کسانی که افزایش جمعیت مدنظرشون  •
ــرار دارد لطفًا جلوی افــزایــش قیمت رو  ق
بگیرند. ملت ایران قول میدن مشکل کاهش 

جمعیت برطرف بشه.
کاری  • ترین  کوچک  بتواند  مسئولی  اگر 

برای ارزشمند شدن پول ملی انجام بدهد 
ــران ظلم  ــردم ای ــاری نکند در حق م ولــی ک

کرده است.
 سوال روز: چرا ستاد کرونا فقط مشهد و  •

ــورود و ممنوع  چهار شهر دیگر را ممنوع ال
الخروج می کند اما با  شمال و جنوب کاری 
ندارد؟ 1- چون خودشان شمال می روند. 
2- چون شمال و جنوب، شهر پولدارهاست. 

3- پای منافعشان درمیان است.
 دیگه نون خالی هم کیمیا شد. علی برکت ا...! •
چرا افزایش حقوق بازنشستگان زیر 30  •

سال با دیگران این قدر اختالف دارد؟ کسی 
که فوت کرده و نتوانسته 30 سال خدمت 
کند، خانواده او در این وضع اقتصادی چه 
گناهی کرده اند که زیر سه میلیون حقوق 
این  کنم  می  خواهش  شما  از  می گیرند؟ 
مسئله را پیگیری کنید. کمرمان زیر بار گرانی 

ها خرد شده است؟
چــرا تــوی ایــن روزهـــا، مشهد رو قرنطینه  •

نمی کنند؟ سمت میدان بیت المقدس پر 
مسافره. اگر به فکر مردم نیستید به فکر کادر 
درمــان باشید. کاش این سه روز، مشهد رو 

تعطیل می کردید.
چرا دولت تحریم هایی که بعضا ساختار  •

سیاسی و اقتصادی خود را نشانه گرفته روی 
گرده مردم سوار می کند؟

 بعضی ها به نظرات استاد شجریان در باره  •

سیاست یا هنر انتقاد دارند. در هیچ جامعه ای 
نمی توان دو نفر را یافت که دیدگاه های مشابه 
داشته باشند. نظرات هرکسی برای خودش 

محترم است.
 مبارزه بافروشندگان و دالل های ارز را  •

بسپارند به بسیج. باور کنید یک هفته ای همه 
چیز بر می گردد به روز اول.

لشکری  • بازنشستگان  حـــال  ــه  ب خــوشــا 
ــه حـــال  ــ ــوس ب ــ ــس ــ ــداف ــ ــوری و ص ــ ــشـ ــ وکـ
همچون  اجتماعی  تأمین  بازنشسته های 
من.بعد یک عمرکارگری در دورترین کویر 
حقوق ناچیزی برایم همسان ســازی شده 
که ای کاش اصال به من حقوق نمی دادند. 
حاالهم با کهولت سن باید به دنبال کار بگردم 
چون با این حقوق که قبض های آب وگاز وبرق 

و جریمه رو بیشتر نمی توانم پرداخت کنم.
 وقتی که داریم از تحریم دارویــی بیماران  •

کرونا صحبت می کنیم، عاقالنه نیست که 
ورودی مشهد بــرای شهادت امــام رضــا)ع( 
باز باشه تا شلوغی و جمعیت، بستری برای 

افزایش بیماران بشه.
 در تیتر دیروزتان نوشته بودید که نرخ ارز پس  •

از وقفه ای دو روزه مجدد صعودی شد. ماجرا 
چیست؟ ماجرا اینه که قدرت دالالن بازار از 
قدرت دولت و بانک مرکزی و... قوی تر است 
و بس. دولت اگر توانست دالر را برگردونه به 

نرخ زمانی که دولت را تحویل گرفت درسته.
چــرا بعضی از انــســان هــا گاهی ایــن قدر  •

سنگدل و پست می شوند که حتی به طور 
حیات  نعمت  از  را  معصوم  اطــفــال  فجیع 
محروم می کنند؟! گناه این کودکان بی دفاع 

چیست؟! به خدا گریه آور است.
چرا خانم معصومه ابتکار در حــوزه های  •

فقه، قضاوت و حقوق که علم و دانش ندارند 
نظر می دهند؟ هر کس باید در حیطه کاری 

خودش حرف بزند.
 چرا آن هایی که در ایران دزدی واختالس  •

می کنند و به کشورهای دیگر پناه می برند یا 
کشته یا بازگردانده می شوند ولی به کانادا که 

فرار می کنند بی خیالشان می شویم؟

استفتاء از رهبر انقالب درباره یک  رفتار در پایان ماه صفر

حضرت آیت ا... خامنه ای به سوالی درباره »یک 
رفتار در پایان ماه صفر« پاسخ دادنــد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت ا... خامنه ای، رهبر انقالب  در استفتائی، 
ــت داشــتــن شمع  ــراد بــا در دس عمل مراجعه افـ
پشت دِر مساجد همراه با کوبیدن به دِر مساجد و 
خواندن اذکار توسل و طلب حاجات در شب اول 
ماه ربیع االول را عملی دانستند که مستند روایی 

ندارد.متن این استفتاء به این شرح است:

سوال: در شب اول ماه ربیع االول از حدود نیمه 
شب تا اذان صبح افرادی با در دست داشتن شمع 
پشت دِر مساجد مراجعه می کنند و با کوبیدن به دِر 
مساجد و خواندن اذکاری توسل جسته و حاجات 
طلب می نمایند، البته این عمل را تا 7 مسجد 
ادامه می دهند و خصوصا این حال توسل درهنگام 
اذان صبح به اوج خود می رسد و معتقدند بدین 
وسیله اتمام ماه صفر و آمدن ماه ربیع االول را خبر 

می دهند؛ نظر حضرتعالی در این باره چیست.

جـــواب: عمل مــذکــور مستند روایـــی نـــدارد و 
شیوه ای قابل تایید نیست. اگرچه اصل اذکار 
و ادعیه و طلب حاجات از خداوند متعال عمل 
پسندیده ای است، لکن اشکال در شیوه عمل به 
نحو یاد شده است، آقایان علمای اعالم )دامت 
افاضاتهم( و مومنین )ایدهم ا...تعالی( با پند و 
اندرز و موعظه و نصیحت از رواج چنین رفتار هایی 
که چه بسا ممکن است منتهی به وهن مذهب 

گردند، جلوگیری نمایند.

مدیرکل داروی  وزارت بهداشت:

قاچاق دارو از ایران به عراق فقط درحد یک ادعاست
در پی انتشار خبر قاچاق دارو از ایران به عراق 
توسط برخی مسئوالن عراقی، مدیرکل نظارت 
بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
گفت: اظهارات مقامات عراق مبنی بر قاچاق 
دارو از ایــران به ایــن کشور فعال فقط در حد 
ادعاست. هیچ سند و مدرکی ارائه نشده است و 
اگر نمونه های داروها را به ایران بدهند، بررسی 
می شود. حیدر محمدی در این باره به ایرنا گفت: 
هنوز مشخص نیست که چه داروهایی به عراق 
قاچاق شده است؛ باید مقامات امنیتی ایران 
با همکاری مقامات امنیتی عراق ،نمونه های 

داروها را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسی 
شود که چه داروهایی بوده و از کجا قاچاق شده 
است. با ارائه نمونه های داروهــای کشف شده 
اگر ایرانی باشد به راحتی از طریق سامانه تیتک 

قابل ردیابی است.
وی گفت: فعال طبق استعالم وزارت بهداشت 
از گمرک ایران، مقامات گمرک به طور شفاهی 
اعــالم کردند که ظاهرا ایــن داروهــا از ترکیه 
ترانزیت شده و وارد ایران شده و از طریق مرزهای 
غربی ایــران به عراق منتقل شده است، البته 
این  نتیجه  رسمی  طــور  به  یک شنبه)امروز( 

استعالم را از گمرک می گیریم.محمدی تاکید 
کرد: فعال بر اساس اعالم شفاهی گمرک ایران، 
این داروها تولید کشور ترکیه است که از طریق 
ایــران به عراق ترانزیت شده است با این حال 
تا زمانی که محموله و داروهــای آن مشاهده 
نشده  و بررسی های الزم درباره داروها در ایران 
انجام نشود، نمی توان به طور دقیق در این باره 
مقامات  این که  خصوص  به  اظهارنظر کرد؛ 
عراقی نیز تاکنون هیچ نمونه ای از داروهــا را 
به ایــران ارائــه نکرده اند و حتی عکسی از این 
محموله های دارویی تاکنون منتشر نشده است.

انتقاد همتی از قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تحریم ها 

ــاره  رئیس کــل بانک مــرکــزی از قــضــاوت درب
عملکرد این بانک بدون توجه به تحریم های 
ظالمانه آمریکا انتقاد کرد. عبدالناصر همتی در 
یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره 
به شیوع کرونا از اواخر سال گذشته و ضرورت 

حمایت از کسب و کارها و قشرهای 
کم درآمد در برابر تبعات اقتصادی 

ــت:  کاهش  ــوش ــا ن ــرون شــیــوع ک
یک درصــد نرخ سپرده قانونی 

در ابــتــدای ســال بــا هدف 
کمک به بانک ها برای 

تامین مالی و اعطای 
به  قیمت  ارزان  وام 

خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای 
آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن 
ــد. نظر بــه پــایــش رونـــد متغیرهای  انــجــام ش
اقتصادی، از اول مهر با هدف کاهش ضریب 
فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ 
سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده 
شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک 
تــرازنــامــه بانک هــا نیز طبق برنامه پیش 
مــی رود.وی در ادامـــه بــه معضل کسری 
بودجه نیز اشاره کرد و نوشت: همراهی 
دولت محترم در تامین کسری بودجه 
انتشار  طــریــق  از  ســال  اول  نیمه 
اوراق بدهی قابل تقدیر است. 

امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی  دریافت 
شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت 
ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به 
صورت سالم و با کمترین آثار جانبی بر اقتصاد 
کالن تامین مالی کرد.همتی در پایان تعریضی 
هم به منتقدان داشت و نوشت: بی شک مهم 
ترین عامل برون زای اقتصاد کشور ادامه تحریم 
های یک جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان 
است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی 
و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، 
بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی تردید 
نمی تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر 

اجرایی راه گشا باشد.

ضایعات غذایی در ایران معادل 
50 درصد درآمد نفتی کشور

ضایعات مواد غذایی در ایران معادل 35 میلیون 
تن است؛ این درحالی است که در اتحادیه اروپا 
مواد  تن  میلیون  تنها90  عضو،  کشور   27 با 
ــی زباله ها مــی شــود. یک پژوهش  غذایی راه
در  موادغذایی  ،ارزش مادی ضایعات  علمی 
ایران را 15 میلیارد دالر برآورد کرده است که 
اگر این رقم را با درآمد نفتی در شرایط غیرتحریم 
ما  ــردم  م که  می شویم  متوجه  کنیم،  مقایسه 
معادل تقریبًا 50 درصد درآمد نفتی کشور را با 
ضایعات غذا به سطل زباله می ریزند. بیشترین 
ضایعات غذا در ایران مربوط به نان، میوه، برنج 

و سبزیجات است.

آمادگی  عارف برای عذرخواهی 
به دلیل ناکارآمدی دولت

ایسنا- محمد رضا عارف با بیان این که جریان 
رقیب اصالحات هیچ گاه شهامت عذرخواهی 
از مردم به دلیل حمایت از آقای احمدی نژاد را 
نداشت و حتی منکر حمایت از او شده بود، تأکید 
کرد: اصالح طلبان برخالف رقیب خود هیچ گاه 
حمایت از  آقای روحانی را انکار نکرده اند و با 
ــودی که اصالحات در ایــن رهگذر آسیب  وج
دید، حاضر به عذرخواهی هستند، اما مطمئنًا 
دولــت فعلی تنها مقصر برخی ناکارآمدی ها 
نیست و تحریم های ظالمانه و عملیات روانی که 
در داخل کشور علیه دولت شکل گرفت در ایجاد 
این ناکارآمدی ها مؤثر بوده است. وی افزود: در 
دولت آقای احمدی نژاد ساختارها نابود شد در 
دولت آقای روحانی هم با جزیره ای عمل کردن 

شاهد وضعیت فعلی کشور هستیم.

یادداشت روز

  سید عباس عراقچی 

معاون سیاسی وزیر امور خارجه
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پیشخوان بین الملل 

تیتر یک هفته 
نامه فرانسوی 
»لوبزرواتور«: 
»جوبایدن، 
کاماال هریس 
دنیایی بدون 
ترامپ«.

  صابرگل عنبری
international@khorasannews.com

گروه بین الملل- »رقابت در برابر بدترین نامزد 
تاریخ انتخابات ریاست جمهوری )بایدن( فشار 
زیادی به من وارد می کند. حاال تصور کنید در 
برابر چنین فردی ببازم آن وقت چه باید بکنم؟ 
باید بگویم به بدترین نامزد تاریخ انتخابات ریاست 
جمهوری باختم؟ در این صــورت حس خوبی 
نخواهم داشت. شاید مجبور شوم کشور را ترک 
کنم.« دونالد ترامپ این سخنان طنز آمیز خود 
را این گونه به پایان رساند: »اما باید بگویم که  این 
اتفاق نمی افتد زیرا من برنده خواهم شد.« رئیس 
جمهور آمریکا این سخنان را در گفت وگویی که 
به جای مناظره تلویزیونی رو در رو ترتیب داده 
شده بود، ایراد کرد.  کرونا باعث شد که ترامپ و 

بایدن از دو شبکه ام بی سی و  ای بی سی  از دو 
شهر متفاوت اما همزمان به پرسش هایی پاسخ 
بدهند. در مقابل، جو بایدن نیز گفت که »ترامپ 
از راه تفرقه بینداز و حکومت کن، جلو می رود.« 
رتبه بندی »نیلسن« نشان داد 13.9 میلیون 
نفر بیننده تلویزیونی مصاحبه بایدن از شبکه 
»ای بی سی« بودند در حالی که 10.6 میلیون 
نفر حضور ترامپ در برنامه »ان بی سی« را تماشا 

کردند.

ایمیل بایدن ها، توطئه یا واقعیت؟	 
توییتر و فیس بوک اما محدودیت هایی را برای 
ــزارش  ــدن گ ــت ش ــت بــه دس جلوگیری از دس

»نیویورک پست« درباره ایمیل های »جو بایدن« 
اعمال کردند؛ ایمیل هایی که ادعــا می شود 
شواهدی از سوءاستفاده »هانتر بایدن« پسر نامزد 
حزب دموکرات از قدرت پدرش را نشان می دهد 
که در آن زمان معاون رئیس جمهور آمریکا بود. 
اتهامی که پیش از این هم علیه جو بایدن مطرح 
بــود.روزنــامــه آمــریــکــایــی نــیــویــورک پست در 
گزارش خود اعالم کرده این ایمیل ها را »رودی 
جولیانی«، وکیل شخصی ترامپ از  لپ تاپی 
ــوازم رایانه ای  شکسته که در یک تعمیرگاه ل
رها شده بود و بعد به دست اف بــی آی کشف و 
ضبط شد، علیه بایدن ها به دست آورده و در 
اختیار این روزنامه قرار داده است. وکیل ترامپ 
گفته به زودی اسناد دیگری را هم از روی لپ 
تــاپ مذکور علیه جو بایدن و پسرش منتشر 
خواهد کرد. نیویورک پست اما گفته نمی تواند 
تایید کند این رایانه به پسر بایدن تعلق دارد. در 
گزارش نیویورک  پست ذکر شده که هانتر بایدن 
در سال ۲01۵ وقتی به هیئت مدیره شرکت 
انرژی اوکراینی Burisma می پیوندد، پدرش را 
که معاون اوباما بود، به یکی از مدیران ارشد این 
شرکت معرفی می کند. بنا بر این گزارش، هانتر از 
نفوذ پدرش استفاده کرد تا مقامات دولت اوکراین 
را برای اخراج یک دادستان که درباره این شرکت 
تحقیق می کرد، تحت فشار قرار دهد. در این 
گزارش همچنین تصاویری از هانتر بایدن در حال 
کشیدن مواد مخدر منتشر شده است. ترامپ نیز 
در واکنش به افشاگری نیویورک پست، در توئیتی 
به این نشریه برای رو کردن دست بایدن تبریک 
گفت: »تبریک به نیویورک پست بــرای نشان 

دادن فسادی که جو بایدن خواب آلود و کشور ما را 
احاطه کرده است. او همیشه سیاستمداری فاسد 

بوده است. شرم آور است!«

رونمایی از واکسن کرونایی، رویای در 	 
تعلیق

روزشمار انتخابات در حالی ادامه دارد که یکی از 
وعده های دیگر ترامپ در حال شکست است. سه 
 ،)Moderna( شرکت داروسازی آمریکایی مدرنا
 )AstraZeneca( و آسترازنکا )Pfizer( فایزر
پیشتاز رقابت در تولید واکسن برای ویروس کرونا 
به شمار می روند. از این میان، شرکت داروسازی 
»فایزر« روز جمعه اعالم کرد درخواست جواز 
برای تولید واکسن کرونا که در همکاری با شرکت 
آلمانی »بیون تک« در آخرین مراحل آزمایشی قرار 
دارد، اواخر ماه نوامبر )اوایل آذر( به نهادهای 
مسئول نظارت بر کیفیت دارو در آمریکا تسلیم 
خواهد شــد. بنابراین برخالف وعــده دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، این واکسن 
قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آماده 
نخواهد شد. شرکت داروســـازی »مدرنا« نیز 
اعالم کرده تا پایان ماه نوامبر نتیجه  آزمایش 
بالینی واکسن تجربی این شرکت روی 30 هزار 
نفر مشخص خواهد شد و احتماال قبل از پایان 
سال میالدی جواز تولید واکسن را درخواست 
می کند. پیشتر، عجله دونالد ترامپ برای تولید 
واکسن، در عین حال این نگرانی را به وجود 
آورده بود که اداره نظارت بر کیفیت دارو در 
آمریکا ممکن است تحت فشار کاخ سفید کیفیت 

واکسن ها را به طور دقیق بررسی نکند.

روس ها، درتنگنای راهبردی ! 

این روزها تیول تاریخی روسیه یا همان حیاط 
ــرخ بیش از هــر زمانی  خــلــوت امــپــراتــوری س
دستخوش حوادث و تحوالت ژئوپلیتیکی قابل 
ــای خــاوری گرفته تا قفقاز  توجه اســت؛ از اروپ
ــا فراقفقاز و آسیای  جنوبی یا به قــول روس ه
مرکزی؛ اما بحران در قره باغ که روسیه خود را 
کارگزار سنتی در آن می داند، مسکو را در برابر 
یک تنگنای راهبردی قرار داده است که از یک 
طرف تــداوم این بحران مجال را بــرای حضور 
هر چه بیشتر بازیگران دیگر در قفقاز فراهم 
می کند و از طرف دیگر نیز فاکتورهای زیادی 
باعث شده روسیه دست به عصا عمل کند و از 
این رو، ترجیح می دهد موضع بی طرفانه خود 
را به رغم همپیمانی سنتی با ایروان ادامه دهد. 
چالش های پیرامونی و پیامدهای ژئوپلیتیک 
آن ها در حوزه نفوذ تاریخی روسیه، می تواند 
ــرد پوتین را در سیاست خــارجــی طی  ــب راه
یک دهه اخیر که بر بازنمایی شکوه گذشته و 
موازنه سازی در مواجهه با آمریکا و اروپا از طریق 
ورود به مناقشات فراپیرامونی و حضور فعال در 
سیاست بین الملل تمرکز دارد، تحت الشعاع 
خود قرار دهد.  بازگشت پرسر و صدای روسیه 
به خاورمیانه و شرق مدیترانه از دروازه سوریه 
و سپس ورود جدی به حوزه شمال آفریقا چه 
از طریق تقویت روابط با مصر و چه مداخله در 
لیبی در متن این راهبرد قرار دارد؛ تا جایی که 
برخی ناظران از دوره جدید قدرت نمایی خرس 
روسی در سیاست بین الملل و از پایان دوران 
تک قطبی و عقبگرد جهان به عصر چندقطبی 
سخن گفتند؛ گزاره ای که بیشتر حاصل ذهنیت 

امیدوار به افول اجماع غرب و آمریکا بود.

توئیت روز 

جولیانی  رودی  دختر  جولیانی،   کارولین 
شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد 
با  مصاحبه  در  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ، 
شبکه سی ان ان درباره انتشار مطلبی از وی در 
مجله ونیتی فر با عنوان »رودی جولیانی پدر من 
است. لطفا همه به جو بایدن و کاماال هریس رای 
دهید «، به صراحت در مخالفت با دیدگاه های 
پدرش، از مردم آمریکا خواست با رای دادن به 
جو بایدن، کشور را از سقوط حتمی نجات دهند. 
کارولین جولیانی در مصاحبه با شبکه سی ان ان 
گفت: من فکر می کنم کشور ما 4 سال است که 
در بحران بوده است -اگر بیشتر نباشد- و من 
نمی خواهم سوم نوامبر از راه برسد و از این که 
چیزهای بیشتری نگفتم تا مردم را به رای دادن 
تشویق کنم، پشیمان شوم. این فضای سمی 
و آمیخته با قلدری و رویکردهای شرورانه باید 
تغییر کند و من واقعا فکر می کنم جو بایدن و 

کاماال هریس می توانند این کار را انجام دهند.

اعتراض عراقی ها به هتاکی زیباری 
علیه الحشدالشعبی 

در پی اظهارات جنجالی »هوشیار زیباری«درباره 
رهبران حــزب دمــوکــرات کردستان عــراق علیه 
الحشدالشعبی، عده ای ازطرفداران حشد، پس از 
تجمع مقابل مقر این حزب در بغداد، آن را به آتش 
کشیدند. »هوشیار زیباری« که سابقه وزارت خارجه 
و دفاع عراق را نیز در کارنامه خود دارد به تازگی 
در مصاحبه ای با شبکه الحره )وابسته به آمریکا(، 
الحشدالشعبی را عامل حمله به پایگاه های آمریکا در 
اربیل و بغداد دانست و این حمالت را معادل حمالت 
داعش برآورد کرد. وی همچنین بر مقابله »مصطفی 
الکاظمی« نخست وزیر عراق با الحشدالشعبی 
تاکید کرده و خواستار خارج کردن نیروهای حشد از 
منطقه الخضراء، تغییر فرماندهان و همچنین بسیج 
عمومی علیه این سازمان شده است. در همین راستا 
گروه های سیاسی مختلف عراق نیز ضمن اعالم 
حمایت از الحشدالشعبی، فراخوانی را برای تجمع 
در مقابل دفتر حزب دموکرات کردستان عراق در 
منطقه الکراده بغداد صادر کردند. این تجمع با 
حضور نیروهای گارد ویژه در محل تجمع و به آتش 
کشیدن تصاویر سران حزب دموکرات کردستان 
و شعارهای معترضان به درگیری کشیده شد و در 
نهایت معترضان با تسخیر دفتر حزب دموکرات، 
آن را به آتش کشیدند و پرچم حشد را در باالی 
ساختمان این دفتر نصب کردند. حزب دموکرات 
در اولین واکنش خود دولت عراق را به شکایت تهدید 
کرده است. همچنین هوشیار زیباری در آخرین 
اظهارات خود از مواضع قبلی عقب نشینی کرده 
و روابط با فرماندهان الحشدالشعبی را تاریخی و 

نزدیک خوانده است.

بن رودز از مشاوران اوباما، در حاشیه این خبر 
که ترامپ گفته در صورت باخت، کشور را ترک 
می کند به طعنه نوشته است :فکر می کنم 

زمستان مسکو و تابستان ریاض عالی است!

جنایت 
داعش گونه 
در قفقاز 

انتشار ویدئویی از سر بریدن 

سربازان ارمنی توسط وهابی ها 

و موشک باران مناطق مسکونی 

گنجه حاکی از ورود بحران قره 

باغ به یک فاجعه انسانی است 

تشدید تنش ها میان بــاکــو-ایــروان به 
حــدی اوج گرفته اســت که از بروزیک 
فاجعه انسانی در منطقه مورد مناقشه 
قره باغ خبر می دهد. ویدئویی منتشر 
ــی دهـــد پس  ــه نــشــان م شـــده اســـت ک
از بریدن گــوش ســربــازان کشته شده 
ارمنی، نظامیان وهابی تکفیری اعزام 
شده به قفقاز دست به زشت ترین کار 
و شنیع ترین اقــدامــی زدنـــد کــه فقط 
وهابی های  و  تکفیری  تروریست های 
داعشی  معموال آن را انجام می دهند   و 
شروع به بریدن سر نظامیان کشته شده 
ارمنی کردند. به نوشته کانال دانشنامه 
نظامی، سالخی و مثله کــردن اجساد 
سربازان ارمنی توسط تعدادی تروریست 
خطرناک داغستانی و چچنی انجام شده 
که کارنامه هولناکی از چنین کارهای 
شنیعی در سوریه داشته و توسط ترکیه 
به منطقه اعزام شده اند. ترکیه در روزها 
و هفته هــای گذشته شــروع به انتقال 
گروه های تروریستی از ادلب سوریه به 
منطقه مــورد مناقشه قره باغ کــرده که 
برای هر دو طرف تحریک کننده بوده 
است.همزمان  ویدئویی نیز از تیرباران 
سربازان  توسط  ارمنستان  ســربــازان 
جمهوری آذربــایــجــان در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شــود. از 
ســوی دیگر در حمله موشکی به شهر 
تاریخی گنجه دست کم 1۵ نفر از جمله 
چند  کودک و زن جان خود را از دست 

دادند و ۵۲ نفر دیگر زخمی شدند. اگر 
چه ارمنستان اعالم کرده دراین ماجرا 
ــا رســانــه های  ــت ام نقشی نداشته اس
ارمنستان در قره باغ اذعــان می کنند 
شهر استپاناکرت مرکز ناحیه قره باغ 
کوهستانی هدف حمالت توپخانه ای 
نیروهای آذربایجان قرار گرفته است و در 
پاسخ به این حمالت، مناطق آذربایجان 
از جمله شهر گنجه هدف حمالت تالفی 
جویانه ارمنستان قــرار گرفت. با این 
همه حتی اگر این موضوع درســت هم 
باشد، هدف قرار دادن مناطق شهری و 
پرجمعیت بدین شکل جای هیچ توجیه و 
توضیحی ندارد و جنایت جنگی محسوب 
می شود. سفارت ایران در باکو  نیز حمله 
موشکی به شهر گنجه را محکوم کرد. 
پس از درگیری های نظامی چند روزه 
ماه جوالی )اواســط تیر( بین نیروهای 
نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
که منجر به تلفات جانی از هر دو طرف 
تحرکات  بــرخــی  و  لفظی  جنگ  ــد،  ش
نظامی به تنش در منطقه قفقاز دامن زد 
و برخورد نظامی میان این دو کشور   قابل 
پیش بینی   بود. با وجود حصول توافق 
آتش بس در مذاکرات جمعه گذشته ) 
1۸ مهرماه جاری( وزیران امور خارجه 
ارمنستان و جمهوری آذربــایــجــان در 
مسکو، توافق آتش بس در چند روز اخیر 
در منطقه مورد مناقشه قره باغ مرتب 

نقض شده است. 

بزرگ ترین توافق تبادل اسرا میان دولت مستعفی و انصارا... اجرا شد 

گامی رو به جلو در بحران یمن 
بزرگ ترین توافق تبادل اسرا بین دولت نجات ملی یمن 
و دولت مستعفی »عبدربه منصور هــادی« اجرا شد و 
دومین گروه از اسرای ارتش و کمیته های مردمی یمن   
وارد فرودگاه صنعا شدند. جنگ ائتالف سعودی که 
از سال ۲01۵ آغاز شد، عالوه بر همه خسارت های 
زیرساختی، پیامدهای انسانی متعددی نیز داشته که 
کشته و زخمی شدن، آوارگی و اسارت نیروهای انسانی 
از جمله ایــن پیامدهای انسانی محسوب می شود. 
آمارهایی در خصوص شمار کشته ها و زخمی ها و 
آواره های جنگ یمن وجود دارد اما در خصوص شمار 
اسرای این جنگ اطالعات چندانی در دست نیست. 
با این حال، گزارش های متعددی در خصوص شکنجه 
اسرای یمنی از سوی نیروهای عبد ربه منصور هادی، 
نظامیان عربستانی و نظامیان اماراتی منتشر شده 
است. در برخی گزارش ها آمده است، اسرای یمنی در 
اشکال مختلف از جمله خشونت بدنی، تجاوز جنسی، 
تهدید با سگ های گرسنه و کمبود امکانات بهداشتی 
تحت شکنجه قرار گرفته اند. شماری از اسرای یمنی 
نیز در زندان های دولت مستعفی و دولت های امارات 
و عربستان جان باخته اند. در چنین شرایطی، موضوع 
تبادل اسرا از سوی دولت های یمنی )دولت نجات ملی 
مستقر در صنعا و دولت مستعفی منصور هادی مستقر در 
عدن( در چند نوبت پیگیری شد. دولت مستعفی یمن و 
انصارا... در دسامبر ۲01۸ استکهلم برای تبادل اسرا 
نیز توافق کرده بودند اما این موضوع به دلیل کارشکنی 
ائتالف سعودی و خود دولت مستعفی یمن به صورت 
کامل اجرا نشد و صرفًا شمار اندکی از اسرای دو طرف 
آزاد شدند. طرف های یمنی در امــان، پایتخت اردن 
نیز چند دور نشست برگزار کردند که در این نشست ها 
درباره تبادل اسرا توافقاتی داشتند اما این توافق ها نیز به 

مرحله اجرا نرسید. عملیات تبادل اسرا که از چهارشنبه 
گذشته آغاز شد ماحصل مذاکرات ژنو است که دولت 
مستعفی و دولت نجات ملی یمن اواخر سپتامبر انجام 
دادند و درباره تبادل اسرا به توافق رسیدند. »عبدالقادر 
مرتضی« رئیس کمیته اسرای یمن در صنعا گفت توافق 
مبادله در این مرحله شامل 10۸1 اسیر است که 6۸1 
نفر آنان اسرای یمنی و 400 نفر اسرای ائتالف آل سعود 
هستند. این توافق برای تبادل اسرا با میانجی گری 
صلیب سرخ انجام شده اســت.در این بین، تلویزیون 
دولتی عمان اعالم کرد که انصارا... یمن دو شهروند 
آمریکایی را نیز که در اسارت این نیروها بودند، آزاد 
کرده است.تبادل اسرا اهمیت زیادی دارد؛ از یک سو، 
بیانگر این است که خشونت روند نزولی پیدا کرده و 
دوطرف در مسیر مذاکره و گفت و گو برای کاستن از 
خشونت و درگیری قرار دارند. از سوی دیگر، نشان 
گذاشتن  کنار  نظیر  ادعایی  و  موضوعات  می دهد 
انصارا... از قدرت در شرایط کنونی نه تنها اعتباری 
ندارد بلکه دولت نجات ملی یکی از سازمان یافته ترین 
گروه ها در ساختار قدرت یمن هستند که در آینده 
سیاسی این کشور نیز نقش مهمی ایفا خواهند کرد. 
نکته دیگر این  که در میان اسرایی که از سوی دولت 
و  تابعیت سعودی  آزاد شدند شماری  نجات ملی 
سودانی دارند که این موضوع نیز بیانگر ضربه هایی 
است که ارتش و کمیته های مردمی یمن به ائتالف 
سعودی به خصوص در چهار دور عملیات بازدارندگی 
از اوت ۲019 تاکنون وارد کردند.همچنین »محمد 
عبدالسالم«، رئیس هیئت ملی یمن در خصوص گفت 
وگوهای صلح ابراز کرد حضور اسرای سعودی در 
میان آزادشدگان نشانه قدرت ماست و شمار دیگری 

از سربازان سعودی نیز هم اکنون نزد ما اسیرند. 

گاری بسته شده به االغ در نوار غزه؛ گاریچی 
بــرای حفاظت از خــود در برابر کرونا ماسک 
بر صــورت زده اســت، در حالی که تنهاست و 
درهــوای آزاد. عالوه بر این، نوار غزه به دلیل 
محاصره بودن و قطع ارتباط با خارج، با کمترین 
ــه روســـت. مسئوالن  مــیــزان شیوع کــرونــا روب
بهداشتی غزه امیدوارند این وضعیت همچنان 
ادامه یابد زیرا به علت تراکم باالی جمعیت در 
این جا، تامین خدمات بهداشتی در صورت 

شدت گیری شیوع کرونا بسیار دشوار است.

فارس- آیت ا... سید علی 
تقلید  مرجع  سیستانی، 
عـــراق داد و  شیعیان در 
تولیدی  محصوالت  ستد 
یا  صهیونیستی  رژیــــم 
مرتبط با این رژیم را جایز 
ندانستند. سایت دفتر آیت 

ا... سیستانی در پاسخ به استفتای مطرح شده 
درباره امکان خرید و فروش از مراکزی که بخشی از 
سود و درآمد خود را به حمایت از رژیم صهیونیستی 
اختصاص می دهند، نوشت: »داد و ستد محصوالت 
اسرائیلی و نیز محصوالت شرکت هایی که ثابت شده 

از اسرائیل حمایت موثر می کنند، جایز نیست«.

چهره روز 

و  دونالد از راه دور  دوئل جو 
شکست ترامپ در تولید واکسن و جنجال ایمیلی بایدن ها روند انتخابات را تغییر می دهد؟

آمریکا

نمای روز

بازگشت وحشت به پاریس 
فرانس پرس: فردی که سر معلم فرانسوی را برید، یک مرد چچنی 18 ساله بوده است 

ــت ۵ عــصــر جمعه به  ــاع س
ــس، یــک مهاجم  ــاری ــت پ وق
ــه بــا چاقو به  ــال ــوان1۸س ج
»کنفالن  شهر  در  معلمی 
ــتـــاونـــوریـــن« در 30  ــنـ سـ
غربی  شــمــال  کیلومتری 
پاریس حمله کرد و سر او را 
برید. به ادعای فرانس پرس، 
این معلم، طی روزهای اخیر 
در کالس درس تصاویر موهن 
مجله »شارلی ابدو« از پیامبر  
ــوزان نشان  ــش آمـ را بــه دانـ
داده بود. امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه، با 
ادعای این که این معلم تاریخ 
»با شاگردانش از آزادی بیان 
سخن می گفت«، قتل وی را 
یک اقدام تروریستی  خواند. 
مقتول، فــردی 4۷ ساله به 

نام ساموئل پاتی بود که از 
پنج ســال پیش در مدرسه 
تاریخ  ــوادون  ــ ب راهنمایی 
تدریس می کرد. بر اساس 
گزارش ها، مهاجم به سرعت 
از صحنه گریخته بود اما مردم 
با پلیس تماس گرفته بودند 
و پلیس با تعقیب مهاجم او 
اســت. مقام های  را کشته 
گفته اند  فــرانــســه  قضایی 
که 9 نفر را در این خصوص 
بــازداشــت کــرده انــد. دو تن 
از افــراد بازداشت شده پدر 
و مادر یکی از دانش آموزان 

همان مــدرســه ای هستند 
که مقتول در آن جا تدریس 
از  بقیه  نفر  پنج  و  می کرد 
قاتل  دوستان  یا  بستگان 
هستند. به گزارش نشریه 
یــک جــوان  لوپوئن، قاتل 
1۸ ســـالـــه چــچــنــی تــبــار 
متولد مسکو  و نام کامل او 
»عبدا... آزنــوروف« است. 
او پس از قتل، تصویر سر 
ــده را در توییتر  بــریــده ش
خطاب  ــا  ب و  کـــرد  منتشر 
کردن امانوئل ماکرون، او 

را »رهبر کفار« خواند. 

