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رهبر انقالب با بیان این که »مذاکره برای رفع تحریم به نتیجه ای نرسید«،تبیین کردند:

معیشت مردم حقاً دچار تنگنا شده است
 مشکل اقتصاد کشور نداشتن یا ندانستن راهکار نیست

 بلکه همت،  شجاعت و پیگیری جدی نیاز است



شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا هماهنگ می شود؟ 

رهبر انقالب روز گذشته در دیدار اعضای شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی قوا که با حضور سران 
سه قوه و چهره های موثر قوا در مسائل اقتصادی 
بــرگــزار شــد، ضمن تبیین برخی الــزامــات این 
مرکز مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور، نکاتی را 
درباره راهکارهای مواجهه با مشکالت اقتصادی 
بیان فرمودند. در شرایطی که انبوه مشکالت 
ساختاری اقتصاد ایــران و چالش های روزانــه و 
متعدد خود را بیش از هر چیز دیگر در چهره تورم 
ایشان  ــد،  ده می  نشان  فعلی  افسارگسیخته 
اعـــالم کــردنــد: »کــارشــنــاســان بـــرای مشکالت 
دارنــد  مشترکی  راهکارهای  کشور  اقتصادی 
راهکار  ندانستن  یا  نداشتن  مشکل،  بنابراین 
اهتمام  و  شجاعت  همت،  نیازمند  بلکه  نیست 
جدی و پیگیری هستیم.«این بیان رهبر معظم 
انقالب را اگر در کنار مجوزی که ایشان دو سال 
قبل برای راه اندازی این شورا صادر کردند، قرار 
دهیم، مشخص می شود که از منظر اختیارات 
قانونی، هرگونه همراهی بــرای تصمیم گیری 

درباره مسائل اقتصادی به این شورا سپرده شده 
است. شورایی که می تواند با هماهنگ کردن سه 
قوه، تصمیمات اقتصادی را فارغ از بوروکراسی 
معمول بین دستگاه ها و قوا اتخاذ کند. اتفاقا از 
ظرفیت همین شورا برای کمک به بانک مرکزی 
در مدیریت بازار ارز در سال 97 و 98 استفاده شد. 
برخی دیگر از تصمیمات نیز اگرچه به شکل غلط یا 
با نحوه اجرای نادرست توسط این شورا اتخاذ شده   
اما در مجموع مشخص شده است که با وجود این 
شورا، برای رفع مشکالت اقتصادی نیازی به طی 
مسیر معمول بوروکراتیک و پیچیده فعلی بین قوا 
و دستگاه ها نیست.با این حال دقیقا در شرایطی 
که از ابتدای امسال این مشکالت ظهور و بروز 
بیشتری یافت، کارکرد این شورا کم رنگ تر شده 
است و جلسات آن با فاصله زمانی بیشتر برگزار 
می شود. این در حالی است که فهرست مفصلی از 
دستورکارهای فوری برای این شورا می توان قائل 

بود که باید در دستور کار قرار می گرفت:
-هماهنگی برای کسری بودجه امسال و بودجه 

سال آینده
به  نفت  فـــروش  طــرح  جهت  در  -هماهنگی 

پاالیشگاه های داخلی یا اوراق پیش فروش نفت
-طــرح ها و لوایح مــوازی دولــت و مجلس برای 
تغییر در قانون مالیات ها و گنجاندن پایه های 
مالیاتی جدید از جمله مالیات بر مجموع درآمدها 

و مالیات بر عایدی سرمایه
-ناهماهنگی در درون دولت برای ترخیص کاالها 
از گمرک و رفع مشکالت تامین ارز این کاالها

- اختالف نظر دولت و مجلس در تامین منابع 
بــرای طرح تامین کاالهای اساسی و همزمان 
کمک معیشتی مطرح شده از سوی دولت برای 

افراد فاقد درآمد ثابت به دلیل تعطیلی کرونا
و ...

در این میان مورد آخر مسئله قابل تاملی است 
و نشان می دهد چگونه فضای بین قوا به جای 
هماهنگی تبدیل به ناهماهنگی می شود و در 
شرایطی که با وجــود کسری بودجه، ضــرورت 
حمایت از معیشت خانوارها کامال احساس می 
شــود، مسئله ای به ایــن فوریت دچــار اختالف 
بین قوا می شود. در صورتی که این امکان وجود 
داشــت و حتی اکنون نیز وجــود دارد که بتوان 
همه این طرح های معیشتی را یکپارچه و در یک 
قالب درآورد.در هر صورت اکنون اقتصاد ایران 
در شرایطی قرار دارد که به دلیل تورم باال و فشار 
سنگین روی معیشت عموم مردم، انتظارات جدی 
برای تصمیمات اقتصادی فوری و هماهنگ وجود 
دارد و هر گونه تعلل در این هماهنگی، از جمله 
تاخیر در برگزاری منظم جلسات شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی و هرگونه تاخیر در تعیین 
تکلیف مــوارد اختالفی و تصمیمات ضــروری 
موجب می شود تا اقتصاد خانوارها آسیب بیشتری 
ببیند. لذا هر سه قوه باید از فرصتی که رهبری 
انقالب برای هماهنگ تر کردن ستاد هماهنگی 
اقتصادی ایجاد کردند، استفاده کنند و هرچه 
سریع تر سازوکارهای فعال تر کردن و اثربخش تر 

کردن این شورا را مدنظر قرار دهند.
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در ایــن وضعیت که همه در ایــن مملکت  •
دنبال چاپیدن یکدیگرند، صاحبخانه من اول 
سال 400 هزار تومان از اجاره ام کم کرد. ماه 
پیش هم اعالم کرد که چون خانه در دست 
ورثه است،  وراث با هم تصمیم گرفته اند که تا 
آخر سال اجاره ای دریافت نکنند . چاپ کنید 
تا الگویی باشد برای دیگران که فکر می کنند 

زندگی در این دنیا باقی است .
 چند روز است که تلفن های منطقه ثامن  •

به دلیل سرقت کابل، قطع است. مخابرات 
هم می گوید تا تامین اعتبار باید صبر کنید. 
با بچه های دانش آموز ودانشجو چطور بدون 
اینترنت سر کنیم؟ لطفا کمی سریع تر اقدام 
به رفع خرابی کنید. اینترنت این روزها از نان 

شب واجب تر شده.
 آقایان مسئولین از خــواب بیدار بشید و  •

فکری به حال این گرونی ها بکنین. به خدا 
دیگه خسته شدیم. حقوق یه کارگر در سال 
یک بار افزایش پیدا می کنه اما اجناس در روز 

دو بار گرون تر می شه! این عدالت است؟!
 دیروز مرغ کیلویی 40هزار تومان خریدم.  •

یکی گرفتم و شد 91هزارتومان!
است  • مدتی  هستم.  بیمارسرطانی  یک   

که خانواده ام چیزی بــرای خــوردن ندارند 
و چیزی نمی گویند. امشب رفتم داروخانه 
شربت 10۶ هزارتومانی ۵10 هزارتومان 
شده من باید چه کارکنم؟ به کی بگم و به کجا 

پناه ببرم؟ مردم کمکم کنید....
خــدا پــدر آن معلم محترم اندیمشکی را  •

بیامرزد، واقعا بخشیدن آن همه پول دل شیر 
می خواهد. به شخصه هرچه تأمل کردم با 
خودم دیدم از من چنین عملی بر نمی آید. 
برای سالمتی این معلم محترم و شادی روح  

پدر بزرگوارشان لطفا صلواتی بفرستیم.
 اطالعیه تاریخی آخــونــد خــراســانــی در  •

ــود. لطفا به تفسیر  روزنــامــه بسیار عالی ب
ــروزی این نامه نیز در گزارشی متعاقب  ام
بپردازید که ترجمه این نامه به نظر مفید 

خواهد بود.
به مطب پزشکی مراجعه کردم. جلوی میز  •

منشی نوشته ای زده بودند مبنی بر این که 
به دستور وزارت بهداشت برای جبران هزینه 
های کرونایی از جمله ماسک و دستکش و 
الکل 10 هــزار تومان باید اضافه بر ویزیت 

پرداخت شود. لطفا پیگیری کنید.
دیروز پیامک اومده از پلیس راهور که من  •

در محور خمین به خوانسار ساعت 1۵:30 
تخلف تردد کرونایی مرتکب شدم. شماره 
پالک ماشینمم تو پیامک هست. درحالی که 
من مشهد هستم و اصال امروز از خونه بیرون 
نرفتم، چه برسه به این که از شهر بخوام خارج 
بشم. واقعا چطور می شه سیستم همچین 
اشتباهی بکنه؟ حاال جریمه رو کی می خواد 

پرداخت کنه تو این شرایط بد اقتصادی؟
ــت پــدر ملت اســت و کمک ایــن معلم  •  دول

اندیمشکی به دانش آموزان مثل کمک یک 
فرزند به پدرش است. اگر همه سرمایه داران 
دســت خیر به اقشار بی بضاعت داشتند و 
در این بحران گرانی ناشی از کرونا یاریگر 
دولت بودند آن وقت می شد امید داشت که با 
همیاری ملت و همکاری با دولت این کابوس 
فقر و گرانی و این ویروس منحوس کرونا را 

ریشه کن کنیم.
 کاهش تعداد اتوبوس ها باعث شلوغی  •

ــد شــده ومسئله  اتــوبــوس هــای شرکت واح
بــی دلیل آن هــا در شلوغی  عجیب تاخیر 

صبحگاهی است.
 آقایان محترم همان کاالبرگ توانست ما را  •

از تبعات جنگ تحمیلی تا حدودی حفظ کند 
و اکنون هم در جنگ اقتصادی آمریکا علیه 
ایــران که به زعم خودتان شدیدتر از جنگ 
تحمیلی است کاالبرگ، کار ساز خواهد بود و 
تا حدودی می تواند جلوی احتکار کاال توسط 

دشمنان نظام را بگیرد.
 االن طــال فــروشــی هــا رو کــامــل تعطیل  •

کردند اگر کسی بخواد پس اندازش رو برای 
کار واجــب به پول تبدیل کنه باید چی کار 
کنه؟ مثال کسی که کارش در بیمارستان و 

حسابداری گیر کرده باید چی کار کنه؟
تو رو خدا به مسئوالن بنیاد شهید بگید  •

پاداش پایان خدمت ما خانواده ها رو پرداخت 
کنند. تا کی ...؟ می گن تمام معوقات و 
طلب های خانواده ایثارگران و شهدا پرداخت 

شده!
تیتر زدین لبنیات و گوشت نیاز به مدیریت  •

جدی دارد! ببخشید کجا نیاز به مدیریت جدی 
نــداره؟ آیا جایی هست توی کشور که نیاز به 
مدیریت جدی و باغیرت وخدا ترس نداشته 
باشه؟ وقتی خدا فقط در زبان مدیران هست نه 
در وجدان و قلبشان از این بدتر هم خواهد شد.

دولت برای یک هفته یا دو هفته کال تعطیل  •
کند. وقتی ادارات و بانک ها باز هستند حتی 
با این که کارمندان ۵0 درصــد هم سرکار 
بیایند، مشکلی حل نمی شــود. اتفاقا این 
کاهش کارمندان باعث ازدحام ارباب رجوع 

می شود.
 المــپ خریدم 30 هــزارتــومــان. ۵0 متر  •

آن طرف تر همان المپ را 2۵ هزارتومان 
ــرا گـــران فــروشــی  ــت. گفتم چـ ــروخ ــی ف م
می کنی؟ گفت مملکت که نه نظارتی داره 
نــه تــعــزیــرات شکایت هــم بکنی هیچ کس 

رسیدگی نمی کنه. ...
 متاسفانه بعد از شروع کرونا خیلی از جوان  •

ها به ویژه شاغالن اقدام به کشیدن تریاک 
کرده اند، از مدیران و مسئولین خواهش می 
کنم ترتیبی اتخاذ کنند که این معضل در آینده 

به مشکالت مملکت اضافه نشود.
چرا بعضی از مدیران در مناطقی که در  •

وضعیت قرمز کــرونــایــی قــرار دارنـــد برابر 
کلیه  و  کنن  نمی  اقـــدام  دستورالعمل ها 
کارکنان را مجبور می کنن همه روزه سر کار 

حضور داشته باشن؟
این نوع وقف معلم اندیمشکی جای تحسین  •

داره چرا که ایشان ارث پدری اش را که جزو 
ــوده صــرف چنین  امــوال مــازاد بر نیازش ب
کارهای خیرخواهانه ای کرده و ثواب دنیا 
و آخرت را نصیب خود و پدرش کرد. چقدر 
خــوب بــود ضمن مصاحبه بــا یــک روحانی 
مطلبی هم دربــاره عمل خیرخواهانه وقف 

چاپ می کردید.

پاسخ  های ملک  زاده به چند پرسش  و انتقاد
درحضور رئیس جمهور با ایمنی گله  ای مخالفت کردم، از همه بیماران برای تست دارو رضایت نامه گرفته شد

پس از استعفای »رضا ملک  زاده« معاون تحقیقات 
و فناوری وزارت بهداشت، برخی انتقادها درباره 
عملکرد او در دوران کرونا مطرح شد و عده ای نیز 
سواالتی را  در خصوص انجام آزمایش داروهای 
خارجی روی بیماران کرونایی مطرح کردند. این 
اتفاق در روزهای سخت مقابله با کرونا، واکنش 
های متعددی داشت و تازه ترینش، صحبت های 
روز گذشته سخنگوی دولت بود. »علی ربیعی« در 
این باره گفت: »من این اختالف را یک امر طبیعی 
و کارشناسی می دانم هر چند بهتر بود در عرصه 
عمومی این مسائل بیان نمی شد. وزارت بهداشت 
یک وزارتخانه علمی است و در اوج پاندمی کرونا 
اختالف سیاستی و مدیریتی پیش می آید و نباید 
آن را سیاسی کرد«. اما چند روز بعد از این استعفای 
جنجالی، معاون مستعفی روز گذشته در نامه ای به  
پنج سؤال مطرح  شده در بیانیه بسیج دانشجویی 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور پاسخ داد که 

مهم ترین بخش های آن را می خوانید:

متن سخنرانی هایم موجود است   
وی دربــاره انتقادها از مشاوره های کرونایی او 
در ستاد ملی مقابله با کرونا گفته است: »جناب 
رئیس جمهور فقط دوبار از این جانب برای شرکت 
و سخنرانی در ستاد کرونا دعوت به عمل آوردند 
که متن کامل سخنرانی این جانب موجود است 
و اتفاقا در هر دو سخنرانی ضمن توضیح مفهوم 
ایمنی جمعی)گله ای( به طورکامل با آن مخالفت 
و توصیه اکید کردم که باید پیشگیری برنامه اصلی 
باشد«.معاون مستعفی وزیر درباره تست داروهای 
خارجی کرونا روی بیماران هم این پاسخ را داده 
است: »برخالف شبهاتی که در فضای مجازی مطرح  
شده از همه بیماران شرکت کننده در این مطالعه 
است.  شــده  کسب  آگاهانه  رضایت  بین المللی 
رضایت نامه به طور دقیق به فارسی ترجمه و عوارض 
احتمالی همه دارو ها نیز در آن ذکر شده بود. برای 
کلیه بیماران یا همراهان ایشان، مطالعه به  طور 
شفاهی و کتبی توضیح داده شده است. درضمن، 

هیچ هزینه ای بابت این دارو ها از بیماران دریافت 
نشده و دارو ها به طور رایگان توسط سازمان جهانی 

بهداشت برای این مطالعه فراهم شده است«.