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

layout@khorasannews.comسفارش می پذیرد
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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3 قلوهای ویرانگر و گدا ی میلیاردر در قزوین!
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گدای میلیاردر!

متکدی میلیاردری که در یکی از چهارراه های اصلی شهر 
قزوین اسپند دود می کرد شناسایی و روانه زندان شد. 
این خبر را مسئول مرکز سامان دهی متکدیان قزوین 
اعالم می کند و می گوید: »این شخص در یکی از مناطق 
متوسط به باالی شهر قزوین زندگی می کند و دارای 
واحدهای مسکونی اضافه در جنوب شهر و اموال دیگر 
است... با حکم دستگاه قضایی از انبار منزل این متکدی 
بازدید به عمل آمد که طی این بازدید حدود ۴۰۰ کیلو 
برنج، اقالم مختلف اهدایی از سوی مردم نظیر روغن 
مایع، روغن نباتی، بسته های چند کیلویی عدس، لوبیا، 
چندین قوطی رب، ماکارونی، قند، شکر، چای و... در 
انبار منزل وی مشاهده شد. همچنین در بازرسی انجام 
شده از منزل متکدی میلیاردر ۳۵ فقره چک به ارزش 
تقریبی ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال به همراه هشت 

میلیون ریال وجه نقد کشف و ضبط شد!«
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3 قلوهای ویرانگر!

فیلم خرابکاری سه قلوها در کرمان شوکه تان می کند! دو 
روز پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که تخریب 
 وحشتناک یک منزل مسکونی در زرند کرمان را نشان 
می داد.  ماجرا به سه بچه سه قلو ارتباط دارد. سه پسر 
بچه که سن شان کمتر از ۱۱ سال گزارش شده، زمانی که 
 یکی از همسایگان در منزلش حضور نداشته وارد خانه او 
می شوند و خسارت زیادی به جا می گذارند. ظاهرا مادر 
سه قلوها با خانم همسایه مشغول صحبت کردن بوده 
و بچه ها وارد خانه  او می شوند. خانم همسایه بعد از 
 یکی دو ساعت هنگام ورود به خانه با صحنه ای عجیب 
روبه رو می شود. همه ظرف ها و وسایل شکسته شده، 
مواد غذایی روی زمین ریخته شده و خالصه جایی سالم 
نمانده است!  کاربری نوشته: » زلزله این قدر خرابی به بار 
نمیاره که این ها سر خونه و وسایل آوردند!« کاربر دیگری 
هم نوشته: »این هم یکی دیگه از عوارض کروناست. 
وقتی بچه ها توی خونه محدود شدند و نمی تونن بازی کنن 

و خودشون رو تخلیه کنن این جوری مثل اژدها میشن!«

 

  2.4     M   views 

مجازات خیانت به همسر به سبک ژاپنی

فدراسیون شنای ژاپن یک ورزشکار این کشور را به 
دلیل زیرپا گذاشتن مسائل اخالقی و خیانت به همسر 
با محرومیت روبه رو کرد. این خبری بود که طی دو روز 
گذشته بازتاب زیادی داشته است.  ماجرا از یک نشریه 
زرد ژاپنی شــروع می شــود. مجله ای که چند عکس 
»دایاستو«یکی از برترین شناگران ژاپنی را منتشر می 
کند. تصاویری که نشان می دهد قهرمان شنای جهان با 
یک خانم دیگر رابطه داشته است. قهرمان شنا البته بعد 
از انتشار عکس هایش در بیانیه ای از مردم کشورش 
عذرخواهی می کند. اما فدراسیون شنای ژاپن پس از این 
اتفاق اعالم می کند که »دایاستو« فعال حق تمرین نخواهد 
داشت و به همین دلیل تمامی قراردادهای اسپانسری او با 
کمیته المپیک ژاپن لغو و او از کاپیتانی تیم شنای کشورش 

نیز کنار گذاشته شده است!
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روایت قاچاقچی ها از نحوه ارسال سوخت به 
افغانستان و پاکستان

قاچاق سوخت، فراورده ای که روزانه حدود ۱۱/۵ میلیون 
لیتر از آن به صورت قاچاق در باک خودروهای کشورهای 
همسایه ریخته می شود. گزارشی تکان دهنده در فضای 
مجازی منتشر شده که شوکه کننده است. خبرنگاری 
به مرزهای غربی کشور می رود و از نزدیک نحوه قاچاق 
سوخت را روایت می کند. او در بخشی از این گزارش 
می گوید، قاچاقچیان سوخت پس از جمع آوری گازوئیل 
که ۸۰ درصد سوخت قاچاق را تشکیل می دهد این مایع 
باارزش را در مخازنی در داخل زمین می ریزند. در بخش 
دیگری از گزارش، یک قاچاقچی به خبرنگار می گوید در 
هر خودرو ۱2-۱۳ بشکه گازوئیل جا می شود و خبرنگار 
در ادامه توضیح می دهد ۱2 بشکه 22۰ لیتری یعنی هر 
خودرو 26۴۰ لیتر گازوئیل را به کشورهای دیگر می برد. 
گازوئیل در ایران لیتری ۳۰۰ تومان است و در پاکستان 
با نرخ دالر ۳۰ هزارتومانی حدود لیتری ۱۵ هزارتومان 
قیمت دارد. یعنی قاچاقچی ها با هربار سفر حدود ۳۸ 
میلیون پول به جیب می زنند. درآمد باالی قاچاق سوخت 
باعث شده خیلی از پسربچه های ۱۳- ۱۴ ساله وارد این 
کار شوند تا یک شبه ره صدساله را طی کنند. خیلی از 
قاچاقچی ها هم در این راه جان شان را از دست می دهند.
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یارانه صفر شد ؟

با یارانه چه چیزی می توانیم بخریم؟ جدولی در شبکه 
های اجتماعی دست به دست می شود که ارزش یارانه 
در سال های ۸9 و 99 را با هم مقایسه می کند. پیشنهاد 
می کنیم با خونسردی تمام و کمال این جدول شوکه 
کننده را ببینید.  سال ۸9 با ۴۵هزار و۵۰۰ تومان شما 
می توانستید یک کیلوتخم مرغ، پنج کیلو برنج، یک کیلو 
گوشت، دو کیلو مرغ، یک کیلو قند، یک کیلو شکر، یک 
لیتر روغن و ۴۵۰ گرم پنیر بخرید. حاال فکر می کنید در 
سال 99 با این مقدار یارانه چه چیزی می توانید بخرید؟ 
پاسخ روشن است: با این مبلغ حتی نیم کیلو گوشت هم 
نمی توانید تهیه کنید! کاربری نوشته: »آقای روحانی 
موقع انتخابات قول داد آن چنان رونق اقتصادی ایجاد 
کنه که به یارانه مون احتیاج نداشته باشیم. االن هم 
این قدر یارانه مون بی ارزشه که بهش احتیاج نداریم!«
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جریمه فرهنگ سازانه

»کار زیبایی که یک پلیس شیرازی انجام داد« ویدئویی با 
این عنوان در فضای مجازی دست به دست می شود که یک 
شهروند شیرازی از جریمه جالب پلیس می گوید: »مامور 
انتظامی جلوی اتوبوس را می گیرد تا به راننده تذکر بدهد 
و به او ماسک هدیه می دهد.« در ویدئو هم صدای مامور 
پلیس را می شنوید که با لحنی زیبا رو به راننده می گوید: 
»به خاطر حفظ سالمتی خودتان و مسافران این ماسک 
را به شما هدیه می دهم. ماسک رو بزنید تا خیال ما هم 
راحت باشه....« کاربری نوشته: »بعضی جریمه ها می 

تونه چندبرابر جریمه های سنگین کارکرد داشته باشه.«

برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

هادی محمدی – امــروز 27 مهرماه پنجمین سال اجرای 
برجام نیز به پایان رسید و براساس بند 5 پیوست ب قطعنامه 
2231 ، محدودیت های خرید  و فروش تسلیحات توسط 
ایران به طور خودکار خاتمه یافته تلقی می شود . اما این اتفاق 
چه دستاوردهایی می تواند برای ایران در حوزه خرید یا فروش 
سالح داشته باشد ؟  اگر مردم ما حدود یک دهه است تحت 
شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار گرفته اند ، بخش نظامی 
ما تقریبا  40 سال یعنی از ابتدای انقالب اسالمی و با آغاز 
جنگ تحمیلی که غرب و شرق عمال در کنار صدام قرار گرفتند 
در این شرایط بوده و هنوز هم هست.در این40 سال و به ویژه 
پس از پایان جنگ تحمیلی با فرمان و هدایت فرمانده معظم 

کل قوا صنعت دفاعی در ایران رشد بسیار سریع و 
با کیفیتی داشت و وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح به عنوان محور اصلی و 
جهادهای خودکفایی ارتش و سپاه 

به عنوان بازوهای کمک کننده 
و  تجهیزات  بیشتر  توانستند 
تسلیحات مورد نیاز یگان های 
نظامی ایران از سالح ها و فشنگ 
های سبک و کالیبر پایین گرفته 

تا زیردریایی و ناوشکن و هواپیمای 
جنگی را بسازند و تحویل یگان ها 

بدهند تا جایی که امــروز می توان به 
جرئت ادعــا کرد عــالوه بر کیفیت باالی 

اقالم تولید ایران در حوزه دفاعی ، با توجه به قیمت 
پایین ، توانسته مشتریان کوچک و بزرگی نیز برای خود دست 
و پا کند که در زمان مناسب اطالع رسانی خواهد شد .شورای 
امنیت 13 سال پیش در اوج بحران اتمی ایران طی قطعنامه 
ای خرید و فروش هرگونه سالح متعارف را که در شمار فعالیت 
های عادی کشورهاست، به ایران ممنوع کرد. اما با تصویب 
قطعنامه 2231 پس از توافق برجام و با دیپلماسی فعال ایران 
، تحریم های گذشته تسلیحاتی بر اساس بند 5 ضمیمه ب 
قطعنامه 2231 به محدودیت های تسلیحاتی کاهش یافت 
به این شکل که در صورت نیاز ایران به سالح های متعارف می 
توانست درخواستی به شورای امنیت بدهد و با موافقت شورا 

این خرید انجام شود .
حاال و با پایان محدودیت های تسلیحاتی ، ایران آماده می 
شود تا با بازاریابی مناسب و حضور رقابتی در این حوزه بتواند 
ضمن فروش ساخته های خود و ارز آوری باال برای کشور در 
حوزه خرید تجهیزات راهبردی و سنگین و پیچیده که هنوز 
فناوری آن در داخل ایجاد نشده یا به صرفه نیست ، جای 

پای محکمی برای خود بیابد.ضمن 
این که خرید و فروش سالح یکی از 
پرسودترین بازارها را در جهان به 
خود اختصاص داده است که در کنار 
سود مالی عظیمی که دارد می تواند 
جایگاهی را در معادالت سیاسی 
برای فروشنده ایجاد کند و همین 
موضوع باعث شده رقابت های آشکار 
و پشت پرده ای برای موازنه سیاسی 

قدرت شکل گیرد.
زمانی که رقم های مربوط به فروش 
سالح در بازارهای جهانی را در کنار 
توانایی های صنایع دفاعی کشور 
خــودمــان می بینیم می توانیم به 
این نتیجه برسیم که اگرچه آمریکا 
ــوان ایــران با واردات  از  افــزایــش ت
تسلیحات هــراس دارد اما  فروش 
ــران و افزایش  تسلیحات توسط ای
درآمـــد ایـــران هــم نــگــرانــی جدی 
رسیدن  تــصــور  اســـت.  واشنگتن 
ایران به ارقامی بیش از چهار تا پنج 
میلیارد دالر در یک برنامه منظم پنج 

ساله از طریق فروش سالح چندان عجیب و غریب نیست، 
چنان چه امیر رستگاری، مدیرعامل صنایع دریایی وزارت 
دفاع در گفت وگویی که به تازگی با خراسان داشت ضمن 
بیان این مطلب که کشورهای دوست زیادی در صف خرید 
تسلیحات ایران هستند از بازار چند میلیارد دالری در سال 
خبر داد که در صورت تالش و بازاریابی به موقع و دیپلماسی 
دفاعی قابل تحقق خواهد بود به گونه ای که می توان تصور 
کرد که تا چند سال دیگر ایــران به یکی از صادرکنندگان 
بزرگ سالح در جهان بدل شده باشد.پیش از این حسین 
دهقان، وزیر دفاع سابق ایران در خرداد سال ۹5، در مراسم 
رونمایی از خطوط تولید موشک و راکت گفته بود:» تقاضا 
برای خرید سالح از ایــران زیاد است و محصوالت 
نظامی ایران ظرفیت صادرات به بازارهای 
خارجی را دارند«.در این میان از برخی 
کشورهای همسایه، آمریکای شمالی 
و آفریقا بــه عــنــوان مشتری های 
سالح ایرانی نام برده شده است.
امیر بنی طرفی ،رئیس سازمان 
مسلح  نیروهای  هوایی  صنایع 
بــرگــزاری نمایشگاه  در حاشیه 
حتی  روســـیـــه   2017 ــس  ــاک م
ــت روســیــه بــرای خرید  ــواس از درخ
بود. بنا  داده  خبر  ایرانی  پهپادهای 
به گفته فرمانده نیروی هوافضای سپاه، 
ایران امروز در سطح منطقه قدرت اول و در سطح 
جهان جزو چهار کشور اول جهان است که به تبع آن می تواند 
در عرصه صــادرات نیز جایگاه خوبی را به خود اختصاص 
دهد؛ محصوالتی مانند شاهد، مهاجر، ابابیل، کمان 12، 
خودکار و کرار.سبد محصوالت موشکی ایــران نیز با نام 
هایی همچون  موشک های شهاب، فاتح 110، قیام، زلزال 
بارشی، فاتح 313، ذوالفقار، هرمز، قدر، عماد، سجیل، 
خرمشهر، دزفــول، فاتح مبین و رعد 500، هویزه، نصر و 
قاصد 3 از تنوع و کارآمدی باالیی برخوردار هستند .سامانه 
های پدافند هوایی نیز یکی از مزیت های صنایع دفاعی ایران 
است که مشتریان پر و پاقرصی دارد به ویژه بعد از ساقط کردن 
گلوبال هاوک به عنوان یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای 
بدون سرنشین آمریکا .سامانه های رزم زمینی و سالح های 
انفرادی نیز می تواند در سبد صادراتی ایران قرار گیرد.در 
جدول زیر بخشی از تسلیحات و تجهیزاتی که در سال های 
اخیر ایران ساخته و توان صادرات آن ها را دارد یا تسلیحاتی 

را که صحبت از خرید آن ها شده است،آورده ایم :
  

تصاویر پربازدید فضای مجازی

 طرحی 
که باشگاه 

زنیت از 
سردار آزمون 

کشیده 
ترکیبی از 
المان های 

فیلم شاهزاده 
ایرانی و 

اسب های 
ترکمن 
ایرانه! 

تهران در 
وضعیت 
بحرانی 

کروناست 
اما ناوگان 

حمل و نقل 
عمومی 
به یکی 

از کانون 
های اصلی 

انتقال کرونا 
تبدیل شده!

   قبل از 
دور انداختن 
ماسک های 
خود حتما 

بند های آن 
را بُبرید تا 

حیوانی در 
آن گرفتار 
و زجرکش 

نشود.

همین قدر خفن!

ماسک هایی که جان می گیرد!

ترامپ 
گفته اگر 
رای نیارم 
از آمریکا 

میرم به نظر 
می رسد 

باید کم کم 
این دکمه 
را براش 
استفاده 

کرد

 اگر مادر 
شما را هم 

این گونه در 
خیابان ها 

می کشیدند، 
شما نیز 
 مقاومت 

می کردید. 
این زندگِی 

تحت اشغال 
است، این 

جا  فلسطین 
اشغالی است 

زندگی در اشغال زورگو

دکمه رفتن ترامپ!

چرا کرونا را جدی نمی گیریم؟

تحریم تسلیحاتی پایان یافت، ایران قابلیت فروش چه 

سالح هایی را دارد و به چه تسلیحاتی نیز نیازمند است ؟

ابزار جهاین در انتظار 
سالح ایراین 

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

تسلیحات قابل صادرات 
ایران

انواع موشک های کروز

انواع موشک و راکت برد کوتاه

سامانه پدافندی باور 373)نمونه 
ایرانی اس 300(

سامانه پدافندی 15 خرداد

خودروی ضد مین و ضد کمین توفان

انواع پهپادهای برد بلند و کوتاه 
شناسایی ، رزمی

هواپیمای جت آموزشی کوثر

باتری های زیردریایی و موشک

زیر سامانه های اپتیکی ، راداری و رزمی

سالح های رزم زمینی و مهمات آن ها

ناوچه های موشک انداز کالس پیکان 
و زیردریایی های سبک کالس غدیر

سالح ها و تفنگ های نبرد دریایی

تانک و نفربرهای بهینه شده

تسلیحات برای واردات 
به ایران

جنگنده سوخو 30 و سوخو 35 
از روسیه و جنگنده بمب افکن 
جی-17 و جنگنده جی – 10 

ساخت چین

پدافند هوایی اس 400روسی

تانک های پیشرفته همچون تی 90

پدافند برد کوتاه متحرک

بالگرد رزمی همچون میل 28 و 
Ka-52 بالگردهای تهاجمی

زیردریایی های سنگین کالس 
کیلو، روسیه و زیردریایی یوان 

چینی

موشک های ضد کشتی کلوب

موشک های ضد  شناورهای 
جنگی و باری وای جی – 18 از چین 

یا سامانه های موشکی سیزلر از 
روسیه
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گزیده 

 30000 قربانی کرونا
غــفــوریــان- اول اسفند 98 کــه ردپـــای نحس 
ویــروس کرونا به کشور باز شد، هیچ کس گمان 
نمی کرد که یک روز فرا برسد که رسانه ها آمار 30 
هزار قربانی این ویروس را گزارش کنند. شاید آن 
روزها خوش بینانه می اندیشیدیم و خوابش را هم 
نمی دیدیم که قرار است کرونا مهمان ناخوانده 
و طوالنی مدت مان باشد. درعین حال در 8 ماه 
جدال با این ویروس خشن، میزان قربانیان ایرانی 
به 30 هزار و ۱۲3 نفر رسید و آمار جهانی آن نیز 
تا عصر دیــروز به حــدود یک میلیون و ۱۱0هــزار 

جان باخته رسید.

مهر، ماه رکوردشکنی آمارهای کرونا       
در شرایطی پیک سوم کرونا را در آستانه فصول 
سرد می گذرانیم که این ماه مهر برخالف نامش 
چندان با مردم مهربان نبود و در همین روزهای 
گذشته دست کم 5نوبت رکورد  آمار جان باختگان 
و مبتالیان شکسته شد. چهارشنبه ۲3مهر عدد 
هولناک ۲79 جان باخته در یک شبانه روز و 3 
روز قبل تر از آن نیز عدد ۲75 قربانی، نمونه ای 
از رکوردشکنی های کرونا در مهرماه بــود. همه 
این آمارها درحالی است که مسئوالن همچنان 
بر سفرنکردن، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده 
ــد؛ ضمن این که در پایتخت  از ماسک تاکید دارن
همچنان کرونا در شرایط بحرانی خــود به سر 
مــی بــرد.در کنار همه این هشدارها، آمــار روزانــه 
بیماران در وضعیت شدید هم جای تامل دارد و 
طبق گفته آقای حریرچی 50درصد این بیماران 
که در بخش آی سی یو بستری می شوند، جان شان 
ــت مــی دهــنــد. طبق اعـــالم سخنگوی  را از دس
وزارت بهداشت هم اکنون 4هــزار و 7۲۱ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱9 در وضعیت شدید این 
بیماری  و تحت مراقبت ویژه قرار دارند. همچنین 
استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، 
خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، 
بوشهر، زنجان، ایالم، خراسان رضوی، مازندران، 
چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، 
مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و 
کردستان در وضعیت قرمز و استان های هرمزگان، 

فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

عبدالهی - »ابــالغ سند 37 مـــاده ای امنیت 
قضایی«؛ سندی که بدون شک یکی از مهم ترین 
اقدامات آیت ا... رئیسی برای تحول قضایی است 
و دوران تازه ای را برای حقوق فردی و اجتماعی 
و همچنین تحقق بخشی به عدالت رقم خواهد 
زد. تدوین این سند جامع و مفصل، وظیفه ای بود 
که برنامه ششم توسعه کشور بر دوش قوه قضاییه 
گذاشته بود و رئیس این قوه نیز، سه روز قبل)۲4 
مهرماه( آن را ابالغ کرد تا به عنوان یک راهبرد 
اساسی در نظام قضایی کشور مورد استناد باشد.  

»سند امنیت قضایی« حاوی نکات قابل توجهی 
است که ذکر همه آن ها در یک گــزارش مکتوب 
نمی گنجد اما بررسی نظرات کارشناسان نشان 
می دهد که همگی به اثربخش بودن این سند 

امیدوارند و ابالغ آن را قابل تحسین می دانند.

موحد: منتظر این اقدام ارزشمند بودیم       
»سیدمحمد  ــالم  ــت االس ــج ح
موحد« نایب رئیس کمیسیون 
در  مجلس  حقوقی  و  قضایی 
گفت وگو بــا خــراســان دربــاره 

ــرورت تدوین ایــن سند می گوید: »بــه عنوان  ض
نماینده مجلس و کسی که با مشکالت مردم در 
حوزه قضایی آشنایی دارم، معتقدم این سند از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است، همه عالقه مندان 
به نظام نسبت به برخی مشکالت در حوزه قضایی 
نگرانی هایی داشتند و منتظر اقدامی از طرف 
رئیس قوه قضاییه بودند که خوشبختانه صورت 
گرفت«. موحد می افزاید: »آقای رئیسی با ابالغ این 
سند حرکتی بسیار ارزشمند و قابل تحسین را آغاز 
کردند و همه دلسوزان نظام باید از این تفکر و 
دیدگاه حمایت کنند. ما هم در مجلس شورای 
اسالمی و به طور ویژه در کمیسیون قضایی مجلس، 
از این حرکت رئیس قوه قضاییه حمایت خواهیم 

کرد«.

مالکی: سرلوحه سند، اعتماد و انتظار        
مشروع مردم از قوه قضاییه است

کانون  رئیس  مالکی«  »جلیل 
وکــالی دادگستری مرکز هم 
در گفت وگو با خراسان به نکاتی 
اشــاره می کند: »سند امنیت 

قضایی دربردارنده اصول بنیادینی است که از 
یک طرف بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص 
در جامعه تاکید دارد و از طــرف دیگر تکالیف 
صاحب منصبان را در قبال حمایت از این حقوق 
مشخص می کند«. وی می افزاید: »اکثر اصول 
مطرح شده در این سند در قوانین ما موجود است 
اما عدم اجرای دقیق آن ها، ریاست قوه قضاییه 
در دوره جدید را بر آن داشته که بر رعایت آن ها 
تاکید کند. سرلوحه این سند هم اصل اعتماد و 
انتظار مشروع شهروندان است و رئیس محترم قوه 
قضاییه به درستی و با روشن بینی به این مهم واقف 
بوده که اگر اعتماد عمومی به این قوه از بین برود و 
به انتظارات مشروع مردم از مراجع قضایی توجه 
نشود، سخن از ایجاد امنیت قضایی بی معنی 
است. به همین دلیل رکن اصلی سند را تاکید 
بر اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و توجه به 
انتظار مشروع مردم  قرار داده اند«. مالکی تصریح 
می کند: »بدون شک افزایش اعتماد عمومی زمانی 
حاصل می شود که به اصول مهم اشاره شده در این 
سند توجه کنند. عطف به ماسبق نشدن قوانین و 
مقررات، برابری در مقابل قانون، قانونی بودن جرم 

و مجازات)دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم 
به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد(، شفافیت و 
همچنین اصل مهم استقالل و بی طرفی قاضی از 
جمله اصول مهم این سند است که اگر به درستی و 
طبق آموزه های حقوقی رعایت شود، بخش مهمی 

از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد«.

موالوردی: یک کار قابل تحسین است       
ــوالوردی« هم که سابقه فعالیت  »شهیندخت م
ــوق شــهــرونــدی  ــق ــور ح ــ در ســمــت دســتــیــار ام
ریاست جمهوری را دارد و از دست اندرکاران 
تدوین منشور حقوق شهروندی بوده، در گفت وگو 
با خراسان به نکاتی دربــاره سند امنیت قضایی 
اشاره می کند. مــوالوردی که هم اکنون نماینده 
ــورای  ــ ــور در ش ــه ــم ــس ج ــی رئ
فرهنگی اجتماعی زنان است، 
می گوید: »بسیاری از موضوعات 
سند امنیت قضایی، مجموعه 

قوانین و مقرراتی است که در گذشته به صورت 
پراکنده داشته ایم و در واقع حق قانونی جدیدی 
ــالغ اش  ایجاد نمی کند امــا اهمیت تدوین و اب
این است که قوانین پراکنده موجود به صورت 
یک مجموعه در آن گــردآوری شده اســت«. وی 
مــی افــزایــد: »ایــن سند بیش از آن کــه اهمیت 
حقوقی داشته باشد، اهمیت سیاسی دارد و به 
افکارعمومی یــادآوری می کند که رعایت اصول 
مطرح شده در این سند مورد تاکید است. ممکن 
است این گونه سندها در مقایسه با قانون از ضمانت 
اجرایی برخوردار نباشد اما وجود اراده سیاسی و 
مسئولیت پذیری در این زمینه را نشان می دهد«. 
ــه می دهد: »اهمیت دیگر این  مـــوالوردی ادام
سندها این است که افکارعمومی اجرایی شدن 
آن را دنبال می کنند، بنابراین این اصول فقط روی 
کاغذ نمی ماند و به دنبالش مطالبه ایجاد می شود، 
معتقدم باید از این زاویه به سند امنیت قضایی توجه 

کرد و آن را یک اقدام قابل تحسین دانست«.

خراسان ابعاد سند جدید امنیت قضایی را  در گفت و گو با 3 کارشناس حقوقی بررسی کرد 

سند تحقق دادگاه های شیشه ای
 3۷ ماده راهبردی برای ایجاد امنیت قضایی؛ از منع بازداشت خودسرانه

 تا شفافیت آرا و نظارت همگانی بر قوه قضاییه 

مروری بر بخش هایی از سند امنیت قضایی
 از اصل شفافیت آرای قضایی
 تا منع بازداشت خودسرانه

بخش اول سند 37 ماده ای امنیت قضایی، به تبیین اهداف و اصول امنیت قضایی 
می پردازد. اصل اعتماد و انتظار مشروع، اصل استقالل قضایی و بی طرفی و اصل برابری 
در مقابل قانون از جمله مواد مهم سند امنیت قضایی است که در این بخش سند به آن ها 
اشاره شده است. یکی از مواد قابل توجه دیگر در این بخش، اصل »شفافیت« است که 

درباره آن به مواردی از جمله نکات زیر اشاره شده است:
 * لوایح قضایی، آیین نامه ها و بخشنامه های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای 

همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد.
* آرای قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان به صورت کامل 
ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم 

قرار می گیرد.
* جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه ها 
در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه ها نیز به نمایش 

گذاشته شود.

* صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا 
طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت 
با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می کند. عالوه بر این، قضات می توانند 

از مرور محتوای ضبط   شده در صدور رأی استفاده کنند.

حقوق عام و خاص شهروندی        
بخش های دوم و سوم این سند، شامل »حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی« و 
»حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی« است. این بخش ها نیز شامل نکات مهمی 

است که در این گزارش به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
* محاکمات در همه دادگاه ها علنی برگزار می شود، مگر آن چه در قانون استثنا شده 
است... . در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن ها درخواست رسیدگی علنی کنند، 
دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دالیل مستند و مدلل، می تواند قرار غیرعلنی بودن 

را صادر کند.
* حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن 
را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون 

رضایت شخص ممنوع است.
* حق مبارزه با فساد: هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد به  منظور 
شکایت از طرز کار و سوءمدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را 

داشته باشد.

* منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز: مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان 
به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه 
شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطالعات، رفتار توأم با 
توهین و تحقیر کالمی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت 
و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر 
خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقًا ممنوع است و نتایج 

حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست.
* منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت 
در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید 
یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. این ماده، دو 
نکته مهم هم در خود دارد: »قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت 
کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، 
نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دالیل آن منتسب به خود شخص نیست و به 
طوالنی شدن بازداشت متهم منجر می شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق 

افتد«، »ضابطان دستگیرکننده 
باید در اسرع وقت خانواده شخص 
بازداشت شده را به طریق مقتضی 
از اصل بازداشت و محل آن مطلع 

کنند«.



 خاطره جالب مهران رجبی 
از حاج قاسم

ــردار شهید  خــاطــره جالب مــهــران رجبی از سـ
سلیمانی در شبکه های اجتماعی دیده شده است.
مهران رجبی در برنامه »رادیو فتح« محصول شبکه 
یک سیما، وقتی با پرسش مجری برنامه برای 
معرفی رفیق شهیدش مواجه شد، خاطره ای از 
ــردار سلیمانی مطرح کرد که نشان از  شهید س
تواضع و مردمی بودن این شهید واالمقام دارد. 
رجبی گفت که در بازگشت از سفر اهواز در ماجرای 
سیل ابتدای سال 98، در هواپیما همسفر سردار 
شده اند و ایشان در حالی که فرمانده نیروی قدس 
سپاه بود، بدون هیچ محافظ و همراهی، به تنهایی 
از اهــواز به تهران می رفت. رجبی در این برنامه 
تلویزیونی تعریف کرد که حتی بعد از رسیدن به 
تهران، هیچ خودرویی به دنبال حاج قاسم سلیمانی 
به فرودگاه نیامده بود. سردار سلیمانی در نهایت با 
یک تاکسی معمولی از فرودگاه به سمت خانه رفت.

تصویر عجیب شبکه پویا از 
همسران حضرت ابراهیم)ع(

تصاویری از همسران حضرت ابراهیم)ع( در یک 
پویانمایی صداوسیما، بحث برانگیز شده است.

به فاصله کوتاهی بعد از پخش تصاویری از یک 
عروسک زشت در شبکه قرآن و معارف سیما، حاال 
دو تصویر از »ســاره« و »هاجر« همسران حضرت 
ابراهیم)ع( واکنش های فراوانی را در شبکه های 
اجتماعی برانگیخته است. این تصاویر بخشی از 
یک پویانمایی بلند سینمایی با عنوان »خلیل ا...« 
از مجموعه پویانمایی های »پیامبران« است که 
مرکز پویانمایی صبا در سال 94 ساخته است. 
به تازگی پخش این پویانمایی بلند در شبکه پویا، 
جنجال تازه ای برای این شبکه به راه انداخته است 
و بسیاری  به تصویری که از همسران پیامبر الهی در 

تلویزیون پخش شده، ایراد وارد کرده اند.

امــروز  از  حمیدرضا آذرنـــگ 
بازپخش  با   ،18:15 ساعت 
ــون خ 1« اثــر سعید  ســریــال »ن
آقاخانی به شبکه یک می آید. 
آذرنگ به زودی اولین فیلمش 

»روزی روزگاری آبادان« را جلوی دوربین می برد.

سینما و تلویزیون یک شنبه 2۷ مهر  61399
اول ربیع االول 1442.شماره 20501

نوید محمدزاده از سوم آذرماه 
با سریال »قورباغه« اثر هومن 
ــدی بـــه نــمــایــش خانگی  ــی س
می آید. این مجموعه قرار بود 
ــود، اما  بهار امسال منتشر ش

شیوع کرونا انتشار آن را به تعویق انداخت.

لیال زارع ماه آینده با فیلم »خون 
شد« روی پرده سینماها حضور 
خواهد داشت. او برای بازی در 
این فیلم نامزد بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن شد، اما رقابت 
را به طناز طباطبایی بازیگر »شنای پروانه« واگذار 

کرد.

حامد کمیلی این هفته با فیلم 
»سازهای ناکوک« ساخته علی 
آنالین  سینمای  در  حضرتی 
دیــده می شود. این فیلم سال 
هنگامه  و  شـــده  ساخته   98
قاضیانی و غــزل شــاکــری دیگر بــازیــگــران آن 

هستند.

چهره ها و خبر ها

سارا بهرامی در اولین همکاری 
در  کیمیایی  مسعود  بــا  ــود  خ
فیلم »خائن کشی« ایفای نقش 
می کند و با امیر آقایی همبازی 
می شود. این فیلم درباره مهدی 

بلیغ کالهبردار مشهور است.

اصغر فرهادی در مسترکالس 
آنالین جشنواره »راه ابریشم« 
هنری  فیلم های  ــت  اس گفته 
و  فرهنگ  با  تنگاتنگی  رابطه 
ــرای  ــد و وقــتــی ب ــ جــامــعــه دارن

کشورم و مخاطبانم فیلم می سازم، کارم آسان تر 
است.

 مائده کاشیان  

تلویزیون

عالوه بر احسان علیخانی و  رامبد جوان که وعده بازگشت در آبان ماه را داده اند، رضا رشیدپور نیز با یک »بمب« پرهیجان در راه است

احسان علیخانی
عصر جدید

احسان علیخانی سال گذشته با ضبط مسابقه »عصر جدید« در 
شرایط شیوع کرونا، روزهای پرماجرایی را سپری کرد. البته 
کرونا ضبط مسابقه را برای مدتی تعطیل و وقفه ای طوالنی 
بین آن ایجاد کرد، اما در نهایت پخش آن عید فطر از سر گرفته 
شد و مرحله نیمه نهایی به بعد از محرم و صفر موکول شد. 
احسان علیخانی اواخر شهریورماه در برنامه  اعالم نتایج آرای 
مردمی و معرفی راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی، گفت وگوی 
تصویری زنده ای داشت و اعالم کرد این مرحله اوایل آبان ماه 
پخش خواهد شد. علیخانی با سری دوم »عصر جدید« هم 
حضور موفقی در تلویزیون داشت. طبق آمار نظرسنجی های 
صداوسیما، این مسابقه نــوروز امسال و خردادماه در صدر 
فهرست پربیننده ترین برنامه های تلویزیون بود. ضبط مرحله 
نیمه نهایی »عصر جدید« به زودی آغــاز می شود و احسان 
علیخانی در تدارک تولید سری سوم مسابقه است. البته این 
مسابقه محبوبیت زیادی نزد مخاطبان دارد و جایگاه خودش 
را پیدا کرده است، اما در شرایطی که رقبایی مانند رامبد جوان 
و رضا رشیدپور بر سر راه احسان علیخانی قرار داشته باشند، 
نمی توان به راحتی پیش بینی کرد که »عصر جدید« همچنان در 
جایگاه اول پربیننده ترین برنامه های تلویزیون خواهد نشست. 
تلویزیون روی محبوبیت این مسابقه حساب ویژه ای باز کرده و 
اعالم فراخوان ارسال ویدئو توسط استعدادها پیش از پایان 
سری دوم، حاکی از این است که احسان علیخانی نوروز 1400 

هم این مسابقه را روی آنتن خواهد داشت.

رضا رشیدپور
بمب

پس از پایان »حاال خورشید«، زمزمه هایی درباره سری جدید 
آن و برنامه جدیدی به نام »حاال مهتاب« مطرح شد، اما هیچ 
کدام از آن ها تولید نشد و رضا رشیدپور به مناسبت یلدای 98 
با ویژه برنامه »شــب آرام« به تلویزیون بازگشت. او سه ماه بعد 
با برنامه گفت وگومحور »اتفاق« بار دیگر در شبکه سه دیده 
شد. این برنامه ساختار متفاوتی نسبت به دیگر برنامه های 
گفت وگومحور تلویزیون داشت و با حضور تعداد زیادی تماشاگر 
ضبط می شد، اما شیوع کرونا »اتفاق« را هم تحت تاثیر قرار داد 
و تغییراتی اجباری در آن به وجود آورد. »اتفاق« رمضان امسال 
با تغییراتی پخش شد، اما نتوانست تبدیل به برنامه پربیننده ای 
شود و اتفاق خوبی را برای رضا رشیدپور رقم بزند. اکنون این 
مجری قرار است با یک مسابقه سرگرم کننده به نام »بمب« 
به شبکه سه بازگردد. طبق توضیحات محمدرضا رضاییان 
تهیه کننده مسابقه، »بمب« ساختار پرهیجان و مفرحی دارد. 
این مسابقه در واقع نسخه ایرانی یکی از موفق ترین مسابقاتی 
است که در کشورهای مختلف برگزار می شود و بینندگان 
زیادی دارد. رشیدپور تا به حال با برنامه های گفت وگومحور 
در تلویزیون دیده شده و فضای رقابتی مسابقه »بمب«، چالش 
متفاوت و جالبی برای اوست که باید دید چطور از آن عبور 
می کند. به عالوه رشیدپور با این مسابقه فرصت خوبی برای 
جبران شکست »اتفاق« دارد. »بمب« رقیب مهمی مانند »عصر 
جدید« هم دارد و چون محوریت هردو، رقابتی سرگرم کننده 

است، طبیعتا با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

رامبد جوان
خندوانه

رامبد جوان سال 99 را با مسابقه استندآپ آنالین »استندآپ 
 شو« آغاز کرد و قصد داشت پس از »خندوانه« فعالیت تازه ای را 
در فضای مجازی آغاز کند. فراخوان مرحله اول مسابقه اعالم 
شد، استعدادها ویدئوهای استندآپ خود را ارسال کردند، 
اسامی برندگان اعالم شد و داوران آن انتخاب شدند. تولید 
مسابقه تا مرحله ای پیش رفت که همه چیز برای ضبط آماده 
بود و رامبد جوان با انتشار تیزر آن تاریخ آغاز پخش را اعالم 
کرد، اما »استندآپ شو« به پخش نرسید و تغییرات مهمی در 
آن اتفاق افتاد. جوان مردادماه امسال با انتشار تصویری از 
ــش ویشکا آسایش و سروش  این مسابقه اینترنتی، از داوران
به  و  عذرخواهی  مالی  حامیان  و  شرکت کنندگان  صحت، 
طوررسمی خبر تعطیلی آن را اعالم کرد. او در ادامه توضیح 
داد این مسابقه به »خندوانه« که احتماال آبان ماه پخش خواهد 
شد اضافه می شود و نام آن به »خنداننده شو 3« تغییر پیدا 
خواهد کرد. »خندوانه« هم مانند »دورهمی« و »عصر جدید« 
معموال جزو محبوب ترین برنامه های تلویزیون بوده و مخاطبان 
زیادی داشته است. البته موفقیت سری جدید برنامه بستگی 
به ایده های جدید و اتفاقات تازه دارد، اما پخش »خندوانه« 
پس از تقریبا یک سال و نیم غیبت در تلویزیون برای مخاطبان 
جذاب خواهد بود و رامبد جوان شانس زیادی برای جلب توجه 
مخاطبان دارد. »خنداننده شو« در دو سری قبل، به خوبی 
توانسته بود مخاطبان را با خود درگیر کند و »خنداننده شو 3« 

هم حکم برگ برنده  را برای سری هفتم »خندوانه« دارد.

احسان علیخانی به زودی با ادامه مسابقه »عصر جدید« به شبکه سه 
بازمی گردد، رضا رشیدپور با مسابقه ای به نام »بمب« در راه همین شبکه 
است و رامبد جوان نیز مدتی پیش از پخش سری سوم مسابقه »استندآپ 

 شو« در »خندوانه« که احتماال آبان ماه پخش خواهد شد، خبر داده بود. 
احسان علیخانی، رامبد جوان و رضا رشیدپور، هر سه می توانند به سهم 

خود، شانس شبکه سه و نسیم را برای جذب مخاطب باال ببرند.

داغ ترین رقابت 3 تفنگدار در راه تلویزیون!
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 سخنان رئیس جمهور درباره صلح امام حسن)ع( 
که چهارشنبه گذشته به طور زنده از تلویزیون پخش 
شد، واکنش های مختلفی را در پی داشت؛ به باور 
بسیاری از کارشناسان تاریخ اسالم، حجت االسالم 
والمسلمین روحانی، رویکردی نه چندان قابل 
استناد به صلح امــام مجتبی)ع( اتخاذ کرد  و از 
این منظر، شایسته نقد بود. صرف نظر از این که 
دلیل رئیس جمهور از بیان این دیدگاه چه بوده 
و او چه هدفی را دنبال و به چه مستنداتی اکتفا 
کرده است، به نظر می رسد ورود به این بحث، از 
جایگاه تاریخی، ضروری و الزم باشد؛ چرا که ممکن 
اســت چنین رویکردهایی، جامعه را در معرض 
شبهات تاریخی قرار دهد و دستمایه  ای برای آنان 
که مترصد سوءاستفاده از چنین فضایی هستند، 
فراهم کند. ازاین رو، در ادامه و به اجمال، مروری 
بر نکات الزم و قابل تأمل در رویداد صلح امام حسن 
مجتبی)ع( خواهیم داشت و در این مسیر، از منابع 
ارزشمندی همچون کتاب »صلح امام حسن)ع(« 
اثر شیخ راضی آل یاسین و تعدادی از آثار متأخر و 
متقّدم که در این زمینه به رشته تحریر درآمده اند و 
دربرگیرنده اطالعاتی درباره این موضوع هستند، 

بهره خواهیم برد.

نکته اول: مقدمات فراموش  شده	 
هر صاحب فضل و دانشی می داند که مرور وقایعی 
ــداد تاریخی اتفاق می افتد، بدون  که در یک روی
درنظر گرفتن مقدمه و مؤخره آن خطاست. این که 
در بیان و در مقام دلیل آوردن، گزیده ای از سخنان 
یا اقدامات امام معصوم)ع( را به عنوان سند عرضه 
کنیم و از خیر آغاز و انجام واقعه تاریخی بگذریم، 
به نظر اقدامی ناقص و اشتباه می آید. قدر مسّلم 
آن است که صلح امام حسن)ع( با مقدماتی اتفاق 
افتاد که خواست آن حضرت نبود. اصواًل موضوع 
صلح را معاویه پیشنهاد کرد. شیخ راضی آل یاسین 
می نویسد: »این نقشه را معاویه در هنگامی که هنوز 
طرفین برای جنگ در شور و التهاب بودند طرح 
کرد و فعالیت خود را بیش از آن چه برای تنظیم 
اردوگاه و تدبیر امور جنگ به کار می برد، در اجرای 
این نقشه شوم متمرکز ساخت. نقشه این بود که به 
امام حسن)ع( پیشنهاد صلح کند، اگر پذیرفت که 
هیچ، وگرنه صلح را به زور بر او تحمیل کرده و به هر 
قیمتی از شروع جنگ جلوگیری کند.« بر همین 
اساس، معاویه در جبهه امام حسن)ع( وضعی به 
وجود آورد که مردم، خود به خود به فکر صلح بیفتند. 
استاد مهدی پیشوایی، در کتاب »سیره پیشوایان«، 
به استناد کتاب »جالءالعیون«، اثر »سیدعبدا... 
ر«، از امام مجتبی)ع( روایت کرده است که پیش  ُشبَّ
از امضای قرارداد صلح با معاویه، طی سخنانی از 
سستی و عدم همکاری یاران خود شکایت کرد و 

فرمود: »اگر یارانی داشتم که در جنگ با دشمنان 
خدا با من همکاری می کردند، هرگز خالفت را 
به معاویه واگذار نمی کردم.« بنابراین، امام)ع(، 
صلح را نه از روی رضا و تمایل شخصی، بلکه به 
دلیل شرایطی که دشمن در جامعه اسالمی به 
وجــود آورده و مــردم را گرفتار فریب و خدعه ای 

ناجوانمردانه کرده بود، پذیرفت.

نکته دوم: نفی »فی نفسه« بودن وقایع	 
برخی معتقدند که جنگ، فی نفسه چیِز بد یا صلح، 
فی نفسه امری صواب است؛ اگر قرار باشد از این 
مفاهیم، در تاریخ به صورت مطلق صحبت کنیم، 
شاید بتوان به این ادعا روی خوش نشان داد؛ اما مگر 
در تاریخ، جنگ یا صلح فی نفسه داریم؟ آیا موردی 
را می شناسیم که دو طرف، بدون هیچ دلیلی، با 
هم جنگ کرده یا صلح را پذیرا شده باشند؟ این که 
رئیس جمهور محترم در بیانات خود امام حسن)ع( 
را »امــام صلح و پیوند« معرفی می کند و در ادامه 
موضوع پذیرش صلح با معاویه را صرفًا مربوط به 
خواست مردم می داند و در واقع از ماهیت این صلح 
و بررسی آن، عبور می کند، البته شایسته نیست؛ 
ما این جا از فی نفسه بودن صلح سخن نمی گوییم و 
نیاز به توضیح نیست که تحلیل و بررسی رویدادهای 
تاریخی برای درس گرفتن از آن ها، در چنین قالب 
مضیقی نمی گنجد. فهم ماهیت صلح امام حسن)ع( 
جز با نگاه دقیق به دالیلی که اسباب این رویداد را 
فراهم آورد، ممکن نیست؛ آن چنان که عمرو بن 
بحر جاحظ در »رسالة فی بنی امیه« در این باره 
می گوید: »]امـــام حــســن)ع([ وقتی پراکندگی 
اصحابش را مشاهده کرد و درهم ریختگی سپاه 
خود را دید، با شناختی که از برخوردهای مختلف 
این مردم با پدرش داشت و می دانست که هر روز 
به نوعی و رنگی رفتار می کنند، از حکومت کناره 
گرفت ]و صلح را پذیرفت.[« شرایط دردآوری که 
سبط اکبر)ع( با آن روبه رو بود، به خوبی در جمالتی 
که قبل و بعد از انعقاد قرارداد صلح، بر زبان مبارکش 
جاری می شد، قابل مالحظه است. شیخ عبدا... 
بحرانی در جلد 16 کتاب »عوالم العلوم«، نقل قولی 
تأثرآور از امام مجتبی)ع( دارد؛ او می نویسد که امام 
دوم)ع( وقتی با برخی انتقادات درباره قرارداد صلح 
روبه رو شد، فرمود: »وا... لو قاتلت معاویة ألخذوا 
بعنقی حتی یدفعونی الیه َسَلمًا«؛ به خدا سوگند که 

اگر با معاویه به جهاد برخیزم، اینان یقه مرا گرفته و 
همچون اسیری به وی تحویل می دهند. امام)ع( 
در میان افرادی غّدار گرفتار آمده بود که برایش راه 
دیگری جز پذیرش صلح باقی نگذاشته بودند؛ طبق 
گزارش »ابن اثیر« در جلد سوم »الکامل فی التاریخ«، 
امام مجتبی)ع( دربــاره شرایط مردم عراق در آن 
روزگار، فرموده بود: »اهل عراق مردمانی هستند که 
هر کس به آن ها اعتماد کند، مغلوب خواهد شد.« 
سخن شیخ راضی آل یاسین شاید به بهترین وجه، 
وضعیت امام)ع( در آن شرایط بغرنج و دلیل تصمیم 
آن حضرت بر پذیرش صلح را به تصویر بکشد؛ آن جا 
که می نویسد: »در چنین موقعیتی که حسن بن 
علی)ع( بر اثر عواملی خارج از اختیار خود مانند 
خیانت سپاهیان یا فتنه انگیزی های ماهرانه حریف، 
در نخستین صف آرایی با شکست روبه رو می شود، 
قاعده آن است که از همان لحظه و همان روز در 
فکر صف آرایی دیگری باشد و نبرد خود را با معاویه 
به میدان جدیدی بکشاند.« چنین شد که طبق 
گزارش احمد بن داود دینوری، در »اخبار الطوال«، 
امام حسن)ع( رو به مردم کوفه کرد و فرمود: »أری 

أْكَثَرُكم َقد َنَكَل َعِن اْلَحْرب و َفَشل َعِن اْلِقتاِل َو َلْسُت 
أَری أن أْحِمَلُكم َعَلی َما َتْكَرهُون «؛ دیدم بیشتر شما 
از جهاد رویگردان و در اقامه نبرد سست هستید و من 
چنان نیستم که شما را بر آن چه که ناخوش دارید، 
اجبار کنم. آن حضرت برای آن که مخالفت خود را با 
حکومت جائرانه معاویه که به واسطه اهمال یارانش 
و سستی آن ها در مبارزه و جهاد رقم خورد، نشان 

دهد، از بیعت با وی سر باز زد. شیخ راضی آل یاسین 
در این باره می نویسد: »خودداری ]امام حسن)ع([ از 
اعتراف به خالفت معاویه – چه رسد به بیعت – از این 
بهتر و بیشتر نمی شود که او را امیرالمؤمنین ننامد ... 
آن چه واقع شد فقط عبارت بود از واگذاری حکومت 
که در متن قرارداد از آن به »تسلیم امر« تعبیر شده و 

دیگران بدان عنوان تسلیم حکومت داده اند.«

نکته سوم: قیاس های مع الفارق	 
تــاریــخ و رویــدادهــای آن،عــیــنــا تــکــرار شدنی 
نیستند؛ وقایع تاریخی را به دلیل گرفتارشدن 
در حصار زمان و مکان، نمی توان بار دیگر تجربه 
کــرد؛ اما می توان با درنظرگرفتن شرایط، از 
آن ها پند گرفت و آن عبرت ها را به کار بست. 
تردیدی نیست که شیوه امام حسن مجتبی)ع( 
در برقراری صلح با معاویه، می تواند الگویی 
برای اتخاذ تدبیر در شرایط مشابه باشد؛ اما 
قیاس جزئیات رویدادهای امروز با کلیات وقایع 
تاریخی که در گذشته های دور اتفاق افتاده، نه 
امری پسندیده است و نه منطقی. بدیهی است 
که مقام بررسی چنین مواردی، تریبون عمومی، 
جایی که فرصت حالجی مطالب وجود ندارد و 
پرتاب عبارات ناتمام و روایات ناکامل، بیش از 
آن که راهگشا باشد، شبهه برانگیز است، نیست. 
از سوی دیگر، قیاس رفتار و خواسته های امروز 
مردم ایــران، با آن چه کوفیان عصر امام حسن 
مجتبی)ع( به آن موصوف هستند، امری بعید و 
دور از ذهن به نظر می رسد که مجال بررسی آن، 

در این فرصت کوتاه نیست.

  نقدی مستند بر سخنان رئیس جمهور درباره رویکرد سیاسی امام مجتبی)ع( 

صلح امام حسن)ع(، حاصل خیانت یاران و تحمیل دشمنان
بر اساس مستندات تاریخی، اگر خیانت یاران امام)ع( رخ نمی داد، حضرت به انعقاد پیمان صلح مجبور نمی شد 

»صلح امام حسن)ع(«،  اثر شیخ راضی آل یاسین ، از منابع مهم مطالعه درباره صلح امام مجتبی )ع(

با حضور رهبر انقالب برگزار شد

 مراسم عزاداری
 روزهای پایانی ماه صفر

ــای پایانی ماه صفر، در  ــزاداری روزه مراسم ع
حضور رهبر معظم انقالب اسالمی و به دلیل 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، بدون حضور 
جمعیت برگزار شد. به گزارش پایگاه دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت ا... خامنه ای، در مراسم 
ختمی مرتبت،  حضرت  رحلت  روز  ــزاداری  عـ
امام  حضرت  شهادت  و  مصطفی)ص(  محمد 
حسن مجتبی)ع( که صبح روز جمعه گذشته 
برگزار شد، حجت االسالم کاشانی در سخنانی، 
با بیان نکاتی از سیره نبوی و علوی، توجه به 
از  خسته نشدن  و  محاسبات  در  الهی  نصرت 
مجاهدت در راه خدا را، دو جزء مهم از عقالنیت 
برشمرد و گفت: در برابر دشمن حتمًا باید با تمام 
قوا و استعداد به مقابله رفت، اما تاریخ اسالم 
نشان می دهد، هرجا مسلمانان صرفًا به اسباب 
مــادی، متکی و به آن ها مغرور شدند، نتیجه با 
ناکامی همراه بوده است. در این مراسم، آقای 
مرتضی طاهری به ذکر مصیبت و مرثیه سرایی 
پــرداخــت. همچنین، در مراسم عـــزاداری روز 
شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( 
نیز، که صبح دیروز در حسینیه امام خمینی)ره( 
برگزار شد، حجت االسالم عابدینی در سخنانی، 
برادری و ارتباط بین مؤمنان را الزمه درک مراتب 
توحیدی دانست و گفت: در نگاه دینی و بر اساس 
روایات متعدد، ایثار و گذشت، خوشرویی، انفاق 
و گره گشایی، از جمله مصادیق اخّوت مؤمنانه 
است که این ارتباط الزمــه ارتباط با معصوم و 
تقرب به پروردگار است. در مراسم دیروز، آقای 
محمود کریمی ذکر مصیبت و مرثیه سرایی را 

برعهده داشت. 

خبر 

خبر مرتبط:

رئیس جمهور درباره صلح امام حسن)ع( چه گفت؟

رئیس جمهور در سخنانی که روز چهارشنبه، به طور زنده از تلویزیون پخش شد، با بیان این که »امام 
حسن)ع( امام صلح و پیوند بود«، گفت: »وقتی برخی از اصحاب امام حسن)ع( آمدند و با زبان معترضانه 
که چرا صلح کردی؟! و چرا در برابر طرف شما پیمان را امضا کردید؟!، حضرت فرمودند: جامعه اسالمی 
که فقط شما 1۰ نفر نیستید، شما ۲۰ نفری که این جا نزد من آمدید که فقط دنیای اسالم نیستید؛ من در 
مسجد رفتم برای مردم سخنرانی کردم و دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح می خواهند و وقتی که مردم 
این را می خواهند، صلح را انتخاب می کنم. این راه امام مجتبی)ع( است. امام حسن مجتبی)ع( به ما 
می آموزد مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگیدیم و در روز 
جنگ، صلح کردیم، هر دو خطا و اشتباه است.«  )ایرنا/ مورخ 23 مهرماه 1399(

  جواد نوائیان رودسری
روزنامه نگار ودانشجوی دکتری تاریخ
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تست هوش هوش منطقی

با دقت در تصاویر داده شده جای خالی را پر 
کنید.
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سودوکو

دقيقه
30

متوسط

4 3
1 ۷ 3 ۸ 2

5 6
6 ۸ ۷

۸ 1 9 ۷
9 1 4

1 4
۷ ۸ 5 3 6

2 ۷  9

4 1 2 3
1 9 5 6

2 6
9 ۸ 2 1

1 2
5 9 ۷ 3

4 ۷
۷ 6 3 9

3 9 5 ۸

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

  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.

845192673
719563824
263784159
698237415
137458962
452619738
986321547
524876391
371945286

265749381
174638952
938521674
496287513
813465297
527913468
681394725
749852136
352176849 

حل جدول شماره  ۷۷90 حل جدول شماره 996   

جشنواره بین المللی فیلم سوئیس - نگهبانی 7. جوش 
چرکین – جنگ شاه اسماعیل با سپاه عثمانی 8. ظل- 
مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 9. حرف همراهی عرب  
10. قصد و اراده – مسیل- لقب سالطین پیشدادی  11. 
از روزنامه های انگلیسی –چیره دست 12. مکان- نقاشی 

از کمال الملک

عمودی : 1. محفظه سربی در چاپخانه ها –گل هفت 
سین 2. گوشت بی استخوان –سیب ترکی- یک میلیون 
برابر متریک 3.فراوان-خردسالی 4. قلعه حکومتی - 
دفاع فوتبال – هنر فرنگی 5. وسیله ظرف شویی-نقطه 
آغاز 6. خانه چوبین - لقب سالطین غیر مسلمان هند 
-جاده فلزی 7.خاک گور – ردای فرنگی- مانند 8. نوعی 
اسباب بازی –امانتی 9.سالخورده – عالمت مفعولی 

–پــرنــده سعادت 
ــی  ــگ ــت ــرف 10.گ
ــی  ــ ــانـ ــ ــهـ ــ ــاگـ ــ نـ
عــضــالت-حــرف 
از   .11 درد 
نفت  مــشــتــقــات 
پارویی- –قایق 
 .12 قـــدیـــمـــی 
ــن صنعتی- روغ

آبخوست

افقی:1. جریان آب گرم اقیانوس اطلس - قامت 2 .ستاره - هوو 3. شهر فراری- 
داروی کاهش فشارخون – جوی خون 4.زهــر 5. پست فوتبالی – ورزش یخی  6. 

ابزار  3.ردیف-گریبان-  جنگ  2.سرور-جرس-لباس  لغت  افقی:1.فرهنگ 
کبابی4. پیش غذا-گونه- نیرو 5. بندو زندان-درخت تسبیح-محور 6. سایبان 

بیگانه-  9.ضمیر  جسر  کتف-  8.مهمانی-  7-تــارتــن 
ازحبوبات – از سبزیجات 10 .آغوز–نی میان تهی- نفی 
عرب 11. کابوی خوش شانس– مقابل خاص– از سه رنگ 

اصلی 12.مثل فرد حقه باز و شارالتان

عمودی: 
1.  آموزشگاه 2.سفید آذری-جـــوی خــون- بلند مرتبه 
3.واحد سنجش طول انگلیسی–تصویر- مهاجرت 4.نهر– 
تابلوی نقاشی- کوچک 5.ضربه سر– غذاخوری 6. بها–
سراینده 7.خط عبور– حرف عصایی 8.مرغی بزرگ جثه با 
دم چتری–من و شما 9. ارجمندی– بخشش- یاقوت سرخ 
10. سرو کوهی – طفل- حزب هیتلر 11.مدیون- ستون 

بدن – رفوزه  12. شگفت انگیز

جدول متوسط  |  ۷۷91جدول سخت  |  99۷
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هوش منطقی :

  برای به دست آوردن عدد باالی داخل هر مثلث باید اعداد پایین را ضرب در 
خودشان کنیم و همان را در باال قرار دهیم به طور مثال در مثلث اول 2×2 شده 
و 6×6 سپس جواب هر یک در قسمت باال آمده و شده 436. در مثلث آخر هم 

همین کار را تکرار می کنیم که می شود 149.

تست هوش:

 همان طور که در ردیف های قبلی شاهدش هستیم شکل سوم قرینه از قرینه 
شکل اول به دست آمده پس جواب می شود گزینه 5.

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.

بازی ریاضی

اختالف تصاویر: بازی با کلمات:   ممکن است تعداد 
کلمات بیشتری از آن چــه برایتان 
نوشته ایــم به دســت آوریــد ما در این 
جــا فقط بــه تــعــدادی از آن هــا اشــاره 

کرده ایم.
سه حرفی: بقا، بال، بال، قاب، قلب، 

قبل، قبا و ...
چهار حرفی: قالی، قالب، قالب و ...

پنج حرفی: قالبی و بقالی

سعی کنید رابطه بین اعداد را پیدا و جای خالی 
را پر کنید.

شرح در متن

حل جدول:

د  ک  م    ک   ى  چ  ش   ت   ب         
د ر  م  ت   ل  ا  ل  د  ک   ا  ر  ش      
ر گ  ر  ز  ا   ا  ش  ل  ا  پ  م  ى  ا     
ز ا  ى  ا  ل   ه   ل  ا  ک  ه        ا 
ى ه  د   خ  ل  س   ا  ف   ا  ق   ر    

 

ر ا  ه  ب  ن   ى  ت  م    

ا ب  ا   د  م ش   ر    
   

ن ا  و  ل  ه  پ  ا   و  ا   

د ه ن  ى  ا  ه   ر  د    
 

حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

بازی با کلمات

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این دو تصویر مشابه  را پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

بازی ریاضی: 

خفن استریپ:    همشیره 
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در امتداد تاریکی ...یادداشت
   سرتیپ دوم پاسدار

محمد کاظم تقوی فرمانده انتظامی خراسان رضوی

راز عجیب هوو!

روزی که پزشک معالجم گفت: »شما هیچ گاه نمی 
توانید بــاردار شوید!« مثل یک مترسک خشک 
ــاورم نمی شد بعد از پنج ســال زندگی  ــدم! ب ش
مشترک تنها آرزویم به خاکستر یأس تبدیل شود، 
در حالی که فقط محبت های همسرم امیدبخش 

زندگی ام بود. ناگهان روزی ...
زن 33ساله ای که با دیدن صحنه ای در خیابان، 
همه رویاها و آرزوهایش را بر باد رفته می دید، 
هراسان و نگران وارد کالنتری آبکوه شد و با تشریح 
سرگذشت خود، به مشاور و مددکار اجتماعی 
گفت: 17ساله بودم که عاشق پسرخاله ام شدم. 
این عشق و عالقه هر روز عمیق تر می شد تا این که 
من دیپلم گرفتم. پسرخاله ام دو سال از من بزرگ 
تر بود و در دانشگاه تحصیل می کرد اما خانواده ها 
رضایت قلبی به این ازدواج نداشتند.در این شرایط 
من و »عارف« دست به دامان مادربزرگم شدیم و او 
را به عنوان بزرگ تر فامیل واسطه کردیم تا با پدر 
و مادر مان صحبت کند. مادربزرگم نیز که عالقه 
ما را به یکدیگر دید، پا پیش گذاشت و در نهایت، 
من و عارف پای سفره عقد نشستیم. آن قدر به هم 
عالقه مند بودیم که ازدواج فامیلی را فراموش 
کردیم، به طوری که سراغ آزمایش های ژنتیکی 
هم نرفتیم. پدر عارف از وضعیت اقتصادی بسیار 
خوبی برخوردار بود و با کمک های هر دو خانواده 
خیلی زود صاحب خانه و ماشین شدیم. در حالی 
که همسرم در رشته مهندسی ساختمان دانش 
آموخته شده و شرکتی تجاری برای خودش راه 
اندازی کرده بود، من هم در رشته مهندسی رایانه 
وارد دانشگاه شدم. آن قدر در خوشبختی و سعادت 
غرق بودم که گذر زمان را حس نمی کردم. اگرچه 
به خاطر تحصیل من در دانشگاه و فراهم نبودن 
شرایط از بارداری اجتناب می کردم، اما از سوی 
دیگر هم می ترسیدم که با به دنیا آمدن یک فرزند 
فاصله ای بین من و همسرم ایجاد شود. در واقع از 
این وحشت داشتم که عارف همه محبت اش را نثار 
فرزندمان کند و من از این عشق و عالقه دور بمانم. 
ــواده ام و  ــان ــن حـــال، پــس از مــشــورت بــا خ ــا  ای ب
اندیشیدن به یک زندگی هدف دار تصمیم عاقالنه 
ای گرفتم، سپس به همراه همسرم نزد پزشک 
متخصص رفتیم تا اولین بارداری را تجربه کنم. 
پزشک معالج وقتی روز بعد نتیجه آزمایش هایی را 
دید که برایم نوشته بود، خیلی راحت به چشمانم 
خیره شد و گفت: شما به هیچ عنوان نباید باردار 

شوید چرا که فرزندتان معلول خواهد شد! 
با این جمله دکتر روح و روانم به هم ریخت، مثل یک 
مترسک خشک شده بودم و تنها اشک می ریختم. 
در این لحظه نوازش ها و جمالت محبت آمیز عارف 
بود که آرامم می کرد. او می گفت دیگر هیچ گاه به 
بارداری فکر نکن. من و تو در کنار هم خوشبختیم 
و تا پایان عمر با عشق به یادماندنی زندگی خواهیم 
کرد. اگرچه حرف های همسرم آرامش بخش بود 
اما باز هم نزد چند پزشک متخصص دیگر رفتیم 

ولی نتیجه تغییری نکرد. 
خالصه زمان می گذشت و زندگی من  و عارف 
دیگر آن گرمای سابق را نداشت. برخی از اطرافیان 
مان پیشنهاد می کردند دختری را از بهزیستی به 
فرزندخواندگی بپذیریم ولی عارف موافق نبود. 
ــد اما  برخی نیز به من پیشنهاد طالق می دادن
زندگی بدون عارف برای من معنی نداشت. تا این 
که سال ها به همین ترتیب سپری شد و من نمی 
دانستم باالخره تقدیر مرا به کدام سو خواهد برد. 
10سال از این ماجرا می گذشت تا این که روزی 
من تصمیم گرفتم با خودروی شاسی بلند همسرم 
به خرید بروم. به همین دلیل آن روز صبح خودروام 
را از پارکینگ بیرون نیاوردم و ســوار خــودروی 
همسرم شدم. او را به شرکت رساندم و خودم با 
خودروی شاسی بلند به بولوارجانباز مشهد رفتم. 
در حالی که مشغول پارک خودرو مقابل یکی از 
مراکز خرید بودم، ناگهان پسربچه ای به سوی من 
دوید و فریاد زد: »مامان، ماشین بابا!« با این جمله 
لبخندی زدم و به آن خانم جوان گفتم حتما رنگ 
ماشین پدرش شبیه خودروی ماست اما پسرک 
دستش را از میان دست مادرش کشید و خطاب 
به من ادامه داد: نخیر، این ماشین باباعارف است! 
با شنیدن کلمه عارف با تعجب پرسیدم: فامیل 
پدرت چیست؟ آن کودک پنج ساله در حالی که 
شهرت همسرم را بر زبان جاری می کرد، بسیاری 
از مشخصات و نشانه های داخل خودرو را نیز بازگو 
کرد. زن جوان که با خشم دست پسرش را می 
کشید، سعی می کرد هر چه زودتر از این معرکه 
رهایی یابد اما من که دیگر به ماجرا حساس شده 
بودم، رهایش نکردم تا این که آن خانم جوان راز 
عجیبی را فاش کرد و گفت: »من از 9سال قبل 

هووی تو هستم و این هم پسر عارف است! «
دیگر نمی دانستم چه کار کنم. عارف فقط یک 
سال بعد از مشخص شدن آزمایش های پزشکی 
با زن دیگری ازدواج کرده بود و اکنون در حالی 
کودکی پنج ساله را در آغوش می فشرد که من 

هنوز از عشق او تب می کردم و...
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ محمدعلی 
محمدی )رئیس کالنتری آبکوه مشهد( پرونده این 
زن در دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی های 

کارشناسی و روان شناختی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی  

پلیس، رسانه، مردم! 
امنیت نعمت بزرگی است که در کنار نعمت سالمتی 
اهمیت بسزایی دارد. این روزها که بیماری کرونا 
جامعه انسانی را تهدید می کند بی شک احساس 
و درک اهمیت این دو نعمت ) امنیت و سالمتی(  
برای مردم بیشتر شناخته  شده است. نعمت هایی 
که هر  دو محصول اجتماعی هستند و در تولید 
و رشد  و ارتقای آن  همه مــردم ، گــروه ها ، مجامع 
ــد و باید عــزم جــدی  برای  و سازمان ها نقش دارن
برقراری و پایداری آن به یک اراده عمومی تبدیل 
شود.  در این برهه از زمان با توجه به پیچیدگی دنیای 
اطــالعــات و گسترش فضای مجازی ، تهدیدات 
دشمن در جنگ نرم ، زندگی ماشینی  و تکیه صرف 
برفناوری و ... شاهد  تنوع و پیچیدگی روش های 
ــه  ایـــن وضعیت،  ــاب جـــرم و بـــزه هستیم ک ــک ارت
 برقراری نظم و امنیت را پیچیده و سخت می کند. 
پلیس به عنوان عامل برقراری نظم و امنیت جامعه 
بــا رویــکــردهــای نــویــن اجتماعی و دیــدگــاه هــای 
جامعه محور، روزآمــدی مقید  به روش های علمی 
ــوزش  ــردی ، اطـــالع رســانــی ، آم ــارب مطالعات ک
ومشارکت های همگانی و شیوه های پیشگیری 
ــای اجتماعی در  اصــولــی و اســاســی از آســیــب ه
کنار  بهره مندی ازفناوری های نوین اطالعاتی و 
عملیاتی را سرلوحه کار خود قرار داده و می کوشد 
به روز و کارآمد باشد  و معدل دانش اجتماعی خود 
را با معدل دانش و آگاهی اجتماعی جامعه بر پایه 
 همدلی و تعامل عاطفی مردمی  همسان ســازد. 
ــرم  درجــامــعــه بــه واسطه  ــزه و ج ــش کمی ب ــزای اف
ــای اطــالعــات ،  ــی شــرایــط و تغییرات سریع دردن
مسائل اقتصادی و اجتماعی  و دیگر علل است 
و مـــردم یــک جامعه بــه خــصــوص نسل جـــوان که 
جویای اطالعات جدید و عالقه مند به استفاده 
ازدنــیــای مجازی ارتباطی هستند در ایــن عرصه 
ممکن است بیشترین آسیب را ببینند و  نگرش های 
تــازه در بازخوانی روش هــای تعلیمی و تربیتی و 
دگرگونی فرایند آموزشی به عنوان یک نیاز اساسی 
ــود.  ــرورت اجتناب ناپذیر احــســاس مــی ش  و ضـ
طبیعی است  همان گونه که شکوفایی استعدادهای 
فـــراوان  و درخــشــان نخبگان ، دانـــش پــژوهــان ، 
دانشجویان و افراد برجسته در زمینه های علمی، 
فرهنگی ، هنری و ورزشی  و ... با تبلور جسارت های 
مثبت در زمینه کــار و تــالش و سازندگی  و علم 
ــم ، معدود استعدادهایی را نیز با  ــدوزی را داری ان
شکل گیری جسارت های منفی  در عرصه بزه و جرم 
می بینیم که  به خصوص در شبکه های اجتماعی 
فضای مجازی ، شکل دهــی خاصی به نــوع جرم 
و آسیب های اجتماعی داده اســت.  نکته این که 
توسعه اطالعاتی شکل می گیرد، امــا اطالعات 
بدون یک پایه وچارچوب مشخص ارزش مدارانه 
به فاجعه می انجامد.  در محیط حقیقی زندگی 
اجتماعی نیز می بینیم کاهش آستانه صبرو تحمل 
افراد ، بروز خشم و عصبانیت وهیجانات منفی و ... 
که از ضعف مهارت های اساسی زندگی و ناآگاهی از 
مهارت های ارتباطی حاصل می شود از شاخص ترین 
و  سیاست ها  تبیین  کــه  هستند  زا  آســیــب  علل 
تعریف شالوده ای برای کاهش آسیب ها و ارتقای 
سطح دانش وآگاهی مردم و ایفای نقش عمومی 
ــروری اســت . ــاس ارزش هــای جامعه نیز ض  بر اس
ــه عنوان  در تــمــام مسئولیت هــایــی کــه پلیس ب
حامی، همراه و ناظم نظم و امنیت مردم، وظایف و 
ماموریت های  مشخصی را عهده دار است، رسانه های 
ــازوان پرتوانی بــرای نیروی  متعهد و انقالبی نیز ب
انتظامی محسوب می شوند تا  با برقراری پل های 
ارتباطی بین مردم و پلیس در خبر رسانی مطلوب 
و بایسته به مردم و دفاع جانانه از حقوق شهروندان 
در کنار مهندسی افکارعمومی برای شفاف سازی 
انتظارات پلیس از یک سو و مسئولیت همگانی 
 درتولید امنیت از سوی دیگر  ایفای نقش کنند.
امروز حوادث و اخبار  از پرمخاطب ترین  صفحات 
رسانه های جمعی هستند و شاید با کوچک ترین 
سهل انــگــاری در نــوع ترکیب بندی جمالتی که 
مــی خواهند یــک خبر یــا حــادثــه را بــازگــو کنند  و 
شــتــاب بــی دلــیــل و بـــدون پشتوانه مطالعاتی و 
اطالعاتی در ایــن بـــاره،  هیجان هــای   مخاطبان 
ــشـــت ،  خــــود را تــشــدیــد و ســطــوحــی از وحـ
 نگرانی و احــســاس نــا امــنــی را نیز پــدیــد آورنـــد.
واقعیت این که امروز مجاهدان فی سبیل ا... در نیروی 
انتظامی و پلیس هوشمند با همراهی هدفمند رسانه 
های آگاه وتیزبین و همدلی مردم  است که می توانند  
از میان هجوم ناهنجاری ها ، تنش ها و تهدیدها 
، شاهراه های امــن اجتماعی را سالم  در دنیای 
نابسامان داده های اطالعاتی در زندگی ماشینی  
 ترسیم کنند و به مقصد امنیت و سالمت برسانند. 
هفته نیروی انتظامی امسال با شعار »با هم برای 
امنیت و سالمت « فرصت مغتنمی است برای توسعه 
تعامل و بهره مندی ساختارمند ازتوان ، استعداد، 
ظرفیت و قابلیت های رسانه های موفق کشورمان 
که  باید بگوییم روزنامه وزین خراسان و تیم علمی و 
سخت کوش حوادث این رسانه کهن استانی بسیار 
موثر ، ارزشمند وچشمگیر گام برداشته و همسو و 
همراه پلیس خدمتگزار به زائران و مجاوران بارگاه 
ملکوتی ثامن الحجج حضرت امام رضا)ع( به تکالیف 

خود عمل کرده است.