پاسخ به مواضع درباره طب سنتی   
بخش دیگر دفاعیات ملک زاده درباره نقدها به 
مواضع او درباره طب سنتی است: »این جانب، 
ترویج هرگونه روش درمانی بــدون شواهد را 
راستای  در  و  غیراخالقی  و  غیرعلمی  ــاری  ک
تضییع حقوق شهروندی می دانم و در این زمینه 
تفاوتی بین مداخالت سنتی و غیرسنتی وجود 
ندارد.... اما حمایت و تشویق پژوهش های مرتبط 
با تولید شواهد به  طور کلی و در همه زمینه ها 
مورد تاکید ویژه معاونت تحقیقات و فناوری ستاد 
وزارت بهداشت بوده است. به طوری که تاکنون 
بیش از 2۶ هــزار کارآزمایی بالینی در سامانه 
کارآزمایی های بالینی )IRCT( ثبت شده که 12 

درصد آن در حیطه طب سنتی و مکمل است«.

نگرانی امنیتی نداشته باشید   
ــاره نقدها بــه مطالعات  وی همچنین دربـ
کوهورت که با مسئولیت او انجام شده، خطاب 
به سوال کنندگان گفته است: »دانشجویان 
عزیز بسیجی به شما اطمینان کامل می دهم 
ــا هــمــکــاری همه  کــه ایــن نــوع تحقیقات ب
کشور های جهان از جمله چین، آمریکا، روسیه 
و همه کشور هایی که مثل ایران توانایی ایجاد 
چنین زیرساخت های عظیم ملی را دارند 
انجام شده و یقینًا نگرانی امنیتی را که شما 

نگران آن هستید ، ندارند«.

تولیت آستان قدس رضوی:

پاسخ گویی به مردم در آستان قدس باید تبلور ویژه ای داشته باشد

تولیت آســتــان قــدس رضـــوی گــفــت: یکی از 
مهم ترین مصادیق تعامل دینی، پاسخ گویی به 
مردم است که باید در آستان قدس رضوی تبلور 
ــژه ای داشته باشد. به گــزارش آستان نیوز،  وی
ــروی در دیــدار  حجت االســالم و المسلمین م
دست اندرکاران مرکز جامع ارتباطات مردمی 
آستان قدس رضوی اظهار کرد: مردم به آستان 
قدس نسبت به دیگر مجموعه ها، نگاه و احساس 
متفاوتی دارند که باید قدر آن را دانست، شاید 
اگر اشکال یا ضعفی در یک مجموعه دولتی یا 
خصوصی باشد، مردم خودشان را ملزم به تذکر 
دادن ندانند اما کوچک ترین اشکالی در آستان 
قــدس وجــود داشته باشد، تذکر می دهند که 
بــرای ما به عنوان خادمان این آستان مالئک 

پاسبان بسیار با ارزش است. وی اظهار کرد: با 
این که ممکن است برخی از نقدها و اشکاالتی 
که در پیام های مردمی مطرح می شود، حتی 
وارد هم نباشد اما نفس این کار که مردم نسبت 
به آستان قدس احساس مسئولیت دارند و نکات 
مدنظر خود را مطرح می کنند، اتفاقی بسیار 
مبارک است. حجت االسالم والمسلمین مروی 
با بیان این که هیچ تماس و انتقاد مردمی نسبت 
به عملکرد سیستمی آستان قدس رضوی نباید 
ــزود: به درخواست های  بــدون پاسخ بماند، اف
مردمی باید به درستی پاسخ داده شود و اعتقاد 
داریـــم که ما به عنوان خــادمــان آستان قدس 
باید در پاسخ گویی به انتقادات، پیشنهادها و 
مطالبات بــرای دیگر مجموعه ها الگو باشیم. 

مردمی  ارتباطات  جامع  مرکز  به  خطاب  وی 
آستان قدس رضوی گفت: گزارشی از وضعیت 
پاسخ گویی مجموعه های مختلف آستان قدس 
ــای مــردمــی تهیه کنید تــا به  ــت ه ــواس بــه درخ
بخش هایی که در پاسخ گویی تعلل می کنند، 
تذکر داده و از بخش هایی که اولویت رسیدگی 
به درخواست های مردم را مدنظر قرار می دهند، 
قدردانی شود. تولیت آستان قدس رضوی با بیان 
این که سامانه تلفنی 138 مرکز جامع ارتباطات 
ــردم و بخش های  ــط بین م مــردمــی حلقه واس
مختلف آستان قدس است، تصریح کرد: مسائلی 
که توسط مردم در خصوص حرم مطهر رضوی 
مطرح می شود، در کوتاه ترین زمان ممکن باید 

رسیدگی شود. 

اصالح قانون انتخابات مجلس در دستور کار کمیسیون شوراها 

اکبری- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور 
در مجلس از بررسی قانون انتخابات مجلس از ماده 
28 به بعد خبر داد و گفت: مجلس شرایط عمومی 
و اختصاصی نامزد های انتخابات را بررسی می 
کند.علی حدادی با اعالم بررسی اصالح موادی 
از قانون انتخابات مجلس در کمیسیون متبوعش 

کمیسیون  شنبه  سه  روز  جلسه  در  اظهارکرد: 
شوراها و امــور داخلی  با حضور  محمد دهقان 
عضو شورای نگهبان شرایط عمومی و اختصاصی 
نظرات  و  بررسی  مجلس  انتخابات  داوطلبان 
شورای نگهبان، وزارت کشور و مرکز پژوهش های 

مجلس در این خصوص اخذ شد.

موفقیت ایران در ساخت »سامانه هوشمند فراوری گل زعفران« 

یک شرکت دانش بنیان ایرانی با ساخت »سامانه 
هوشمند فراوری گل زعفران« برای نخستین بار 
در جهان، گام بلندی را در جهت رفع خام فروشی 
زعفران که مطالبه مقام معظم رهبری نیز بوده، 
ــزارش تسنیم؛ شرکت  ــ ــه گ ــت.ب بــرداشــتــه اس
دانش بنیان »هوشمند والی« که با سرمایه گذاری 
و حمایت موسسه دانش بنیان برکت ایجاد شده 

ــت، مهم ترین محصول خــود یعنی »سامانه  اس
هوشمند فراوری گل زعفران« را بعد از چهار سال 
تحقیق و توسعه طی امسال  در منطقه زاوه نصب 
کرده و به بهره برداری رسانده است؛ این محصول 
که برای رفع نیاز بومی به صورت کامالً  داخلی 
طراحی و ساخته شده است،  هیچ نمونه خارجی 
مشابهی ندارد و برای نخستین بار در جهان ساخته 

شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مقام معظم رهبری دوم شهریورماه امسال در 
دیدار با اعضای هیئت دولت از خام فروشی 
زعفران انتقاد کرده و خواستار کار جدی در 
این خصوص شده اند؛ سامانه فراوری سریع و 
بهداشتی گل زعفران یک اقدام مهم در زمینه 

رفع خام فروشی زعفران خواهد شد.
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تحلیل روز

بایدن و احیای  سیاست اوباما

بایدن عمده اعضای پیشنهادی تیم امنیت ملی و 
سیاست خارجی خود را معرفی کرده در این میان، 
آنتونی بلینکن نامزد پیشنهادی وی برای تصدی 
پست وزارت خارجه سابقه بیست سال همکاری 
نزدیک با وی داشته و کاماًل مورد اعتماد بایدن است. 
اعضای تیم سیاست خارجی و امنیتی بایدن عماًل 
افراد تیم اوباما بوده اند  و سابقه همکاری و معاونت 
دستگاه های مرتبط نظیر  خود را در آن دوره دارند. 
به نظر می رسد هماهنگی تیم امنیت ملی آمریکا در 
مقایسه با دوره ترامپ بسیار بیشتر است. این تیم 
مورد تایید ساختار هیئت حاکمه مستقر واشنگتن 
)establishment( است.حضور بلینکن در وزارت 
خارجه با توجه به رابطه خاص رئیس جمهور با وی 
نشان از انتقال پرونده های اصلی به این وزارتخانه 
داشته و جیک سالیوان در شورای امنیت ملی جنبه 
پشتیبانی سیاست ها را بر عهده خواهد داشت. 
هرچند روند تحوالت در سال های آینده ممکن است 
باعث انتقال بلینکن به مشاور امنیت ملی بایدن و 
تغییراتی در تیم شود. اما درمجموع روند انتصابات 
نشان می دهد احتمااًل »عمل گرایی محتاطانه« دوره 

اوباما در دوره جدید احیا شود.

خادم- ترامپ ناراضی است. دیگر نقطه روشنی 
برای امیدواری وی به پیروزی انتخاباتی وجود 
ندارد. برای همین در حالی که نق می زند و به 
لفاظی های خود ادامه می دهد ، پذیرفته است 
تیم بایدن رونــد انتقال قــدرت در کاخ سفید 
را آغاز کنند. این تصمیم پس از آن گرفته شد 
که امیلی مورفی، مدیر اداره خدمات عمومی 
آمریکا که توسط دونالد ترامپ به این مسند 
منصوب شده، در نامه ای به جو بایدن اطالع داد 
که دولت ترامپ آماده است روند انتقال قدرت 
را آغاز کند. ترامپ به این خبر در توئیتر واکنش 
نشان داد و نوشت که او به امیلی مورفی دستور 
داده است که اقدام های اولیه برای انتقال قدرت 
انجام شــود. مورفی امــا نوشته اســت تصمیم 

را خودش مستقل بنا به قانون و واقعیت های 
مشخص شده گرفته است. حاال ترامپ بی آن 
که شکست خود را بپذیرد، در توئیتی نوشته: »بنا 
به منافع کشورمان، من به امیلی و تیم او توصیه 
کردم که آن چه را که باید با توجه به پروتکل های 
ــود، انجام دهند«.جالب این  اولیه انجام ش
جاست که ترامپ بازهم به لفاظی و کشمکش 
ها ادامه داد و در توئیتی دیگر  که نشان می دهد 
چقدر اعتراف به شکست برایش سخت است، 
نوشت:"۷۹ درصــد رأی دهندگان به ترامپ 
باور دارند که انتخابات به سرقت رفته. آن ها 
100درصد درست می گویند، اما ما هم سخت 
در حال جنگیدن هستیم. شکایت و دادخواهی 
بزرگ ما که جزئیات تقلب در آن تشریح شده، 

ــاه ثبت می شود. انتخابات  به زودی در دادگ
متقلبانه!" همه این ها در حالی است که اکنون 
تیم جو بایدن می تواند به اطالعات،بودجه مورد 
نیاز  و زیرساخت های دولتی دسترسی یابد  و 
امکان مالقات با مقامات فدرال نیز برای او و تیم 
وی فراهم است. همچنین، مبلغ شش میلیون 
و ۳00 هزار دالر پولی که برای انتقال قدرت به 
دولت جدید در بودجه پیش بینی شده است، 
در اختیار تیم بایدن قرار خواهد گرفت.  یک 
مقام نزدیک به بایدن گفته است که فوری ترین 
نیاز امکان دسترسی به داده های کووید-1۹ و 
برنامه های توزیع واکسن است. تاکنون بیش 
از 12 میلیون و ۷80 هزار آمریکایی به ویروس 
کرونا مبتال شده اند که از این تعداد نزدیک به 
264 هــزار تن در پی وخامت حالشان جان 
باخته اند. برنامه ریزی دولت جدید آمریکا برای 
مهار کرونا در حالی است که آغاز زمامداری جو 
بایدن روز 20 ژانویه 2021 و پس از برگزاری 
مراسم ادای سوگند او خواهد بود. عقب نشینی 
ساکن چهار سال اخیر کاخ سفید در حالی 
است که دوشنبه گذشته  )2۳ نوامبر( بیش 
از 100 کارشناس مسائل امنیتی وابسته به 
حزب جمهوری خواه از رویکرد ترامپ  راجع به 
انتقال رسمی قدرت انتقاد کرده و آن را تهدیدی 
برای امنیت ملی آمریکا اعالم کرده بودند. اما 
رویداد اصلی که به عقب نشینی ترامپ منجر 
شد، نظر کارشناسان هم حزبی اش نبود بلکه 
نتیجه بازشماری آرای میشیگان بود که همچون 
پتکی سقف آرزوهای ترامپ را فرو ریخت. پیش 
از این، شکایات تیم حقوقی ترامپ در ایالت های 
جورجیا و پنسیلوانیا از سوی دادگاه های ایالتی 
ــدرال رد شده بــود؛ بنابراین میشیگان به  و ف
آخرین سنگر رئیس جمهور آمریکا برای امید 
به پیروزی بــدل شــده بــود. تایید پیروزی جو 

بایدن در ایالت کلیدی میشیگان عمال باعث 
تغییر رویکرد ترامپ راجع به  انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا شد. برتری بایدن بر ترامپ 

در این ایالت 1۵4 هزار رای اعالم شده است.

روی خوش به ترامپ برای2024	 
امــابــاوجــود شکست تـــرامـــپ، بــســیــاری از 
طــرفــداران حزب جمهوری خــواه امیدوارند 
ــاره دونــالــد تــرامــپ را پشت  ــال بعد دوبـ 4 س
ــاق بیضی شکل  ات میز ریاست جمهوری در 
ــزارش اسپوتنیک،  به گ ببینند.  کــاخ سفید 
 Seven Letter « پایگاه  جدید  نظرسنجی 
60 درصــد  ــد،  ــ ــان مــی ده ــش Insight« ن
از رای دهــنــدگــان جمهوری خواه که در این 
می خواهند  کــردنــد،   شــرکــت  نظرسنجی 
ترامپ بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 
2024 نامزد شــود؛ در حالی که ۳8 درصد 
از رای دهندگان جمهوری خواه می خواهند 
ترامپ از تسلیم قــدرت امتناع کند و در کاخ 
سفید بماند. در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ 
باید نتیجه انتخابات 2020 را در دادگاه عالی 
آمریکا به چالش بکشد یا خیر؟ 6۳ درصد از 
رای دهندگان جمهوری خواه، 40 درصد از 
افراد مستقل و 28 درصد از دموکرات ها گفتند 
بله. این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵2 
درصد از ایده این که ترامپ یکی از فرزندان 
خود را برای نامزدی در انتخابات 2024 تایید 
ترامپ  پیشتر،دونالد  کردند.  حمایت  کند، 
جونیور، فرزند ارشــد رئیس جمهور کنونی 
 2020 نوامبر   ۳ انتخابات  از  پیش  آمریکا 
تصویری از خود در کنار بنری که روی آن نوشته 
شده بود "دونالد ترامپ جونیور 2024" منتشر 
کرد و با این کار باعث سر و صداهای زیادی در 

رسانه های اجتماعی شد.

  دکتر ابوذر گوهری مقدم
international@khorasannews.com

پیشخوان بین الملل 

کیفرخواست پلیس رژیم صهیونیستی برای  
و  نتانیاهو  مخالف  تظاهرکنندگان  ســـران 
همچنین اذعان پمپئو به شکست ترامپ، دو تیتر 

مهم روزنامه ها آرتص است.