سجادپور-با دستگیری متهم فــراری جنایت 
آبـــاد،  قــاســم  منطقه  در   96 ســـال  مسلحانه 
مشهد  گانگستری  ــای  ه قتل  از  رمزگشایی 
درحالی آغــاز شد که سه قتل و درگیری های 
مسلحانه فقط به خاطر آشنایی خیابانی با یک زن 

رخ داده است.
به گزارش اختصاصی خراسان، پرونده معروف 
به »قتل های گانگستری« از تابستان سال 96 
زمانی به جنایت های هولناک مسلحانه کشید 
که ردپای زنی به نام »الف« در دوستی ها و آشنایی 
های خیابانی بین چند جوان به میان آمد. طبق 
اعترافات و ادعاهای برخی متهمان پرونده قتل 
های گانگستری، این زن از مدتی قبل با جوانی 
آشنا شده بود و با یکدیگر ارتباط داشتند اما وقتی 
پسرجوان در یکی از پرونده های قضایی دستگیر 
و روانــه زنــدان شد، دوســت او پیغامی به زندان 
فرستاد که »الــف« زنی شایسته برای ازدواج و 
حتی ارتباط نیست! زیرا بعد از انتقال تو به زندان 

به سراغ من آمده است و با من ارتباط دارد!
بنابر گزارش خراسان، این گونه بود که دستور 
گرفتن یک »زهر چشم حسابی« از »ش« از سوی 
جــوان زندانی صــادر شد تا او دیگر ارتباطی با 

دوست دختر وی نداشته باشد! 
ادامه این ماجرا به یک تیراندازی مسلحانه در 
بولوار آزادی مشهد انجامید ،جایی که »الف« با 
»ش« قرار داشت تا به یکی از شهرهای شمالی 
کشور بروند. این تیراندازی هولناک که از آن 
سوی خیابان و از داخل خودروی در حال حرکت 
شروع شد، به قتل منجر نشد ولی کینه عمیقی بین 
مدعیان ارتباط عاشقانه با زن جوان به وجود آورد. 
از سوی دیگر یکی از بستگان نزدیک فرد زندانی 
که در تعقیب »ش« بود همچنان  به اتفاق دیگر 
همدستانش به جست وجو برای یافتن وی ادامه 
می داد تا »زهر چشم ترسناک« را عملی کند. 
مدتی به همین ترتیب سپری شد تا این که هشتم 
مرداد سال 96 جنایت هولناکی در مشهد رقم 
خورد. آن شب »احسان« که به همراه دوستانش 
سوار پراید در تعقیب »ش« بود، ناگهان او و برادر 
وی  را سوار بر خودرویی دید که با یکی دیگر از 
دوستان شان در بولوار امامیه منطقه قاسم آباد 
تردد می کردند. زمانی که برادر »ش« )راننده( 
پراید را در حاشیه خیابان متوقف کرد در یک 
لحظه احسان و همدستانش نیز در همان نزدیکی 
متوقف شدند. چند ثانیه بیشتر طول نکشید که 
شلیک گلوله های ساچمه ای از سالح وینچستر، 
آرامش منطقه را به هم ریخت و ترس و وحشتی 

را در دل های عابران و رهگذران به وجود آورد. 
جوانی که وینچستر را در دست می فشرد به سوی 
راننده 34 ساله )برادر »ش«( شلیک کرد و تعداد 
زیادی گلوله  ساچمه ای را بر سرو صورت و قفسه 

سینه وی نشاند.
گزارش خراسان حاکی است: در حالی که تعداد 
زیادی از گلوله ها نیز بدنه پراید را آبکش کرده 
بودند »ش« به همراه سرنشین دیگر پراید از 
خودرو پیاده شدند و سراسیمه به داخل کوچه 
ای در همان اطراف گریختند اما لحظاتی بعد 
وقتی »ش« و دوستش دوبــاره به صحنه حادثه 
بازگشتند ، مهاجمان مسلح پا به فرار گذاشته 
بودند و خودروهای پلیس آژیرکشان در مسیر 

بولوار امامیه قرار داشتند.

با فــرار سه مهاجم مسلح، پیکر غــرق در خون 
راننده پراید نیز به مرکز درمانی انتقال یافت اما  
بر اثر شدت عوارض ناشی از اصابت گلوله ها جان 
سپرد و بدین ترتیب با حضور قاضی کاظم میرزایی 
)قاضی ویژه قتل عمد( در محل حادثه، تحقیقات 
گسترده ای در این باره آغاز شد. بررسی های 
مقدماتی بیانگر آن بود که جنایت مسلحانه در 
ادامه ماجرای تیراندازی بولوار آزادی مشهد رخ 
داده است بنابراین قاضی باتجربه ویژه قتل عمد 
مشهد دستورات محرمانه ای را برای دستگیری 
متهمان فراری و به ویژه »احسان« )متهم اصلی( 
صادر کرد. ادامه این تحقیقات نشان داد که رد 
پای »الف« )زن جوان( در این پرونده وجود دارد 
به همین دلیل این زن نیز دستگیر شد و به ارتباط 
و آشنایی خود با برخی از متهمان این پرونده 
ــرادر مقتول( نیز در  جنایی اقــرار کــرد. »ش« )ب
بازجویی ها به مقام قضایی گفت: حدود سه روز 
قبل از وقوع جنایت ،من با زنی به نام »الف« قرار 

گذاشته بودم تا به پیشنهاد او به یکی از شهرهای 
شمال کشور برویم اما زمانی که به محل قرار 
رسیدم ناگهان مهاجمان مسلح از داخل خودرو 
به سمت من شلیک کردند. به دنبال اعترافات و 
اظهارات شاهدان و متهمان دستگیر شده، این 
پرونده جنایی در حالی وارد مرحله جدیدی شد 
که تحقیقات کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی در تاریکخانه ماجرای مذکور به 
سرنخ های مهمی رسیده بود. گزارش خراسان 
حاکی است، با شناسایی متهمان فراری و به ویژه 
»احسان« عملیات پلیس به شهرهای دیگر کشور 
کشید زیرا احتمال می رفت متهمان در آن شهرها 
مخفی شده باشند. در حالی که حدود یک سال از 
این جنایت وحشتناک می گذشت ناگهان بیست 

و دوم اردیبهشت سال97، دو قتل مسلحانه دیگر 
به شیوه گانگستری در میدان تلویزیون مشهد رخ 
داد که بررسی های مقدماتی حکایت از ارتباط 
آن با جنایت مسلحانه در منطقه قاسم آباد مشهد 
داشت. تحقیقات درباره مرگ تلخ دو جوان که 
داخل خودروی پژو به قتل رسیده بودند، نشان 
می داد که فردی با اسلحه کالشینکف و از فاصله  
نزدیک به راننده و سرنشین خودرویی شلیک 
کرده است که نامی از آن ها در پرونده جنایت 
گانگستری قاسم آباد نیز به میان آمده بود. گزارش 
ــت، با دستگیری عامالن  خــراســان حاکی اس
جنایت مسلحانه معروف به قتل های گانگستری 
مشخص شد که جوانی به نام »مهدی« معروف به 
»سیاه« به سوی سرنشینان پژو شلیک کرده است. 
ادامه تحقیقات نشان داد این جوان 32 ساله از 
سوی »ش« )برادر مقتول پرونده قاسم آباد( اجیر 
شده است. با اعترافات متهمان، پرونده جنایت 
گانگستری در حالی روند قضایی و قانونی خود 

را طی کرد که هنوز عامل اصلی جنایت منطقه 
قاسم آباد فــراری بود به همین دلیل و با صدور 
دستورات ویــژه ای از سوی »قاضی میرزایی« 
تحقیقات کارآگاهان به شیوه غیرمحسوس ادامه 
یافت. در همین اثنا بود که گروه تخصصی ورزیده 
ای از کارآگاهان اداره جنایی با نظارت و هدایت 
ــردار محمدکاظم تقوی )فرمانده  مستقیم س
انتظامی خراسان رضــوی( وارد عمل شدند و 
با به کارگیری تجهیزات نوین فنی در حالی به 
رصدهای اطالعاتی پرداختند که گروهی از 
کارشناسان تخصصی اداره اطالعات جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی نیز به یاری گروه 
عملیاتی آمدند. به گزارش خراسان، با توجه به این 
که پرونده های جنایی با دقت ویژه ای زیر ذره بین 
اطالعاتی قرار می گیرند با تدابیر رئیس پلیس 
خراسان رضوی، گروه عملیاتی در چند شاخه 
محسوس و غیرمحسوس به فعالیت های گسترده 
خود ادامه دادند تا این که محل تردد »احسان« در 
منطقه آرامگاه فردوسی مشهد زیر چتر اطالعاتی 
قرار گرفت و این جوان 30 ساله پنجشنبه گذشته  
در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه در محاصره 
کارآگاهان قرار گرفت و در حالی به دام افتاد که 
از وی یک قبضه سالح وینچستر و قمه نیز کشف 
شد. با انتقال متهم به پلیس آگاهی تحقیقات از 
وی ادامه یافت و بدین ترتیب رمزگشایی از پرونده 

قتل های گانگستری آغاز شد.
»سکاندار امنیت خراسان رضوی« روز گذشته 
با قدردانی از دستورات قضایی و قاطع قاضی 
میرزایی برای دستگیری عامل اصلی این جنایت 
مسلحانه به خراسان گفت: پرونده های جرایم 
مهمه و به ویژه پرونده های قتل هیچ گاه در مسیر 
بایگانی قرار نمی گیرند و همواره تالش برای 
شناسایی و دستگیری متهمان و عامالن جنایت 
ها به طور شبانه روزی ادامه دارد. سردار تقوی 
همچنین با تقدیر از عوامل عملیاتی و اطالعاتی 
پلیس آگاهی افزود: نیروهای تخصصی آگاهی 
با هدایت هــای سرهنگ شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی( و حمایت های بی دریغ دستگاه 
قضایی برای کشف جرایم از تجربیات علمی و 
انتظامی بهره می برند و مجرمان یقین بدانند 
که پس از ارتکاب جرم هیچ راه گریزی نخواهند 
داشت. شایان ذکر است، بررسی های ویژه در 
پرونده معروف به »قتل های گانگستری« زیر نظر 
سرهنگ علی بهرامزاده )رئیس اداره جنایی 
آگاهی( و با راهنمایی های قضایی همچنان 

ادامه دارد.

برمال شدن راز یک قتل بعد از ۱۲ سال 
فــرمــانــده انتظامی اســتــان بوشهر از 
شناسایی و دستگیری عامل قتل مرد 

۵0 ساله بعد از 12 سال خبر داد.
 به گزارش پلیس بوشهر، سردار خلیل 
واعظی افــزود: پنجم مــردادمــاه سال 
87 فردی ۵0 ساله در خیابان امامزاده 
شهر بوشهر کنار خــودرواش در حالت 
تیر خورده مشاهده شد که با تحقیقات 
میدانی کارآگاهان پلیس مشخص شد 
مقتول توسط ترک نشین یک دستگاه 
موتورسیکلت با سالح کمری به قتل 

رسیده است.
 وی ادامـــه داد: بــه علت مبهم بــودن 
مـــدارک و ســرنــخ دقــیــق و شناسایی 
نشدن قاتل یا قاتالن احتمالی، در زمان 
وقوع قتل پرونده این جنایت به دایره 
عملیات ویژه ارجاع و پس از بازخوانی 
دقیق و بررسی مستندات و مــدارک 

موجود و انجام تحقیقات میدانی وسیع 
پلیس، شخصی مظنون  کــارآگــاهــان 
به نــام »ف-م« 33 ساله که در زمان 
 وقوع قتل 21 سال  داشت ، شناسایی

 شد.
فرمانده انتظامی بوشهر با اشاره به این 
که پس از هماهنگی قضایی فرد مظنون 
به قتل دستگیر شد و تحت بازجویی 
ــرد: متهم ابتدا  ــرار گرفت اضــافــه ک ق
منکر جنایت بود ولی پس از مواجهه با 
مستندات جمع آوری شده و یافته های 
پلیس از جمله مشخص شدن موقعیت 
مکانی وی در حوالی صحنه قتل، لب 
به اعتراف گشود و پس از 12 سال پرده 
از راز این جنایت برداشت. وی گفت: 
متهم در اعترافات خود علت وقوع قتل 
را اختالفات شخصی با مقتول اعالم 

کرد .

دستگیری عامالن شهادت » اصغر ساالرپور« مرزبان ناجا 

عامالن به شهادت رساندن ستوان دوم »اصغر 
ساالرپور« مرزبان ناجا در یک عملیات ضربتی در 

شهرضا دستگیر شدند. 
به گزارش پلیس، جمعه گذشته در پی شهادت 
ــور« در درگــیــری با  ــاالرپ ســتــوان دوم »اصــغــر س
با  قشم  دریابانی  پایگاه  ماموران  قاچاقچیان، 
انجام اقدامات اطالعاتی و رصد لحظه به لحظه 
موفق شدند عامالن شهادت این مرزبان غیور را 
شناسایی کنند. دریابانان با همکاری ماموران 
انتظامی ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان 

شهرضا، در یک عملیات ضربتی، خــودروی پژو 
40۵ را توقیف و دو نفر را دستگیر کردند.

کشف اختالس 5 میلیارد  ریالی در  شهرداری زیدآباد سیرجان 
توکلی/ دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
سیرجان از دستگیری یک نفر در این شهرستان 
به اتهام اختالس خبر داد.به گزارش خراسان، 
قاضی محسن نیک ورز افــزود: مسئول سابق 
مالی شهرداری زیدآباد )حومه شهر سیرجان( 
پس از بررسی و گزارش سازمان بازرسی استان 

کرمان به جرم اختالس به مبلغ  پنج میلیارد ریال 
توسط پلیس امنیت عمومی شهرستان سیرجان 

دستگیر شد.  
وی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه تحقیقات الزم توسط 
بازرسان ادامه دارد، گفت: امکان اضافه شدن 

افراد دیگری به این پرونده  اختالس وجود دارد.

پلیس  کمین  در  مسلح  شـــرور  کــرمــانــی/ 
گرفتارشد.    به گــزارش خراسان، فرمانده 
ــاره گفت:  انتظامی اســتــان کــرمــان درایـــن ب
رزمندگان یگان تکاوری 113 راور از عبور 
یک کــاروان مسلح موتوری حامل مواد مخدر 
توابع بخش گلباف  از  ارتفاعات گلچین  در 
شهرستان کــرمــان باخبرشدند و بــا اجــرای 
کمین، مسیرهای احتمالی آنــان را مسدود 
ــردار »عبدالرضا ناظری« افــزود:  کــردنــد.  س
ــرار مسلح بــه محض مشاهده مــامــوران  اشـ

اقــدام به تیراندازی کردند که با آتش پرحجم 
 پلیس مواجه شدند و فــرار را بر قــرار ترجیح
ــد .  وی بــا اشـــاره بــه توقیف دو دستگاه  دادنـ
موتورسیکلت، ادامه داد: در این عملیات ضربتی 
و هماهنگ حلقه های قانون بر دستان یکی 
ــرار مسلح گــره خــورد و  101 کیلوگرم  از اش
تریاک کشف شد. مقام ارشد انتظامی کرمان  

همچنین از کشف یک تن و 340 کیلوگرم 
ــرداد و  ــب ــریــاک در  دو عملیات پلیسی خ ت
 خاطرنشان کرد: تیم عملیاتی پلیس قلعه گنج با 
تعقیب و مراقبت و رد زنی های دقیق در منطقه 
»شوره جازموریان«، 683 کیلوگرم تریاک را 
که اشرار در زیر خاک پنهان کرده بودند کشف 
و یک متهم را نیز در این زمینه  دستگیر کردند. 

وی اضافه کرد: در عملیاتی دیگر تکاوران یگان 
124 شهداد نیز با استقرار در محور های مد 
نظر، به یک دستگاه خودروی پژو 40۵ مشکوک 
شدند و به آن دستور ایست دادند اما راننده بدون 
توجه به اخطار پلیس از صحنه متواری شد که با 
سرعت عمل به موقع پلیس،راننده خودرو که 
راهی برای خود متصور نبود با به جا گذاشتن 
ــودرو و با استفاده از تاریکی شب از محل  خ
متواری شد.  تکاوران پلیس در بازرسی از خودرو  

6۵7 کیلو گرم تریاک کشف کردند.

دستبندپلیسبردستانشرورمسلح

با دستگیری عامل فراری جنایت مسلحانه منطقه قاسم آباد مشهد آغاز شد 

رمزگشایی از قتل های گانگستری  

 تصویر خراسان از محل وقوع جنایت در قاسم آباد مشهد
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 سرویس های نقره جایگزین
 طال شد

فارس - به گفته فروشندگان نقره بازار کاشان، 
قیمت بــاالی طال و ارز باعث شده است برخی 
عروس و دامادها برای خرید سرویس عروسی 
به نقره فروشی ها مراجعه کنند چون قیمت نقره 

خیلی پایین تر از طالست.

 قیمت های منطقی مرغ
 به روایت یک مرغدار

اتحادیه مرغداران  عضو هیئت مدیره   - مهر 
گوشتی گفت: با توجه به افزایش هزینه تمام 
شده تولید، نرخ ۱۳ هزار تومانی مرغ زنده جواب 
گوی هزینه های مرغداران نیست. عظیم حجت، 
درباره آخرین تحوالت بازار مرغ گفت: متوسط 
نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری ۱۶ هزار و 
۲۰۰ تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۲۰ 
هزار و ۴۰۰ تومان، توزیع در واحدهای صنفی 
۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان و خرده فروشی ها ۲۱ 

هزار تا ۲۳ هزار تومان است.

 ارز دیجیتال چین 
به طور آزمایشی راه افتاد

ایبنا - دولت چین انتشار بسته های قرمز »یوآن« 
دیجیتالی را به عنوان نخستین ارز دیجیتال 
بــرای توسعه زیرساخت های مالی ایــن کشور 
آغاز کرد.  فن یی  فی، معاون بانک مرکزی چین 
به تازگی اعالم کرد: ۳.۱۳ میلیون تراکنش با 
استفاده از ارز دیجیتال چینی انجام شده که 
بخشی از آن مربوط به استفاده آزمایشی از این ارز 
در شهرهای بزرگی مانند شنزن و شیونگان بوده 
است. وی در این خصوص گفت: از ارز دیجیتالی 
ــوآن )مــعــادل ۱۶۲  ــرای ۱.۱ میلیارد ی چین ب
میلیون دالر( از تراکنش ها استفاده کرده ایم و 
قرار است در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن هم 
از این ارز به صورت آزمایشی استفاده کنیم. چین 
اولین اقتصاد بزرگ دنیاست که دست به انتشار 

ارز دیجیتال می زند.

 شاخص

زنگ خطر برای دالالن ارز 

 بازار ارز در طول یک ماه و نیم گذشته ۱۰ 
کــانــال قیمتی را پشت ســر گذاشته است 
تا به سطوح کنونی یعنی حــدود ۳۱ هزار 
تــومــان بــرســد. ســرعــت  افــزایــش قیمت در 
ــازار کم سابقه بــوده اســت. با ایــن حــال، با  ب
عقب ماندن نرخ سود بانکی از رشد نرخ ارز، 
ریسک واقعی خرید دالر هم همپای قیمت 
افزایش نیافته بود.در این مدت ریسک این 
بازار، عمدتًا به اظهارات مسئوالن مبنی بر 
پایدار نبودن قیمت های فعلی که در عمل 
هم چندان کارگر نبود، محدود شد اما باید 
گفت اقدامات عملی در متغیرهای پولی، 
چه فعاالن بازار بخواهند چه نخواهند، اثر 
خود را بر بازارهای دارایی خواهد گذاشت. 
گـــزارش هـــای اخــیــر بــانــک مــرکــزی نشان 
می دهد که نرخ سود بین بانکی به محدوده 
۲۰ درصد در مهر رسیده و این یعنی، نرخ 
بهره حقیقی در اقتصاد ایران به حالت منطقی 
نزدیک شده است. به عبارت دیگر زنگ خطر 
برای سفته بازان بازار دارایی از جمله ارز به 

صدا درآمده است. 

)با اقتباس از اقتصاد نیوز(

نیرومحرکه  همگن  صنایع  انجمن  دبــیــر 
و قطعه سازان خودرو از رانــت ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومانی مابه التفاوت قیمت کارخانه 
و بازار خودرو خبر داد و اعالم کرد: محاسبات 
ایـــن انــجــمــن از پـــرداخـــت بــیــش از ۱۰۰ 
قیمت  مابه التفاوت  تومانی  میلیارد  هــزار 
کارخانه ای و بازاری خودروها از سوی مردم 

در مدت یک سال است.
آرش محبی نژاد در گفت وگو با ایرنا افزود: 
ــران در پژوهش  انجمن خـــودروســـازان ایـ
مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط 
به جیب دالالن و واسطه ها رفته با رقم حدود 
۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو 
و قطعه سازی، حاکی از عمق فاجعه در این 

صنایع است. 
وی با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی 
ــازاری خــودروهــای  قیمت کــارخــانــه ای و بـ
داخلی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان 
حتی بخشی از این اختالف قیمت را اصالح 
کرد به طوری که کارخانه دار، خودروساز و 
قطعه ساز ضرر نکنند، شمارگان تولید و در 
نتیجه عرضه افزایش  می یابد و با کاهش 
تقاضای کاذب، التهاب از بازار دور و صنعت 
خودرو نیز به تدریج از زیان خارج می شود.
در همین حال ایسنا گزارش داد که جلسه 
ــودرو با حضور  ــذاری خ ــورای سیاست گ ش
ــر صنعت، معدن و تــجــارت بــرگــزار شد  وزی
ــودرو  ــی بـــازار خ و راهــکــارهــای ســامــان ده

مــورد بحث و بررسی قــرار گرفت. علیرضا 
رزم  حسینی در این جلسه با یــادآوری رشد 
۲۳ درصــدی تولیدات خودرویی کشور در 
شش ماه اول امسال، اظهار کرد: در صورت 
همکاری همه بخش ها و با توجه به ظرفیت 
ــازار وجــود دارد. موجود، امکان مدیریت ب
ــزارش ایسنا،وزیر صمت معتقد است  به گ
قیمت های دستوری، صنعت خودروی کشور 
را با زیان هنگفت روبه رو کرده است و در زمان 
حاضر با توجه به این نوع قیمت گذاری، شاهد 
سه نوع قیمت مصوب، تمام شده و قیمت بازار 

برای صنعت خودرو هستیم.

گزارش تحلیلی بانک مرکزی از تحوالت 
ــد ادامــه دار  ــالن، بیانگر رون اقتصاد ک
متغیرهای موثر بر تورم است. این بانک 
با اشاره به چهار عامل تهدید کننده نرخ 
ــرای امسال  ــذاری شــده ب ــورم هــدف گ ت
یعنی ۲۲ درصــد، بر به کارگیری تمام 
ابزارهای در اختیار خود جهت رسیدن 
ــرده است.بانک  به ایــن هــدف تاکید ک
مرکزی در گزارشی به تحلیل تحوالت 
کالن اقتصادی پرداخته و در آن رشد 
نقدینگی، پــایــه پــولــی را در یــک سال 
99 به ترتیب  منتهی به پایان شهریور 
۳۶.۲ و ۲۶.۱  دانسته است. به گزارش 
خراسان، پایه پولی و نقدینگی دو عنصر 
مهم در سیاست گذاری پولی در اقتصاد 
هستند. پایه پولی به معنای حاصل جمع 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 
و بانک های مرکزی و نیز سپرده بانک 
ها نزد بانک مرکزی است اما نقدینگی 
به همه حجم پولی که در اقتصاد وجود 
دارد اعم از حجم پول موجود در اقتصاد 

و پول هایی که بانک ها خلق می کنند 
اطالق می شود. به این ترتیب نقدینگی 
ضریبی از پایه پولی است که نشان می 
دهد نظام بانکی چند برابر سپرده ای که 
در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده 
است هنگامی که رشد این دو عنصر غیر 
متناسب آن ها با رشد اقتصادی می تواند 
منجر به تورم شود.به گزارش فارس، بر 
این اســاس و با توجه به آمارهای قبلی 
ــام پولی، می توان  بانک مرکزی از ارق
محاسبه کرد که حجم نقدینگی و پایه 
پولی در بازه زمانی یادشده به ترتیب به 
رقم ۲.9 تریلیون تومان رسیده است. 
همچنین پایه پولی نیز در پایان شهریور 
با رشد ۲۶.۱ درصدی طی یک سال به 
۳7۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
به این ترتیب ضریب فزاینده پولی به 7.9 
رسیده رقمی که در تاریخ اقتصاد ایران 
کم سابقه است چرا که با رشد اقتصادی 
نامتناسب بوده و در نتیجه نبود تعادل 
در بازار پول و مازاد تقاضا در آن را نشان 

می دهد. موضوعی که یکی از پایه های 
توصیه به نظام بانکی در شرایط کنونی 
برای افزایش نرخ سود را بیان می کند.

بانک مرکزی پیشتر اعالم کرده بود که 
برای امسال تورم حدود ۲۲ درصدی را 
برای اقتصاد ایران هدف گذاری کرده 
بر تنظیم متغیرهای اقتصادی  است و 
برای رسیدن به این نرخ تالش می کند. 
با این حال، در گزارش اخیر، این بانک 
با اشاره به روند کاهشی تورم ماهیانه در 
مــرداد و این که این رقم در شهریور نیز 
تغییر محسوسی نداشت، از عوامل زیر 
به عنوان تهدیدکننده های نرخ تورم در 
ماه های آینده یادکرده است: شاخص 
بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش 
بینی کننده تورم مصرف کننده، افزایش 
نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کاالها و 
استمرار افزایش قیمت مسکن. این بانک 
در نهایت بر به کارگیری همه ابزارهای 
سیاستی در اختیار برای حفظ ارزش پول 

ملی تاکید کرده است.

گزارش بانک مرکزی از گسل های تورمی فعال 
ثبت  رکوردهای جدید نقدینگی از جمله رشد ۳۶ درصدی حجم نقدینگی و ضریب فزاینده 7.9

برآورد 100هزارمیلیاردی فاصله قیمت خودرو  از کارخانه تا بازار
یک مقام صنعت خودرو از محاسبه فاصله 100 هزار میلیارد تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار خبر داده ، مبنای این محاسبه تا چه اندازه درست است؟ 

فرا خبر
   

فاصله قیمت بازار و کارخانه خودرو چقدر است؟

اگرچه این فعال صنفی صنعت خودرو، نحوه 
محاسبه این فاصله قیمت را اعالم نکرده 
ــار رسمی وزارت  اســت ولــی با توجه به آم
صمت از تولید ۳7۶ هــزار خــودرو در پنج 
ماه نخست امسال و در صورت تداوم همین 
روند، رسیدن آمار تولید خودرو به 9۰۰ هزار 
دستگاه در طول امسال، این رقم را باید در 
فاصله قیمت خودرو ضرب کرد. هم اکنون 
فاصله قیمت برای خودروهایی نظیر تیبا و 
ساینا حدود 7۰ تا ۸۰ میلیون تومان و فاصله 
ــودرو،  ــران خ ــرای خــودروهــای ای قیمت، ب

۱5۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. به نظر 
می رسد این محاسبه میانگین فاصله قیمت 
خودرو را ۱۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته 
است که بر این اساس با فاصله قیمت ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومانی کل تولیدات خودرو در 
طول سال مواجه می شویم. اگرچه ممکن 
است گفته شود که عمال همه خریداران 
خودرو، خودروی تحویلی را نمی فروشند 
تا این فاصله قیمت را نقد کنند ولی در عمل 
قیمت خودروی آن ها به عنوان دارایی شان 
افزایش یافته و به عنوان مثال با پرداخت 7۰ 

میلیون تومان برای تیبا یک، عمال صاحب 
خــودرویــی می شوند که قیمتش در بــازار 
بیش از ۱۴۰ میلیون تومان است و این مابه 
التفاوت را می توان رانت نامید. اگرچه با 
ابزارهایی نظیر قرعه کشی سعی شده است 
تا شانس دالالن کاهش یابد ولی در عمل 
رانتی بین خریداران خودرو توزیع می شود. 
عالوه بر این که دالالن نیز از طریق اجاره 
ــارت هــای ملی افــراد بی بضاعت برای  ک
حضور در قرعه کشی، قطعا بخشی از این 

رانت گسترده را تصاحب می کنند.

کاهش 40 تا ۶0 درصدی 
فروش پوشاک

مهر - یک فعال صنعت پوشاک با بیان 
ــن کــه بــه دلــیــل شــیــوع کــرونــا و گرانی  ای
ــروش پــوشــاک بین ۴۰ تــا ۶۰  کــاالهــا، ف
یافته است،خاطر نشان  ــد کاهش  درص
کــرد: صـــادرات پــوشــاک تقریبا بــه صفر 
رسیده اســت. مهدی رهبری افــزود: در 
حوزه کت و شلوار و لباس های رسمی که 
بیشتر برای عزا و عروسی استفاده می شود 
 ۶۰ به دلیل شیوع کرونا شاهد کاهش 
درصدی تقاضا هستیم اما این  رقم در حوزه 

لباس های راحتی ۴۰ درصد است.

کاهش نقش ارز در اقتصاد را از 
خودمان شروع کنیم 

یکی از معضالتی که امروز اقتصاد کشورمان با 
آن دست به گریبان است ، نقش آفرینی بیش 
از حد و غیرواقعی افزایش قیمت ارز در قیمت 
کاالهای گوناگون است، قیمت برخی کاالها و 
خدمات بدون آن که وارداتــی باشند و در حالی 
که کامال تولید داخلی هستند با افزایش قیمت 
ارز روند صعودی به خود می گیرند، اگر طی چند 
ماه اخیر مروری بر قیمت برخی از کاالهای تولید 
داخل داشته باشید، متوجه می شوید این واقعیت 
تلخ حتی برای مواد خوراکی تولید داخل مثل 
حبوبات ، میوه جات و برخی از خدمات داخلی تا 

قیمت کرایه تاکسی گاهی مصداق دارد...
تردیدی نیست که بخشی از افزایش قیمت کاالها 
می تواند با قیمت ارز مرتبط باشد و این موضوع 
برای برخی کاالهای وارداتی مثل انواع گوشی 
تلفن همراه، برخی انواع لوازم خانگی و تزیینات 
منزل و اداری و ... مصداق دارد اما تاثیر پذیری 
قیمت کاالهایی که صد در صد تولید داخلی 
هستند به صورت لحظه ای از قیمت ارز  بدون 
شک جنبه روانی و تورم انتظاری دارد، در چنین 
شرایطی آحاد مردم در دامن زدن یا کاهش آثار 
این وضعیت دخیل هستند، اگر هر فروشنده یا 
مغازه داری به فروش کاالی خود به قیمت سابق 
به اضافه درصدی سود مجاز )که برای اصناف 
حدودا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر است( قانع 
باشد، می تواند در کاهش نقش دالر و ارزهای 
خارجی بر اقتصادمان نقش آفرین باشد و با تعمیم 
این رفتار بر کل آحاد جامعه بی تردید اقتصاد ملی 
در برابر تکانه های ناشی از قیمت ارزهای خارجی 
مقاوم تر می شود.در شرایطی که بی رحمانه ترین 
تحریم های بانکی توسط دولت ایاالت متحده 
بر اقتصادمان اجرایی می شود، چه بخواهیم و 
چه نخواهیم کشورمان درگیر جنگ اقتصادی 
نابرابری شده که برون رفت و پیروزی در آن منوط 
به یاری رساندن یکایک آحاد مردم در جهت حفظ 
نظام اسالمی و الهی است و در چنین شرایطی 

نصرت الهی نیز نصیب چنین ملتی خواهد شد. 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد: 

پذیره نویسی دارا سوم تا 2 هفته دیگر 

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که همه افراد امکان خرید 
پنج میلیون تومان از صندوق داراسوم را دارند،خاطر نشان 
کرد: ممکن است پذیره نویسی ظرف یک تا دو هفته آینده 
آغاز شود.عباس معمارنژاد در گفت وگو با مهر در زمینه 
زمان پذیره نویسی این صندوق تصریح کرد: کارهای ثبتی 
صندوق دارا سوم در حال انجام است. زمان قطعی پذیره 
نویسی این صندوق هنوز مشخص نشده است اما به محض 
این که مجوزهای ثبتی دریافت شود پذیره نویسی آغاز 
می شود. معمارنژاد ادامه داد: ممکن است ظرف یک تا دو 
هفته آینده، پذیره نویسی این صندوق شروع شود. وی با 
بیان این که برای همه سهامداران تخفیف۲۰ درصدی در 
نظر گرفته می شود،افزود: فارغ از این که هر فرد، دارایکم و 
پاالیشی یکم را چه مقدار خریداری کرده است امکان خرید 
این صندوق  را تا سقف پنج میلیون تومان دارد. شایان ذکر 
است که واحدهای این صندوق ۲۴ هزار میلیارد تومانی 
ــدی به خــریــداران فروخته می شود. با تخفیف ۲۰ درص
در همین حال اعالم شد که از اوایــل آبــان، امکان معامله 
سهام صندوق پاالیشی یکم فراهم می شــود. به گزارش 
مهر، در حالی بیش از ۲5 روز از پایان مهلت پذیره نویسی 
پاالیشی یکم می گذرد که طبق قوانین، امکان معامله برای 
صندوق های ETF  باید یک ماه بعد از پایان پذیره نویسی 
فراهم شود؛ بنابراین باید از اوایل آبان امکان معامله برای 

این صندوق فراهم شود.

آمارشگفت انگیز از هجوم به بورس 

وزارت اقتصاد در گزارشی از صدور هفت میلیون 
کد سهامداری جدید، بدون احتساب کدهای 
سهامداری سهام عدالت در پنج مــاه نخست 
امسال که دوران رویایی و صعود شتابان بورس 
بود، خبر داد که این میزان در مقایسه با ۸۲۰ 
هزار کد صادر شده در کل سال 9۸، افزایشی 
۸.5 برابری را نشان می دهد.به گزارش ایبنا، 
ــی طی اطالعیه  وزارت امــور اقتصادی و دارای
ای اعــالم کــرد: در پنج مــاه ابتدایی ســال 99 
بــدون احتساب کدهای صــادر شده مربوط به 
سهامداران سهام عدالت، بیش از هفت میلیون 
کــد بــورســی صــادر شــده، در حالی کــه تعداد 
کدهای صــادر شــده در کل ســال 9۸  بیش از 

۸۲۰ هزار کد بوده است. 
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رویداد2۴ مدعی شد : سال 1395 محمدعلی  •
پورمختار رئیس سابق کمیسیون اصل نود مجلس 
در آزمـــون EPT دانشگاه آزاد اســالمــی شرکت 
ــرده، امــا ظاهرا فــرد دیگری را به جــای خــود به  ک
جلسه امتحان فرستاده است. سندی که به دست 
رویداد24 رسیده، نشان می دهد فردی که به جای 
پورمختار در آزمون شرکت کرده، دستگیر شده و 
مسئوالن برگزاری جلسه موضوع را صورت جلسه 
کرده اند.محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون 
اصل نود مجلس بوده  و پیش از این فرهاد تجری 
نماینده قصر شیرین درباره پورمختار مدعی شده که 
او با دستکاری آرا، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس 
شده است.پورمختار در انتخابات مجلس یازدهم 
رد صالحیت شد و نتوانست به پارلمان راه یابد. او 
چندی پیش توسط وزارت اطالعات بازداشت شده 

و درباره اتهامات او هنوز خبری منتشر نشده است.
افکار نیوز نوشت :  اصالح طلبان بعد از حمایت از  •

حسن روحانی و کارنامه ضعیف دولت و همچنین بد 
عمل کردن در مجلس دهم با شکست در انتخابات 
ــاال بــه خوبی  مجلس یــازدهــم مــواجــه شدند و ح
می دانند سبد رای خود را در میان مردم از دست 
داده اند. برخی از تندروهای این جریان به تازگی  
درباره تحریم انتخابات سخن گفته بودند و برخی از 
اعتدالیون اصالح طلب به دنبال راضی کردن علی 

الریجانی برای انتخابات 1400 هستند.
اعتماد آنالین نوشت : مصباحی مقدم، عضو  •

 FATF مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر
که  بهتر  ما  اقتصادی  وضعیت  می پذیرفتیم،  را 
نمی شد، حتما بدتر هم می شد تا امروز به  39 بند 
از 41 بند FATF   عمل کرده ایم و هیچ اقدام مثبتی، 
FATF در باره کشور ما انجام نداده است.وی گفت: 
از مدعیان، یک سوال داریم؛ آن هم این است که اگر 
ما به FATF و CFT و پالرمو بپیوندیم آیا بانک هایی 
که در خارج از کشور هم اکنون با ما کار نمی کنند 
به کارشان با ما ادامه خواهند داد یا خیر؟ حقیقت 
این است که آن ها این کار را نخواهند کرد  چون 
در اثر تهدید های آمریکا مبنی بر تحریم کشور ما، 
آمریکایی ها به بانک های خارجی گفته اند، یا باید با 

ما کار کنید یا با ایران.
 انتخاب خبرداد : سعید خطیب زاده سخنگوی  •

ــور خــارجــه گفت: »حسن ایــرلــو« سفیر  وزارت ام
تام االختیار و فوق العاده جمهوری اسالمی ایران در 
یمن وارد صنعا شده و به زودی رونوشت استوارنامه 
خود را به آقــای »هشام شــرف« وزیــر خارجه دولت 
نجات ملی و استوارنامه خود را به آقای »مهدی مشاط« 
رئیس شورای عالی سیاسی یمن تقدیم خواهد کرد.

توهین  ذوالنوری به روحانی 
ناصر ایمانی: ادبیات تند و الفاظ رادیکال 

فقط به مشکالت کشور می افزاید 

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس در حساب توئیتری خود 
حمله ای تند به رئیس جمهور کــرد. حمله ای  که 
بازتاب های گسترده ای نیز در پی داشت. او نوشت: 
»جناب روحانی اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، 
علت صلح امام حسن )ع( بامعاویه را خواست اکثر 
مردم از امام ذکر می کنید! امروز اکثریت قاطع ملت 
ایــران به کمتر از عزل و مجازات شما راضــی نمی 
شوند؛ با منطق شما، رهبر انقالب باید دستور دهند 
هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی 
شود«. ذوالنوری همچنین در توئیتی دیگر تاکید 
کرد که استیضاح روحانی از دستور خارج نشده و 
به قوت خودش باقی است.در مقابل؛حسام الدین 
آشنا،مشاور رئیس جمهوری در پیامی در حساب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: » استیضاح حق اکثریت 
قاطع مجلس است، اما ایجاد تزلزل در حاکمیت، 
تضعیف دولت در زمان جنگ اقتصادی، نخ دادن 
به هر دو نامزد انتخاباتی آمریکا برای کوتاه نیامدن 
در برابر دولت فعلی ایــران و تعویق هر گونه رفع یا 
کاهش تحریم ها تا استقرار دولت بعدی در ایران از 
وظایف نماینده ای با 204 هزار رأی نیست.«واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در پاسخ به توهین 
کنندگان به رئیس جمهور گفت:متاسفانه عده ای 
رقابت های تبلیغاتی و انتخاباتی را برای سال 1400 
خیلی زود شــروع کردند و در این بین، مــردم ضرر 
می کنند؛ اجــازه دهید کشور را اداره و مشکالت 
مردم را حل کنیم!پیشتر نیز علی اصغر عنابستانی 
دیگر نماینده مجلس با اشــاره به جنجال ماجرای 
شکل ماسک روحانی،در توئیتی  خطاب به رئیس 
جمهور از عبارت هایی مانند »وقیح« و » ُاف بر تو باد«  
استفاده کرده بود .توئیتی که نشان می دهد سطح 
تنش ها و مناقشه های برخی از نمایندگان در هجمه 
به مقام ها بی سابقه بوده است. ناصر ایمانی، فعال 
سیاسی اصولگرا در این باره به ایرنا گفت: برخی از 
نمایندگان مجلس یازدهم گمان می کنند که به کار 
بردن ادبیات تند و الفاظ رادیکال باعث مطرح شدن 
آن ها در افکار عمومی، رسانه ها و حوزه انتخابیه خود 
می شود. به طور مثال در انتخابات دوره آینده مجلس، 
مردم بگویند چه نماینده فهیمی است! در حالی 
که این ادبیات تند، سطح تنش میان قوای کشور را 
باال می برد و نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه به 
مشکالت کشور هم می افزاید. کنعانی مقدم، دیگر 
فعال سیاسی اصولگرا نیز با تاکید بر این که برخی از 
نمایندگان، مشکالت و درگیری های سیاسی خود 
در انتخابات را وارد مجلس کرده اند ،به ایرنا افزود: 
نباید اجازه داد تریبون مجلس، تریبون عقده گشایی 
عده ای شود؛ در واقع تریبونی برای انتخابات 1400 
نشود.سهیال جلودارزاده،نماینده تهران در مجلس 
دهم هم گفت: نمایندگان مجلس در این یک سال 
باقی مانده انتقاد می کنند و به روحانی فحش می 
دهند چون باید به مردم جواب گو باشند اما در سه 
سال بعدی، می خواهند، چه کنند.عصر ایران نیز 
در گزارشی خطاب به نمایندگان توهین کننده به 
رئیس جمهور  نوشت: با فحش دادن به روحانی، 

محبوب نمی شوید.

آفتاب یزد- این روزنامه با درج این تیتر و عکس ها  •
نوشته است:»وضعیت کاندیداهایی که برای ریاست 
جمهوری نام آن ها شنیده می شود نشان می دهد 
دست کم فعال هیچ کدام از این گزینه ها رغبتی برای 
مردم ایجاد نخواهد کرد. هرچند به نظر می رسد چهره 
خاصی نیز وجود ندارد که به آن امیدوار باشیم اما شاید 
بازهم در روزهای آخر معجزه انتخابات در ایران خود 

را نشان دهد!«.
وطن امروز-  این روزنامه در گزارشی با تیتر » مزد  •

ترس « به انتقاد از وضع موجود پرداخت و آن را حاصل 
سیاست های غلط دولت در حوزه سیاست خارجی 
بیان کرد :» اگر روزی بلندگو های انتخاباتی دولت 
فردای بی روحانی را آشفته بازاری با دالر هشت هزار 
تومانی و سکه پنج میلیون تومانی توصیف می کردند، 
حاال رسیدن به چنین نقطه ای بــرای مــردم نه یک 

هراس بلکه یک آرزو و امید است.«
اعتماد- این روزنامه در گزارشی با عنوان » علیه  •

ــارزاری نوپدید در  ایــران و ایرانی « به آسیب های ک
راستای »تحریم ورزش ایران«پرداخته و به گروهی 
خاص و اتفاقا داخلی که آن را به راه انداخته اند، 

اعتراض کرده است.
 جوان- این روزنامه در گزارشی با تیتر »200  •

شرکت اخاللگر اقتصادی در یک اتاق!« به موضوع 
فساد پرداخت: »حوزه مورد عالقه شرکت ها، واردات 
کاال هایی است که سود بیشتری داشته باشند، از 
همین رو به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگر ولنگاری 
ــوزه ثبت  سفارش کــاال و واردات  شرکت ها در ح
سامان دهی شود، نرخ ارز به عنوان عامل ایجاد تنش 

در ساختمان قیمت ها کنترل خواهد شد.«

هادی محمدی – ساعاتی قبل یعنی دقیقا از 
ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران یکی از مهم 
ترین زمان های درج شده در قطعنامه 2231 
شورای امنیت به سر رسید و ایران حاال می تواند 
به صورت رسمی و قانونی و همچون سایر کشورها 
به خرید و فروش سالح بپردازد . این روند که به 
صورت خودکار از بامداد امروز آغاز شده یکی از 
دستاوردهای دیپلماتیک ایران در سال های اخیر 
به شمار می رود که به رغم کارشکنی و تالش بی 
سابقه آمریکا  برای جلوگیری از آن به وقوع پیوسته 
و می تواند نقطه عطفی در پیروزی های بزرگ ملت 

ایران مقابل ایاالت متحده به شمار رود .

مسئله چیست ؟ 	 
جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای انقالب 
اسالمی و به ویژه با شروع جنگ تحمیلی با تحریم 
های کشورهای غربی و شرقی در حوزه تسلیحات 
مواجه بود . در همان میانه جنگ تحمیلی  و به 
ویــژه با پایان دفــاع مقدس، مسئوالن ایرانی به 
فکر ساخت یا خرید جنگ افزارهای پیشرفته و 
مورد نیاز افتادند که نتیجه اش در این  31سال 
ساخت انواع تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز یگان 
های نظامی ماست . تجهیزاتی که بعضا در جهان  
زبانزد بوده و می تواند با نمونه های خوب خارجی 
رقابت کند . در حوزه خرید تجهیزات اما ایران تا 
سال 2007 می توانست برخی تجهیزاتش را از 
کشورهای بیشتر شرقی تهیه کند اما با پیچیده تر 
شدن پرونده هسته ای کشورمان، قطعنامه ضد 
ایرانی 1747 در شورای امنیت به تصویب رسید 
که در آن  خرید و فروش طیفی از تسلیحات از سالح 
های رزم فردی تا موشک،هواپیما و کشتی و تانک 
مورد تحریم قرارگرفت  . »این قطعنامه در کنار 5 
قطعنامه تحریمی شورای امنیت که در آن ها هم 
کم و بیش در خصوص تحریم های تسلیحاتی ایران 
مواردی اضافه شد تا 20ژوئیه 2015)29تیر 
1394( معتبر بودند تا این که پس از توافق صورت 
گرفته روی برنامه جامع اقدام مشترک یا همان 
برجام معروف ، قطعنامه 2231 نیز در تاریخ فوق 
به تصویب شورای امنیت رسید .در ضمیمه ب این 
قطعنامه که به موضوعات نظامی می پردازد دو 
بند مهم وجود دارد که مد نظر امروز ماست . اول 
این که طبق بند 5 ضمیمه ب قطعنامه 2231، 
» کلیه دولت ها می توانند در فعالیت های خرید 
و فروش سالح مشارکت  داشته باشند و اجازه 
آن ها را صادر کنند، مشروط به این که شورای 
امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به 
تایید آن ها گرفته باشد«. معنی این بند این بود که 
برخالف دوره قطعنامه 1747 که ورود و خروج 
هر نوعی سالحی را ممنوع کرده بود ، در قطعنامه 
2231 ، این ممنوعیت به یک نظام مجوز گیری از 
شورای امنیت برای خرید و فروش موردی اقالم 
تسلیحاتی بدل شد که یک مرتبه پایین تر از تحریم 
است .طبق قطعنامه 2231، این بند تا پنج سال 
پس از »روز قبول توافق« برجام یا تا تاریخی که 
آژانس گزارشی در تأیید »نتیجه گیری گسترده تر« 

ارائه دهد، هرکدام زودتر حادث شود، اعمال می 
شد«.همچنین در همین ضمیمه ب قطعنامه 
2231 و در بخش ج بند 6 آمده است : » به مدت 
پنج سال بعد از »روز قبول توافق« برجام یا تا تاریخ 
ارائه گزارشی در تأیید نتیجه گیری گسترده تر 
توسط آژانــس، هر کدام که زودتــر باشد، تدابیر 
الزم برای جلوگیری از ورود یا عبور افراد اعالم 
شده در بخش الف بند 6 به یا از سرزمینشان را 
اتخاذ نمایند « .بر این اساس غیر از افراد بسیاری 
که با برجام از لیست تحریمی ها خارج شدند ، 
23 نفر باقی ماندند که این ها به دلیل وابستگی 
به موضوعات نظامی تا پنج سال پس از قطعنامه 
2231 ، ممنوع السفر و تا هشت سال ممنوع 
المعامله و در حالت بلوکه امــوال خارجی باقی 
می ماندند .)فهرست افــراد در جــدول رو به رو 

موجود است (
طبق زمان بندی های مندرج در برجام و قطعنامه 
2231 ، دوره زمانی پنج ساله که اولین سررسید 
زمانی به شمار می رود در تاریخ 18اکتبر 2020 
برابر با 27مهرماه 1399 )امروز ( به پایان رسیده 
و دو تحول مهم فوق در خصوص محدودیت های 
ــران و محدودیت های مسافرتی  تسلیحاتی ای
برخی اشخاص حقیقی اتفاق می افتد یعنی از 
سویی نظام مجوز دهی صادرات و واردات اقالم 
تسلیحاتی به و از ایران پایان می یابد و از سوی 
دیگر محدودیت سفر 23 شخص موضوع فهرست 
2231 تمام می شود . البته در این میان باید توجه 
داشت که  برخی محدودیت ها و ممنوعیت های 
عمومی حقوق بین الملل  یا سایر تعهدات ناشی 
از قطعنامه های دیگر شورای امنیت برای کلیه 
کشورها از جمله جمهوری اسالمی ایران باقی 
است . مثال قطعنامه های تحریم تسلیحاتی یمن 
یا لبنان و همچنین قطعنامه 1540 مربوط به 
اشاعه تسلیحات به موجودیت های غیردولتی 
تــداوم خواهد داشت و ایــران به موجب مقررات 
منشور ملل متحد و حقوق بین الملل موظف به 

رعایت آن هاست .

یک پیروزی بزرگ ملی 	 
رسیدن به این مرحله و این پیروزی بزرگ ملت 
ایران چندان هم ساده نبود . نباید فراموش کنیم 

که آمریکا تقریبا از چهارسال قبل و با روی کار 
آمــدن ترامپ و دقیقا از یک سال قبل با اوج 
گرفتن فشارهای تحریمی به کشورمان دنبال 
این بود که به نوعی با قلدری و زورگویی به سایر 
کشورها و حتی دولــت های متحد و دوست 
خود این محدودیت ها را تمدید کند . اوج این 
اقدامات را هم تابستان گذشته شاهد بودیم 
که ابتدا قطعنامه پیشنهادی بلند باالی خود را 
به یک صفحه کاهش دادند و در تصویب همان 
نیز با رای مخالف و ممتنع 13عضو شورای 
امنیت از جمله متحدان اروپایی آمریکا روبه 
رو شدند .حتی اروپایی ها قصد داشتند این 
محدودیت ها را حداقل برای مدتی مشخص 
تمدید کنند و در این میان البی های سعودی 

و رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی برای ادامه 
فروگذار  تهران  تسلیحاتی  هــای  محدودیت 
نکردند حاال در پایان همه این دست و پازدن 
های  بی حاصل، این واشنگتن و دار و دسته و 
دوستان ترامپ هستند که باید شاهد کابوسی 
باشند که در آن یکی از بزرگ ترین محدودیت 
ها علیه ملت بــزرگ ایــران برداشته می شود و 
متخصصین توانمند صنعت دفاعی کشورمان 
در وزارت دفاع می توانند محصوالت پرارزش 
و کاربردی خود را صادر کنند و از سوی دیگر 
سیستم نظامی و دفاعی کشورمان در صورت 
نیاز به تجهیزاتی آن را بخرند . فرایندی که می 
تواند از یک سو به افزایش امنیت ایران کمک کند 

و از سوی دیگر برای کشور درآمد داشته باشد .

پیروزی در 3:30 بامداد 
با لغو تحریم های تسلیحاتی ایران از امروز واشنگتن بار دیگر ناکام ماند، چشم انداز این تحول چیست؟

*افرادی که طی سال های 1385 تا 1391 در لیست تحریمی قطعنامه های شش گانه 
شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بودند 

مسئولیت ادعایی شورای امنیتاسامی 
مشاور ارشد وزیردفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح1-فریدون عباسی دوانی

از فرماندهان سپاه قدس2-عظیم آقاجانی
از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران3-علی اکبر احمدیان

مسئول مالی و بودجه سازمان 4-مرتضی بهمنیار
رئیس سازمان صنایع فضایی5-احمد وحید دستجردی

مدیرعامل بانک سپه6-احمد درخشنده
مدیر پژوهشگاه صنایع دفاعی7- محمد اسالمی

مدیر بازرگانی و روابط خارجی سازمان صنایع فضایی8-رضا قلی اسماعیلی
مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح9-محسن فخری زاده مهابادی

فرمانده بسیج10-محمد حجازی
مدیر گروه صنعتی فجر11-محسن حجتی

مدیر گروه صنعتی شهید باقری12-مهرداد اخالقی کتابچی
مدیر گروه صنعتی شهید همت13-ناصر ملکی

مدیر آماد و پشتیبانی ستادکل نیروهای مسلح14-محمد رضا نقدی
رئیس دانشگاه مالک اشتر15-محمد مهدی نژاد نوری

از فرماندهان سپاه پاسداران16-مرتضی رضایی
از فرماندهان نیروی دریایی سپاه17-مرتضی صفاری

فرمانده عالی سپاه پاسداران18-یحیی رحیم صفوی
از فرماندهان نیروی هوایی سپاه پاسداران19- حسین سلیمی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران20-)شهید(قاسم سلیمانی
از فرماندهان سپاه قدس21-علی اکبر طباطبایی
از فرماندهان نیروی زمینی سپاه پاسداران22-محمدرضا زاهدی
از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران23-محمدباقر ذوالقدر
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ــاه مهر در تقویم  ــر م هفته آخ
آموزشی کشورمان، هفته پیوند 
ــذاری شده  اولیا و مربیان نام گ
ــت. هــدف از ایــن نــام گــذاری  اس
توجه دادن بیشتر به اهمیت رابطه والدین با 
مدرسه و فراهم کردن فرصت برای تقویت این 
رابطه است. البته افزایش مشارکت والدین در 
امور مربوط به مدرسه و تقویت رابطه آن ها با معلم از 
اهدافی است که همه  کشورها به دنبال آن هستند 
و فقط مختص کشور ما نیست چرا که مطالعات 
متعدد نشان می دهد هر چه والدین با مدرسه 
رابطه نزدیک تری داشته باشند، دانش آموزان 
بهتر می توانند به اهــداف آموزشی دست پیدا 
کنند. برای همین هم غالب کشورها برنامه های 
متعددی برای تقویت این رابطه دارند. در پرونده 
امروز زندگی  سالم که در هفته پیوند اولیا و مربیان 
چاپ می شود، نگاهی انداخته ایم به برنامه های 
چند کشور از قاره های مختلف تا ببینیم آن ها برای 
تقویت رابطه والدین با مدرسه چه روش هایی را 
به کار می گیرند. در ادامه این مطلب می توانید 
با برنامه های کشورهای ژاپن و انگلستان در این 
زمینه آشنا شوید و در کنار آن از تجربه زیمبابوه و 
آلمان بیشتر بخوانید. کشورهایی که بعد از سال ها 
برنامه ریزی، حاال الگوهای موفقی در جهان در 
این حوزه محسوب می شوند و شیوه عملکردشان 
عــالوه بر مربیان و معلم ها، نکات جالبی برای 

والدین هم خواهد داشت.
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 به مناسبت هفته پیوند اولیا  و  مربیان نگاهی انداخته ایم به تجربه برخی کشورها در تقویت رابطه بین والدین با مدرسه 
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6 نقش خاصی که باید والدین بر عهده بگیرند

کدام کشور؟     ژاپن

در سیستم آموزشی ژاپن مشارکت والدین در مسائل مربوط به مدرسه اهمیت زیادی دارد. در این کشور 
تالش می شود تا والدین در قالب نقش های مختلف در مدارس نقش آفرینی کنند. با توجه به یکی از 
مطالعات خوب در این زمینه که توسط »ملوین جبار« انجام شده است، نگاهی انداخته ایم به نقش هایی 
که والدین در مدارس باید طبق آن عمل و ارتباط خود را با مدرسه تقویت کنند تا شاهد پیشرفت تحصیلی 

و رفتاری فرزندشان باشند.

یکی از برنامه های معمول مدارس ژاپن برنامه معرفی مدرسه به والدین دانش آموزان آینده است. 1 والدین در قالب مخاطب
این برنامه به صورت معمول در ماه ژانویه یا فوریه)زمستان( برگزار می شود و طی آن والدینی که 

می خواهند سال بعد فرزندشان را به مدرسه بفرستند با قوانین مدرسه و شرایط آن آشنا می شوند.
برنامه دیگر در این گروه برنامه ای است که به نام »جوکوسنکن« شناخته می شود. در این برنامه والدین در 
ابتدای سال تحصیلی در مدرسه حضور پیدا می کنند و سر کالسی که قرار است فرزندشان در آن درس بخواند، 
حاضر می شوند. هدف از این برنامه آشنایی با معلم و کالس است.  البته در کنار این دو برنامه، برنامه های دیگر 

ساالنه ای هم در مدارس برگزار می شود که والدین مخاطب آن هستند.
در بیشتر مدارس ژاپن و در روزهای اول سال تحصیلی از همه والدین دعوت می شود تا فرم هایی را 2 والدین به عنوان داوطلب

پر کنند و اطالعاتی از تخصص، تجربه و عالیق شان در اختیار مدرسه بگذارند. مدرسه سپس بسته 
به اطالعاتی که از والدین به دست می آورد، از آن ها دعوت می کند تا در زمینه های مختلف به مدرسه کمک 
کنند. این فعالیت ها می تواند شامل کالس های آشپزی و قصه گویی برای بچه ها یا حتی کمک به مدرسه برای 

بازیافت زباله ها باشد.
یکی از برنامه هایی که مــدارس ژاپــن در آن از کمک والدین 3 والدین به عنوان همیار

استفاده می کنند، ایمن سازی خیابان های اطراف مدارس 
است. در این برنامه از والدین دعوت می شود تا بین ساعت 7 تا 8 

صبح در نقاط پرخطر اطراف مدرسه حاضر شوند و به بچه ها برای 
عبور ایمن از خیابان کمک کنند. این والدین به صورت معمول 
روی بازوی خود، بازوبند مشخصی دارند تا راحت شناسایی شوند 

و پرچمی به رنگ سبز یا زرد هم در دست دارند که هر زمان آن را باال 
می برند، دانش آموزان می توانند از خیابان رد شوند. مشابه همین 

برنامه در زمان تعطیلی مدارس هم اجرا می شود.
در طول تعطیالت تابستانی مدارس از والدین انتظار می رود که پیگیر آموزش فرزندان خود باشند و به 4 والدین به عنوان معلمان در خانه

آن ها کمک کنند تا تکالیف خود را به درستی انجام دهند. برخی از مدارس برای این که والدین طبق 
اصول مورد انتظار پیش بروند، فهرستی از بایدها و نبایدها در اختیار والدین می گذارند و از آن ها می خواهند 
که با دقت و البته استفاده از چاشنی خالقیت، این برنامه ها را پیگیری کنند تا فرزندشان به درستی انجام دهد.

بسیاری از مدارس در ژاپن دوره های آموزشی برای والدین برگزار می کنند. البته این دوره ها شامل 5 والدین به عنوان یادگیرنده
فعالیت های متنوعی است؛ از کارگاه های آموزشی برای آشنایی با مباحث درسی تا حتی آموزش 
خیاطی و اتو کردن. در کنار این مهارت ها مدارس گاهی آموزش هایی در زمینه نحوه استفاده از گوشی های 
هوشمند و اینترنت هم برای والدین ارائه می کنند که در بسیاری از کشورهای جهان، جای خالی چنین 

آموزش هایی احساس می شود.
ــدارس ژاپــن هم انجمن های اولیا و مربیان 6 والدین به عنوان تصمیم گیر م

دارنــد. در این انجمن ها تصمیم گیران اصلی، 
والدین هستند و البته مسئولیت اجرای برنامه ها هم در 
بسیاری از مــوارد بر عهده خود والدین است. نکته  قابل 
توجه این که در برخی شهرها و مناطق والدین عضو انجمن 
اولیا و مربیان از مدارس مختلف با همدیگر جلسه برگزار و 
موضوعات مشترک را پیگیری می کنند که همین مسئله، 

باعث پیشرفت بیشتری در این زمینه خواهد شد.

انتخاب »فرماندار مدارس« از بین والدین

کدام کشور؟   انگلیس

انگلیس از سال 1997 برنامه ای برای مشارکت بیشتر 
خانواده ها و والدین در فرایند آموزشی هر دانش آموز به 
اجرا گذاشته است. در این برنامه سه هدف اصلی دنبال 
می شود؛ اطالع رسانی و آموزش خانواده ها، دادن فرصت 
به خانواده ها برای بیان نظرات و تشویق خانواده ها برای 
یادگیری در کنار همدیگر. در این بخش با کمک یکی از 
پژوهش های »انستیتو تربیت« وابسته به دانشکاه »یوسی ال 
لندن« نگاهی انداخته ایم  به برخی روش هایی که در راستای 

رسیدن به این اهداف اجرا می شود.

  توافق با والدین
در همان ابتدای سال تحصیلی ،مدارس در انگلیس اطالعاتی 
را در اختیار والدین قرار می دهند. این اطالعات شامل نقش ها 
و مسئولیت های مدرسه و والدین اســت و در آن به اطالع 
والدین رسانده می شود که قوانین مدرسه به چه شکل است، 
درخصوص انجام تکالیف سیاست های مدرسه به چه ترتیب 
است و البته والدین باید حواس شان به رفتارهای ممنوع در 

مدرسه مانند قلدری دانش آموزان باشد.
  به روز کردن اطالعات والدین از دانش آموزشان

مدارس در انگلیس موظف هستند گزارش ساالنه خود را در اختیار 
والدین قرار دهند تا به این ترتیب والدین از تصمیم های جدید 
مدرسه که به نوعی به آن ها و دانش آموزشان مربوط می شود، 
اطالع دقیق داشته باشند. هم والدین در مطالبه چنین موضوعی در 
انگلیس پیگیر هستند و البته مدارس هم اهتمام زیادی به آن دارند.

  جلسه خصوصی با والدین دانش آموز
دادن گزارش منظم از وضعیت دانش آموز به صورت جزئی، یکی 
دیگر از وظایف مدارس است. بسیاری از مدارس در انگلیس 
ساالنه دست کم دو بار به صورت فردی با والدین هر دانش آموز 
جلسه می گذارند. در این جلسات معلم اصلی دانش آموز به مدت 
10 دقیقه درباره وضع تحصیلی و رفتاری او به صورت خصوصی 
با والدین صحبت می کند و گزارش کار یا همان کارنامه دانش آموز 
به والدین داده می شود. اگر والدین احساس کنند نیاز به زمان 
بیشتری برای صحبت دارند، می توانند بعد از این جلسات برای 

داشتن جلسه ای طوالنی تر با مدرسه هماهنگ کنند.
  مشارکت در برنامه ریزی

در مدارس انگلیس، نماینده های والدین در انجمن به صورت 

معمول به عنوان »فرماندار والدین« انتخاب می شوند. در 
برخی از مدارس هر کالس یک نماینده انتخاب می کند تا به 
این ترتیب فرمانداران راحت تر برای والدین شناخته شوند. 
این انجمن جلسات منظم با مدیر و بخش اجرایی مدرسه دارد. 
جدا از پیشنهادهایی که انجمن به مدرسه می دهد، در بسیاری 
از موارد انجمن در کنار تصمیم گیری برای برگزاری برخی 
برنامه ها، خودش هم مجری می شود و به عبارتی صفر تا صد 

مسئولیت برنامه را بر عهده می گیرد.
  آموزش والدین با کمک روش های جدید

این روزها که اینترنت در دسترس غالب افراد است، مدارس 
در انگلیس تشویق می شوند تا به کمک اینترنت هم دفعات 
اطالع رسانی های خود را افزایش و هم برنامه های آموزشی 
برای والدین ترتیب دهند. آموزش دوره های رشدی کودکان، 
ــوزش خواندن و نوشتن و ریاضی برای  آشنایی با روش آم
کودکان دبستانی و معرفی پروژه های علمی که والدین در 
خانه با فرزندان شان می توانند انجام دهند، از جمله موضوعات 

آموزشی رایج در این بخش است.
  حضور در مدرسه

به صورت معمول هر مدرسه ای در انگلیس فرصت هایی را 
در اختیار والدین قرار می دهد تا بتوانند در مدرسه حاضر و 
با فضای مدرسه بیشتر آشنا شوند و همزمان مدرسه بتواند از 
خدمات داوطلبانه والدین استفاده کند. برخی موقعیت هایی 
که در آن ها بیشتر از والدین داوطلب استفاده می شود عبارت 
است از ساعت کتاب خوانی، ساعت تفریح و زمــان حضور 
بچه ها در حیاط، اردوهــا و بازدیدهای علمی، زمان ناهار و 
فعالیت هایی مانند برگزاری بازارچه که مدارس با هدف کسب 

درآمد برگزار می کنند.

مشارکت 100 درصدی والدین
کدام کشور؟   زیمبابوه

زیمبابوه یکی از کشورهایی است که آمار مشارکت والدین آن در 
امور مدرسه در گزارش یونیسف آمده 
است. آمار یونیسف نشان می دهد 
که نزدیک به 70 درصد والدین در 
این کشور در جلسات مدرسه فرزند 
خود شرکت می کنند و حــدود 89 
درصــد والدین هم در این کشور بر 
انجام تکالیف فرزند خــود نظارت 
دارند. آن چه باعث این موفقیت شده 

است، فرهنگ سازی و حساس کردن والدین در خصوص آینده 
فرزندشان و تاثیرشرکت در جلسات مدرسه است. در این بین، 
نکته جالب تر درباره نحوه تعامل والدین با مدرسه در این کشور 
را می توان در مطالعه »شوما« و »ان کیوب« پیدا کرد. در این 
مطالعه توصیفی مشخص شده که باالترین میزان مشارکت 
والدین در کارهای مدرسه مربوط به فعالیت های ورزشی  است 
که برای والدین و دانش آموزان طراحی شده است. طبق این 
آمار خیره کننده، 100 درصد والدین در این نوع فعالیت ها 
مشارکت دارند که نشان می دهد نباید از قابلیت سرگرمی برای 
دستیابی به این هدف)تعامل بهتر والدین و مدارس( غافل شد. 

در رتبه های بعدی حضور در جلسات مشاوره با معلم، کمک 
مالی به مدرسه و خرید جایزه برای فرزند در مناسبت های اعالم 
شده مدرسه قرار دارند که جزو برنامه های ثابتی است که نتیجه 

جلسات والدین و مربیان در این کشور است.