هنوز یک سال از هدف قــرار دادن تاسیسات 
نفتی آرامکوی عربستان سعودی توسط 10 
نیروهای  که  نمی گذرد  یمن  مقاومت  پهپاد 
توزیع  ایستگاه  شدند  موفق  دیگر  بــار  یمنی 
تأسیسات نفتی آرامکو  را با موشک »قدس 
2« هدف قراردهند.حاال یک مقام مسئول در 
شرکت آرامکو فاش کرد ه است که بر اثر این  
حمله موشکی  ، یکی از مخازن این ایستگاه 
آسیب دیده و از کار افتاده است. اما این همه 
ماجرا نبود.»عبدالوهاب المحبشی« عضو دفتر 

سیاسی جنبش انصار ا... یمن گفت: موشکی 
که به تازگی تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان 
را هدف قرار داد در واقع برای هدف قرار دادن 
ــی اشغالی اختصاص  منطقه ایــالت در اراض
یافته بــود.وی ادامــه داد: موشکی که جده را 
هدف گرفت، ارتقا خواهد یافت تا ُبرد آن به بندر 
ایالت برسد.المحبشی در خصوص حمایت از 
آرمان فلسطین افزود: همه ملت های منطقه 
باید در کنار مــردم یمن و فلسطین در برابر 
تجاوز بایستند.سخنان المحبشی در واکنش 

به سفر اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
ــت. در  به عربستان سعودی مطرح شــده اس
همین خصوص، محمد عبدالسالم سخنگوی 

ــارا... یمن روز گذشته بیان  ــص ان جنبش 
نخست  نتانیاهو  بنیامین  سفر  کـــرد: 

وزیــر رژیــم صهیونیستی به عربستان، 
ماهیت و حقیقت جنگ علیه یمن را و 
این که جنگی آمریکایی-صهیونیستی 
است، نمایان می کند.هدف از این سفر 

،مقدمه عــادی ســازی کامل 
روابــط میان طرفین پس 

از استقبال سعودی ها 
از گـــام هـــای عــادی 

سازی روابط با رژیم 
از  صهیونیستی 

ســـــــوی 

ــت.در سال   های اخیر  کشورهای منطقه اس
،یمن توانسته در زمینه تولید سالح های هوایی 
به پیشرفت قابل توجهی برسد که پیروزی های 
ارتش یمن و درماندگی دفاع هوایی 
عربستان را به دنبال داشته است. 
نگاهی به افزایش توان موشکی 
و پهپادی یمن نشان می دهد که 
ــای اخــیــر به  ــال   ه یمنی ها در س
نیز  و  پیشرفته  موشک های  تولید 
هواپیماهای بدون سرنشین 
)پهپاد( پرداخته اند؛ 
اقدامی که موجب 
برتری نظامی در 
مقابله با تجاوز 
ــا  ســـعـــودی هـ

شده است.

 دونالد ترامپ به طوررسمی دستور آغاز روند انتقال قدرت 
به دولت بایدن را صادر کرد 

پذیرش شکست با  ادامه لفاظی
نمای روز 

قاب بین الملل 

ارتباطی شهرهای  ــاده  نظامیان روس در ج
استپاناکرت و گوریس در حال کشف مین های 

کاشته شده /قره باغ

" کــورن" و "کــاب" دو بوقلمون انتخاب شده از 
ایالت آیوا برای مراسم شکرگزاری کاخ سفید 
و آخرین بوقلمون هایی هستند که ترامپ قرار 
اســت بــرای مراسم شکرگزاری آن ها را طی 
مراسمی رسمی از خــوراک شام شکرگزاری 
معاف سازد.این دو بوقلمون پیش از ارسال به 
کاخ سفید در اتاقی ویژه در هتل "ویالرد" شهر 

واشنگتن دی سی هستند./ آسوشیتدپرس   

توئیت روز 

توئیت عبدالباری عطوان سردبیر رای الیوم : 
اعتراف رسمی عربستان سعودی مبنی بر اصابت 
موشک حوثی های یمن به تاسیسات نفتی در 
شهر جده با دقت بی نهایت و بدون اصابت به 
حتی یک غیرنظامی، یک پیشرفت استراتژیک 
در جنگ یمن است که همه معادالت موجود را 
تغییر داده و تل آویو را وحشت زده می کند و تأکید 
می کند که )موشک های مقاومت( به اسرائیل 
می رسد چه از صعده و چه از غزه .ایــن پیامی 
است بــرای کشورهایی که با اسرائیل سازش 
کرده اند:اسرائیل توانایی محافظت از خود را 

ندارد چه رسد به محافظت از شما.

موشک های یمنی در انتظار صهیونیست ها 
 انصارا... : موشکی که جده را هدف گرفت، ارتقا یافت تا ُبرد آن به بندر ایالت 

در فلسطین اشغالی برسد 



# هشتگ چهار شنبه 5 آذر 41399
9 ربیع الثانی 1442.شماره 20532

            با کارت ملی بیرون بروید

به نظر می رسد با فراگیرشدن ویروس کرونا از این به بعد باید 
هرفردی که از خانه خارج می شود، کارت ملی به همراه داشته 
باشد تا بتواند از خدمات اداری، بانکی و حتی از سوپرمارکت ها 
برای خرید استفاده کند. البته همین اول کار بگوییم که داشتن 
کارت شناسایی در بیشتر کشورها برای مردم آن کشور الزامی 
است و سعی کنید با آن احساس غریبگی نکنید اما دلیل به همراه 
داشتن کارت شناسایی را رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد 
ملی مقابله با کرونا این گونه توضیح داده است: در چند روز اخیر 
با هدف کنترل هوشمند،  هنگام استفاده از  حمل و نقل ریلی 
و هوایی کارت ملی مسافران چک شده و در دو روز گذشته 44 
ــان به قطار و  مبتال از این طریق شناسایی شدند که از ورودش
هواپیما جلوگیری شده است. حسین ذوالفقاری همچنین گفته: 
»در طرح همراه داشتن کارت ملی با استفاده از یک اپلیکیشن به 
محض دیده شدن کارت ملی در کمتر از یک ثانیه می توان مشخص 
کرد، تست فردی که به اداره یا بانک یا سوپر مارکت مراجعه کرده 

مثبت است یا نه. «

با ماسک ردیابی نمی شوید!

الزم است قبل از این که به سراغ تجربه های جهانی کنترل کرونا با 
فناوری برویم یادآوری کنیم که آن چه در چند وقت اخیر توسط برخی 
مسئوالن از جمله وزیر کشور مطرح شد که با اپلیکیشن »ماسک« 
بیماران کرونایی را ردیابی کنیم، از لحاظ فنی امکان پذیر نیست، 
چون در نسخه جدیداین اپلیکیشن، دسترسی به موقعیت جغرافیایی 
حذف و عمال امکان ردیابی از این نرم افزار سلب شده است. البته این 
تصمیم که نرم افزار امکان ردیابی نداشته باشد به این دلیل گرفته شد 
که مطالعات بین المللی نشان داد، ردیابی موبایلی تنها هنگامی موفق 

است که حداقل ۶۰ درصد مردم از آن استفاده کنند.

تجربه های جهانی کنترل کرونا با فناوری

این گزارش فرصت خوبی است تا به تجربه کشورهای دیگری که در 
زمینه ردیابی هوشمند و کنترل ویروس کرونا موفق عمل کرده اند، 
نگاهی بیندازیم. کارشناسان معتقدند بیشترین احتمال انتقال 
ویروس کرونا از فرد بیمار به دیگران، در یک هفته ابتدای بیماری است 
و پس از آن قدرت سرایت بیماری کاهش قابل توجهی پیدا می کند،  
در نتیجه شناسایی به موقع بیماران و نزدیکان آن ها و قرنطینه کردن 

افراد، تاثیر بسزایی در کنترل بیماری دارد.

سنگاپور   اپلیکیشن هشدار

ــراد، با  در سنگاپور با نصب یک اپلیکیشن روی گوشی موبایل اف
استفاده از بلوتوث می توان دستگاه هایی را که در نزدیکی هر فرد 
وجود داشته اند، شناسایی کرد و ردیابی دقیقی از افرادی که در مدت 
مشخصی در نزدیکی فرد مبتال بوده اند به ثبت رساند. همچنین 
در صورتی که تست کرونای آن فرد مثبت شده باشد، به مسئوالن 
بهداشتی ناحیه اطــالع داده می شود و پیامی مبنی بر حضور در 
نزدیکی یک فرد مبتال، برای اشخاصی که در نزدیکی وی حضور داشته 
اند و احتمال ابتالی آن ها به ویروس وجود دارد، ارسال می شود. 
استفاده از این فناوری می تواند 
چالش های مرتبط با به خاطر 
نیاوردن یا امتناع از اظهار ارتباط 

با برخی افراد را برطرف کند.

NHS انگلستان   برنامه

این کشور از ماه مارس ۲۰۲۰ )فروردین امسال( تمرکز خود را از 
کنترل تمام افراد جامعه به شناسایی و ردیابی موارد با احتمال باالی 
ابتال تغییر داد. برای اجرای طرح ردیابی و کنترل موارد ابتال، برنامه ای 
با عنوان تست NHS  راه انــدازی شد و در کنار آن هزاران کارشناس 
ردیابی در این کشور به کار گرفته شدند. طی طرح NHS افراد دارای 
عالیم یا نزدیکان مبتالیان به ویروس کرونا، با مراجعه به مراکز درمانی 

به صورت رایگان آزمایش می دهند.

کره جنوبی   ردیابی با کارت اعتباری

کره جنوبی هم یکی از کشورهایی است که از آن به عنوان نمونه موفق 
در کنترل بیماری کرونا یاد می شود. یکی از کارهای کره ای ها ایجاد 
یک شعبه ویژه کرونا در اداره پلیس این کشور بود. کره ای ها بعد از 
بازگشت از سفر خارجی ، ۱4 روز از طریق کارت های اعتباری شان 
تحت نظر قرار می گیرند. در این مدت هر فردی که با کارت اعتباری 
اش خرید کرده، رهگیری شده تا اگر ناقل ویروس بوده است،کسانی 
که با او در تماس بوده اند، شناسایی شوند. هر کس که نتیجه آزمایش 
کرونایش مثبت باشد، برنامه ای شبیه جی پی اس در موبایلش نصب 
می شود و بدون این که هویتش فاش شود حضورش در هر جا مشخص 
می شود. مردم با نصب نقشه در گوشی هایشان، می توانند در هر جا 
از وجود و حضور افراد مبتال یا مشکوک مطلع شوند البته برای برخی 
افراد که درصدد فریب این برنامه هستند، دست بندهایی برای ردیابی 
استفاده می شود که به گونه ای طراحی شده اند که اگر فرد آن را از 

دست درآورد یا از کار بیندازد، فورًا به مقامات هشدار می دهد.

چین   فناوری های متنوع

در چین نرم افزارهای تشخیص چهره به جایی رسیده اند که چهره افراد 
را از پشت ماسک هم تشخیص می دهند و افراد تب دار را شناسایی 
می کنند. در این کشور افرادی که تست کرونای شان مثبت شده بود 
از طریق جی پی اس کامال ردیابی می شدند. چین به جز نرم افزارهای 
موبایلی و جی پی اس از ،روبات ها، پهپادها و... هم برای کنترل کرونا 
استفاده کرد. البته استفاده این فناوری های نظارتی با انتقادهایی هم 
همراه بود. بسیاری هشدار داده اند این شکل از نظارت باعث نقض 
حقوق انسانی و آزادی می شود. به عقیده بسیاری از منتقدان، این 
نوع از نظارت می تواند نوعی جواز مردم به دولت، برای سرک کشیدن 
به زندگی روزانه، برگشتن از سر کار، آپارتمان و زندگی شان در شهر 
باشد. البته در روزهای آینده سعی می کنیم درباره شیوه های مقابله 

چین با کرونا بیشتر بنویسیم.

کشورهای دیگر    ردیابی هوشمند

آلمان هم با گسترش دامنه ابتالی افراد در این کشور، سیستم ردیابی 
هوشمند سخت گیرانه ای را اجرایی کرد تا بتواند با انجام طیف وسیعی 
از تست های به موقع از افرادی که احتمال ابتالی باالیی داشتند، 
شیوع کرونا را کنترل کند. نهاد بهداشت و درمان این کشور، با مکلف 
کردن مقامات بهداشت محلی برای همکاری نزدیک با متصدیان 
انجام این ردیابی ها توانست اجرای این طرح را تسهیل کند. کشورهای 
دیگری مانند تایوان و استرالیا نیز با روشی مشابه یعنی انجام تست های 
تشخیصی در سطح گسترده و ردیابی مبتالیان قطعی و احتمالی از 
طریق اپلیکیشن ها، برای نظارت دقیق بر تردد ها و حمایت از مبتالیان 
به منظور تامین نیازهای اساسی، توانستند کنترل موثری بر همه گیری 

ویروس کرونا داشته باشند.

با اعالم الزامی شدن همراه داشتن کارت ملی برای کنترل کرونا با کمک یک اپلیکیشن، به تجربه دیگر کشورها پرداخته ایم

شاذ گویی مسئوالن و مرغ به قیمت جان!
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مهربانی مادربزرگ تالشی

تصویری از یک مادربزرگ تالشی در کنار یک چادر که محل 
زندگی او بوده در شبکه های اجتماعی دست به دست شد 
که در شرح آن آمده بود: این مادربزرگ زمین هزار متری 
خودش رو وقف مدرسه ساختن و آموزش و پرورش می 
کنه و خودش تا امروز توی چادر زندگی می کرده و فوت 
کرده!« کاربران به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری 
نوشت: »آدم هر چه از بزرگی و وسعت قلب و مهربونی این 
زن بنویسه کم نوشته.« کاربر دیگری نوشت: »این بنده 
خدا که دستش به هیچ جا نمی رسیده این جوری کمک کرده 
ولی ما یک سری آدم داریم که دستشون به همه جا می 
رسه کاری نمی کنند که هیچ! تازه وظیفه شون رو هم انجام 
نمی دن!« کاربری هم نوشت: »ممنون مادربزرگ مهربون 

که بزرگ بودن رو به ما یاد دادی و رفتی...«.
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مرغ به قیمت جان!

در روزهایی که شیوع کرونا کار و کاسبی مردم را کساد 
کرده، قیمت ها هم افسار گسیخته شده و هر لحظه باال و 
باالتر می روند. آخرین نمونه آن هم مرغ که قیمت آن در 
روزهای اخیر به نزدیک کیلویی 40 هزار تومان رسیده 
است. با این حال برخی از مسئوالن به خیال خودشان 
برای کمک به مردم مرغ هایی را به قیمت دولتی در برخی 
بازارها عرضه کرده اند که باعث شده شاهد تصاویری از 
حضور مردم در صف های طوالنی باشیم آن هم در روزهایی 
که به دلیل شیوع گسترده کرونا شاهد محدودیت هایی 
هستیم. کاربری نوشت: »ذهن بیمار من میگه دولت چند 
ماه پیش کلی مرغ رو با قیمت هشت هزار تومن خرید 
و حاال همون رو یخی به قیمت 18 هزار تومن داره می 

فروشه تا کسری بودجه رو جبران کنه!«
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دروغ های کرونایی

ویدئویی خونین به صورت گسترده در واتس اپ و تلگرام 
پخش شده که اجسادی کالبدشکافی شده را در اتاق و 
راهرویی شبیه بیمارستان نشان می دهد و صدایی به 
فارسی روی ویدئو به دروغ می گوید در ایران به اسم 
کرونا دارند مردم رو می کشند و اعضای بدنشون رو قاچاق 
می کنند و از مردم می خواد تا جایی که ممکنه این رو پخش 
و اطالع رسانی کنند! البته پر واضح است که با کمی دقت 
مشخص است که کسی که به دروغ می گوید این ویدئو 
متعلق به ایران است از عمد صدای اصلی ویدئو را قطع 
کرده که مشخص نباشد ایران نیست. پیش از این در 
دروغی دیگر یک فایل صوتی شش دقیقه ای به اسم دکتر 
مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا منتشر 
شده که در انتهایش می گوید: »جونم رو به خطر انداختم 
که این ها رو بگم برای همین پخشش کنید و این جوری این 

دروغ هم پخش شده.«
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تجمعات جهانی کرونا

ویدئوهایی از حضور یهودیان نیویورک، فرانسوی ها و 
انگلیسی ها در مهمانی های چند صد نفره مخفیانه در اوج 
کرونا منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی 
داشت. کاربری نوشت: »خب این ویدئوها نشون میده که 
تنها توی کشور ما آدم بی مسئولیت وجود نداره بلکه آدم 
های بی مسئولیت همه جا هستن.« کاربر دیگری نوشت: 
»این قدر خودمون رو تحقیر نکنیم. همه جای دنیا آدم 
خوب و بد وجود داره، پس بیاین تنها بدی های خودمون رو 
نبینیم.« کاربری هم نوشت: »فرق بقیه کشورها با کشور 
ما اینه که توی بقیه کشورها دولت شون مردم رو دور هم 
جمع نمی کنه ولی توی کشور ما دولت به بهانه توزیع روغن، 

مرغ و... هر روز مردم رو توی یک صف جدید می ذاره.«

کلکسیونی از افاضات مسئوالنه

به تازگی جواد باقری، عضو هیئت مدیره اتحادیه میوه و تره بار 
گفته: »قیمت انار باالست، البته اگر مردم این میوه را هم 
نخورند، مشکلی ایجاد نمی شود.« همین اظهار نظر خیلی زود 
در شبکه های اجتماعی با واکنش هایی همراه شد و برخی از 
کاربران در انتقاد به اظهارنظرهای نسنجیده برخی مسئوالن 
نوشتند: »شما حرف زدن بلد نیستید، حرف نزدن هم بلد 
نیستید!« در ادامه هم به بازنشر برخی از اظهارنظرهای 
مسئوالن که به نظرشان مسئوالنه نبوده پرداختند که در ادامه 

به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.
* قاضی زاده هاشمی وزیر وقت بهداشت در پاسخ به پیرمرد 

بجستانی: خودت بمال.
* عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی: مسکن 
مهر مزخرف است. افتخار می کنم حتی یک مسکن مهر 

افتتاح نکردم.

* حمیدرضا عارف، پسر محمدرضا عارف: ژن ما خوب است.
*  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم: )درباره 
حادثه قطار سمنان که 4۷ نفر کشته شدند( نگران نیستیم؛ 

مسافران همگی بیمه بودند.
* اردکانیان وزیر نیرو: چینی ها با یک وعده غذا هم سیرند؛ ما 

زیاد می خوریم و می پوشیم!
* حجتی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به افزایش قیمت 

گوشت: خدا رو شکر کنید که همین  هم هست.
* روحانی: با چشم نظرسنجی کردم!

* روحانی: مردم همه چیز خود را به بورس بسپارند!
* روحانی: شایعه گرانی ارز، عملیات روانی دشمن است.

صفدر  فــرزنــد  مجلس  نماینده  حسینی  فاطمه  سید   *
حسینی  )وزیر کار و وزیر اقتصاد دولت هشتم(: حق ما از 

سفره انقالب است.
* محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی: فعالً خانه نخرید! )سه 

بار طی سال1399(

کروان در چنگال فناوری
ناصری - به نظر می رسد باالخره بعد از گذشت چند ماه از ورود و شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران باالخره مسئوالن ستاد ملی کرونا 
تصمیم گرفته اند که برای استفاده از حمل و نقل عمومی، هموطنان را به همراه داشتن کارت ملی ملزم تا با کمک یک اپلیکیشن آن ها را 
شناسایی کنند. تاکتیکی که پیش از این در بسیاری از نقاط جهان برای کنترل بیماری های مسری و قطع زنجیره انتقال ویروس از جمله 

کرونا انجام گرفته است. با این حال ضمن بررسی این طرح به واکاوی تجربه برخی از کشورها پرداخته ایم که در این زمینه موفق بوده اند.

زورگیری به 
امواج رسید!
 برخی با وجود نزدیک بودن به آنتن، اینترنت 

همراهشان ضعیف است، علت چیست؟

شاید برای شما هم پیش آمده که با وجود نزدیک 
بودن به آنتن BTS  موبایل، اینترنت ضعیفی داشته 
و از کندی اینترنت و حتی آنتن دهی موبایل زجر 
کشیده اید. این موضوع در شرایط شیوع کرونا 
اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است چون دانش 
آموزان و دانشجویان نیاز به اینترنت با سرعت پایدار 
دارنــد که بتوانند به خوبی به درسشان برسند. 
همچنین بسیاری از کارمندان که دور کار شده اند، 
برای انجام کارهایشان در خانه به اینترنت با سرعت 
خوب نیاز دارند، اما دلیل این اتفاق چیست؟ امروز 
می خواهیم برای تان از زورگیرهایی بنویسیم که 
امواج موبایل را برای خودشان تصرف می کنند و 

سهم شما از این امواج کم می شود.

مشکل کجاست	 
ــودن اینترنت در  علت اصلی مشکل ضعیف ب
خانه ها، ابزاری الکترونیکی به نام »ریپیتر« است که 
برای تقویت آنتن موبایل استفاده می شود، اما در 
صورت غیرمجاز بودن، باعث بروز مشکالت جدی 
می شود. این ریپیتر )تقویت کننده( ها وقتی بدون 
دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی نصب می شوند، روی فرکانس تلفن همراه 
اختالل ایجاد می کنند و باعث بروز اشکال در آنتن 

دهی در محیط اطراف خود می شوند.

چرا به استفاده از تقویت کننده نیاز است؟	 
یک مهندس مخابرات در گفت و گو با وب سایت 
کسب و کار گفته: »برخی مناطق در پوشش تکلیفی 
اپراتور نیست؛ مانند طبقات منفی یا طبقات بسیار 
باال. اگر در این مناطق کاربر زیادی وجود داشته 
باشد، اپراتور برای این مشکل راه حلی دارد؛ این 
که با استفاده از نصب دستگاه هایی به نام ریپیتر 
که مجوز های رسمی و تاییدیه های فنی و سالمت 
را دارند، سیگنال را تقویت می کند، بدون این که 
اختاللی در سرویس دهی برای دیگر مشترکان 
ایجاد شود«، اما برخی بدون اطالع اپراتور اقدام به 
نصب تقویت کننده به صورت غیرمجاز می کنند که 
باعث تداخل فرکانسی روی شبکه موبایل می شود 
و ممکن است در سرویس دهی به دیگر همسایه ها 
ایجاد اختالل کند. تمرکز این دستگاه ها بیشتر در 

مناطق اداری و تجاری است.

نحوه ثبت شکایت	 
اگر شما هم از آنتن دهی و اینترنت ضعیف موبایل 
تان خسته شده اید، می توانید شکایت خود را 
در پایگاه اطالع رسانی سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی به آدرس cra.ir  ثبت و با وارد 
کــردن اطالعات خواسته شده در هر قسمت از 
اختالل به وجود آمده شکایت کنید و با گرفتن کد 
رهگیری مراحل اقدامات انجام شده در آن مورد را 

پیگیری کنید.
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گزیده یک توئيت

یک عکس  

معیشت ۵میلیون بیکار کرونایی معطل اقدام کمیته ویژه
 با گذشت یک ماه از تشکیل کمیته ویژه، هنوز راهکار شناسایی بیش از 5 میلیون کارگر بدون بیمه مشخص نیست

 و در مقابل، پژوهش ها از کوچک تر شدن سفره خانواده بیکاران کرونا حکایت دارد

 بازدید سردار رحیمی از کاالهای 
  کشف شده و تجهیزات توقیفی مجرمان  

در سی و نهمین  طرح »رعد«

ویــژه  کميته  تشکيل  زمـــان  از  عبدالهی- 
وزارت کار برای شناسایی کارگران بدون بيمه 
یک ماه می گذرد اما هنوز خبری از اقدامات و 
برنامه های این کميته نيست و پيگيری های ما 
از معاون وزیرکار و دبير این کميته نيز بی پاسخ 

مانده است.
سوم آبان ماه بود که رهبر انقالب در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا، شخصا به موضوع 
ــا و مشکالت  ــرون بــيــکــاری هــای نــاشــی از ک
اقتصادی آن برای خانواده ها ورود و تصریح 
کردند: »بعضی از این ها که بيکار می شوند، 
بيمه  بيکاری هم ندارند؛ این جا تأمين اجتماعی 
وظيفه دارد که در این زمينه وارد بشود. البّته 
ایــن هم بــاز جــزو آن جاهایی اســت که عرض 
کردیم، خّيرین می توانند کمک کنند، و یکی از 
افضل ُقربات و افضل نفقات همين است«. این 
بيانات رهبر انقالب به تشکيل کميته  ویژه ای با 
دستور وزیرکار انجاميد که مهم ترین وظيفه اش 
این بــود: »پيشنهاد مناسب بــرای شناسایی 
دقيق تر بيکاران صاحب کار غيررسمی که 
اطالعی از آن ها در سازمان های بيمه گر )مثل 
تامين اجتماعی( وجود ندارد، اما مورد تاکيد 
رهبر انقالب اســت«. حاال یک ماه از عمر این 
کميته می گذرد و هرچند این 30 روز، زمان 
زیادی برای ارزیابی عملکرد یک کميته نيست، 
اما اگر بدانيم در همين 30 روز کرونا چه تعداد 
کارگر دیگر را بيکار و سفره خانواده آن ها را 
کوچک تر کرده است، انتظاری بی جا  نخواهد 
بود که از این کميته توقع اقدامات سریع تر را 

داشته باشيم.

کانون عالی کــارگــران: هنوز خروجی        
مشخصی ندیده ایم

آن طور که »هادی ابوی« دبيرکل کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران می گوید، حدود 
6-5 ميليون کارگر کشور فاقد هر نوع سابقه 
ــا در دوران  بيمه ای هستند و مشکالت آن ه
کرونا بيشتر از دیگران است. او در گفت وگو با 
خراسان درباره سرانجام شناسایی این کارگران 
هم می گوید: »قــرار بود با تشکيل کميته ویژه 
در وزارت کــار، ساز و کار شناسایی کارگران 
بدون بيمه مشخص شــود امــا در ایــن یک ماه 
مسئوالن وزارت کار الاقل با ما در کانون عالی 
انجمن صنفی کارگران هيچ جلسه ای برگزار 
نکرده اند و تعاملی بــرای شناسایی این قشر 
آسيب پذیر صورت نگرفته، به همين دليل ما هم 
خروجی مشخصی از این طرح ندیده ایم«. ابوی 
می افزاید: »مشکالت این کارگران همچنان 

پابرجاست و در شرایط فعلی با تعطيلی گسترده 
بسياری از کسب و کارها برای مقابله با کرونا، 
این مشکالت بيشتر هم شده است و باید برای 

حمایت از آن ها اقدام اساسی کرد«.

نتایج تکان دهنده یک پژوهش       
هرچند در مرحله جــدیــد مــحــدودیــت هــای 
کرونایی، دولت سازوکاری برای پرداخت کمک 
بالعوض و وام یک ميليون تومانی پيش بينی 
کرده اما به نظر می رسد این کمک ها به تنهایی 
برای حمایت از اقشار آسيب پذیر کافی نيست 
ــه در کشور، روز به روز سفره  و تورم های روزان
این خانواده ها را کوچک تر می کند. مصداق 
این ادعا، نتایج نظرسنجی اخير مؤسسه عالی 
پژوهش تامين اجتماعی  است که در شهریور 
و مهر 99 از 700 هزار متقاضی بيمه بيکاری 
انجام شده است. طبق این پژوهش، هرچند 

مجدد  بيکاری  بيمه  متقاضيان  ــد  درص  62
به کار بازگشته اند، اما هنوز 38 درصد آن ها 
بيکارند، ضمن آن که پاسخ این خانواده ها به 
سواالتی درباره وضعيت سبد غذایی خانواده هم 

نگران کننده است:
ــد از  ــدود 72 درص - مصرف گوشت قرمز ح
خانواده های افراد بيکارشده، کاهش جدی پيدا 
کرده است و حدود 15 درصد از خانواده های 
بيکارشدگان، حتی پيش از دوره بيکاری نيز توان 
خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشته اند.
- آمــار خانواده های بيکارشدگان که ميزان 
مصرف برخی اقالم غذایی شان کاهش یافته 
نيز قابل توجه است: کاهش مصرف مرغ در 76 
درصد خانواده ها، کاهش مصرف برنج در 71 
درصد خانواده ها، کاهش مصرف لبنيات در 
61 درصد خانواده ها، کاهش مصرف تخم مرغ 
در 42 درصد خانواده ها، کاهش مصرف ماهانه  

ميوه در 70 درصد از خانواده ها.

پاسخی ارائه نشد       
همين آمار رسمی کافی است که مطمئن باشيم 
تالش شبانه روزی اعضای کميته ویــژه برای 
شناسایی اقشار آسيب پذیر تا چه اندازه مهم است 
و کم کاری در انجام این وظيفه، چه آسيب های 
اجتماعی گسترده ای به همراه خواهد داشت. 
شایان ذکر است روز گذشته با وجود پيگيری 
این موضوع از »احمد ميدری« معاون وزیر کار و 
رئيس این کميته و همچنين وعده ایشان برای 
پاسخ گویی، تا ساعت 18 پاسخی درباره گزارش 

عملکرد کميته مربوط به خراسان ارائه نشد.

پلیس: پالک های غیربومی با تردد 
در شهر جریمه می شوند

 پليس تهران دربــاره وضعيت تردد خودروهای 
غيربومی که سال ها ساکن تهران هستند، گفت: 
رانندگان این خودروها باید دو هفته تحمل داشته 
باشند. سردار حسين رحيمی خاطرنشان کرد: 
این خودروها در صورت تردد در تهران جریمه 
می شوند و نرم افزار به نحوی طراحی شده است 

که آن ها را نيز اعمال قانون می کند.

 آغاز پرداخت وام ضروری 
بازنشستگان کشوری 

ــریــت مــنــابــع صــنــدوق  مــعــاون تــوســعــه و مــدی
بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ضروری 
وظيفه بگيران  و  بازنشستگان  هشتم  نوبت 
واجدشرایط این صندوق از عصر دیروز سه شنبه 
خبر داد. شعبانی گفت: از عصر دیروز وام ضروری 
10 ميليون تومانی برای بيش از 24 هزارنفر از 
بازنشستگان و وظيفه بگيران کشوری به حساب 
این افراد واریز شد. طبق گفته وی، بازپرداخت 
این وام با کارمزد ساالنه چهاردرصد، 36 ماه 
است که از حقوق دریافت کنندگان وام کسر 

خواهد شد. 