اهداف 
کافه های 

والدین

  ایجاد راهی برای رابطه راحت تر بین 
والدین و مدرسه

  مالقات و آشنایی با دیگر والدین و 
اولیای مدرسه در فضایی غیررسمی
  کسب اطالع از برنامه های مدرسه

  تشویق والدین به طرح سوال، 
ارائه دیدگاه و به اشتراک گذاشتن 

تجربه های خود در زمینه های مختلف
  بیان نیازهای شخصی توسط والدین 

که مدرسه می تواند متناسب با آن 
مشاوره دهد یا کارگاه برگزار کند

  ایجاد و تقویت انگیزه برای مشارکت 
در دیگر برنامه  های مدرسه

فعالیت های 
کافه

  اطالع  رسانی درباره برنامه های 
مدرسه

  برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
بازدید از مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه 

والدین
  ترتیب دادن جلسات گفت وگو با 

موضوعات از قبل تعیین شده
  برگزاری کارگاه  های آموزشی مانند 

دوره های فرزندپروری
  شناسایی والدینی که نیاز به جلسات 

مشاوره فردی دارند و ارجاع آن ها
توانمندسازی والدین با برگزاری 
دوره های کسب مهارت و آموزشی

مزیت های 
اختصاصی

  به صورت معمول مترجم برای 
زبان های مختلف در این جلسات حضور 
دارد تا والدین مهاجرین بتوانند راحت تر 

با اولیای مدرسه ارتباط برقرار کنند
  توجه به مذاهب و فرهنگ های 
مختلف از نکات مورد توجه در این 

جلسات است

زمان 
برگزاری

  برنامه ها به صورت معمول هفتگی 
 یا نهایت ماهانه  در کافه والدین

برگزار می شوند

کافه های والدین
 ایده ای جذاب و متفاوت

کدام کشور؟   آلمان 

آلمان برای مشارکت بیشتر والدین در امور مدرسه در کنار 
 Elterncafé روش های رایج در کشورهای دیگر، سراغ ایده
یا کافه والدین رفته است. طبق آن چه در مطالعه »الکسی 
مدمدف« آمده ایده اولیه کافه والدین در آلمان در سال 2007 
مطرح شده است و هدف آن معرفی روشی بود تا والدین بتوانند 
در محیطی غیررسمی و به نوعی صمیمانه با معلمان مدرسه 
ارتباط برقرار کنند. البته این ایده بعد از طرح، بالفاصله مورد 
استقبال قرار نگرفت و یکی دو سالی زمان برد تا کم کم شناخته 
شود. در نتیجه غالب این کافه ها در حدود سال 2010 در آلمان 
شروع به کار کردند. در این کافه ها مدرسه فضایی را فراهم 
می کند تا والدین بتوانند در فضایی غیررسمی همراه با پذیرایی 
مختصر کنار هم بنشینند. همزمان اولیای  مدرسه هم در این 
فضا حضور دارند تا متناسب با هدف جلسات، برنامه را پیش 
ببرند. در این کافه ها به صورت معمول مدیر و معلمان سخنرانی 
نمی کنند و فضا برای گفت وگوی دو طرفه بین والدین و اولیای 
مدرسه فراهم شده است. جدول زیر می تواند کمک کند تا با 

اهداف و برنامه های این کافه ها بیشتر آشنا شوید.

نکته: شایان ذکر است که این سبک برنامه ریزی و اجرا 
برای کافه های والدین مربوط به دوران پیش از کروناست. 
به طور قطع متناسب با وضعیت پیش آمده تغییراتی در 

این زمینه هم انجام شده است.



   انواع تب سنج
انواع تب سنج شامل تب سنج  دیجیتالی 
قابل اســتفاده در دهان، زیر بغل و گوش، 
دماسنج های نوار پالســتیکی، دماسنج 
گوش الکترونیکی و دماسنج شیشه ای و 
جیوه ای هســتند که همگی باید با سطح 
مد نظر در تماس باشند اما تب سنج های 
لیزری) مادون قرمز(  غیرتماسی هستند و  
به علت کاهش خطر انتقال  ویروس بیشتر 
مورد استفاده قرار می گیرند اما برخی ادعا 
می کنند اشعه مادون     قرمز ساطع شده از 
این تب سنج ها به بخشی از مغز آسیب می 
رساند. در ادامه صحت این ادعا را بررسی 

می کنیم.
ــرا اســتــفــاده از دماسنج لیزری    چ

پیشنهاد می شود؟

این نوع دماسنج ها بیشتر در مراکز درمانی 
یافت می شــود و یک دلیــل آن هم کارایی 
باالیشان است این تب سنج از طریق لیزر 
با کمی فاصله روی پیشانی قرار می گیرد 
و پس از یــک تا3 ثانیه درجه حــرارت بدن 
را نشــان می دهــد. خوبــی این تب ســنج 
این اســت که با پوســت ارتباط مســتقیم 
برقرار نمی کند و می توان به راحتی درافراد 
مختلف بررسی دما را انجام داد.تحقیقات 
نشــان داده اســت  در صــورت اســتفاده 
صحیح ، دماسنج های مادون     قرمز یا بدون 

تماس دقیقًا همانند  دیگر دماســنج های 
دهانی  هســتند و  دمای بدن را  از قسمت 

پیشانی اندازه می گیرند.
   نحوه کار تب سنج لیزری چگونه است؟

تب ســنج  لیزری در واقع نوعــی ترمومتر 
مادون     قرمز است که براساس جنب وجوش 
مولکــول های هوا یا اجســام بــا دمای باال 
نوعی انرژی مادون     قرمز تولید می کند که 
توســط ترمومتر لیزری  یا تب سنج لیزری 
جذب و به سیگنال های الکتریکی تبدیل 
می شــود. ترمومتر لیزری با اندازه گیری 
انرژی تمام اجسام و تبدیل آن به سیگنال 
الکتریکی دما را روی صفحه نمایش نشان 
می دهد. دماسنج های مادون     قرمز دستی 
با کمک لنز تابش مادون قرمز بدن) IR( را 
جذب  و آن را به گرما تبدیل می کند. هرچه 
جسم گرم تر باشد میزان خوانایی دستگاه 

هم بیشتر می شود.
  تب سنج لیزری و آسیب به  مغز 

مدتی اســت اخباری منتشر شــده که ادعا 
می کند »دماســنج هــای مــادون قرمز که 
بــرای اســکن دمــای بــدن بــدون تمــاس 
مستقیم در نزدیکی پیشانی قرار می گیرد، 
نور مادون     قرمــز را به طور مســتقیم به غده 
صنوبری مغز می فرســتد و آن را در معرض 

تابش مضر قرار می دهد.«
غده صنوبــری یک غــده کوچــک در میان 

مغز اســت کــه هورمــون مالتونیــن و ماده 
شیمیایی به نام ســروتونین تولید می کند 
و به طور عامیانه »چشــم ســوم« نامیده می 
شــود. به گفته دکتر”هاریس ســایر”  مدیر 
جــان  دانشــگاه  در  رادیولــوژی  نــورو 
هاپکینز،این تب سنج ها هیچ خطری برای 
غده صنوبری نــدارد و تاکنون هیچ مدرک 
علمی یافت نشــده که ثابت کند دماســنج 
هــای مادون     قرمــز مــی توانــد به مغــز فرد 
آسیب برساند. دماســنج های مادون     قرمز 
برای دریافت طول موج هــای مادون     قرمز 
 طبیعی است که بدن شما ساطع می کند.
 آن ها هیچ نور مادون     قرمــز یا طول موجی 
را به بدن نمی فرســتند.وزارت بهداشــت 
مالزی هم اعالم کرد:» دماسنج مادون     قرمز 
غیرتماســی دستگاه شــلیک کننده اشعه 
نیست. این دستگاه برای تشخیص و جذب 
گرما به شکل اشعه مادون     قرمز ساطع شده 
از بدن انســان و تبدیل آن به بــرق طراحی 
شده است.«ســازمان غذا و دارو اطالعات 
بیشــتری دربــاره این دســتگاه هــا و نحوه 
اســتفاده ایمن و موثر از آن ها در وب سایت 
خــود دارد و درخصــوص این تب ســنج ها 
گفته که اســتفاده از آن  ها بی خطر است.
آنتونیو اســتای ، اســتادیار دانشگاه شیلی 
در گروه فناوری پزشــکی ، بــه خبرگزاری 
فرانسه گفت:»اشعه مادون     قرمز می تواند 

به بسیاری از بافت ها آسیب برساند ، اما این 
درخصوص دماســنج ها صدق نمی کند.« 
به گفته وی ، سنســور دماسنج فقط تابش 
الکترومغناطیســی ســاطع شــده توســط 
کاربر را اندازه گیری می کنــد و آن را تولید 

نمی کند.
    مالحظات استفاده از این تب سنج ها 

مرکز ملی اطالعات و فناوری در بررســی 
دقیــق تــر، نحــوه و محــل اســتفاده از این 
تب ســنج هــا را بــا توجه به  پوشــش ســر، 
محیط و موقعیــت روی پیشــانی در دمای 
اعالم شــده متفــاوت دانســت.همچنین 
خطر شــیوع بیمــاری بین شــخصی که از 
دســتگاه اســتفاده می کند و شخصی که 
مــورد ارزیابی قرار مــی گیرد بــه علت کم 
بودن فاصله افزایش می یابد.افراد قبل از 
این که بخواهند از دماسنج استفاده کنند 
حتما دســت های خود را با آب و صابون به 
مدت 3۰ ثانیه بشــویند، سپس تب خود یا  
دیگران را بســنجند.افراد باید از دماسنج 
ضدعفونی شده استفاده کنند و به خصوص 
در دماسنج های لمسی این نکته را لحاظ 
کنند. زیرا بیشترین تماس در این نوع تب 
سنج ها وجود دارد.افرادی که می خواهند 
دمای بدن خود را بســنجند5 دقیقه قبل 
از ســنجش دما، خوراکی و نوشیدنی میل 

نکنند.
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تشخیص تب یا آسیب به مغز؟
بانوان

معرفی روش های کلینیکی 
مراقبت از پوست

ســالمتی و زیبایی پوســت صورت در میان خانم ها از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. با درنظر گرفتن این 
واقعیت که پوست بی عیب و نقص جوانی خواه ناخواه 
با گذر عمر دستخوش تغییرات می شود، باید در کنار 
مراقبت های خانگی پوست، از مراقبت های کلینیکی 
زیرنظــر متخصص پوســت و بــا اســتفاده از تجهیزات 
پیشــرفته هم کمــک بگیریم. با ذکــر ایــن توضیح که 
همچنان توصیه ما روش هــای خانگی و کم هزینه ای 
است که پیش از این در این ســتون معرفی کردیم؛ در 
این مطلب با برخی روش های کلینیکــی رایج به طور 

خالصه آشنا می  شویم:
 فیشیال

بــا همین یــک روش از چنــد روش مراقبتــی دیگر هم 
بهره خواهید برد. فیشــیال شامل مراحل پاک سازی 
پوســت از آلودگی ها، الیه برداری، تخلیــه منفذهای 
پوستی از چربی و ســلول های مرده، ماســاژ صورت و 
گردن و در نهایت گذاشــتن ماسک اســت. درصورت 
داشتن پوستی چرب که مســتعد جوش و آکنه است، 
هر دو هفتــه یک بار نیــاز به فیشــیال پوســت دارید تا 
زمانی که مشکل پوستی تان رفع شود یا کاهش یابد.
در صورتی که پوســت تان ترکیبی از خشک و معمولی 
یا طبیعی اســت، ماهی یک بار فیشــیال پوست کافی 

ا ست.
  هیدرودرمی 

آفتاب ســوختگی، رژیم هــای غذایــی و مراقبت های 
نادرست از پوست باعث خشکی، پوسته پوسته شدن، 
چروک زودرس، بروز لکه های تیره و کمبود هیدروژن 
پوست می شود. این خشــکی تنها با مرطوب کننده ها 
رفع نمی شود و برای تامین هیدروژن مورد نیاز  پوست 
بایــد از هیدرودرمــی کمــک گرفــت. هیدرودرمی یا 
آب رســانی پوست روشی اســت که باعث از بین رفتن 
ســلول های مرده خارجی ترین الیه پوســت می شود. 
در همین الیه خطوط ریز و چروک ها شکل می گیرد. 
آب رسانی پوست، ســلول  های مرده را از بین می برد  
و باعث بهبود ظاهر فرد و از بیــن رفتن خطوط و چین 
و چروک  ها می شــود. این روش معموال در پنج مرحله 
انجام می شود و طی آن با کمک آب، اکسیژن و گاهی 
با گازهای پزشکی دیگر پوست با سرعت زیادی شست 

وشو داده می شود.
  پیلینگ 

همــان الیه بــرداری ســطحی پوســت اســت و برای 
افرادی که ســطح پوســت ناصاف، جوش، اســکار، 
التهاب یــا کک و مک دارند مناســب اســت. بســته 
به نوع نیاز پوســت،  الیه برداری به روش شــیمیایی، 
مکانیکی یعنی اســتفاده از دســتگاه های تراشنده 
یا با لیــزر انجــام می شــود. در حین الیه بــرداری با 
جدا کردن الیه ســطحی، پوســت صورت روشــن تر 
می شــود. این فرایند موجــب می شــود محصوالت 
مراقبتــی مانند کــرم، ســرم و... در عمق بیشــتری 
از پوســت نفوذ کند و عملکرد بهتری داشــته باشد. 
بهترین فصل برای انجام این روش، پاییز، زمستان 
یا اوایــل بهار اســت زیرا اشــعه خورشــید بی رمق تر 
است. برای طراوت مداوم پوست هر 6 3 ماه یک بار 

این روش توصیه می  شود.
 نکتــه: بهتــر اســت بــرای اســتفاده از هــر یــک از 
روش های مراقبت  پوســت، از یک متخصص باتجربه 

کمک بگیرید.
salamatonline24، clinicsibesorkh :منبع

 » تب «به عنوان یکی از مهم ترین عالیم کرونا شناخته می شود به همین دلیل استفاده از تب سنج ها افزایش 
یافته  بنابراین الزم است نکاتی را در این باره  بدانیم

میزان تب برای ویروس کرونا براســاس 

روش انــدازه گیــری در قســمت های 

مختلــف بــدن بــه این صــورت اســت؛ 

پیشــانی درجه تــب ۳۸/۵ و باالتــر از آن، زیر زبــان ۳۸/۵ و 

باالتر از آن، زیر بغل ۳۷/۸ و باالتر از آن که این درجه بر حسب 

سانتی گراد است. اندازه گیری تب نیاز به وسیله ای دارد تا 

کمترین امکان تماس و انتقال ویروس را برایمان فراهم کند. 

به همین منظور تب سنج غیرلمســی  مادون قرمز بهترین 

گزینه است اما آیا استفاده از این وسیله برایمان ضرر ندارد؟ 

در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم:

دانستنی ها

پزشکی

آش زرشک پاک کننده کبد

مهدیس مرادیان  |  خبرنگار

فاطمه قاسمی 
مترجم

 منبع محتوا: تسنیم

»عفونت خونی نوزادی« نتیجه 
چاقی مادر

نتایج یک بررســی جدید نشــان می دهد چاقی 
مادر، نوزادان را در خطر عفونت خونی نوزادی 
قرار می دهــد. به گــزارش شــینهوا، براســاس 
مطالعه ای که در وب ســایت دانشگاه میشیگان 
)UM( منتشــر شــد، با چاقــی مادر خطــر ابتال 
به سپســیس باکتریایــی نــوزادی در اوایل تولد 

افزایش می یابد. 
محققان متغیرهایی از جمله ســن مادر، کشــور 
مبــدا، ســطح تحصیالت و ســیگار کشــیدن در 
دوران بارداری و سال زایمان را در نظر گرفتند. 
عفونت خونی به معنای پاســخ بدن بــه عفونتی 
اســت که در کل خــون و بافت هــا انتشــار  یافته 

است.
 بــدن یــک ســری پاســخ های التهابــی در برابر 
عفونت از خود نشــان مــی دهد کــه بتواند آن را 
کنترل کند امــا از طرف دیگر ممکن اســت این 
پاسخ ها به خود بدن نیز آسیب برساند. عفونت 

خونی یک حالت کامالً جدی به شمار می آید.

1- حبوبات را از قبل خیس  می کنیم، لوبیا سفید 
را با آب و زردچوبه کامال می پزیم.

2- بلغور گندم، برنج و سبزی آش را به همراه کمی 
نمک، فلفــل و زنجبیل،  مــی پزیم و بــه لوبیا اضافه 

می کنیم.
3- پیــاز را با کمــی روغن کنجد، کمــی زردچوبه و 
ادویه تفت می دهیم و به آش  می افزاییم .آب زرشک 
را کمی قبــل از پخت کامــل آش، بــه آن اضافه  می 

کنیم و اجازه می دهیم غذا با حرارت مالیم بپزد.
4- می توانیم  موقع صرف غذا از آب غوره استفاده  

کنیم.

 دانستنی هایی درباره  
دندان های پرشده 

بسیاری از ما تصور می کنیم دندان پر شده 
نیازی به مراقبت ندارد در حالی که پرکردن 

دندان پایان مراقبت از آن نیست 

در ابتــدا بهتــر اســت دندان هــا را با مــوادی که 
سازگاری بیشــتری با بافت دهان و دندان دارد 
پر کنید و خوراکی  های سفت را با دندان پرشده 

نشکنید. 
 درادامــه  به افــرادی کــه دنــدان پر شــده دارند
 توصیه هایی شــده اســت که  بهتر است مطالعه 

کنید:
   فرایند پر کردن دندان 

قبل از پر کردن خرابی ها، دندان پزشک دندان، 
لثه و پوست اطراف دندانتان را  بی حس خواهد 
کــرد تــا از درد و ناراحتــی در طول رونــد درمان 
جلوگیری شود سپس، پوسیدگی دندان را خالی 
می کند که این فرایند فقط چند دقیقه طول می 
کشد. زمانی که کارتان تمام شد، احتمااًل دهان 
شــما برای چنــد ســاعت دیگر بی حــس خواهد 

ماند.

    انواع پرکننده های دندان
انــواع پرکننده هــای دندان بــرای پر کــردن آن 
مورد اســتفاده قرار  می گیرد و همه آن ها مزایا و 

معایبی دارند. 
انواع پر کننده های دندان شــامل طال، آمالگام 
)ترکیبــی از جیــوه، نقره و فلــزات دیگــر(، مواد 
کامپوزیت رنــگ دندان، چینی و نــوع خاصی از 
شیشه است. استفاده از آن ها به هزینه و اهمیت 

به زیبایی شما بستگی دارد.
ممکن است پس از پر کردن دندان، حساسیت و 
درد را تجربه کنید، اما این ناراحتی باید فروکش 

کند.
    چه زمانی باید پر کننده دندان را تعویض 

کرد؟

پرکننده های دندان می تواند چندین سال بماند 
اما گاهی ممکن است در طی سال ها با جویدن از 
بین برود. اگر دندان قروچه می کنید، باید زودتر 

پرکننده های دندانتان را تعویض کنید.
اگــر متوجه عالیــم ســایش روی دنــدان هایتان 
شــدید، ماننــد تــرک یــا مناطــق خــراب شــده، 
 بــه دنــدان پزشــک مراجعــه کنیــد کــه جــای

 پر شدگی ها را هرچه زودتر جایگزین کنید.
  ادامــه جویدن بــا یک پــر شــدگی آســیب دیده
 می تواند باعــث ترک دندان و به ترمیم بیشــتر و 

خراب تر شدن دندان  منجر شود.
اگر پوســیدگی دنــدان بیشــتری در اطراف یک 
پرشدگی ایجاد شود، دندان پزشک شما ممکن 
است به جای یک حفره ثانویه دندان را با یک تاج 
تعمیر کند. گاهی ممکن است دندان پر شده یا 
دندان های کناری عفونت کند و نیاز به جراحی 

پیدا کنید .
 در این شرایط حفره ای کنار پرشدگی ایجاد شده 

است که باید هر چه سریع تر پر شود .
طول عمر و مدت زمان پر شدن دندان بستگی به 

ماده ای که در آن به کار رفته است دارد .

پیشهنادهای خورایک برای روزهای کروانیی اپییزی
با تغییر هر فصل می توان با کمی تغییر در شیوه غذایی خود از بیماری های فصلی در امان ماند

 کدوحلوایی
مصــرف کدوحلوایــی منجر به 

تقویت سیســتم ایمنی 

بــدن می شــود و آن 

هم به دلیل وجود 

و  ســی  ویتامیــن 

فیبر موجود در آن است.

 گریپ فروت
بیش از 75 درصد ویتامین سی مورد 

نیاز بدن را تامین 
می کند و منبع 
 غنی از لیکوپن

 است.

شلغم
این ریشه خوراکی منبع عالی از 

ویتامین های آ و کا و 

همچنین اسید 

فولیک 

است.

 تره فرنگی
تره فرنگی نیز از خانواده پیاز است که 

 سرشاراز  ویتامین k و
 آنتی اکسیدان است و 

مصرف آن خاصیت 
ضدسرطانی 

دارد.

 کلم بروکلی
روی موجود در این 

سبزی باعث جلوگیری 
از سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا می شود.

 بادمجان
منبع خوبی از فیبر و سرشار از 

بتاکاروتن، ویتامین ها و مواد 
معدنی به ویژه پتاسیم و 
ویتامین ب6، ویتامین 

سی و منگنز است.

انار
مصرف انار می تواند منجر 

به جلوگیری از آسیب های 
گردش خون با کاهش 

تجمع چربی های مضر در 
عروق شود.
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مواد الزم برای 4 نفر
  برنج نیم کوب - نیم پیمانه

   آب زرشک -6 قاشق غذاخوری
   بلغور گندم - یک پیمانه

   پیاز - یک عدد بزرگ
  لوبیا سفید - یک پیمانه

  سبزی آش خرد شده - 5پیمانه
  آب غوره، روغن کنجد، نمک، فلفل، 

  زردچوبه، زنجبیل - به میزان الزم
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زندگی سالم 
یک شنبه 
    27 مهر 1399   
شماره 1721 

* شــعر "خودتم مثــل همــو گنبــد زردت، ِطالیی" که 
در پرونده زندگی ســالم چاپ شــده، خیلی قشــنگ و 

احساسی بود، به خصوص برای ما مشهدی ها.
* وقتــی قرار و مــدار با موضــوع »روز دعا کــردن برای 
بیمــاران« رو خونــدم، واقعــا دلــم شکســت و خیلــی 
ناراحت شــدم برای بیمــاران کرونایی. براشــون دعا 
 کردم، ان شــاءا... هیچ کس بیمار نشــه تو این روزها.

* اگــه امــکان داره بــه خانــم مهســا فارســی بگیــد 
آموزش هایــش در صفحــه نوجــوان رو متنوع تــر کنه. 
پدرمون دراومد از بس گلدان درست کردیم یا با رنگ 

کردن شیشه یا قوطی کنسرو، امروزم که با سیمان!
* آقای خراســانی که ازدواج در 18 ســالگی را عامل 
پیشــرفتت می دانی، االن من در 38 سالگی هم نمی 
تونم ازدواج کنم، باور کن که دوست دارم ازدواج کنم، 
شغل هم دارم، یک سری وسایل هم به مرور خریدم اما 
از اجاره یک  واحد80، 90 متــری در یک جای کامال 

متوسط شهر عاجزم.
* درباره مطلــب »کرونــا و مراقبــت از جواهــرات« در 
صفحه سالمت، می خواستم بگم که من دو ماه پیش که 
پول الزم داشتم، همه اش رو دادم به شوهرم و فروخت! 

مطلب تون رو دیر چاپ کردین.
* ستونی با عنوان »ارتباط های کالمی غلط و جایگزین 
صحیح آن« در صفحه خانواده باید هر روز چاپ شــود. 

خیلی کاربردی است و نکات آموزشی خوبی دارد.

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز انجام یک کار عقب افتاده

قرار و مدار

همه ما یک ســری کارهای عقــب افتاده 
داریم که برای انجام شون، هی امروز و فردا 
می کنیم. تصمیم بگیرین که امروز همون 
روزی باشه که باید یکی از اون کارها رو انجام 
بدین. رفتن به جایی، خرید چیزی، 
پیگیری یــک موضوع یــا حتی 
رسیدگی به گلدون هاتون 
ممکنه اون کار عقب 

افتاده باشه...

   قربانی قلدری دیگران می شود
از این کــه فرزنــد شــما خواســته های تان را 
بی هیــچ کم وکاســت و اعتراضــی انجــام 
می دهد، احساس غرور می کنید؟ او در برابر 
تقاضاها هیچ اظهارنظــری نمی کند چون 
به دلیل ذات مطیع بودنش، مورد ســتایش 

و قدردانی اطرافیان قرار گرفته اســت. این 
بچه خــوب در اجتماع دوســتی اش ممکن 
است از سوی دوستان یا همساالنش تحت 
فشــار و اذیت قرار گیرد تا کارهایی را انجام 
دهد که هیچ تمایلی بــه انجامش ندارد. در 
نوجوانی و بزرگ ســالی، احتمال این که از 

نظر جسمی مورد سوء اســتفاده قرار بگیرد 
بسیار است زیرا طبیعت سازگار و منفعل او 
اجازه نمی دهد که در برابر رد خواسته های 
مصرانه دیگــران که برخالف میلش اســت 
مقاومت کند، موضعی محکم داشته باشد و 

از خودش دفاع کند.

   احســاس نداشــتن رضایــت در او 
تشدید می شود

به ظاهــر کــودک »خوب« شــما احســاس 
رضایت و خوشــحالی دارد چون همواره به 
دلیل مطیع بودنش مورد توجه همه است. 
این کــودکان در برآورده کــردن انتظارات 
اطرافیــان متخصص هســتند امــا در واقع 
این طور نیست و افکار و احساسات واقعی 
آن هــا نادیده گرفته می شــود! ایــن بچه ها 
چون هرگز مخالــف نظر پدر و مــادر کاری 
را انجــام نداده اند، نمی تواننــد پیش بینی 
کنند که اگــر کاری را به شــیوه ای متفاوت 
انجام دهند چه اتفاقی می افتد. در نتیجه 
به مرور از اشتباه و خطر کردن می ترسند و 
بی نظر دیگران هیچ تصمیمی نمی گیرند 
و تــا بــزرگ ســالی بیشــتر تمایــل دارنــد 
دنبال کننــده و پیــرو باشــند، درحالی کــه 
افراد از اشــتباه های خود برای تجربه های 

بــزرگ تــر در آینــده درس می گیرنــد. در 
سال های نوجوانی که هم سن و ساالنشان 
به تدریــج اســتقالل فکــری خــود را به رخ 
می کشند، بچه های »خوب« از ترس خشم 
والدینشــان بــی اراده می مانند.نداشــتن 
اســتقالل فکری ایــن بچه هــا را تــا بزرگ 
ســالی به فــردی بدخلق و ناراضــی تبدیل 
می کند و در ارتباطشــان با اطرافیان دچار 
مشکل می شــوند. از طرفی چون از تالش 
مداومشــان بــرای رضایت والدین خســته  
می شوند ممکن است خیلی زود به فردی 

سرکش و عصیان گر تبدیل شوند.

   تاب آوری عاطفی شان کاهش می یابد
تصور کنید که شما در اوج عصبانیت، مجبور 
شوید این  احســاس را ســرکوب کنید. این 
وانمــود کــردن می توانــد زندگــی داخل و 
خارج از خانه شــما را تحت تاثیر قرار بدهد. 
بــرای بچه   های خــوب هم همیــن وضعیت 
را می تــوان تصــور کرد. ایــن بچه هــا از این 
که نمی توانند خوِد طبیعی شــان  باشــند و 
احساس واقعی خود را ابراز کنند عصبانی 
می شــوند و بــر این احساسشــان ســرپوش 
می گذارند و با گذشت زمان خود را ناتوان و 
تنها می بینند. در صورت تداوم ،این حالت ها  
حتــی می تواند منجر به افســردگی شــود و 
در نهایت سالمت روان شان را تهدید کند. 
کودکان در  روند رشد عاطفی خود نیاز دارند 
گاهی مقابل پدر و مادر قرار بگیرند و موافق 
آن ها نباشند تا فرد بودن  خود را شکل دهند 

و رشد کنند.

   احساس فراموش شدگی می کنند
والدین فکــر می کنند که بچــه های خوب  
نیــاز بــه توجــه و حمایــت ندارنــد. آن ها بر 
این باورند که ایــن گونه بچه هــا می توانند 
در هــر شــرایطی از خــود مراقبــت کنند و 
کارهای شخصی خود را در مسیر درستی 
پیش ببرند. با چنین دیدگاهی ناخواســته 
نیازهای عاطفی فرزنــد  خود را نادیده می 
گیرند. آن هــا کــودک را با مجموعــه ای از 
احساسات به حال خود رها می کنند تا خود 
به تنهایی با آن ها روبه رو شود، غافل از این 
که کودک اغلب در انجامش ناتوان اســت. 
در چنین شرایطی، نیازهای عاطفی نادیده  

گرفته شده، در آینده نه چندان دور در قالب  
بیماری های جسمی در او ظاهر می شود. 
کودک در بزرگ سالی احتماال برای رهایی 
از موقعیتی که در آن قرار دارد به دنبال راه 
فرار اســت و در شــرایط خیلی حاد به مواد 
مخدر به عنوان مکانیســمی برای مقابله با 

آن روی می آورد.

   مرحله مهم نوجوانی و تجربیاتش را از 
دست می دهد

معموال در مدرســه بچه ها از طــرف مربی و 
آموزگارشــان برای هر رفتــار مثبتی که در 
لحظه از آن ها سر می زند تشویق می شوند. 
در این صورت طبیعی اســت که بچه  خوب 
بیش از دیگر همکالسی هایش مورد  توجه 
مســئوالن قــرار بگیــرد. بــا این شــرایط به  
مرور زمان، دیگر بچه ها فقــط به این دلیل 
که او تنها فردی اســت که همیشه به  خاطر 
رفتارهای بدون نقص اش تشویق می شود، 
در برابر او موضعی غیردوستانه می گیرند. 
در نهایت آن هــا بچه خوب را بــه حال خود 
رها می کنند و او در دوســت یابی با مشکل 
روبه رو می شــود و به همین راحتی او نقاط 
عطف و تجربیات مهم دوران نوجوانی مثل 
روابط دوستی را از دست می دهد و تبدیل 

به نوجوانی ناراضی و منزوی می شود.

   قرار نیست فرزندتان را آزاد بگذارید
بنابراین فراموش نکنید که گاهی بدقلقی و 
نافرمانی بچه ها از جمله رفتارهای چالشی 
است که تجربه کردنش برای آن ها ضروری 
است. این چالش ها روشی برای یادگیری 
مهارت های بین فــردی مثل خــوب بودن 
با دیگران، سرســخت بودن، قوی بودن در 
تصمیم گیری، قابل احتــرام بودن در عین 
مخالفت کردن و رشد خالقیت در اوست. 
البته قــرار نیســت والدیــن فرزندشــان را 
آزاد بگذارنــد تا خودخواســته عمــل کند، 
در واقــع والدیــن مشــاور و حمایت گــر او 
در موقعیت هایــی هســتند که پیــش از آن 
تجربه ای نداشــته  اســت. نتیجه این رفتار 
پرورش فرزندانی مستقل، مسئولیت پذیر 
و با اعتماد به  نفس اســت که بــه موقع »نه« 
می گوینــد، درســت تصمیــم  می گیرنــد و 

موفق هستند.

بــه نــدرت دعــوای زن و 
شوهری پیش می آید که 
فقــط یــک طــرف مقصر 
باشــد و در بیشتر مواقع، 
دو طرف با درصدهای مختلفی، مقصر ماجرا 
هستند. بهترین روش این است که دلیل این 
رفتارهــا را از دخترتان جویا شــوید. ممکن 
است سر منشــأ اختالفات، رفتار دخترتان 
باشــد. شــاید بی اهمیتی به همســر، قطع 
رابطه با والدین او و در بیشتر مواقع رفتارهای 
متقابل، باعث این گونه رفتارها در دامادتان 

و در طول زمان باعث بی احترامی و اختالف 
با خانواده شما و دخترتان شده است. بیان 
شکایت از رفتار و گفتار دامادتان و جانبداری 
از دخترتان، فقط رنج و ناراحتی را تشــدید 
می کند و در طول زمان باعث عمیق شــدن 

اختالف می شود.

همیشه جانب دخترتان را نگیرید
حتی در مــواردی کــه یقیــن داریــد حق با 
دخترتان است، بهترین کار برخورد خوب و 
بزرگ منشانه و  دور از جانبداری است. شما 

زمانی می توانید در حل مشکل، بیشترین 
تاثیر را داشته باشید که خود را در یک طرف 
دعوا قرار ندهید طوری که دامادتان به شما 
اعتماد کند و بداند در مقابل او نیستید و اگر 
حرفی می زنید، می خواهید مشکل را حل 
کنید نه این که از دخترتان جانبداری کنید. 

بیــش از حــد در زندگــی دامادتــان 
دخالت نکنید

اگــر اختــالف دختــر و دامادتــان ریشــه 
اساســی و جدی پیدا کرد و بعــد از مدت ها 
زندگی مشترک، هنوز هم درباره آن موضوع 
اختالف دارند و خودشان به تنهایی توانایی 
حل آن را ندارند، فراموش نکنید نحوه ورود 
و برخورد شــما به عنوان بزرگ تــر خانواده 
و میزان توانایی شــما در حل مشکل بسیار 
مهم است به طوری که این حمایت، حالت 
دخالت و قضاوت از طرف داماد پیدا نکند. 
چنان چه خودتان توانایی حــل آن را دارید، 

می توانیــد کمــک کنیــد ولی بــا توجــه به 
شرایط کنونی، پیشنهاد می شود برای حل 
مشکل شــان از یک فــرد با تجربه یا مشــاور 
خانواده که تخصص کافی در این زمینه دارد 
کمک بخواهید چون ممکن است حمایت و 
کمک شما باعث شود خسارت بیشتری به 

زندگی شان وارد شود.
به دخترتان اصول کاهش تنش ها را 

آموزش دهید
در نهایــت فراموش نکنیــد در این جا تدبیر 
و مدیریت شــما به عنوان بزرگ تر خانواده، 
بســیار اهمیت دارد که دخترتــان را در این 
مسیر هدایت کنید و با برخورد محبت آمیز 
بــا دامادتــان، از حساســیت های اخالقی 
او آگاه شــوید. بــه دخترتان آمــوزش دهید 
که هر رفتار و ســوء تفاهمــی را منفی تلقی 
نکند و با کنار آمدن و صبوری در مشکالت 
ایجــاد شــده، تنش هــا را در زندگــی کمتر 
کند و حساسیت ها و خلقیات همسرش را 
بشناســد. اگر هم برخورد نامالیمی پیش 
آمد، هوشمندانه رفتار و سعی کند آگاهانه 

مشکل را حل کند.

بنفشه دولت آبادی |    روان درمانگر و مشاور خانواده

مشاوره 
خانواده

دامادم احترام من را نگه نمی دارد

   اسم این روش برنامه ریزی را قلبی گذاشتم

روزهایی که همه موارد فهرســتم قلب دار می شود، 
خیلــی خوشــحال هســتم کــه توانســته ام طبــق 
برنامه ریزی پیش بروم. اسم این روش برنامه ریزی را 
هم قلبی گذاشتم تا احساس بهتری از یادآوری اش 

داشته باشم. البته اگر موردی از فهرست جا بماند و 
طی روز نتوانم آن را تکمیل کنم، آن مورد به ابتدای 
فهرست کارهایی که باید فردا انجام شود، می رود و 
ســعی می کنم با یک روز تاخیر آن کار را انجام دهم. 
خالصه این که به همین آسانی برنامه ریزی می کنم 

و به همه کارهایم می رسم.

   مزایای این روش برنامه ریزی

خوبی این گونه نوشتن، این است که ذهن شما به واسطه 
آن نظم پیدا می کند و بیشتر از گذشته به جزئیات دقت 
می کنیــد و جدا از این، چون شــما ســاعت مشــخصی 
را برای هــر کار در نظــر نمی گیرید و با توجه به شــرایط 
خودتان و خانه موارد را انتخاب می کنید، به این شکل 
دست تان برای جابه جایی این کارها بازتر است. این را 
هم باید بگویم که من قبــل از این روش، مــوارد را با یک 
ساعت حدودی می نوشتم و همین موضوع کار را خراب 
می کرد چراکه خیلی از ســاعت ها نمی توانستم طبق 
برنامه پیش بروم و خیلی وقت ها موارد تحت کنترل من 
نبود. بنابراین و به نظرم شما هم اگر در کارهای شخصی 
و منزل دچار آشفتگی شده اید، از همین فردا این روش 
را امتحان کنید. مطمئن باشید پشــیمان نمی شوید و 

سریع تر و بهتر، کارهای خانه  را انجام  می دهید.

دو سال پیش  دخترم با پسر مورد عالقه اش ازدواج کرد. چند وقتی 
می شود که دامادم با من شفاف نیست و دروغ می گوید. هر وقت 
هم که با او صحبت می کنم، احترام من ، مادر زنش و حتی همسر 
خودش را نگه نمی دارد. با دخترم هم به مشکل خورده است. لیسانس هم دارد. 

راهنمایی کنید که چطور این مسئله را مدیریت کنم؟

بانوان

 تقویت احساس ارزشمندی در سه سوت

پســت کردن عکس از لبــاس مارکــدار، خانه زیبا  و وســایل 
گران قیمت می تواند برای برخی   افراد لذت بخش باشد چرا 
که آن ها می توانند با این موضوع  توجه زیادی را به خود جلب 

کنند؛ توجهی که از نظر روانی برای آن ها لذت بخش است.
طبق مطالعه ای که چند سال پیش محققان دانشگاه آکسفورد 
انجام دادند افراد با به اشتراک گذاشتن تصویری مثبت از خود 

در شبکه های اجتماعی می توانند احساس ارزشمندی 
شان را تقویت کنند چرا که به مدد تعریف و تمجیدها یا 
حتی تعجب کردن ها در این فضا می توانند احساس کنند 
که موفقیتی کسب کرده اند و این ارضاکننده است. اما 

موضوعی کــه در این بین وجود دارد این اســت که 
چرا افراد به جای پست کردن عکس از لباس زیبا و 
ساعت الکچری، موفقیت هایی چون موفقیت در 
تحصیل و کار خود را کمتر به نمایش می گذارند؟

 جامعه هم مشوق این احساس 

ارزشمندی است
چه مــا خوش مان بیایــد و چه نیایــد در جامعه 

فعلی ما توجه به موفقیت مالی بیش از دیگر 
جنبه هاست. این روزها کمتر از قبل موفقیت 
تحصیلی به خودی خود ارزش دارد و بیشتر 
زمانی مورد توجه قرار می گیرد که فرد نشان 
دهد با تحصیالت خود توانســته  اســت پول 
قابل توجهی به دست بیاورد. حتی موفقیت 
ورزشــکاران هم دیگر با میــزان درآمد آن ها 
سنجیده می شود و صرف رکورد زدن یا کسب 
مدال چنــدان مورد توجه نیســت. در نتیجه 
این موضوع هم بسیاری از افرادی که از نظر 

احساس ارزشمندی در وضعیت چندان خوبی قرار ندارند، 
بیشتر به سمت نمایش دارایی های خود می روند؛ چرا که این 
کار به نوعی راه میانبر برای کسب احساس ارزشمندی است 
اما اگر می شود با این کار احساس ارزشمندی کسب کرد، چرا 

دیدگاهی انتقادی درباره این موضوع وجود دارد؟

 چرا این احساس ارزشمندی، ارزشمند نیست؟

کسب احساس ارزشمندی از شبکه های اجتماعی و به 
مدد عکس های الکچری راهی میانبر اما ناپایدار اســت 
چراکه احساس ارزشــمندی تنها داشــتن یک احساس 
مثبت نســبت بــه خود نیســت بلکــه در کنــار این 
احســاس مثبت، بخش شــناختی هــم وجود 
دارد. بعد از دریافت تعریف و تمجید در شبکه 
اجتماعی شما می توانید سرشار از احساس 
خوشی شــوید اما در پس ماجرا شما بهتر از 
هر کس دیگری می دانید هنوز بخش های 
دیگری در زندگی شما وجود دارد که به آن 
افتخــار نمی کنید. احســاس ارزشــمندی 
پایدار و عمیق زمانی ایجاد می شود که یا شما 
تغییری در بخش های نامطلــوب زندگی 
خود ایجاد کنید یا این که آن ها را بپذیرید. 
بررســی ها نشــان می دهد افراد با حضور 
باال در شبکه های اجتماعی و نمایش مکرر 
دارایی های خود، زمــان و انگیزه کمتری 
برای رسیدگی به نقاط ضعف خود دارند. 
به همین دلیل هم هســت که متخصصان 
این سبک نمایش دادن دارایی ها را مخالف 
رشــد شــخصی و با عوارض روانی متعدد 

برای افراد در نظر می گیرند.

  »رامین رضاییان« و احساس ارزشمندی 
با نمایش دارایی ها!

استوری بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان که در کنار یک جمله انگیزشی، ساعت، کتانی، دستبند و 

انگشترش را هم به نمایش گذاشته از منظر روان شناسی پیام هایی دارد

   

داستان به نمایش گذاشتن دارایی ها در شــبکه های اجتماعی داستانی تکراری است. هر چند 
وقت یک بار به واسطه برخی عکس های به اشتراک گذاشته شده، موضوع دوباره مطرح می شود. 
در یکی از آخرین موارد پر ســر و صدا از این مجموعه، عکس یکی از فوتبالیســت های ایرانی 
توجه بســیاری را به خود جلب کرده که در آن فرد با گرفتن یک عکس به ظاهر ســاده در پی به 
نمایش گذاشتن کفش، دستبند، ساعت و انگشتر خود بر آمده است اما چرا افراد گاهی حتی زمانی که در زندگی 

موفقیت های دیگری برای به نمایش گذاشتن دارند، باز سراغ به نمایش گذاشتن دارایی های خود  می روند؟

نرگس عزیزی |    کارشناس ارشد مشاوره

چهره ها 

انجام کارهای خانه با کمک نرم افزار یادداشت تلفن همراه

بیایید رو راســت باشــیم، آیا به  عنوان یک پدر و مادر همیشه رویای       
داشتن یک »فرزند خوب« که رفتاری برازنده داشته، حرف گوش کن و 
فرمان بردار باشد و ... نداشــته ایم؟ در نظرسنجی ها تعریف والدین از 
»بچه خوب« یعنی بچه ای که همه درخواست های آن ها را  بدون چون 
و چرا  و درست انجام می دهد. این بچه ها ویژگی های رفتاری مشترکی دارند، شکایت 
نمی کنند، معموال خجالتی اند، منظم اند، سرکش نیستند، معموال مشکلی ایجاد نمی کنند، 
احساسات شان را خوب مدیریت می کنند و برای درس و مشق شان الزم نیست با آن ها 
سر و کله بزنیم. ما این بچه ها را »خوب« توصیف می کنیم و بدون در نظر گرفتن مشکالتی 
که این صفت خوب بودن برایشان به همراه دارد از داشتن شان احساس غرور می کنیم 
و بر نیازهایشان کمتر تمرکز  می کنیم و کمتر درباره شــان دچار نگرانی می شویم اما 
این ویژگی های  به ظاهر مثبت، فرزند »همه چیز  تمام ما« را از  نظر ســالمت روان دچار 
آسیب های جدی می کند چون آن ها خوب هستند فقط به این دلیل که یاد گرفتند که خوب 
باشند و خوبی آن ها فقط یک اجبار  است و نه انتخاب. اگر تعبیر شما از فرزند خوب همین 
ویژگی های باالست، به شما هشدار  می دهیم که واقعیت تلخی در کمین آن هاست. در 

ادامه، نکاتی در این باره و همچنین آسیب های داشتن چنین تفکری مطرح خواهد شد.

 تربیت
 فرزند

parentcircle،schoollife :فاطمه قاسمی| مترجم  منبع

 یکی از گالیه های همیشگی خانم ها، چه خانه دار باشند و چه شــاغل، این است که زمان کافی برای 
انجام همه کارهای خانه ندارند و هیچ روزی نیست که از پس همه کارهای خانه برآیند. این جاست که 
باید بپرسیم در زندگی شــما، برنامه ریزی چه جایگاهی دارد؟ چقدر برای کارها و مسئولیت های خود 
برنامه ریزی می کنید؟ کاری که من خودم تقریبا هر روز انجام می دهم، این است که هر روز صبح یک 
)note( فهرست از همه کارهایی را که قرار اســت انجام دهم، در نرم افزار یادداشت تلفن همراهم

می نویسم. این فهرست شامل همه چیز اســت، مثال کارهای معمول خانه اعم از جارو برقی کشیدن یا 
مرتب کردن لباس ها یا رسیدگی به کارهای شخصی خودم یا تماس های تلفنی و ... . خالصه همه چیز را 
فهرست می کنم. سپس  در مقابل هر کدام  از آن ها که در طول روز انجام می شود، سه عدد قلب می گذارم 

یعنی این کار تمام است.

فرنگیس یاقوتی

داشنت »بچه خوب« 
همیشه خوب

 نیست!
تربیت فرزندی که فکر کند اطرافیان به خصوص والدینش 

 انتظار کوچک ترین اشتباه یا ناسازگاری اش را ندارند
 و در غیر این صورت او را دیگر یک بچه خوب نمی دانند، 

آسیب زا خواهد بود



نگاهی به فواید کار کردن در دوران بازنشستگی
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ویژگی های یک عینک خوب برای 
سالمندان چیست؟

سالمت

نامبرگرافی

مشکل پوستی شایع در بین سالمندان که 
به دلیل پیرشدن ســلول های بدن به آن ها 

مبتال می شوند، عبارتند از:
خشــکی پوســت، چین و چروک، کبودی و 
خون مردگی، تومورهای پوستی، عوارض 
پوستی ناشــی از بیماری زمینه ای، بیماری 
عفونــی پوســت و تاخیــر در ترمیــم زخم. 
درمان هرکدام از ایــن بیماری ها متفاوت و 
بهتر است با یک پزشک در این باره مشورت 

کرد.
منبع: هفته نامه سالمت
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  فریم های سبک و با دوام
 با ایــن نــوع فریم شــما کمتــر وزن 
عینک را روی صــورت خود تحمل 
می کنید. فریم هایــی که از جنس 
بــا  شــده اند  ســاخته  تیتانیــوم 
این کــه گران تر هســتند اما یکی 
از سبک ترین و با دوام ترین انواع 

فریم  موجود در بازار هستند.
  ماندگاری عینک روی بینی

 خمیدگی انتهای دســته های عینک باید زیاد باشد تا با خم کردن سر به پایین 
یا انجام فعالیت فیزیکی، عینک نیفتد. دســته های کابلی هم در پشت گوش 
کامال خم می شــود و آن را محکــم روی صورت نگه مــی دارد. اســتفاده از بند 
عینک مطمئن و فریم هایی که پایه های قابل تنظیم روی بینی دارند هم برای 

ماندگاری بهتر عینک  توصیه می شود.
  سبک بودن شیشه ها یا لنزها

 ســبک بودن عالوه برای فریم ها، برای شیشــه ها یا لنزهای عینک هم صدق 
می کند. شیشه های پالستیکی می تواند گزینه مناسبی باشد.

  شیشه های دوقسمتی
این نوع شیشه ها برای کسانی مناسب است که همزمان نیاز به دو عینک برای 
دور و نزدیک دارند. قســمت پایین این شیشــه ها برای دیدن نزدیک و مطالعه 
طراحی می شود و قسمت باالی آن برای دیدن دور. مزیت این شیشه ها بی نیاز 

کردن فرد از به همراه داشتن دو عینک است.
  ضدخش بودن شیشه ها

 معموال هیچ نوع شیشه کامال ضدخشی وجود ندارد اما یک روکش ضدخش 
می تواند تا حد زیادی مانع خط افتادن روی شیشه های عینک شود. بنابراین 
از عینک ساز بخواهید روی سطوح شیشه از روکش مقاوم در برابر خط و خش 

استفاده کند.
  شیشه های فتوکرومیک

شیشه های فتوکرومیک با تغییر محیط از فضای بسته به فضای باز، از چشم ها 
محافظــت می کنند. به این ترتیــب با هربار بیــرون رفتن از خانه، الزم نیســت 
webmd:عینک تان را با عینک آفتابی عوض کنید.                                      منبع

مثبتشصت

سبک زندگیروان شناسی 

داده تصویری

چندی پیش، نخستین دانش آموزان شهر بافق 
در اســتان یزد کــه در ســال 1306 تحصیل 
کــرده بودنــد، دوبــاره بــه یــاد دوران قدیــم 
سرکالس درس نشستند. این دانش آموزان 

کــه اکنون بــه ســالمندی رســیده اند، بــا بازســازی صحنه های 
 آموزشــی دوران تحصیل خود، بــا لذت خاطرات شــان را مرور کــرده و یاد 

همکالسی های غایب شان را گرامی داشتند.
شــما هم اگــر عکــس و خاطــره ای از دوران تحصیل تــون داریــن، برامون 

بفرستین تا با ذکر نام و سن خودتون در60 + منتشر کنیم.

قاب خاطره

پیامک 2000999 و تلگرام 09354394576

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره

بسیاری از افراد تا صحبت از کارکردن در دوران بازنشستگی می شود، 
سری تکان می دهند و می گویند بله، وضعیت اقتصادی این قدر خراب 
است که افراد بازنشسته هم ناچار از کار کردن هستند! اما آیا تنها فایده 
کار کردن بعد از بازنشستگی، کسب درآمد است؟ یا این که کارکردن 
در سنین باال می تواند آن قدر فواید داشته باشد که حتی اگر نیاز مالی 

هم نداریم، به کار کردن ادامه دهیم؟

کمک به سالمت روان
حفظ ارتباطات اجتماعــی و روزانه 
بــا همــکار و آشــنا، می تواند کمک 
خوبی برای سالمت روان در دوران 
سالمندی باشد. از طرفی  نداشتن 
می توانــد  روزانــه  مشــغولیت 
اســترس زیادی را به افراد وارد 
کند؛ استرسی که از فشار عصبی 
داشتن یک کار سبک پاره وقت، 

به مراتب بیشتر است.

یاسمین مشرف | مترجم   

 گیاه مار یا سانسوریا
یکــی از ویژگــی هــای جالــب توجه گیــاه مــار توانایــی تبدیل 
دی اکسیدکربن به اکسیژن در طول شب و نه فقط در طول روز 
است. قابلیت این گیاه در تولید اکسیژن باعث کاهش سردرد 
و کمک به خواب عمیق می شود. این گیاه همچنین می تواند 
ذرات مضر را از هوا خارج و به این طریق به سالمت مغز کمک کند. 
سانسوریا  به مراقبت زیادی نیاز ندارد. می تواند شرایط نوری مختلف 
را تحمل کند اما نور غیرمســتقیم را ترجیح می دهــد و به آبیاری 

مکرر هم نیاز ندارد.
  نخل بامبو

مطالعات نشــان می دهد نخل بامبو در تصفیــه فرمالدئید از 
هوا بســیار موثر اســت و حافظه و تمرکز را بهبود می بخشــد. 

گیاه بامبو اکسیژن بیشتری نسبت به سایر گیاهان خانگی تولید می کند 
و باعث تقویت انرژی و عملکرد مغز می شود.

 مانند گیاه مار، مراقبت از نخل های بامبو هم نسبتًا آسان است؛ نور کم و 
غیرمستقیم خورشید را ترجیح می دهد و فقط پس از خشک شدن کامل 

خاک، به آب نیاز دارد.
   سرخس بوستون

یکی از گیاهــان مــورد تحقیق در زمینه ســالمت 
مغز اســت. این گیــاه می تواند با پاک ســازی هوا 
در افزایش سطح هوشــیاری و تمرکز موثر باشد. 
سرخس بوستون نسبت به سانسوریا یا نخل بامبو به 
آبیاری بیشتری نیاز دارد اما نور غیرمستقیم را ترجیح 
می دهد. از آن جا که گیاه در رطوبت باال رشد می کند، در ماه های زمستان 

نیاز به توجه بیشتری دارد.

primewomen.com :منبع

 6 نکته برای ورزش در فضای ابز 
در فصول رسد

تنها زمانی که 
دمای هوا باالی 

صفر است، 
بیرون از خانه 

ورزش کنید

زمان ورزش را 
به میانه روز که 

هوا کمی گرم 
است، منتقل 

کنید

برای محافظت از 
پوست در برابر 

باد، پوست خود را 
مرطوب و لب خود 

را چرب کنید

چند الیه لباس 
بپوشید تا هنگام 
ورزش متناسب با 

 احساس گرما
 الیه ها را کم کنید

در هر شرایطی 
گرم کردن 

ابتدایی را برای 
ورزش فراموش 

نکنید

نوشیدن آب 
همراه با ورزش را 

حتی در روزهای 
خیلی سرد 

فراموش نکنید

پیشگیری از آلزایمر 
فعال نگه داشــتن مغز، مهم ترین نســخه اغلــب  متخصصان بــرای به تعویق 
انداختــن آغــاز آلزایمر یــا کاهش ســرعت آن اســت. کارکــردن می تواند به 
سالمندان کمک کند تا از توانمندی های شناختی خود بعد از بازنشستگی 

به صورت روزانه و مستمر استفاده کنند.

احساس رضایت شخصی
داشتن هدفی روزانه می تواند به افراد کمک کند تا رضایت بیشتری از خود و 
زندگی شان داشته باشند. کارکردن کمک می کند تا هدفی برای تالش کردن 
داشته باشید. در عین حال شاغل بودن کمک می کند تا افراد در هر سنی که 

هستند، اعتماد به نفس بهتری داشته باشند.

یک نکته
زمانی که از کارکردن بعد از دوران بازنشستگی صحبت می کنیم، منظور کار 
سنگین تمام وقت پراسترس نیست. هرچند کارکردن در دوران سالمندی 
مفید اســت اما اگر قرار باشــد کار، پرتنش و سنگین باشد، بخشــی از فواید 

کارکردن از بین خواهدرفت.

3 گیاه آپارتمانی تقویت کننده سالمت مغز

   از این که روزهای فرد مطالبی برای سالمندان 
چاپ می کنید ممنونم. لطفا یک قســمت را هم 
اختصــاص دهید به آمــوزش کار با تلفــن همراه 
برای سالمندان. بعضی ها حتی پیامک هم بلد 

نیستند بدهند.
مثبت شــصت: ممنــون از لطف شــما بــه این 
صفحه. ستون فناوری مخصوص آموزش همین 
موارد به ســالمندان عزیز اســت. به امید خدا در 

شماره بعد این مورد آموزش داده خواهد شد.
  می خواســتم خواهــش کنــم کمــی هــم از 
بیماری هایی که ســالمندان دارن مثل بیماری 
گــوارش یا بیمــاری هــای دیابت و قلبــی هم در 

صفحه سالمندان بگین.
مثبت شــصت: هر شــماره در ســتون سالمت 
به این مــوارد اشــاره می کنیم ولی حتمــا به این 
بیماری هایــی کــه اشــاره کردیــد هــم خواهیم 

پرداخت.

  من چندتا عکس مربــوط به حدود 50 ســال 
پیش از باغ ملی مشــهد دارم. اگه به درد ســتون 
قــاب خاطره می خــوره براتــون بفرســتم. البته 
با گوشــی خودم نمیشــه، بایــد با گوشــی دیگه 

بفرستم. ممنون
مثبت شصت: ما از شما مخاطب پرلطف ممنون 
هستیم که با وجود مشکل، باز هم به فکر صفحه 
خودتــون هســتین. حتمــا منتظــر عکس های 
خاطره انگیز شــما و مخاطبان خــوب دیگرمون 

هستیم.
  پدربــزرگ عزیــزم مــن شــما را از صمیم قلب 
دوســت دارم و امیدوارم همیشه سالم و سالمت 
باشید.      طناز عادل فهمیده، کالس ششم

  در صفحه سالمندان با بازیگر دوست داشتنی 
»اردشیر کاظمی« که بیش از 80 سال عمر داره، 
مصاحبه داشته باشید. به نظرم تجربیات جالبی 

داشته باشن.

مثبت شصت: اتفاقا با ایشــون برای گفت وگو 
تماس گرفتیــم ولی به علت گرفتــاری حاضر به 
صحبت نشــدند. باز هم تالش می کنیم و حتما 
با هنرمندان پیش کســوت دیگه هــم گفت وگو 

خواهیم کرد.
 بــا ســالم و خســته نباشــید. خوش پوشــی 

سالمندی عالی بود. استفاده بردم.
مثبت شــصت: خوشــحالیم که این مطالب رو 

دوست دارید و به کارتون میاد.
 نوشته های گفت و گو با خانم مدنی در صفحه 

سالمندان رفته روی دایره.
مثبت شــصت: ممنون از دقت نظر شــما، این 
کار بخشی از طراحی صفحه اســت و برای تنوع 

بصری، به عمد انجام می شود.

پیامک

عکس : ایسنا
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قطر ميزبانی فينال ليگ 
قهرمانان را هم گرفت

مصاف پرسپوليس و نما�نده شرق آسيا؛ ٢٩ آذر در دوحه

شفر و برانکو در آستانه تسویه، ستاره ها در انتظار
دردسرها' مشتر$ سرخاب!
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تست �رونا� �ر�ستيانو رونالدو سه شنبه مثبت 
اعالم شــد و ستاره پرتغال� �ه در اردو� تيم مل� 
حضور داشــت تصميم گرفت بــه تور�ن برگردد تا 
بتواند به د�دار بارســلونا در ليــگ قهرمانان اروپا 
برسد. بازگشت رونالدو به ا�تاليا جنجال به وجود 
آورد. وز�ــر ورزش ا�ــن �شــور پنجشــنبه از رفتار 
ســتاره پرتغالــ� به شــدت انتقاد �ــرد و گفت �ه 
ا�ن باز�@ن پروت@ل ها� بهداشــت� را نقض �رده 
اســت. �ــE روز بعــد مهاجــم �وونتــوس از طر�ق 
دا�ر�ت ا�نســتاگرام پاســخ و�نچنزو اســپادافورا 
داد. ستاره پرتغال� اظهار �رد: «�E مرد در ا�تاليا 
م� گو�د مــن قوانين را ز�ــر پا گذاشــته ام اما ا�ن 
چنين نيست. با �E هواپيما� اورژانس� پرتغال 

را ترP �ردم و با �ســ� تماســ� نداشتم، حت� در 
تور�ن هــم.» با ا�ن حال اســپادافورا در مصاحبه با 
آنسا خيل� زود نســبت به اظهارات ستاره پرتغال� 

 E� وا�نش نشان داد و گفت: «شهرت و توانمند�
باز�@ــن به معنا� ا�ن نيســت �ــه م� تواند مغرور، 

ب� مسئوليت و دروغگو باشد.»

دعواى رونادعواى رونالدو و وزیر ورزش ایتاليالدو و وزیر ورزش ایتاليا

پیشنهاد وسوسه انگیز براى ستاره استقالل

پایان مهلت یک  ماهه پایان مهلت یک  ماهه 
کاس براى سازش کاس براى سازش 
IJFIJF و جودوى ایران و جودوى ایران

رئيــــس فدراسيـــون رئيــــس فدراسيـــون 
کـــشتی: با توسل بــه کـــشتی: با توسل بــه 

صفحه هاى مجازى عضو صفحه هاى مجازى عضو 
تيم مـــلی نمـــی شوید!تيم مـــلی نمـــی شوید!
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دروازه بان خراسانی: محروميت شهرخودرو باعث 
شد در آسيا نباشم 

دروازه بــان خراســان� �ــه به تازگــ� به تيــم آلومينيــوم ارا� 
پيوســته ، م� گو(د �ه محروميت شهرخودرو از نقل و انتقاالت 
باعث شــده تا او بــه تيم ارا�� ملحق شــود . محمد ناصر, در 
مــورد چگونگ� انتقالش به تيم جد(د ، افزود: « با شــروع نقل و 
انتقاالت چند پيشــنهاد داشــتم . قبل از باز, ها, آسيا(� به 
شــهرخودرو رفتم ، اما چون پنجره آســيا(� ا(ن تيم بسته بود، 
 Cنتوانستم به ليگ قهرمانان آسيا بروم . بعد با حميداو, مال
باشگاه به توافق نرسيد(م و تصميم گرفتم باتوجه به شناخت از  
رسول خطيب� به ارا� بيا(م تا در خدمت ا(ن مرب� باشم .» او 
با اشاره به حضور خطيب� در آلومينيوم توضيح داد: «بر ا, �ار 
�ردن با آقا, خطيب�  با(د بهتر(ن باش� و بهتر(ن عملMردت 
را نشان ده� تا در تر�يب تيم  قرار بگير, و ا(ن موضوع باعث 
م� شود  باز(Mنان ز(ر نظر او پيشرفت �نند .» ناصر, همچنين 
در خصوص باز, ها, ليگ برتر بيســتم ، اظهار �رد: «با توجه 
به شرا(ط� �ه �رونا ا(جاد �رده، شا(د ليگ بيستم مثل فصل 
گذشته از نظر �يف� شرا(ط خوب� نداشته باشد . اما ما اردو, 
خوب�  در تبر(ز داشــتيم و باز, ها, دوستانه خوب� را تدار� 
د(د(م و آماده شروع مسابقات هستيم تا بتوانيم با نتا(ج خوب 

دل مردم ارا� را شاد �نيم .»

١۵٠  پروژه ناتمام ، نيازمند ٧۵٠ ميليارد تومان 
اعتبار!

مد(ر�ل ورزش و جوانان خراسان رضو, گفت: «بالغ بر ١٥٠ 
پــروژه نيمه تمام ورزشــ� در ا(ن اســتان وجــود دارد �ه قطعا 
امســال به بهره بردار, نم� رســد،  امــا برا, تMميــل آن ها به 
اعتبار ٧٥٠ ميليارد تومان� نياز است.»  فرزاد فتاح� با اشاره 
به ا(ن �ه بيشــتر پروژه ها پيشــرفت فيز(�M بــاال, ٧٠  درصد 
دارند،  امــا محدود(ت منابــع وجود دارد، افــزود: «حدود ٩٠ 
پــروژه هدف گذار, در اولو(ــت قرار گرفته �ــه تمام تالش ما 
بر ا(ن اســت �ــه بين ٢٠ تا ٣٠ پروژه ورزشــ� تــا دهه  فجر به 
بهره بردار, برســد .» و, بــا (ادآور, ا(ن �ه براســاس اجرا, 
ماده ٢٧ قانون تقر(با ١٧ پروژه ورزشــ� نيمه تمام اســتان به 
بخش خصوص� واگذار شده، تصر(ح �رد: «مراحل مقدمات� 
انجــام و موافقت ســازمان مد(ر(ت اخذ شــده ، متقاض� برا, 
ا(ــن پروژه ها وجود دارد �ه در صورت اقدام به  واگذار,، روند 
رو به رشد, در ز(رساخت ها به  وجود م� آ(د .» فتاح� با اشاره 
بــه آمادگ� برا, همMار, و مشــار�ت بــا بخش خصوص� در 
تMميل پروژه ها، بيان �رد: «چه پروژه ها(� �ه نياز به تعميرات 
�ل� دارند، مانند استخر قوچان و چه پروژه ها, نيمه  تمام در 
سطح شهر و روســتاها، امMان واگذار, به بخش  خصوص� را 
دارند .» و, همچنين درباره افتتاح خانه ها, ورزش روستا(� 
افزود: «سال گذشته ١٦٠ خانه ورزش روستا(� و سال ٩٧ نيز 
١٥٠ خانه ورزش در ســطح روستاها, استان به بهره بردار, 
رســيد . در ســال  جار, نيز ٢٥ خانه ورزش روستا(� تا�نون 
به بهره بردار, رســيده و پيش بين� بهره بردار, از ١٠٠ خانه 
د(گر تا پا(ان سال در سطح استان انجام شده است  . بيشتر(ن 
خانه ورزش روســتا(� خراسان رضو, هم در قوچان افتتاح و 

به بهره بردار, رسيده است .»

جدا, از ا(ن �ه خراسان رضو,  ط� دهه ها, مختلj ورزشMاران مستعد, را 
به تيم مل� معرف� �رده ، در بخش مربيگر, هم جا(گاه واال(� در سطح �شور 
داشــته و دارد و تا�نون چهره ها, مطرح� در رشــته ها, مختلj ورزش� در 
ســطح تيم مل� به مربيگر, پرداخته    اند �ه بعضا برخ� از آن ها  در سطح آسيا 
 C) و جهان� هم صاحب مســئوليت ها(� شده اند. در ا(ن ميان بانوان هم ط�
دهــه اخير در عرصه مربيگر, به پيشــرفت ها, قابل توجه� دســت  (افته    اند، 
به طــور, �ه برخ� از آنان در ســطح تيم مل� هم فعاليــت   دارند، اما هيچ وقت 
به اندازه آقا(ان د(ده نشــده و نم� شوند. به تازگ� نيز (�M از مربيان باسابقه و 
با دانش مشــهد, به عنوان ســرمرب� تيم مل� آليش بانوان ا(ران معرف� شده 
 C)  ه ب� سابقه بوده و ا(ن انتصاب هر چند در بخش بانوان  برا, خراسان�  ها�
افتخار ورزشــ� محسوب     م� شود.  آنا برات�   با ا(ن �ه بيش از (C دهه است �ه 
در رشته آليش فعاليت م� �ند،  اما تا�نون از او به عنوان مرب� تيم مل� حما(ت� 
نشده . به ا(ن بهانه گفت وگو(� با ا(ن مرب� مشهد, داشتيم �ه در ادامه تقد(م     

م� شود.
 ت�رار قهرمان� در جهان

 مرب� مشــهد, تيم مل� �شــت� آليــش بانوان از امــروز اردو, چنــد روزه  تيم 
مل� را با حضور نفرات برتر �شــور برگزار م� �ند �ه  ا(ن اردو تا روز پنج شــنبه 
در تهــران دنبال     خواهد شــد. او در ا(ن باره به خبرنگار مــا     م� گو(د: «به خاطر 
شرا(ط  �رونا تا�نون ، بانوان آليش �ار هيچ تمر(ن و اردو(� نداشته اند، البته به 
صورت انفراد, تمر(نات شــان را در شهرها, خود دنبال     م� �ردند. به همين 
دليل از نفرات برتر بانوان آليش �ار در سراســر �شــور دعــوت �رد(م تا اردو, 
چند روزه   ا,    داشــته باشيم. ٩ ماه از �شت� گيران ب� خبر بوده ا(م و با ا(ن �ه با 
ورزشMاران ارتباط داشتيم و آن ها  تمر(نات شان  م� گفتند اما با(د وضعيت شان 
را از نزد(ــC ارز(ابــ� �نيم .  بيشــتر نفرات� به ا(ــن اردو دعوت شــده    اند �ه در 
مسابقات گذشته جهان� جزو نفرات برتر بوده    اند، البته نفرات دوم هر وزن هم 
به ا(ن اردو دعوت شــده اند.   بيشتر تمر(نات ما در ا(ن اردو به صورت انفراد, و 
بدنســاز, خواهد بود. گفتن� است در بين دعوت شد گان  (C مشهد, به نام 
 مهال ا�بر,  هم حضور دارد. همچنين تMتم بيدل از مشهد نيز به عنوان بدنساز 
تيم مل� انتخاب شده اســت.» آنا برات�  درباره هدف گذار, اش برا, تيم مل�     
م� افزا(د: «در آخر(ن مسابقات جهان� آليش بانوان �ه در قرقيزستان برگزار 
شــد ، ا(ران توانست  مقام قهرمان� را �سب �ند �ه ا(ن نشان دهنده  استعداد و 
ظرفيت بانوان ورزشMار �شورمان است . برنامه ها و آرزوها, بزرگ� برا, تيم 
ملــ� آليش بانــوان دارم.  (�M از اوليــن �ارها(� �ه با(د انجــام بدهيم، تMرار 
قهرمان� در جهان اســت.  اما در حال حاضر �رونا اجازه برنامه  ر(ز, بلندمدت  
نم� دهد، بنابرا(ن اولين برنامه ارز(اب� �شــت� گيران اســت �ه برا, ا(ن �ار 
تيم اعزام� به مســابقات جهانــ� را به همراه چند نفر د(گر دعــوت �رده ا(م.» 
و, در مورد برنامه ها, بعد, �شت� آليش زنان ، خاطرنشان م� �ند: « برنامه 
 Cبعــد, ما برگزار, مســابقات �شــور, اســت تا همــه �شــت�  گيران را مح
بزنيم. قرار بود  ا(ن مســابقات بهمن (ا اســفند سال گذشــته برگزار شود اما به 

دليل شيوع �رونا لغو شد. ا�نون هم با وجود ا(ن بيمار, مجبور(م برنامه ها, 
�وتاه مدت داشته باشيم و به آرام� جلو برو(م.»

 �شت� �السي� بانوان
برات� در باره فعاليت �شت� �السيC بانوان و چگونگ� تمر(ن ورزشMاران هم 
عنوان م� �ند: «در حال حاضر  �شــت� �الســيC بانوان هيچ فعاليت� ندارد. 
البته (C دليل آن هم ا(ن اســت �ه مرب� در سطح مل� ندار(م و اگر بخواهيم 
در ســطح مل� �ار �نيم، با(د مرب� از خارج �شــور دعوت �نيم و برا, همين 
فعال هيچ بحث� در ا(ن باره نيست. اما آليش بيش از (C دهه است �ه در �شور 
فعاليت دارد و خودم تجربه ١٠ سال حضور در ا(ن رشته ورزش� را دارم . البته 
ناگفته نماند  �شت� �الســيC بانوان هم عالقه مندان ز(اد, دارد.» سرمرب� 
تيم مل� �شت� آليش  بانوان، حضور مرب� آقا در تمر(ن بانوان تMذ(ب     م� �ند و     
م� افزا(د: «به هيچ وجه چنين اتفاق� رخ نم� دهد و تمام مربيان بانوان ، خانم 
هستند. بخصوص در �شت� چنين موضوع� صحت ندارد. شا(د در رشته ها, 
د(گر فرد, خصوص� تمر(ن� داشته باشد، اما در �شت� اصال حضور ندارند.»