 مازاد هزینه های حج 9۸ 
امروز به حساب زائران واریز می شود 

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و 
با قطعی شدن هزینه های حج  ــارت گفت:  زی
98، مازاد هزینه حج زائران امروز چهارشنبه 
به حساب آنان واریز می شود. محمد آزاد اظهار 
کــرد: با توجه به این که همه ساله هزینه سفر 
زائران براساس نرخ تمام شده و مصوبه کميته 
نرخ گذاری از متقاضيان تشرف به حج تمتع 
ــافــت مــی شــود، مابه التفاوت بــه حساب  دری
زائران واریز می شود؛ حال که حسابرسی حج 
تمتع 98 به پایان رسيده، بنا به دستور رئيس 
سازمان حج و تأیيد نماینده ولی فقيه در امور 
حج و زیارت مقرر شد به تناسب گروه قيمتی 
کــاروان هــا مــازاد دریافتی به حساب زائرانی 
که در سال 98 به سرزمين وحی مشرف شده 
بودند، واریز شود. وی افزود: امروز چهارشنبه 
به ميزان حداقل 120 هــزار تومان تا 160 
هزار تومان به حساب زائران در بانک ملی واریز 

خواهد شد. 

ایرانی ها صدرنشین دریافت شهروندی ترکیه
 آفتاب نيوز در گزارشی نوشت: روزنامه »مليت« ترکيه در گزارشی 
اشاره کرده است که 7312 تبعه خارجی با سرمایه گذاری و خرید 
ملک در ترکيه در سه سال گذشته شهروندی این کشور را دریافت 
کرده اند. این روزنامه می نویسد: »ترکيه از سال 2017 ميالدی 
برنامه اعطای شهروندی به اتباع خارجی را آغاز کرد. در فاصله 
سال های 2017 تا 2018 ميالدی هر تبعه خارجی که یک 
ميليون دالر در ترکيه سرمایه گذاری کرده بود، می توانست برای 
دریافت شهروندی اقدام کند. از ابتدای سال 2018 ميالدی، 

مقدار الزم برای سرمایه گذاری به 250 هزار دالر کاهش یافت 
و روند اعطای شهروندی تسهيل شد. بنا به گزارش وزارت کشور 
ترکيه، در فاصله سال های 2017 تا 2018 ميالدی به 70 تبعه 
خارجی، شهروندی ترکيه از طریق سرمایه گذاری یک ميليون 
دالری اعطا شد؛ از جمله این سرمایه گذاران 26 ایرانی، شش 
یمنی، پنج عراقی، چهار فلسطينی، سه چينی و تعدادی از اتباع 
آذربایجانی و افغانستانی بودند. برخی از اتباع نيز از بریتانيا، آمریکا 
و کانادا در این بازه زمانی شهروندی ترکيه را دریافت کردند. در 

دوره دوم، 1690 ایرانی با سرمایه گذاری 250 هزار دالری 
شهروندی ترکيه را دریافت کردند. همچنين، 994 افغانستانی، 
920 عراقی و 786 یمنی با این مقدار سرمایه گذاری در بازه 
زمانی مذکور شهروندی ترکيه را دریافت کردند. بنا به گزارش 
وزارت کشور ترکيه سه تبعه آلمان، 71 شهروند آمریکایی، دو 
آرژانتينی، 10 استراليایی، پنج برزیلی، 17 بریتانيایی، 10 
فرانسوی و 31 کانادایی از طریق سرمایه گذاری در ترکيه برای 

دریافت شهروندی این کشور اقدام کرده اند. 

 مشوق های چین 
برای افزایش جمعیت

افزایش  ــت چين در نظر دارد مشوق های  دول
جمعيت را بيشتر کند. آن طور که بی.بی.سی به 
نقل از روزنامه »چاینا دیلی«، گزارش کرده است 
طبق تصميمات تــازه دولــت چين، زوج هایی که 
بيشتر از یک فرزند داشته باشند، کمک های مالی 
بيشتر و امکانات بهتری دریافت خواهند کرد. 
این روزنامه به نقل از »یــوان شين« معاون اداره 
جمعيت این کشور نوشته است که »به زودی تدابير 
گسترده ای بــرای داشتن فرزند بيشتر، بهبود 
شرایط بارداری و کيفيت نيروی کار معرفی خواهد 
شد. یکی از مشوق های درنظرگرفته شده برای 
زوج هایی که بخواهند بيش از یک فرزند داشته 
باشند، فراهم کردن مهدکودک های باکيفيت تر 
و مقرون به صرفه است«. حاال چينی ها که حدود 
40 سال قبل برای توسعه اقتصادی و کنترل فقر 
سياست تک فرزندی را در پيش گرفته بودند، 
به دليل هشدارهای پيرشدن تدریجی جمعيت 
چندسالی است که به خانواده های دارای دو فرزند 

تسهيالت ویژه ای ارائه می کنند.
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ــرار اســت  ــ ــره ســلــطــانــی ق ــه ش
به  نیم«  و  در فیلم »طبقه یک 
کــارگــردانــی نوید اسماعیلی 
بــازی کند و در این اثر کمدی 
با آزاده زارعی، حامد آهنگی و 
سیروس همتی همبازی شود. او اکنون سریال 

»خانه امن« را روی آنتن دارد.

سینما و تلویزیون 6

شهاب حسینی جایزه بهترین 
ــازی در  ــرای ب بازیگر مــرد را ب
ــوروش  ــر ک ــب« اث فیلم »آن ش
آهاری، از جشنواره »مولین دو 
ری« دریافت کرده است. این 

جشنواره ویژه فیلم های ژانر وحشت و در اسپانیا 
برگزار می شود.

هــدایــت هاشمی بــرای بــازی 
ساخته  »بوتیمار«  سریال  در 
علیرضا نــجــف زاده در شمال 
ــن رفته  ــی کــشــور جــلــوی دورب
است. او نوروز 99 سریال »زوج 

یا فرد« را روی آنتن داشت و نوروز امسال با این 
مجموعه در تلویزیون دیده خواهد شد.

چهره ها و خبر ها

نرگس آبیار در بخش مسابقه 
اصلی شانزدهمین جشنواره 
با  مقاومت،  فیلم  بین المللی 
فیلم »شبی که ماه کامل شد« 
فیلم،  بهترین  بخش   ســه  در 
بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه، نامزد 

دریافت جایزه شده است.

ــی  ــردان ــم ــی ــل مـــحـــمـــدرضـــا ع
»فرشتگان  مستند  گویندگی 
محمدی  علیرضا  اثــر  شهید« 
این  ــت.  اس گرفته  برعهده  را 
مستند به معرفی 170 مدافع 
سالمت که بر اثــر بیماری کــوویــد-19 شهید 
 شدند مــی پــردازد و از تلویزیون پخش خواهد

 شد.

ــن مــعــجــونــی بـــه زودی  ــس ح
ــازده 60«  بــا فیلم »آبــــادان یـ
ــرداد  ــهـ ــی مـ ــ ــردان ــ ــارگ ــ بـــه ک
خوشبخت، به نمایش خانگی 
می آید. او هفته آینده نیز با فیلم 

»بی حسی موضعی« اثر حسین مهکام در این 
مدیوم حضور خواهد داشت.

سینمای ایران

 مائده کاشیان  

چهارشنبه 5   آذر  1399
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فیلمنامه نویس »محمد رسول ا...)ص(« 
درگذشت

کارگردان باسابقه سینما و خالق آثار ماندگاری 
چون »گلنار«، »گربه آوازه خــوان« و »کافه ترانزیت« 
دار فانی را وداع گفت. به گــزارش مهر، کامبوزیا 
پرتوی کارگردان و فیلمنامه  نویس باسابقه سینمای 
ایران، صبح دیروز بر اثر عوارض ابتال به کرونا حین 
پیگیری مراحل درمان، در تهران درگذشت. نگارش 
ــول ا...)ص(« از واپسین  فیلمنامه فیلم »محمد رس
یادگارهای کامبوزیا پرتوی در سینمای ایران بود. وی 
ساخت فیلم هایی چون »افسانه دو خواهر«، »گربه 
ــوان«، »گلنار«، »کافه ترانزیت«، »کامیون«  آوازه خ
و... را برعهده داشته است. این هنرمند همچنین 
فیلمنامه های مختلفی از جمله سریال »گل پامچال« 
و فیلم های »ایستگاه متروک«، »خیابان های آرام«، 
»دیشب باباتو دیدم آیدا«، »فراری« و... را به نگارش 
درآورده است. زنده یاد پرتوی سیمرغ بلورین بهترین 
فیلمنامه را برای فیلم های »من ترانه 1۵ سال دارم«، 
»کافه ترانزیت«، »فراری« و »کامیون« از جشنواره فیلم 
فجر دریافت کرده بود. دیروز مسئوالن و هنرمندان 
با انتشار پیام هایی، درگذشت این فیلمنامه نویس و 
کارگردان شهیر را تسلیت گفتند. حسین انتظامی 
رئیس سازمان سینمایی در این بــاره نوشت: »با 
نهایت تاسف، یکی دیگر از استادان و پیش کسوتان 
وزین سینمای ایران، از میان ما پر کشید. درگذشت 
کامبوزیا پرتوی را که از مفاخر هنر این سرزمین 
محسوب می شد و آثار ارزشمندی از خود به یادگار 
گذاشت به خانواده محترم آن زنده یاد و جامعه 
سینمایی تسلیت عرض  می کنم  و از درگاه خداوند 
مهربان، برای روح آن عزیز سفرکرده آرامش ابدی 
مسئلت دارم.«مجید مجیدی کارگردان فیلم »محمد 
رســـول ا...)ص(« نیز که به همراه کامبوزیا پرتوی 
فیلمنامه این فیلم را به نگارش درآورده بود، نوشت: 
»وقتی شنیدم کامبوزیا پرتوی همسفر مرگ شد 
خیلی افسوس خوردم، که اوال خیلی زود ما را ترک 
کرد، دوما در طول این چند سال به دلیل مریضی 
ــای خوبی را سپری نکرد و از آن بدتر که در  روزه
روزهای سختی به سر می بریم که حتی نمی توانیم 
او را با شکوه به خانه ابدی اش همراهی کنیم. پرتوی 
رفت ولی آثار ارزشمند او همیشه در سینمای ایران 
به یادگار خواهد ماند. امیدوارم کامبوزیای عزیز، 
برای سال هایی که به عشق پیامبر قلم زدی و مرا در 
ساخت فیلم »محمد رسول ا...)ص(« یاری کردی، 
این خدمت به پیامبر مهربانی ها شفیع تو در آخرت 

باشد.«

قسمت اول سری جدید مسابقه »شام ایرانی« روز 
پنج شنبه در نمایش خانگی منتشر خواهد شد و در 
این سری از مسابقه بازیگرانی مانند فلور نظری، 
بهاره رهنما، مریم امیرجاللی و شهرزاد کمال زاده 
شرکت کرده اند. به بهانه این مسابقه با فلور نظری 
که در سال های اخیر از عرصه بازیگری کمی فاصله 
گرفته است، درباره دوری اش از این عرصه و تجربه 
حضور در »شام ایرانی« گفت وگویی داشته ایم که 

در ادامه می خوانید.

چه شد که حضور در مسابقه »شام ایرانی« را 	 
پذیرفتید؟

من کال آدمی هستم که خیلی دوست ندارم در 
برنامه های این چنینی شرکت کنم، خیلی اصرار 
کردند و چهره هایی هم که بودند، باعث شد 
بپذیرم. احساس کردم اگر مردم پس از گذشت 
16 سال از سریال »خانه به دوش« که به آن عشق 
دارند، من و خانم امیرجاللی را که در سریال در 
نقش دو خواهر بودیم، در این مسابقه ببینند، 
برای شان جــذاب اســت. بــرای خود من جذاب 
است بازیگری را که جلوی دوربین دیدم، حاال در 
این فضا ببینم، چه برسد به مردم که از اتفاقات 
خانوادگی ما مثل خانه، زندگی و آشپزی دور 
هستند، مسلما برای آن ها جذاب تر است. فکر 
کردم ممکن است مردم را سرگرم کند، به همین 
دلیل با این که خیلی وســواس دارم، دلم را به 
دریــا زدم، خــانــواده ام را راضــی و شرکت کردم، 
چون مردم این مسابقه را خیلی دوست دارند و 
پرمخاطب بودن آن برایم خیلی مهم بود. کامال 
پروتکل ها را رعایت کردیم و در نتیجه خدا را شکر 

همه سالم هستیم.

تجربه حضور در این مسابقه چطور بود؟	 
چون مدت ها بود که کار نکرده بــودم، هیجان 
عجیب وغریبی برای دیدار با همکارانم داشتم، 
یک جور دلشوره شیرینی داشتم که باید بهترین 

باشم. اصال به برد و باخت کاری نداشتم، فقط 
دلم می خواست در حد خودم بهترین ها را برای 
دوستانم آماده کنم و به بچه ها خوش بگذرد. تجربه 

جذاب و خوبی بود.

عده ای از مردم معتقدند تولید این مسابقه 	 
در شرایط اقتصادی فعلی درســت نیست و 

انتقادهایی هم کرده اند، نظر شما چیست؟
خیلی کم با این نوع واکنش ها روبه رو شدم و بیشتر 
افراد تشویق می کردند که چقدر خوب شد حضور 
در این مسابقه را پذیرفتم. ما شرایط خیلی عجیبی 
نداشتیم، مثل خانه های همه خانم های ایرانی. 
کال بریز و بپاش هم نداشتیم و سعی کردیم نکات 
آموزنده ای که همیشه شعارش را می دهیم، رعایت 
کنیم. هرکسی با توجه به شرایط خودش کار کرد، 
یعنی اجباری نبود که سفره شاهانه پهن کنیم. من 
خودم یک نوع غذا درست کردم و همیشه اعتقاد 

دارم یک نوع غذا کافی  است.

»شام ایرانی« اولین حضور شما در نمایش 	 
ــت، ســریــال هــای ایــن مــدیــوم را  خانگی  اسـ

می بینید؟
سریال »آقازاده« را دیدم و خیلی دوست دارم، آقای 
توفیقی کارگردان هوشیاری است، نویسندگی 
آقای حامد عنقا و بازی همه بازیگران بسیار خوب 
است، حتی بازیگران جوان مانند دیبا زاهدی و 
پردیس پورعابدینی که از بازی هر دو لذت بردم، 
اما سریال »دل« را اصال دوست نداشتم، با این 

که بازیگران درجه یکی  در آن حضور داشتند، 
بازی ها خوب نبود و خود کار خیلی کشدار بود، 
حتی از سریال های ترکی که با آن هــا شوخی 
می کنیم هم بدتر شده بود. 80 درصد جامعه ما بنز   
و    بی  ام دبلیو ندارند. نمی گویم هیچ کس ندارد، 
اما تعدادشان خیلی کم است. در این سریال هر 
خانواده یکی از یکی بهتر و خانه شان مجلل تر بود.

چرا مدتی است که حضور کمرنگی در عرصه 	 
بازیگری دارید؟

عالقه نــدارم کنار آدم هایی کار کنم که کار بلد 
نیستند و فقط بر اساس رابطه، دوستی و فالوئر 
آمده اند. کنار من باید کسی باشد که بازیگری، 
فرهنگ و هنر دغدغه اش باشد، بنابراین عشقم را 
برای این که کار کنم از دست دادم، چند پیشنهاد  را 
که دو تا از آن ها نقش اصلی بود رد کردم. یک زمانی 
عشقم این بود که کار کنم، اما االن ترجیح می دهم 
کار تحقیقاتی  انجام دهم، کتابم را تمام کنم و در 

دانشگاه های بیشتری تدریس کنم.