 حما�ت از بانوان در حد صفر 
 سرمرب� تيم مل� �شت� آليش بانوان در ادامه سخنان خود درباره ا(ن �ه چرا 
از بانوان به خوب� حما(ت نم� شــود، خاطر نشان     م� �ند: «به جرات     م� توانم 
بگو(م �ه �شــت� آليش در خراسان رضو, به خوب� حما(ت      م� شود. تا�نون 

هيئت �شت� حما(ت ها, خوب� از بانوان داشته . اما در مجموع تمام رشته ها, 
ورزش� بانوان به خوب� حما(ت نم� شوند. به نوع� حما(ت  ها  در بخش ورزش 
بانوان  در حد صفر اســت. به عنوان مثال در رقابت ها, ليگ برتر ، ورزشMاران 
ما از نظر قرارداد باشــگاه� هيچ پول� در(افت نم� �نند. بيشــتر ورزشMاران 
فقط به  خاطر عالقه شخص� به ورزش     م� پردازند.   (C مل� پوش با سخت� ها, 
ز(اد رو به رو ست و برا, ا(ن �ه بتواند در سطح �شور و در عرصه ها, بين الملل� 
بدرخشد، نياز مند حما(ت ها, جد, از سو, مسئوالن است، اما هنوز  از ورزش 
بانوان به خوب� حما(ت نم� شود و دليل آن هم مشخص نيست. ا(ن در حال� 
اســت �ه  نيــاز به اعتبار آنچنان� هم نيســت و     م� توان با بودجــه محدود هم از 
برتر(ن ورزشــMاران و مربيــان حما(ت �رد.» و, با بيان ا(ن �ه از ســال ٩١ در 
عرصه مربيگر, حضور دارد و چند سال است �ه در  تيم مل� فعاليت م� �ند، 
تصر(ح     م� �ند: «بنده به عنوان مرب� تا�نون از سو, اداره �ل ورزش و جوانان 
حما(ت نشــده ام. تا�نون هيچ شرا(ط حما(ت� نداشــته ام. مگر چند ورزشMار 
مل� پوش و مرب� در ســطح مل� دار(م �ه   نم� شود از آن ها  حما(ت �رد. البته 
مســئول امور بانوان اداره �ل ورزش تا�نون با ما تماس ها(�   داشته ول� فقط 
(C  بار در مراسم تقد(ر از ورزشMاران با هد(ه در حد ٢٠٠ ، ٣٠٠ هزار تومان  از 
من تقد(ر شده . حاال اميدوار(م امسال از سو, مسئوالن بيشتر د(ده و حما(ت 

شو(م تا بتوانيم برا, �شورمان افتخارآفر(ن� �نيم.»

حمایت از ورزش بانوان در حد صفر!
در گفت و گو با سرمربى مشهدى تیم ملى آلیش بانوان عنوان شد  اخبار خراسان

على ترابى

د(روز شا(عه شده بود �ه مد(ران منصوب وزارت ورزش در باشگاه استقالل در تماس ها, مMرر با «فرهاد حميداو,»، مالC شهرخودرو پيشنهاد داده اند تا با رها �ردن تيم شهرخودرو، مد(رعامل� 
باشــگاه اســتقالل را در دســت بگيرد �ه باشگاه اســتقالل شــا(عه اخير درباره مذا�ره وزارت ورزش برا, حضور فرهاد حميداو, در سمت مد(رعامل� ا(ن باشــگاه را رد �رد. در ادامه مالC باشگاه 
 C) . شهرخودرو خراسان نيز به شا(عات اخير وا�نش نشان داد. فرهاد حميداو, در وا�نش به شنيده ها در خصوص پيشنهاد مد(رعامل� استقالل گفت: «به خراسان نيامده ام �ه زود از ا(نجا بروم
جام به خراسان �بير و هواداران خونگرم فوتبالش بدهMارم و برا, موفقيت شهرخودرو برنامه دارم.  حميداو, (ادآور شد: تمام تمر�ز من رو, شهرخودرو است و برا, باشگاه خوب استقالل هم آرزو, 

موفقيت دارم و اميدوارم با جناب آقا, مدد, بهتر(ن اتفاقات برا, ا(ن باشگاه مردم� و هوادارانش رقم بخورد.»

واکنش حميداوى 
به مدیر عاملی 

استقالل!
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پایان مهلت یک  ماهه کاس براى سازش IJF و جودوى 
ایران

پس از مهلت �ــ� ماهه دادگاه ح�ميت ورزش به فدراســيون ا�ران 
و فدراســيون جهان' جودو(IJF )  برا% سازش، ا�ن فرصت �� ماهه 
د�روز به پا�ان رســيد. به گزارش ا�ســنا، دادگاه رسيدگ' به ش�ا�ت 
ا�ران از فدراسيون جهان' جودو در اعتراض به تعليق 1امل جودو% 
ا�ران به بهانه روبه رو نشدن ورزش�اران ا�ران مقابل جودو1اران رژ�م 
صهيونيست' روز ٢٦ شــهر�ور در لوزان سو�يس برگزار شد. قضات 
دادگاه ح�ميــت ورزش (CAS) در نها�ــت پس از اســتماع اظهارات 
شــهود و و1ال% دو طرف، به فدراســيون جودو% ا�ران و فدراسيون 
جهان' جودو �� ماه فرصت داد تا به تفاهم برسند، در غير ا�ن صورت 
دادگاه  1اس پس از �� ماه را% خود را در خصوص ا�ن پرونده اعالم 

خواهد 1رد.

کنایه ميراسماعيلی به برگزارى نشست هاى 
غيرضرورى!

آرش ميراسماعيل' رئيس فدراسيون جودو مدت' است 1ه به 1رونا 
مبتال شده. خبر ابتال% ميراسماعيل' به و�روس 1وو�د ١٩ درست 
چند روز بعد از برگزار% نشســت روســا% فدراسيون ها% ورزش' 
با نوبخت رئيس ســازمان برنامه و بودجه منتشــر شد. نشست' 1ه 
بــه همت 1ميته مل' المپي� صورت گرفته بود. ميراســماعيل' با 
تا1يــد بر بهبود% شــرا�ط جســمان' اش حاال توصيــه ا% هم برا% 
مســئوالن ورزش 1شــور دارد و در مصاحبه با تسنيم م' گو�د: «از 
مســئوالن ورزش و روسا% فدراســيون ها خواهش م' 1نم در ا�ن 
شــرا�ط بيشتر رعا�ت 1نند، چرا 1ه در ا�ن دوران و شرا�ط' 1ه هر 
روز به دليل عدم رعا�ت ما شرا�ط بدتر م' شود، نياز% به برگزار% 

مسابقات و نشست ها% غيرضرور% نيست.»

ورزشکار پارالمپيکی که ٣ بار کرونا را شکست داد!
حامد امير% دووميدان' 1ار پارالمپي�' پرتاب نيزه با تا1يد بر ا�ن 1ه 
تا1نون ٣ بار به 1رونا مبتال شــده و آن را ش�ست داده به ا�سنا گفت: 
«تا1نون ٣ بار به بيمار% 1رونا مبتال شدم 1ه با 1م� ورزش توانستم 
آن را به زانو درآورم. برا% اولين بار در مسابقات جهان' امارات به 1رونا 
مبتال شــدم 1ه در آن زمان اطالع' نســبت به ا�ن بيمار% نداشــتم. 
حالم به حد% بد بود 1ه از شــروع مســابقات در بيمارســتان بستر% 
بودم اما با ا�ن حال توانســتم در پرتاب نيزه ر1ــورد ٢٨.٩٧ را به ثبت 
برسانم و به مدال طال برسم. دومين بار به صورت خفيi در فرورد�ن 
ماه امسال به ا�ن بيمار% مبتال شدم 1ه البته شرا�طم خيل' حاد نبود. 
سومين بار در شهر�ور امسال 1رونا را تجربه 1ردم ول' شرا�طم برا% 
سومين بار بســيار بد بود، به طور% 1ه ٨٠ درصد ر�ه خود را از دست 
دادم . در سومين بار مرگ را به چشمم د�دم و آرزو م' 1ردم ا% 1اش 
روز% برســد 1ه بتوانم �� ليــوان آب بخورم. گلو�م زخم شــده بود و 
واقعا نم' دانستم 1ه زنده خواهم ماند �ا خير. در عمرم چنين درد% را 
تحمل ن�رده بودم. خدا را ش�ر با آمپول ها% تقو�ت' 1ه به من تزر�ق 

شد، توانستم برا% سومين بار 1رونا را به زانو درآورم.»

اخبار چرخه انتخابی تيم هاى ملی کشتی در آستانه قهرمانی جهان عمال قابل اجرا نيست

باالخــره پــس از 1ــش و قوس ها% فــراوان 
اتحاد�ــه جهانــ' 1شــت' تصميــم گرفت 
مســابقات قهرمان' جهان از ٢٢ تا ٣٠ آذرماه به ميزبان' 
صربســتان برگزار شــود. تصميمــ' 1ه 1شــت' گيران و 
البتــه 1ادرهــا% فن' تيم هــا% مل' را غافلگير 1ــرد تا به 
فاصلــه ٤ روز از اعــالم رســم' ا�ــن خبر، ابتــدا غالمرضا 
محمــد% آزاد1اران را از ٢٥ مهــر در اردو% تيــم ملــ' به 
خط 1ند و با �� روز تاخير، شاگردان محمد بنا هم اولين 
مرحلــه اردو% آمادگ' تيم مل' فرنگ' پيش از حضور در 
مســابقات جهان' صربستان را اســتارت بزنند. آن هم در 
شــرا�ط' 1ه شيوع 1رونا پيش تر تمام اردوها% مل' را به 
تعطيل' 1شــانده بود و اخيرا با تالش هــا% عليرضا دبير 
رئيــس فدراســيون 1شــت'، دور رفت ليگ ها% 1شــت' 
آزاد و فرنگ' برگزار شــد تا دست 1م در شرا�ط' 1ه هنوز 
مشخص نبود سرانجام مسابقات جهان' چه خواهد شد، 
رقابت ها% ليگ مح�' شــود برا% ارز�اب' عيار مدعيان 
دوبنده تيم ها% مل'. برگــزار% ا�ن ليگ نصفه و نيمه نه 
تنها 1شت' گيران را در قالب �� رقابت به چالش 1شيد، 
بل�ه به 1م� سرمربيان تيم ها% مل' 1شت' آزاد و فرنگ' 
هم آمد تا آن ها 1ــه از نزد�� ليگ را ز�رنظر گرفته بودند 
و اســتعدادها را تــا حدود%، هرچند 1م شناســا�' 1رده 
بودنــد، حــاال با تصميــم ناگهانــ' اتحاد�ه جهانــ' برا% 
برگزار% مســابقات قهرمان' جهان، حداقل �� گام جلو 
باشــند. چرا1ه با توجه به فرصت تقر�با ٢ ماهه تا شــروع 
رقابت هــا% جهان'، قطعا ســرمربيان تيم هــا% مل' آزاد 
و فرنگــ' فرصــت مناســب' بــرا% اجرا�' 1ــردن چرخه 
انتخابــ' تصو�ب شــده در فدراســيون دبيــر را ندارند. با 
ا�ن حساب چاره ا% نيست بجز ا�ن 1ه 1ادر  فن' تيم ها% 
 �مل' با توجه به شناخت قبل' از شاگردانشان و نيز مح
اخيــر 1شــت' گيران در ليگ، دســت به انتخــاب تر1يب 
تيم  ها% مل' بزنند. با ا�ن حال شنيده م' شود 1ادرفن' 
تيم مل' 1شت' آزاد قصد دارد اول آبان ماه در ٣  وزن ٦٥، 
٧٤ و ٧٩ 1يلوگرم، رقابــت انتخاب' درون اردو�' برگزار 

1نــد؛ رقابتــ' با رعا�ــت قوانيــن اتحاد�ه جهانــ' (صبح 
وزن 1شــ' و ٢ ساعت بعد 1شــت') و با ٢ 1يلوگرم ارفاق 
وزن. ضمــن ا�ن 1ــه احتمال اضافه شــدن برخــ' اوزان 
پرمدع' د�گر به انتخاب' ها% درون اردو�' در اردوها% 
بعد% 1شــت' آزاد هم وجود دارد. درمورد 1شت' فرنگ' 
امــا هنوز هيچ گمانه زنــ' درخصوص برگــزار% انتخاب' 
مطرح نشــده. ا�ن درحال' اســت 1ه عليرضا دبير رئيس 
فدراســيون 1شــت' در لفافه تا1يد م' 1ند قصد ورود به 
مسائل فن' تيم ها% مل' را ندارد و فقط رئيس فدراسيون 
است نه ســرمرب'. او با اشاره به ا�ن 1ه مسئوليت ها را در 
بخش ها% مختلi تقســيم و تفو�ض 1رده، به سرمربيان 
و 1ادرها% فن' تيم ها% مل' هشــدار م' دهد  درنها�ت، 
آن ها هســتند 1ه با�د پاســخگو% عمل�رد نها�' باشند: 
« �ــ� چيــز را فرامــوش ن�نيــم 1ــه در دوره قبــل رئيــس 
فدراســيون هم ســرمرب' بوده و هم رئيس فدراسيون اما 
مــن فقــط رئيس فدراســيون هســتم و اگر قرار بــود همه 
1ارها را من انجام دهم 1ه د�گر وجود ســرمرب' و روسا% 

1ميته ها معن' نداشــت. در جلسه با سرمربيان �� چيز 
را اعــالم 1ــردم و آن ا�ن 1ه من خط مشــ' 1لــ' را اعالم 
1رده ام. پس مراقب باشيد خدا% نا1رده حق 1س' ضا�ع 
نگــردد، چرا1ه بــه عدالت در 1شــت' اعتقــاد دارم. تمام 
1ارها را به مسئوالن بخش ها% مختلi فدراسيون واگذار 
1ــرده ام و از آن ها توضيــح م' خواهــم، در بحث فن' نيز 
1ادر فن' و سرمربيان تيم ها% مل' با�د پاسخگو باشند و 
در نها�ت همه ما به جهت شفاف ساز% موظفيم به اصحاب 
رســانه و مردم پاســخ دهيم و مســئوليت �عن' پاســخگو 
بودن.» البته رئيس جوان گوش ش�سته ها توصيه ا% هم 
به برخ' 1شت' گيران' دارد 1ه ف�ر م' 1نند م' توانند از 
طر�ق حاشيه ساز% در فضا% مجاز%، صاحب دوبنده تيم 
مل' شــوند: «من در مسائل خيل' ر�ز نم' شوم. در مورد 
تيم ها% مل' نيز اعالم م' 1نم 1ه 1شت' گيران بشنوند. 
1شــت' گير با فضــا% مجــاز% قهرمــان نم' شــود و من 
توجه' هم به ا�ن گونه مسائل نم' 1نم. اما 1شت' گيران 
با توســل به فضا% مجاز% و دادن خط و خطوط به دنبال 

ورود به تيم مل' نباشــند، بل�ه با�د با عمل�ردشــان رو% 
تشــ� صاحب پيراهن تيم مل' شــوند، نه حاشيه ســاز% 
در فضــا% مجــاز%! 1شــت' گير با�د در تشــ� حقش را 
بگيرد و بيا�د بيرون. اگر 1س' ببرد چه 1س' م' خواهد 
حقش را بخورد؟ قطعا نم' شــود با توســل به صفحه ها% 
مجــاز% عضو تيم مل' شــد! 1شــت' گير% بيا�ــد بگو�د 
مــن در مســابقات جهانــ' قزاقســتان، رقابت هــا% جام 
تخت'، مســابقات قهرمان' آســيا در هند و تورنمنت ها% 
بين الملل' و رقابت ها% ليگ نتيجه گرفته ام و اردو دعوت 
نشــده ام، حق با اوست. اما چند نفر% 1ه اعتراض دارند، 
عمل�ردشان مشخص اســت ول' بهانه شان ا�ن است 1ه 
م' گو�ند با اختالف 1م باخته ا�م.» با تمام ا�ن اوصاف اما 
دبير قبول دارد 1ه در فرصت 1م باق' مانده تا مســابقات 
جهان'، اجرا% 1امل چرخه انتخاب' مم�ن نيســت: «به 
شخصه به ا�ن چرخه معتقدم اما اجرا% آن به ٦ ماه زمان 
نيــاز دارد ول' در حال حاضر 1ه بــرا% اولين بار در تار�خ 
اتحاد�ــه جهان' ٢ ماه قبــل از برگزار% مســابقات اعالم 
به انجام شــدن آن م' 1ند، با�د تدبير د�گر% اند�شــيده 
م' شــد، چرا 1ه ما زمــان نداشــتيم و تا ١٥ آبــان ماه با�د 
اســام' تيم مل' بــه اتحاد�ه جهانــ' اعالم شــود و قطعا 
مسابقات انتخاب' درون اردو�' نيز خواهيم داشت. البته 
در 1شت' آزاد در ٣ وزن چند�ن 1شت' گير وجود داشتند 
و به دليل 1مبود جا و رعا�ت پروت�ل ها% بهداشــت' با�د 
تعداد نفرات دعوت شــده 1متر م' شــد و به خاطر همين 
انتخاب' ا�ن اوزان زودتر برگزار م' شــود اما در مورد سا�ر 
1شت' گيران 1ادر فن' صالح دانست تا 1شت' گيران را 
در �� مرحله اردو ز�ر نظر داشــته باشــد تــا از نظر بدن' و 
فن' در شرا�ط بهتر% بتوانند به رقابت انتخاب' بپردازند.» 
گفتن' اســت اردوها% تيم مل' 1شت' درحال' آغاز شد 
1ه آزاد1اران و 1ادرفن' پنج شــنبه گذشــته تســت 1رونا 
دادند و تســت تمام' نفرات هم منف' اعالم شــد. ضمن 
ا�ن 1ه نفرات دعوت شده به  اردو% تيم مل' تا پا�ان روز ٨ 

آبان ماه 1امال قرنطينه خواهند بود.

دبير: با توسل به صفحه هاى مجازى عضو تيم ملی نمی شوید!

از جملــه افــراد% بــود 1ــه در نشســت هم اند�شــ' 
روســا% فدراســيون ها% ورزشــ' بــا نوبخــت رئيس 
سازمان برنامه و بودجه، صحبت  1رد. او بعد از تا1يد 
بــر مشــ�ل بودجه 1ــه مشــ�ل همه فدراســيون ها% 
ورزشــ' اســت، نداشــتن ســالن اختصاصــ' بــرا% 
تمر�ن مل' پوشــان شمشــيرباز% را ��' از مهم تر�ن 
مشــ�الت ا�ــن رشــته خوانــد. رشــته ا% 1ــه پــس از 

1ســب ســهميه المپيــ� تيم'، بــرا% اولين بــار در 
تار�ــخ شمشــيرباز% ا�ــران، 1ار% 1رد 1ارســتان. با 
ا�ن حــال امــا مشــ�ل د�ر�نه ا�ــن رشــته همچنان به 
قــوت خــود باقــ' اســت و حت' بعــد از مطرح شــدن 
موضوع در مجمع ســاليانه هم تغيير% حاصل نشده. 
بخصــوص با اتفاق' 1ه اخيرا افتــاده، از نظر باقرزاده 
نه تنها شمشــيرباز%، بل�ه 1ليه رشــته ها% ورزشــ' 

با�ــد قيد ســالن آزاد% را برا% هميشــه بزننــد. او در 
تشــر�ح ماجرا به ا�ســنا م' گو�د: «آقــا% دبير رئيس 
در  1ــه  شمشــيرباز%  ســالن  1شــت'،  فدراســيون 
مجموعــه آزاد% اســت را بازســاز% اساســ' 1رده و 
ف�ر م' 1نيد بــا هز�نه ميليارد% 1ــه انجام داده اند، 
ا�ن ســالن را به مــا تحو�ل م' دهند؟ نــه تنها ما بل�ه 
فدراســيون ها% د�گر هم 1ه دنبال آن ســالن بودند، 

با�ــد قيــدش را بزننــد. آقــا% عل' نژاد(معــاون وز�ر 
ورزش) بــرا% حل مشــ�ل ســالن ما اســتقبال 1رد. 
��ــ'، ٢ ســالن را مد نظر دار�ــم 1ه ��ــ' از آن ها در 
ورزشگاه شــهيد 1شور% اســت. قرار است حضور% 
بــا عل' نــژاد صحبت 1نم و او قول 1م� داده اســت. 
ســقi ســالن' 1ه م' خواهيم نياز نيســت حتما  ١٣ 

متر باشد و فقط با�د سالن آبرومند% باشد.»

باقرزاده: همه باید قيد سالن آزادى را بزنيم!  �نا�ه رئيس فدراسيون شمشيرباز� به رئيس �شت�
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رقابت آسيایی سرخابی را شجاع برد!
�نفدراسيون فوتبال آسيا با پا�ان مرحله نيمه نها�� ليگ 
قهرمانان غرب آسيا ٢٠٢٠ اقدام به انتخاب بهتر�ن گل 
ا�ن رقابت ها �رد و ١٠ باز�0ن را در نظرسنج� خود قرار 
داد از جمله گل شــجاع خليل زاده، مدافع پرسپوليس به 
تيم الشــارجه امارات، گل شيخ د�اباته، مهاجم استقالل 
به االهل� عربســتان و گل رضا ميرزا��، باز�0ن سپاهان 
به الســد قطر. در پا�ان ا�ن نظرســنج� خليل زاده موفق 
شــد عنوان بهتر�ن گل منطقــه غرب را با ٤٨درصد آرا از 

آن خود �ند. شيخ د�اباته هم با ٣٤درصد آرا دوم شد.
پيشنهاد وسوسه انگيز براى ستاره استقالل

 P� ا�ــن روزها با پيشــنهاد وسوســه انگيز Sقا�د Sمهــد
تيــم قطــرS روبه رو شــده �ه مبلــغ پيشــنهاد ٢ميليون و 
٧٠٠هــزار دالر اســت. از ا�ن مبلغ حداقــل �P ميليون 
صــدور   Sبــرا اســتقالل  باشــگاه  بــه  دالر  ٧٠٠هــزار  و 
رضا�ت نامــه قا�ــدS اختصــاص پيدا خواهد �ــرد؛ �عن� 
چيزS حدود ٥٠ميليارد تومان! برخ� مد�ران استقالل 
با فروش قا�دS براS حل مشــ0الت مالــ� راض� بودند 
امــا برخ� د�گر به شــدت بــا ا�ن مســئله مخالفت �ردند 
تا جا�ــ� �ه اســماعيل خليــل زاده، رئيــس هيئت مد�ره 
باشــگاه اســتقالل در صفحــه شــخص� اش اعــالم �ــرد 

قا�دS فروش� نيست.
اشکان دژاگه سه شنبه در تمرین تراکتور 

طبق اعالم مد�رعامل باشــگاه ترا�تور، اشــ0ان دژاگه از 
روز سه شــنبه ا�ن هفته در تمر�ن ترا�تــور حاضر خواهد 
شــد. عليپور، مد�رعامل باشگاه ترا�تور پس از گفت وگو 
با دژاگه اعالم �رد �ه ا�ن باز�0ن قرار بود هفته گذشــته 
بــه ا�ران برگــردد اما بــه دليــل محدود�ت هاS ســفر در 
شــرا�ط �رونا، بازگشــت او به تاخير افتاده است. عليپور 
همچنين از پيگيرS باشگاه براS حضور ٢ �اپيتان د�گر 

تيم در تمر�نات ط� هفته جارS خبر داد.

رویارویی ایران با بوسنی یا پاناما
تيــم ملــ� فوتبــال ا�ــران بعــد از ســرمربيگرS دراگان 
اســ0وچيچ تنها �P بــازS آن هم د�ــدار تدار�ات� مقابل 
ازب0ســتان انجام داده اســت. قرار بود هفته گذشــته تيم 
مل� �شــورمان با تيم مل� مال� در تر�يه بازS �ند �ه به 
دليل ابتالS باز�0نان مال� به �رونا ا�ن مسابقه لغو شد. 
فدراسيون فوتبال در حال حاضر پيشنهادات� براS انجام 
بــازS تدار�اتــ� در مــاه نوامبر(آبان) در�افت �ــرده و در 
حال بررس� ا�ن پيشنهادات اســت. دراگان اس0وچيچ، 
سرمرب� تيم مل� فوتبال ا�ران تا�يد �رد �ه ا�ران در حال 

حاضر ٢ پيشنهاد براS بازS با بوسن� و پاناما دارد.

پس از پا�ان �افتن قرارداد قرض� محمد نادرS با پرســپوليس، مد�ران باشــگاه تما�ل� 
بــراS تمد�د قرارداد با او نشــان ندادند و او هم با مد�ران اســتقالل براS حضور در ا�ن 
تيم گفت وگو �رد. پس از رسانه اS شدن مذا�ره نادرS با استقالل، مد�ران پرسپوليس 
با نادرS تماس گرفتند اما او تماس مد�ران پرســپوليس را ب� پاســخ گذاشت. حاال خبر 
م� رســد در تمــاس رغبت�، عضــو هيئت مد�ره پرســپوليس با نــادرS، او بــراS تمد�د 
قــراردادش پالس هــاS مثبت� فرســتاده و احتمال ماندن وS در ا�ن تيــم افزا�ش �افته 
است. در ا�ن صورت استقالل� ها هم با�د به ف0ر برگرداندن هرو�ه ميليچ، مدافع چپ پا 
 Sدر پرسپوليس گز�نه مناسب� برا Sروات شــان باشــند چون در صورت ماندن نادر�و 

جانشين� ميليچ ندارند.

مد�ران باشــگاه پرســپوليس پس از فســخ قرارداد از ســوS شــجاع خليل زاده به دنبال 
مذا�ره و جلب رضا�ت ا�ن باز�0ن براS بازگشــت به جمع سرخ پوشــان هســتند و بارها 
در مصاحبه هــاS خــود تا�يــد �رده اند خليل زاده در جمع سرخ پوشــان باقــ� م� ماند. 
در همين زمينه قرار اســت مهدS رســول پناه با شــجاع خليل زاده و مد�ربرنامه هاS ا�ن 
باز�0ن نشســت� برگزار �ند تا در صورت توافق، ا�ن مدافع مل� پوش قرارداد جد�دS با 
سرخ پوشان امضا �ند. خليل زاده �ه گفته م� شود با پيشنهاد جدS از ليگ قطر مواجه 
شده، درخواست افزا�ش رقم قرارداد را دارد و طبق اخبار برخ� منابع نزد�P به باشگاه 
 Sاش از باشگاه قطر Sميليون و ٢٠٠هزار دالر P� سوم پيشنهاد P� رقم درخواست� او

است �ه به عبارت� ٦٠٠هزار دالر و با دالر ٣٢هزار تومان� حدود ٢٠ميليارد م� شود!

نشست پرسپوليس� ها با شجاعچراغ سبز نادر� به پرسپوليس
مصاف پرســپوليس و نما&نده شــرق آسيا؛ 

٢٩ آذر در دوحه 
قطر ميزبانی فينال ليگ قهرمانان را 

هم گرفت
به دنبــال برگزارS موفقيت آميــز ٣٥ بازS در 
٤ گــروه ليــگ قهرمانــان آســيا(منطقه غرب) 
در ٢٠ روز و در ٤ اســتاد�وم، �نفدراســيون 
فوتبال آسيا ٤٦ بازS مراحل گروه� و حذف� 
ليــگ قهرمانان آســيا(منطقه شــرق) را نيز در 
حد فاصــل روزهاS چهارشــنبه ٢٨ آبان(١٨ 
نوامبر) و �P شــنبه ٢٣ آذر(١٣ دســامبر) در 
دوحــه برگزار م� �ند. بد�ــن ترتيب قطر در ٢ 
فاصلــه زمانــ� ٢٠ و ٢٦ روزه ٨١ بــازS ليگ 
قهرمانــان آســيا در ٢ منطقــه غرب و شــرق را 
برگزار خواهد �رد تا ٢ فيناليست ا�ن رقابت ها 
راهــ� بــازS سرنوشت ســاز در روز شــنبه ٢٩ 
آذر شــوند. پرســپوليس ا�ران و نما�نده شرق 
فصــل  ا�ــن  د�ــدار  هشــتاد ودومين  در  آســيا 
ليگ قهرمانان آســيا �ه در خــاu قطر برگزار 
م� شــود، قهرمان فصل ٢٠٢٠ ا�ن مسابقات 
 Sه دولت ها�نند. در حال� �را مشــخص م� 
اجــازه  آســيا  شــرق   Sشــورها� از   Pهيچ �ــ
برگزارS حت� �P بــازS از ا�ن رقابت ها را در 
 Sخودشــان نــداده بودند، قطر بــا اجرا uخا
سخت تر�ن پروت0ل هاS بهداشت�، در اختيار 
قرار دادن ٣ استاد�وم جام جهان� ٢٠٢٢ قطر 
و همچنين استاد�وم  جاســم بن حمد(السد)، 
ام0انات تمر�ن� �ــه براS جام جهان� ٢٠٢٢ 
تاسيس شــده اند و مهمتر�ن مسئله در اختيار 
قــرار دادن تمام ام0انات پزشــ�0 �شــور، در 
عمل ليــگ قهرمانــان آســيا فصــل ٢٠٢٠ را 
نجات داد تا فوتبال باشــگاه� هم در شــرق و 
هم در غرب قاره آسيا مجددا از سر گرفته شود. 
از ســرگيرS مســابقات ليــگ قهرمانان آســيا 
در غرب و شــرق آســيا به �نفدراسيون فوتبال 
آسيا �مP �رد تا به تعهدات خود در قبال ١٢ 
شــر�ت حام� مالــ� و شــب0ه هاS تلو�ز�ون� 
تحــت قــرارداد خــود، عمــل �نــد. در صورت 
عــدم اجراS تعهــدات اجرا�� ا�ن مســابقات، 
�نفدراســيون فوتبــال آســيا درآمد خــود را از 
ا�ن رقابت ها از دســت م� داد. در ا�ن شــرا�ط 
تيم هاS شــر�ت �ننده از جمله پرسپوليس و 
 Sه برا�را  S٣ نما�نــده د�گر ا�ران نيز جوا�ــز
شر�ت در ا�ن مســابقات در�افت م� �ردند را 

به دست نم� آوردند.

شفر و برانکو در آستانه 
تسویه، ستاره ها در انتظار

دردسرها� مشتر1 سرخاب�

و   پرســپوليس  باشــگاه   ٢
در  روزهــا  ا�ــن  اســتقالل 
 Sمخمصه عجيبــ� گرفتار شــده اند و برا
فــرار از جرا�م و تنبيهات شــد�دتر فيفا به 
خاطر پا�ــان مهلت پرداخــت طلب بران0و 
 Sو شــفر ســخت در تــالش و ت0اپــو بــرا
پرداخــت طلب ا�ن ٢ مرب� خارج� شــان 
هستند؛ تالش� �ه اوال با�د زودتر صورت 
م� گرفــت تا �ار به تهد�ــد و ضرب العجل 
فيفــا ن0شــد و بــه خاطر بــازار آشــفته، ارز 
طلــب چنــد برابــر نشــود و دومــا در ا�ــن 
مقطــع فرصت بيشــترS صــرف تقو�ت ٢ 
تيــم و رتــق و فتــق امور مربــوط بــه اردو و 
آماده ســازS و نقل وانتقاالت م� شــد. در 
چند روز اخير طلب بران0و و شــفر در صدر 
 Sاخبار ورزش ا�ران قرار داشــته و نقد ها
�ارشناســ� هــم خالصه شــده در تحليل 
پيامدهاS احتمال� عدم پرداخت به موقع 
طلــب ا�ن ٢ مربــ� خارجــ�. در چند روز 
گذشــته مســئوالن هر ٢ باشــگاه به دليل 
تحر�م هــاS بان�0 از راه هاS مختلy پول 
را به حســاب بران0و و شــفر وار�ز �رده اند 
اما هنوز تسو�ه حســاب با آنها �امل نشده 
اســت. در مورد ســرمرب� ســابق و آلمان� 
اســتقالل حت� ٦٣هزار دالر د�ر�رد هم 
به طلب ٥٥٠هزار دالرS اش اضافه شده 

�ــه ظاهــرا حاصــل ب� تدبيــرS مد�ر�ت 
قبل� اســت و ســعادتمند در ا�ن مورد هم 
گاف داده اســت! در حال حاضر �P سوم 
طلب شــفر در تر�يه و توســط خليل زاده، 
عضــو هيئت مد�ــره باشــگاه اســتقالل به 
حســاب ا�ن مرب� وار�ز شــده و مابق� هم 
ط� چند روز آ�نده پرداخت م� شــود. در 
مــورد طلب بران0ــو هم طبــق تا�يد و�يل 
او ٧٥درصــد مطالبات او وصول شــده اما 
موضوعــ� �ه دربــاره بران0ــو �م� نگران 
�ننده است پا�ان مهلت تعيين شده فيفا و 
اظهارنظر و�يل اوست. دار�و بوشيچ گفته 
است: «م� توانم تا�يد �نم �ه تا ا�ن لحظه 
٧٥درصــد مطالبــات بران0ــو ا�وان0وو�چ 
پرداخــت شــده. به فيفــا اطــالع دادم �ه 
پرسپوليس تا به حال چقدر پرداخت �رده 
 Sاســت. اميــدوارم بتوانيــم از مجازات ها
د�گر جلوگيرS �نيم اما شما م� دانيد �ه 
ا�ن دست ما نيســت و همه چيز در اختيار 

فيفاست.»
  

صرفنظر از ا�ن ٢ دردسر بزرگ، سرخاب� 
نگران� هــاS د�گرS هــم دارند �ــه البته 
در شــرا�ط عادS جــزو اولو�ت هــا بود اما 
حاال بســتگ� به تسو�ه حســاب با بران0و و 
شــفر دارد! هرچند اســتقالل� ها توســط 

خليــل زاده و نه هوادار متمول شــان طلب 
٣١٥هزار دالرS شــيخ د�اباته را داده اند 
و او هم اعالم �رده به جز مش0ل قرنطينه 
مش0ل� براS بازگشت به ا�ران و استقالل 
نــدارد امــا وضعيت علــ� �ر�م�، ســتاره 
مل� پوش شــان مشــخص نيســت و هرو�ه 
ميليچ هــم چندصدهــزار دالر طلب دارد 
 Sه هنوز پرداخت نشــده و شــا�د به زود�
دســت به شــ0ا�ت ببرد. در اردوگاه سرخ 
هم شــجاع خليــل زاده، مدافــع مل� پوش 
و بشــار رسن، ســتاره عراق� ســاز جدا�� 
�ــوu �رده اند �ــه البته در مورد شــجاع 
خيل� هــا معتقدند پيشــنهاد قطرS اهرم 
از  گرفتــن  امتيــاز   Sبــرا اســت   Sفشــار
پرسپوليس چرا�ه او م� خواست به همان 
انــدازه �ــه بــه بران0ــو و د�گــران اهميت 

داده اند به او هم بها م� دادند و در اولو�ت 
بود. بشــار رســن هــم پيشــنهاد ٣ميليون 
دالرS دارد و پيشــنهاد داده ٥٠٠هزار به 
پرســپوليس بدهد و رضا�ت نامه بگيرد اما 
مد�ران پرسپوليس در آخر�ن جلسه خود 
با بشــار رســن به ا�ــن باز�0ــن گفته اند او 
نيز مانند عليرضــا بيرانوند ا�نون قرارداد 
٣ســاله خود با تيم القطر را امضا �ند ول� 
در نيم فصــل از جمــع سرخ پوشــان جــدا 
شــود و به ا�ن تيم قطرS بپيوندد. باشگاه 
پرسپوليس قصد دارد با ا�ن پيشنهاد بشار 
رسن را تا نيم فصل و فينال ليگ قهرمانان 
آســيا در اختيار داشــته باشــد و ســپس با 
فــروش او به تيــم قطــرS درآمدزا�� �ند 
امــا هنوز هافبــP عراقــ� جواب� بــه ا�ن 

پيشنهاد نداده است.
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