بعضی همکارانتان می گویند امروزه تعداد 	 
فالوئر و هیاهوی یک بازیگر در فضای مجازی در 
انتخاب او موثر است، این موضوع درست است 
و در انتخاب شما که بازیگر بی حاشیه ای هستید 

تاثیر داشته است؟
فکر می کنم بله چنین مسئله ای وجود دارد، اما 
من خیلی وقت است که دیگر عالقه ای ندارم به هر 
قیمتی بازی کنم، بیشتر مطالعه و تحقیق می کنم 

و مشغول نوشتن کتابی برای دانشجویانم هستم 
که مقوله های بازیگری را به ساده ترین شکل 
یاد بگیرند. زمانی غصه می خوردم که چرا باید 
انتخاب بازیگر بر این اساس باشد، پس درس هایی 
که خواندیم، مدارک تحصیلی و سابقه مان چه 
می شود، اما االن چون دیگر نمی خواهم به هر 
قیمتی بــازی کنم و به نسبت سن و جایگاهم، 
فکر می کنم بهتر است که دور باشم. از طرفی 
بدتر این است که کسانی حاضرند برای این که 
فالوئرهایشان باال برود هزار کار انجام دهند. این 
اشکال رسانه است که به دختر 18 ساله ای که 
از گرد راه می رسد نقش اول می دهد، بعد همان 
دختر با آبرو ریزی و کشف حجاب، به آن ها لطمه 
می زند. این ها مسائل شخصی است، اما وقتی 
با رانــت این جا معروف می شوی بعد بالفاصله 
مــی روی چنین کارهایی می کنی یعنی رسانه 
اشتباه کرده، چون او که سن کمی داشته و آدم 
کاملی نبوده است پس رسانه باید حواسش را 
جمع کند. زمانی که ما سن کمی داشتیم این 
طور نبود، بازیگر باید خیلی کار می کرد تا معرفی 
شود و به نقش اصلی و همبازی شدن با پارتنرهای 

باسابقه برسد.

شما با سریال »خانه به دوش« در ذهن مردم 	 
ماندگار شده اید، به نظرتان علت محبوبیت این 

سریال و کارهای آقای عطاران چیست؟
آقــای عــطــاران ســریــال هــای مختلفی ساخته 
است که همگی محبوب هستند، چون ایشان 
ــک جــامــعــه شــنــاس و انــســان شــنــاس اســـت و  ی
فرهنگ جامعه  را می شناسد، دنبال چیزهای 
عجیب وغریب نیست  تا سریال  اش را رنگی کند، با 
اتفاقات ساده و جزئی کارش را قشنگ و باور پذیر 
می کند که این نشانه هوش و ذکاوت اوست، »خانه 
به دوش« هم فوق العاده به دل مردم نشسته است. 
جدا     از کارگردانی آقای عطاران، انتخاب  بازیگرها 
درست بود و همه انرژ ی شان را گذاشتند هرچه بلد 
بودند به کار گرفتند، عالی درخشیدند و به درستی 
از همه آن ها استفاده شده است، کاراکترها سر 

جای خودشان بودند و قصه درست بود.
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موسیقی
گفت وگوی خراسان با »پرواز همای« درباره پرخواننده ترین آهنگ ایرانی

آشتی پاپ و سنتی برای میهن
»منو بشناس« با شعری از حکیم ابوالقاسم فردوسی آغاز می شود 

 پیشنهاد زادروز فارابی
 به عنوان »روز ملی موسیقی« 

و  پیش کسوتان  از  نفر   30
هنرمندان عرصه موسیقی با 
انتشار نامه ای از وزیر ارشاد 
خواستند زادروز فارابی، به 
عنوان روز ملی موسیقی در 
تقویم درج شــود. به گزارش 

ایلنا، دیـــروز، همزمان با زادروز فــارابــی، نامه ای 
با امضای فعاالن و اســتــادان موسیقی خطاب به 
سیدعباس صالحی منتشر شد که در بخشی از آن 
آمده بود: »ما امضاکنندگان این نامه درخواست 
می کنیم که روز چهارم آذر که بنا بر مستندات تاریخی، 
 زادروز فارابی موسیقی دان بزرگ ایرانی و صاحب 
کتاب »موسیقی کبیر« می باشد، در تقویم کشور به نام 
»روز موسیقی« درج گردد. به گفته کارشناسان تاریخ 
موسیقی، »فارابی« بزرگ ترین موسیقی دان ایرانی 
پس از اسالم است و اثر وی به نام »موسیقی کبیر«، 
بزرگ ترین اثری است که درباره  موسیقی، چه از لحاظ 
عملی و چه نظری و فلسفه موسیقی... نوشته شده 
است.« به نظر می رسد با توجه به تالش ترکیه برای 
مصادره فارابی، این اقدام، گام فرهنگی مناسبی در 

جهت مقابله با این رویکرد باشد.

 رونق ادبیات کودک
 با »جهان داستان« 

و  کـــودک  نویسندگان  انجمن  مــدیــره   هیئت 
نوجوان، در پی دریافت پیشنهادهایی از سوی 
اعضا، آیین نامه  برگزاری برنامه  هایی با عنوان 
ــرد. به گــزارش  »جهان داســتــان« را تصویب ک
هنرآنالین، این برنامه ، همزمان با مناسبت  هایی 
گذشت  جهانی،  جایزه های  دریافت  همچون 
دوره ای مشخص از تولد برخی نویسندگان، مانند 
صدمین سال تولد و همچنین، به منظور ایجاد 
تعامل فرهنگی و بهره مندی از تجارب نویسندگان 
صاحب نام و معتبر بین  المللی و بررسی تأثیر آن ها 
بر ادبیات کودک و نوجوان کشور، برگزار خواهد 
شد. بر اساس آیین  نامه این انجمن، برنامه  »جهان 
داستان«، برای پرداختن به نویسندگانی قابل 
اجراست که عالوه بر شهرت و اعتبار، تعدادی از 

آثارشان نیز به زبان فارسی ترجمه شده باشد.

حسن ناهید دچار عارضه قلبی شد

حــســن نــاهــیــد، نـــوازنـــده و 
نی،  پیش کسوت  مـــدرس 
بــه دلــیــل عــارضــه قلبی در 
شد.  بستری  بیمارستان 
به گــزارش ایلنا، فرزند این 
هنرمند با اعــالم ایــن خبر، 
افزوده است: وظیفه خود می دانم که شما را در جریان 
حال پدرم قرار دهم. متاسفانه ایشان به دلیل عارضه 
قلبی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری 
هستند. از همه شما عزیزان خواهشمندم برای 

سالمتی ایشان دعا بفرمایید. 

 انتشار قطعه جدید
 محمدرضا عیوضی 

ــی،  ــوض ــی مـــحـــمـــدرضـــا ع
خواننده موسیقی پــاپ، به 
تازگی تک آهنگ »سایه« را 
در دسترس مخاطبان قرار 
داده است. به گزارش ایلنا، 
ترانه »سایه« ســروده سجاد 
عزیزی آرام است و آهنگ سازی آن را خود محمدرضا 
عیوضی بر عهده داشته و دانیال شهرتی تنظیم کننده 

آن بوده است.

رعایت پروتکل های بهداشتی 
حق الناس است

محمد گلریز، از خواننده های 
ــوت مــوســیــقــی  ــس ــش ک ــی پ
کشورمان که از چندی قبل 
به کرونا مبتال شده است، از 
بهبود نسبی اوضاع جسمی 
ــواده اش طی  ــ ــان ــ ــود و خ خـ
روزهای اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، 
وی ضمن تأکید و درخواست از مردم برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی، گفت: من از تمام مردم شریف 
کشورم، به عنوان برادری کوچک تر، خواهش می کنم 
تا آن جا که می توانند، پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند. بدانیم که حق الناسی وجود دارد که اگر به 

آن باور داریم، باید در همین روزها آن را اثبات کنیم. 

پیک خبر

40 خواننده در ایــران  اکــرم انتصاری -  
برای قطعه ای که در خدمت صلح و وحدت 
ملی است، خواندند؛ قطعه »منو بشناس« با 
حضور خواننده های سرشناسی مانند رضا 
صادقی، حجت اشـــرف زاده، پــرواز همای، 
فــرزاد فرزین، روزبــه نعمت اللهی و خشایار 
پاپ  خواننده  های  همین طور  و  اعتمادی 
جــوان مانند حامد همایون، حمید هیراد، 
اجرا  و  گرفته  شکل  و...  شعبانخانی  سینا 
ــرزاد  ــده و احــمــد امیرخلیلی، شــاعــر، ف ش
ــروز صــفــاریــان،  ــه ــاز و ب ــگ س ــن فــرزیــن، آه
تنظیم کننده ایــن اثــر اســت. ایــن قطعه، در 
هنری  به سازمان  »ماوا«،وابسته  موسسه 
رسانه ای اوج، تولید شده است و هم اکنون، 
آخــریــن مــراحــل ســاخــت مــوزیــک ویــدئــو را 
ــذارد. ایــن نخستین بار در  ــی گ پشت ســر م
ــری، با ایــن حجم از  ــران اســت که چنین اث ای
مشارکت خواننده ها ساخته می شود. برخی 
این  ساخت  به  مربوط  خبر  خبرگزاری ها، 
قطعه را با عنوان »چهل خواننده پاپ« منتشر 
ــد کــه ظــاهــرًا درســـت نیست؛ چون  ــرده ان ک
پـــرواز هــمــای، حجت  خواننده هایی مانند 
اشرف زاده و ... در این پروژه حضور داشته اند 
که کارنامه آن هــا بیشتر به حــوزه موسیقی 
کالسیک نزدیک است. طی چند روز گذشته، 
بعد از گفت و گوی ترانه سرای این اثر در برنامه 
حاشیه هایی  جمعه«،  رادیویی»پنج شنبه 
ــاره ایــن اثــر شکل گــرفــت کــه منجر به  ــ درب
پاسخ گویی فرزاد فرزین شد. به همین بهانه، 
با پرواز همای، یکی از خواننده هایی که در این 
اثر مشارکت داشته است، درباره آن گفت و گو 
کردیم و در ادامه، بیشتر درباره قطعه ماندگار 

»منو بشناس« خواهیم گفت.

شروع »منو بشناس« با فردوسی	 
زمان دقیق انتشار قطعه »منو بشناس« هنوز 

مشخص نیست؛ اما طبق گفته  ترانه سرا، قرار 
است در ماه آینده منتشر شود. پرواز همای، 
یکی از چهل خواننده حاضر در قطعه »منو 
بشناس«، در توضیح این اثر می گوید: »این 
کار یک اثر کامال وطن دوستانه و ملی است و 
از ضبط آن یک سال گذشته. سال قبل بهروز 
صفاریان با من تماس گرفت. ایشان به عنوان 
تنظیم کننده، اثر را خوانده بود و بــرای من 
فرستاد تا به عنوان یکی از خواننده ها در این 
کار همکاری کنم.« پرواز همای که بیشتر به 
عنوان خواننده فعال در زمینه موسیقی سنتی 
ایرانی شناخته می شود، در ادامــه افــزود:» 
قطعه »منو بشناس«، یک کار ملی-میهنی 
ا ست که شروعش با من است. یعنی من این 
قطعه را با شعری از فردوسی شروع می کنم.« 
این خواننده، تا به حال با همراهی گروه مستان 
که مجموعه ای از نوازندگان سازهای ایرانی 
است، کنسرت های زیادی را به روی صحنه 

برده است.

40 خواننده در خدمت ایران و صلح	 
حاشیه ها برای قطعه »منو بشناس«، بعد از 
گفت وگوی احمد امیرخلیلی، درباره جزئیات 
ــروع شــد. او در ایــن گفت وگو  ایــن آهنگ ش
در برنامه رادیویی »پنج شنبه جمعه«، گفته 
بود:»برای اولین بار در ایران و دومین بار در 
ــم جمع  ــران دور ه دنیا، 40 خواننده در ای
ــری با موضوع ایــران و صلح با  شــده انــد و اث
عنوان »منو بشناس« را، با تنظیم کنندگی 
بهروز صفاریان کار کرده اند. کار با یک ویدئوی 
بی نظیر همگام با استانداردهای بین المللی 
همراه اســت و امــیــدوارم اتفاق خوبی برای 
این اثر بیفتد.« این صحبت ها باعث شد تا 
آهنگ  و  بیفتند  اشتباه  به  رسانه ها  برخی 

»منو بشناس« را برداشتی آزاد از یک 
اثــر خارجی بدانند. در حالی که 

همخوانی خواننده ها به خصوص 
ــرای کشورشان، امــری مرسوم  ب
اســت که امکان دارد با جمعیت 
40 نفره اتفاق نیفتاده باشد؛ اما 

با گــروه هــای کم تعدادتر، چنین 
ــاری منتشر شــده و در اختیار  آث

عالقه مندان قرار گرفته است.

واکنش فــرزاد فرزین به 	 
حاشیه ها

»منو  قطعه  ــرای  ب حاشیه  ها 
ــه داشـــت تا  ــ بــشــنــاس« ادام
این که فــرزاد فرزین به این 
حواشی واکنش نشان داد. 
او در صفحه شخصی خود در 
توضیح این اتفاقات نوشت: 
]از  آزاد  ــت  ــرداش ب »منظور 
یک کار غربی[ رو نفهمیدم 
چیه؟ چون شما نه این موزیک 
ــن آهنگ  ای نــه  و  رو شنیدید 

نقطه  تنها  داره!  دیگری  قطعه  به  ارتباطی 
مشترک، همخوانی هنرمندان درکنار 
یکدیگر است. لطفا اگر خبری منتشر 
می کنید، صحتش را از آهنگ ساز، 
تنظیم کننده و تهیه کننده کار که 
مدت ها بــرای تولید این اثر بزرگ 
تالش کــرده انــد، بپرسید.« فرزاد 
فــرزیــن خــوانــنــده 39 ساله 
ــر  کــشــورمــان، از اواخـ
دهه هفتاد، به دنیای 
موسیقی وارد شد. او 
عالوه بر خوانندگی، 
ــازی  ــ ــ ــگ س ــ ــ ــن ــ ــ آه
ــیـــاری از آثـــار  بـــسـ
خودش، مانند آلبوم 
که  را  »شـــخـــصـــی« 
در ســال 92 منتشر 
ــام داده  ــجـ ــد، انـ ــ ش
اســـت. فــرزیــن عــالوه 
بـــر آهـــنـــگ ســـازی و 
خوانندگی تجربه کار 
در آهنگ و آلبوم های 

گروهی را نیز دارد.

پرواز همای:  این کار یک اثر کامال 
وطن دوستانه و ملی است و از ضبط 

آن یک سال گذشته. سال قبل 
بهروز صفاریان با من تماس گرفت. 

ایشان اثر را  برای من فرستاد تا 
به عنوان یکی از خواننده ها در 

این کار همکاری کنم.  قطعه »منو 
بشناس«،   شروعش با من است. 
یعنی من این قطعه را با شعری از 

فردوسی شروع می کنم

همخوانی خواننده ها به خصوص 
برای کشورشان، امری مرسوم 
است که امکان دارد با جمعیت 

40 نفره اتفاق نیفتاده باشد؛ اما 
با گروه های کم تعدادتر، چنین 

آثاری منتشر شده و در اختیار 
عالقه مندان قرار گرفته است
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تست هوش هوش منطقی

کدام گزینه از به هم چسباندن این دو شکل به 
دست می آید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30
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دقيقه
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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.

627459138
198637245
543821769
281963457
435172896
769548312
376294581
914785623
852316974

395267481
812943576
764158932
478326195
123589647
956471328
531792864
289614753
647835219 

حل جدول شماره  7۸21 حل جدول شماره 1027   

صحرایی 6. شامل همه- کمربند کشیش - شهر حضرت 
عبدالعظیم 7.زائوترسان-کادو-رئیس جیمزباند 8. یک 
ششم چیزی - نماد چگالی جهان در ستاره شناسی 9. 
مقاوم در برابر سختی ها - کهن ترین بخش ادبیاتی اوستا 
10.نمایش– گاو مقدس مصریان - شبکه رایانه ای 11. 
کشت و زرع - حشره جهنده - حشره موذی 12.رمزینه-

کتاب ادبی نوشته داستایوفسکی

  عمودی : 1. قانون مغولی-کشور آفریقایی –ضربه 
ناگهانی 2. شیوه- سنگ معدنی 3.عود -رفیق مشهدی-

بوی ماندگی 4. رمانی از رابرت لوئی  استیونسن 5. سوی 
دیگر -قلیل 6. عنصر تیروئید –مجموعه تلویزیونی با بازی 
پژمان جمشیدی  7. بادیان - بی قراری 8.قمر برجیس-
تنها 9.نمایش نامه ولتر 10. حرف 13 انگلیسی -ذباب- 

نویسنده اثر کالغ  
11. اولین فیلم 
ــان  زب انگلیسی 
رومن پوالنسکی 
جـــــاویـــــدان   -
12.طــــــعــــــم-
ــاده- م گوسفند 

رگ پشت

افقی: 1.  دوچرخه سوار سابق آلمانی-مادر عرب 2. شیر-ضمیر غایب- خودروی 
آلمانی 3.نت بیماری-روا- چله کمان 4. معلق –مترجم آذری 5. خط نابینایان– کبوتر 

افقی: 1. گاز مرداب – از شهرهای آذربایجان غربی 2.از درجات نظامی-غنچه 
صورت-خیال 3. حرف دهان کجی-از سلسله های حاکم بر ایران 4.حکمت ارسطو-

پرستار 5-مانع- تازه-بیابان 6.کل-رشته ورزشــی 7. 
نوارپیچی -چروک 8. درخت جدول– عار-مزه حقیقت 9. 
یار آفتابه -نیستی 10. اثری از عبدالرحمان جامی – میوه 
نیکو 11. خرس ترکی-ساز موالنا–شاهین شکاری 12. از 

جزایر جنوبی ایران -  حیله گر

عمودی:  1. فوتبالیست معروف– یاخته خونی - همراه 
آشغال 2.نوعی ماشین سنگین- شهد 3. اسب آذری-
گرو-تشر 4. غالف شمشیر - وقت و زمان معین 5.بیعانه- 
مدال سومی 6.خانه سنگ پشت-عامل وراثت-بدبوی 
پرخاصیت7.مخفف الی آخر–خدای باستان- طالی سیاه 
8. پوشاک- موج رادیویی 9. یاد کردن –مجموعه تلویزیونی 
با بازی شبنم قلی خانی 10.روح- ژول بر ثانیه -کشیدنی 

ــی مـــحـــل 11.  ــ ب
ــیـــس -  ــاطـ ــنـ ــغـ مـ
ــه ســحــرآمــیــز  ــ دانـ
12.رطــــــوبــــــت 
د  نز - یز و گال - کم
ــان اســـت و  ــی ــران ای

بس
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هوش منطقی :  پاسخ عدد 21 می شود. برای به دست آوردن پاسخ باید عدد 
اول را ضرب در عدد دوم و عدد سوم را از آن کم کنید.

تست هوش:  گزینه 4

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4 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

بــازی با کلمات:  ممکن اســت تعداد 
کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته 
ایم به دست آورید ما در این جا فقط به 

تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: آهن، آیه، دوا، دین، دیو، 

دیه، ندا، نوه، وان، هند، یاد و...
چهار حرفی: دانه، دایه، دنیا، دهان، 

نوید و...
پنج حرفی: ادویه، آینده، دیوان، ناهید

شش حرفی: دیوانه

با کمی دقت رابطه بین اعداد را کشف کنید و 
پاسخ درست را جای عالمت سوال قرار دهید.

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.

بازی ریاضی: 

چالش ذهن :1. استانبول 2. شانگهای 3. نیویورک 4. فرانکفورت 5. 
بارسلون 6. ملبورن 

چالش ذهن

در هر یک از شماره های تصویر زیر، نام یکی از 
شهرهای مهم جهان را نوشته ایم که شما باید با 

جا به جایی حروف، نام آن را پیدا کنید.

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
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عدد یاب :

منتخب چی شده

    وقتی برای استخدام، گفتن با شجره نامه بیاین! 
محترم دررودی
    این هم نوعی ماسک برای محافظت کل بدن در 
مقابله با کرونا!  جمشید وثوقیان
   وقتی همه لباس ها، کاله و کفش گرونه باید به 
بهروزکاظمیان عصرحجر برگردیم .  
    وقتی لباسی می پوشی که دزدا نتونن از جیبت 
سیدحسین آروند دزدی کنن!  
    وقتی به جای لباس تشک پنبه ای بدون روکش تنت 
کنی!  اشرف بیدلی
   وقتی کرونا فکر می کنه ما درختیم و با ما کاری 

نداره! 
آرزو ساالری منوجان

    نوعی لباس عروس مخصوص فصل زمستان! 
لیانا درویشی
   وقتی از ترس کرونا از خونه نمیای بیرون و می خوای 

یه جوری سرگرم باشی دست به خالقیت می زنی. 
عباس یعقوبی

    این لباس ها را پوشیدن که کرونا ازشون بترسه 
رضا پورنامدار کاری باهاشون نداشته باشه.  

    وقتی کرونا خونه نشین ات می کنه وچاق می شی 
اون وقته که کاپشن سایزت نیست! 

سید محمد طاها موسوی نسل
    وقتی که رفتی مهمونی و حواست به ساعت نیست و 
از 9 گذشته و مجبوری خودتو استتار کنی که برگردی 

خونه! 
شعیب غفاری

    وقتی حراج لباسای پاییزی، زمستونی وبهاری 
شادی فضلی شروع میشه!  

    خوبه دیگه به خاطر گرونی گوشت گیاه خوار که 
شدیم، حاال هم به خاطر گرونی لباس و مسکن از این 
حسن طیرانیان پوشش استفاده می کنیم!  

  وقتی هواشناسی پیش بینی می کنه که هوا به شدت 
سرد خواهد شد و لباس گرم بپوشید. با تجهیزات 

کامل میای بیرون و می بینی خبری از سرما نیست! 
  عباس باسفری

    وقتی خانواده عروس درباره داماد تحقیق می کنن! 
حسین یزدانی حصاری  
    وقتی پف فیل دوستت رو به زور خــوردی و شب 
ــوالخ هــای پف فیل و بچه محل هاشون میان به  گ

خوابت!
فرهاد دوست علی
   -چرا این طوری خودت رو استتار کردی؟  +ای بابا 
هیچی نگو بذار از جلوی مادر زنم رد بشیم، بهش قول 
دادم مرغ دولتی بگیرم که تمام شده بود! علی شهری

از گیاه خواری تا گیاه پوشی!
سالم. ممنون که بازهم برامون پیامک فرستاده بودین. البته این بار تعداد پیامک ها تون نسبت به قبل کم شده بود. امیدواریم فردا برای عکس جدیدی که 
براتون گذاشتیم سنگ تموم بذارید. متاسفانه بازهم تعدادی از پیامک ها اسم نویسنده نداشت که هرچند بامزه بودن ولی مجبور شدیم حذفشون کنیم. حاال 
باهم چند تا از جمله های با نمک تر رو که برای عکس هفته پیش فرستاده بودین مرور می کنیم. دمتون گرم و خوش باشین همیشه. در ضمن ماسک یادتون نره.

عددیاب

شش رقمی: 

   736982 – 298315
835826 - 516271

174283

سه رقمی: 

   726 - 415 - 831
  639 – 357 – 192

537  - 291

چهار رقمی:

   9582 – 3652
   1234 – 2864

5781 - 5671

پنج رقمی: 

   12857 – 24358
   92731 – 26735

42875 - 72839
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خفن استریپ:  نونوار
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در امتداد تاریکی
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کوتاه از حوادث

حادثه در قاب

ماجرای نوجوانی که به پلیس پناه برد!

زمانی که پدرم را به جرم مالخری دستگیر کردند، قاضی 
دادگاه مرا هم به بهزیستی فرستاد اما نامادری ام چند روز بعد 
مرا از بهزیستی تحویل گرفت تا سر کار بروم و خرج و مخارج 
زندگی اش را تامین کنم چرا که ... این ها بخشی از اظهارات 
نوجوان 13ساله ای است که از خانه فرار کرده و به کالنتری 
پناه آورده بود. این پسر نوجوان در حالی که ادعا داشت نامادری 
اش به شدت او را کتک می زند، به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری سپاد مشهد گفت: یک ساله بودم که پدر و مادرم از 
یکدیگر جدا شدند. بعد از آن پدرم با زن دیگری ازدواج کرد و 
او سرپرستی مرا به عهده گرفت اما نامادری ام از همان دوران 
کودکی مرا کتک می زد و آزارم می داد چرا که خودش به دلیل 
بیماری های روحی و روانی داروهای اعصاب مصرف می کرد. 
او گاهی فرزندان خودش را نیز کتک می زد اما باز هم رفتارش 
را کنترل می کرد تا به آن ها آسیبی نرسد. او حتی به درس 
خواندن من نیز حسادت می کرد و آن قدر به بهانه های مختلف 
برای تحصیلم مانع تراشی کرد که دیگر از درس و مدرسه 
فراری شدم و در نهایت ترک تحصیل کردم. از سوی دیگر نیز 
نمی توانستم دربــاره آزار و اذیت های نامادری ام چیزی به 
پدرم بگویم چرا که درگیری و دعوای آن ها شدت می گرفت، 
به همین دلیل شرایط سختی را در منزل تحمل می کردم تا 
جایی که برادر 9ساله ام به تقلید از مادرش به سوی من حمله 
ور می شد و من دستش را می گرفتم که به من سیلی نزند، او 
گریه می کرد و مادرش به سراغ من می آمد و کتکم می زد. با 
وجود این پدربزرگ و مادربزرگم نیز به دلیل ترس از قلدری 
های پدرم جرئت نداشتند از من در منزلشان نگهداری کنند.  
خالصه بعد از ترک تحصیل به عنوان شاگرد در کارگاه نجاری 
مشغول کار شدم و همه درآمدم را به پدر و نامادری ام می دادم. 
دو سال قبل، وقتی ماموران انتظامی پدرم را به جرم مالخری 
دستگیر کردند، قاضی دادگاه نیز با گزارش ماموران مرا به 
بهزیستی فرستاد اما یک هفته بعد نامادری ام مرا از بهزیستی 
تحویل گرفت تا سر کار بروم و مخارج زندگی او را تامین کنم.  
باالخره پدرم بعد از گذشت شش ماه از زندان آزاد شد و به دنبال 
کارگری رفت تا بار دیگر در دام سارقان گرفتار نشود اما اوضاع 
زندگی مان تفاوتی نکرد و من مجبور شدم به خاطر اذیت های 
نامادری ام از خانه فرار کنم ولی به منزل پدربزرگم نرفتم چون 
می دانستم پدرم به منزل آن ها می آید و آبروریزی می کند. 
دیگر چاره ای نداشتم جز آن که به پلیس پناه بیاورم.  شایان 
ذکر است، به دستور سرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری 
سپاد( و هماهنگی مشاور کالنتری با معاون دادستان مشهد، 
نوجوان 13ساله به طور موقت تحویل بهزیستی شد و شکایت 

او از نامادری اش نیز مورد پیگیری قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

*پلیس/ گودرزی رئیس پلیس فتای تهران از 
دستگیری فردی که در یک ویدئوی اینستاگرامی 
کودک سه ساله را وادار به مصرف مشروبات الکلی 

و استعمال دخانیات کرده بود، خبر داد.
*مهر/ سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت دیروز 
از دستگیری ۷13 سارق و مالخر و اجرای ۲3۶ 
حکم قضایی در »سی ونهمین طرح رعد پلیس 
پیشگیری پایتخت« خبر داد و گفت: طی ۴۸ 

ساعت ۲3۶ حکم قضایی به مرحله اجرا درآمد.
*مهر/ حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
از دستگیری یکی از عناصر اصلی توزیع شیشه در 
شوش تهران خبر داد و گفت: از مخفیگاه متهم در 
شرق پایتخت یک کیلو و 9۵۰ گرم شیشه کشف شد.
*مهر/ داور جمال رئیس بازرسی پلیس راهور فاتب 
گفت: در ساعت 3 بامداد جانشین منطقه 1۰ پلیس 
راهور تهران  حین گشت زنی از سطح منطقه ۲۶ در 
محدوده بزرگراه آزادگان به غرب پل دستواره ناگهان 
مشاهده می کند که سه نفر زورگیر مشغول خفت 
گیری از راننده یک دستگاه سواری نیسان هستند  که 
یکی از آنان را دستگیر کرده و دو نفر دیگر فرار کردند.
*پلیس فتا/ موسوی رئیس پلیس فتای غرب تهران 
گفت: خانم کالهبردار 3۶ ساله ای که باراه اندازی 
سایت شرط بندی و قمار، اقــدام به خالی کردن 

حساب بانکی  شهروندان می کرد، دستگیر شد.
رئیس  حسینی  ــوان/  ج خبرنگاران  *باشگاه 
کالنتری 1۰۸ نواب از دستگیری دو سارق حرفه ای 
لوازم داخل خودرو با ۵۰ فقره سرقت خبر داد و گفت: 

متهمان از خودرو های مزدا 3 سرقت می کردند.
*میزان/ رئیس پلیس فتا از کشف 31 پرونده 
کالهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب مال 
باختگان خبر داد و گفت: در این پرونده ها بیش 

از 11 میلیارد ریال به مال باختگان مسترد شد.

پلیس دزد سابقه دار را برای اپنزدهمین ابر دستگیر کرد 

ــوال کشف شــده سرقتی   نــرده پــارک در میان ام
سی  ونهمین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت

سجادپور- دزد 33 ساله ای که 1۴ فقره 
سابقه کیفری در پرونده سیاهش دارد، هنگامی 
برای پانزدهمین بار و با شلیک هشت گلوله 
در تاریکی شب به دام افتاد که این بار با پراید 
ــرد!  به گــزارش  »عقاب نشان« سرقت می ک
اختصاصی خراسان، اولین شب از تعطیلی 
کسب و کارها برای مبارزه با کرونا در مشهد آغاز 
شده بود و خلوتی خیابان های شهر، زمینه را 
برای ارتکاب برخی جرایم و به ویژه سرقت فراهم 
می کرد اما نیروهای انتظامی با تدابیر سردار 
تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( در 
حالت آماده باش به سر می بردند و گشت های 
محسوس و نامحسوس در کوچه ها و خیابان 
های شهر به حرکت درآمدند تا سرقت اموال 
مردم به حداقل برسد. در این میان دستبرد به 
خودروها با استفاده از یک دستگاه پراید با تصویر 
عقاب سفید، موضوعی بود که از چند روز قبل 
در دستور کار نیروهای زبده تجسس کالنتری 
شفای مشهد قرار گرفته بود چرا که مدارک و 
شواهد صحنه های سرقت نشان می داد که 
راننده یک دستگاه پراید سیاه رنگ، در برخی 
از محله های وقوع جرم در حالی مشاهده شده 
است که تصویری از عقاب سفید روی کاپوت 
ــزارش خراسان حاکی  ــودرو قــرار دارد. گ خ
است به همین دلیل گروه عملیاتی مبارزه با 
سرقت به فرماندهی سرگرد علی امارلو )رئیس 
کالنتری شفا( وارد عمل شدند بررسی های  
تحلیلی سرقت های مذکور بیانگر آن بود که 
سرقت با »پراید عقاب نشان« در ساعت های 
اولیه شب و بعد از تعطیلی فروشگاه ها رخ می 
دهد بنابراین گروه مشترک تجسس و گشت 
های انتظامی در اجرای دستورات سرهنگ 
صارمی ساداتی )رئیس پلیس مشهد( به تغییر 
شیوه های عملیاتی و اطالعاتی پرداختند و 
در مناطق احتمالی وقوع جرم مستقر شدند. 
به گزارش خراسان، درحالی که شهر به خاطر 
مبارزه با کرونا در خاموشی و سکوت فرو رفته 
بــود، نیروهای انتظامی به گشت زنــی های 
شبانه در کوچه و پس کوچه ها ادامه دادند تا 

این که حدود ساعت ۲1 ناگهان یکی از گشت 
های نامحسوس با پراید سیاه رنگی در خیابان 
هدایت روبه رو شد که در خالف جهت حرکت 
خودروها قرار گرفته بود و یکی از شماره های 
پالک آن نیز به طرز مشکوکی دستکاری شده 
بود. با استعالم شماره انتظامی خودرو از مرکز 
فرماندهی پلیس، مشخص شد که خودروی 
مذکور چند روز قبل از انتهای بولوار شهید 
مفتح )سی متری طالب( و از مقابل یک مرکز 
تجاری سرقت شده است و سارق یا سارقان 
شماره پالک آن را تغییر داده اند. این گونه بود 
که نیروهای گشت نامحسوس به طرف خودرو 
حرکت کردند و به راننده آن فرمان ایست دادند 
اما راننده جوان با  دیدن خــودروی پلیس، بر 

سرعت پراید افزود و در جهت خالف خیابان 
فرار کرد. لحظاتی بعد با دستور رمزی از بی 
سیم توسط رئیس کالنتری، عملیات تعقیب و 
گریز با اعزام دیگر گشت های انتظامی به منطقه 
عملیات آغاز شد اما راننده توجهی به شلیک تیر 
هوایی و اخطارهای قانونی نداشت و همچنان 
با سرعتی سرسام آور می گریخت تا این که از 
طریق بولوار ابوطالب وارد بزرگراه صدمتری 

فجر شد و به سمت بولوار کشاورز ادامه مسیر 
داد. در این هنگام نیروهای گشت وقتی به مکان 
خلوت رسیدند که شلیک آنان جان افراد دیگر را 
در معرض خطر قرار نمی داد به سوی الستیک 
هــای پراید آتــش گشودند و با شلیک هشت 
گلوله، خودرو را از حرکت انداختند. با وجود 
این، راننده جوان در میان شلیک های پلیس 
از پراید بیرون پرید و با پای پیاده به درون کوچه 
های تاریک گریخت ولی نیروهای انتظامی 
در چند حرکت رزمی، او را زمین گیر کردند 
و حلقه های قانون را بر دستانش گره زدند. 
با انتقال خــودروی سرقتی به مقر انتظامی، 
مشخص شد که این همان پراید عقاب نشان 
است که در برخی محله های سرقت دیده شده 

بود. به گزارش اختصاصی خراسان، تحقیقات 
و بازجویی از متهم 33 ساله که امیر نام دارد 
در حالی با دستورات ویژه قاضی سیدجواد 
حسینی )مــعــاون دادســتــان مرکز خراسان 
رضوی( در دایره تجسس کالنتری آغاز شد که 
بررسی های مقدماتی از 1۴ فقره سابقه کیفری 
متهم حکایت داشت. این سارق حرفه ای که 
ابتدا منکر هر گونه ارتکاب جرمی بود در نهایت  

در مقابل بازجویی های تخصصی و فنی افسران 
ورزیده تجسس دوام نیاورد و به سرقت خودرو از 
بولوار شهید مفتح مشهد اقرار کرد. او همچنین 
در بخشی از اعترافات خود گفت: »عقاب سفید« 
را روی کاپوت خودرو به تصویر کشیدم و سپس 
برخی از لوازم آن مانند چراغ ها و الستیک های 
آن را عوض کردم و شماره پالک را تغییر دادم 
تا خودروی سرقتی شناسایی نشود! بعد هم با 
آن به خودروهای دیگر در اوایل شب دستبرد 
مــی زدم کــه ناگهان در محاصره نیروهای 
کالنتری شفا قرار گرفتم. این سارق 33 ساله 
در ادامه بازجویی ها به ۴۰ فقره سرقت قطعات 
و محتویات داخل خودروها در مشهد اعتراف 
ــوازم سرقتی را نیز در مناطق  کرد و گفت: ل
اسماعیل آبــاد و خواجه ربیع می فروختم تا 
هزینه های اعتیادم را تامین کنم! گزارش 
خراسان حاکی است این دزد حرفه ای که برای 
پانزدهمین بار دستگیر شده است در بخش 
دیگری از اعترافاتش افــزود: در خودروهای 
پراید مدل پایین را با پیچ گوشتی باز می کردم 
و خودروهایی را که مالکانشان تجهیزات ایمنی 
روی آن  ها نصب نکرده بودند به راحتی روشن 
می کردم و به سرقت می بردم سپس قطعات 
قابل فروش آن را به مالخران می دادم! بر اساس 
این گزارش، تحقیقات بیشتر درباره سرقت های 
احتمالی دیگر این سارق جوان به سرپرستی 
سروان آریایی با دستورات ویژه قضایی در حالی 
ادامه دارد که گویی مجازات های کیفری برای 

وی بازدارندگی نداشته است.

آنا
س: 
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کالهبرداری میلیاردی در قالب فروش محصوالت کشاورزی 

ــروش محصوالت  توکلی/ فردی کــه در قالب ف
کشاورزی، کالهبرداری کرده بود، دستگیر شد. 
رئیس  پلیس آگاهی کرمان گفت: به دنبال طرح 
شکایت دو نفر مبنی بر کالهبرداری از آن ها از سوی 
فردی که خود را نماینده یک شرکت تهیه محصوالت 

دامی و زراعی مرتبط با نهادهای دولتی معرفی و با 
وعده فروش محصوالت زراعی با قیمت کمتر، از یکی 
از آن ها ۸9۰ میلیون ریال و از دیگری 1۲ میلیارد 
ریال دریافت، اما خلف وعده کرده است، موضوع 
پیگیری شد.حسن پور افزود:ماموران با ردگیری 
حساب هایی که پول شاکیان به آن ها واریز شده بود 
متوجه شدند صاحب این حساب ساکن مشهد است 
و   وی را  دستگیر کردند. از مخفیگاه وی تعداد زیادی 

کارت بانکی، سیم کارت و 9۸ سکه کشف شد. 

ن 
ش آ

دو
خ

ک م
ال

 و پ
ن

شا
ب ن

قا
ی ع

قت
سر

د 
رای

ز پ
ی ا

یر 
صو

 ت

پایان سرقت با پراید عقاب نشان! 
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)سامانه سنا(
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فشار بیشتر تورم بر کم درآمدها 
نرخ تورم برای کل دهک ها از ابتدای سال روند 
مشابهی داشته است اما در شهریور و مهر به 
دلیل افزایش قابل توجه قیمت کاالهای سرمایه 
ای نظیر خودرو، تورم دهک دهم )ثروتمندترین 
دهک( افزایش بیشتری یافت. با این حال از آبان 
ماه با وجود کاهش تورم ماهانه دهک دهم و تورم 
ماهانه کل دهک ها، دهک نخست )فقیرترین 
دهک( با افزایش فشار تورمی مواجه شد که 
دلیل آن را باید در تورم ماهانه 13 درصدی مواد 
غذایی در آبان ماه و سهم باالی مواد غذایی در 

سبد خانوارهای کم درآمد دانست.

بیم ها و امیدها در گزارش 
نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی 

از نماگرهای  انتشار گـــزارش بانک مــرکــزی 
اقتصادی در سه ماه اول سال 99 حاوی نکات 
امیدبخش و البته بیم دهنده گوناگونی برای 
اهالی اقتصاد است. به جز موضوع رشد اقتصادی 
که به تفکیک بخش های گوناگون در این گزارش 
ــده  اســت و حکایت از رشــد مثبت در بخش  آم
ساختمان ، کشاورزی و صنعت در مقابل رشد 
منفی در بخش نفت و خدمات دارد ، این گزارش 
از یک سو از رشد بیش از 147 درصدی شاخص 
بورس طی سه ماه ابتدای امسال نسبت به سال 
گذشته خبر می دهد که نوید دهنده رونق بیشتر 
تولید در این فضاست اما از سوی دیگر از کاهش 
قابل تامل صــادرات غیرنفتی خبر می دهد.بر 
ــادرات غیرنفتی  ــزارش میزان ص اســاس این گ
کشور طی سه ماه نخست امسال نسبت به سه ماه 
سال گذشته بیش از 45درصد به لحاظ وزنی و 
بیش از 44 درصد به لحاظ ارزشی کاهش داشته 
، درعــوض میزان واردات کشور طی این مدت 
اندکی افزایش یافته به طوری که وزن واردات 
کشور به 8 میلیون و 923 هزار تن رسیده است 
که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل )8 میلیون 
و 868 هزارتن( رشد 6دهم درصدی را نشان 
می دهد.با این حال افزایش میزان فروش سهام 
در بازار سرمایه که بر اساس شاخص تعداد سهام 
رشد 31 درصدی و بر اساس ارزش سهام رشد 
127 درصدی را نشان می دهد، امید به رونق 
تولید در داخل کشور را تقویت می کند هرچند 
نباید موضوع کاهش صادرات نیز از نگاه مسئوالن 
پوشیده بماند که البته بخشی از آن نشئت گرفته 
از تحریم های ظالمانه و مشکالت جابه جایی 
پول است که خارج از اراده فعلی مسئوالن است.

 بازار خبر

فرصت 2 هفته ای به دولت برای 
اجرای قانون کاالهای اساسی

فارس - زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس گفت: تامین کاالهای اساسی مجلس 
اکنون تبدیل به قانون شده و الزم االجراست 
و دولت نیز دو هفته فرصت دارد که آیین نامه 

اجرایی تامین کاالهای اساسی را بنویسد.

خروج 93 میلیون چینی از فقر مطلق

ایسنا - به گــزارش راشاتودی، طبق آمارهای 
منتشرشده توسط مرکز ملی آمار چین، در طول 
هفت سال اخیر به طور متوسط در هر سال 10 
میلیون شهروند چینی از فقر مطلق خارج شده 
اند و اکنون جمعیت در فقر مطلق این کشور به 
حــدود 5/5میلیون نفر کاهش یافته است در 
حالی که این رقم در سال 2012 برابر با 98 

میلیون و 990 هزار نفر بود.

سبقت ثروت ماسک از بیل گیتس

اقتصادنیوز - ایالن ماسک بنیان گذار شرکت 
خودروسازی تسال و اسپیس ایکس با درآمد خیره 
کننده خود در سال 2020 به دومین فرد ثروتمند 
جهان تبدیل شد و از بیل گیتس بنیان گذار غول 
بزرگ مایکروسافت )Microsoft( عبور کرد تا 
مقام ثروتمند ترین فرد جهان را پس از جف بزوس، 

بنیان گذار آمازون )Amazon( از آن خود کند.

دیروز انتشار نامه همتی به روحانی در خصوص 
مصوبه تسهیل ترخیص کاالها از گمرک خبر 
ساز شد. وی در این نامه اجرای مصوبه مذکور 
را موجب متضرر شدن واردکنندگان قانون 
مدار و هرج و مرج در بودجه بندی دولت برای 
تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کاالها دانسته 
است.به گزارش خراسان، طی یک ماه اخیر 
خبرهای متعددی درباره رسوب کاال در گمرک 
مطرح شده بــود. به طــوری که طبق گزارش 
اقتصاد آنالین در مجموع حدود 7/5 میلیون 
تن کاال به ارزش 7 میلیارد دالر در گمرک های 
کشور رســوب کــرده است.پس از رسانه ای 
شدن موضوع برنج ها، ستاد اقتصادی دولت 
تصمیمات جدیدی گرفت که محور مهم آن، 
به رسمیت شناختن واردات با ارز متقاضی 
بــود. با این شرح که طبق اظهارات ارونقی 
معاون گمرک ایران، به گمرک اختیار داده شد 
نسبت به درخواست صاحب کاال، »بدون کد 
رهگیری بانک« اقدام کند. این مصوبه اگر چه 
منجر به تسهیل تشریفات گمرکی و ترخیص 
کاالها از گمرک می شود، واکنش منفی عمده 
کارشناسان را در پی داشت. به گفته آنان، این 
مصوبه راه را برای حذف نظارت بانک مرکزی 
بر نظام ارزی کشور، تشدید واردات و فشار بر 

منابع ارزی کشور باز می کند.

نامه هشدار همتی به روحانی	 
اما در شرایطی که گالیه ها و انتقادها می رفت 
ــود، دیــروز خبرگزاری  به بایگانی سپرده ش
تسنیم، از نامه اخیر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی به رئیس جمهور خبر داده که حاکی از 
انتقاد شدید همتی از برگزاری جلسه روحانی 
بــا مــدیــران وزارت صمت و گمرک و برخی 
نهادهای نظارتی، بدون حضور بانک مرکزی 
و راجع به مصوبه اخیر درباره ترخیص کاالهای 
رسوبی از گمرک است. وی با اشاره به مصوبه 
بندی این جلسه که سه بند آن مربوط به اجرای 
تکالیفی از سوی بانک مرکزی است، نوشته 

بانک مرکزی  ــت:»در مصوبه فوق الذکر  اسـ
مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین 
ارز کاالهای اساسی موجود در گمرک اقدام 
کند، حال آن که اواًل رقم بودجه و تسهیم آن 
بــرای واردات کــاالی اساسی مصوب و معین 
است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست.

ثانیًا  تأمین ارز منوط به تحقق درآمدهاست 
که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک 
است.« وی یادآور شده: اولویت تأمین ارز برای 
کاالها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت 
ــروه کاالیی،  ســفــارش، تاریخ ایجاد فیش، گ
نوع ارز درخواستی، اولویت اعالمی توسط 

وزارتخانه مربوط و بودجه بندی است و صرف 
وجود کاال در گمرک نمی تواند مالک عمل قرار 
گیرد.همتی در هشداری مهم افزوده است: در 
نظر گرفتن وجود کاال در گمرک به عنوان معیار 
اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از 
واردکنندگان به منظور تسهیل دریافت ارز بدون 
توجه به رویه های جاری اقــدام به ارســال کاال 
به گمرک کنند و واردکنندگانی که رویه های 
واردات را مطابق معمول طی و درخواست 
تأمین ارز خــود را مطابق روال قانونی ثبت 
کرده اند متضرر شوند، عالوه بر این موجب بروز 
هرج ومرج در بودجه بندی دولت در خصوص 
تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کاالها خواهد 
شد.رئیس بانک مرکزی با انتقاد از حذف کد 
رهگیری به عنوان ابزار نظارتی بانک مرکزی 
بر معامالت ارزی نوشته است: الزام به ارائه کد 
رهگیری برای ترخیص کاال از گمرک یکی از 
ابزارهای نظارت بر معامالت ارزی است و حذف 
آن می تواند منجر به نبودشفافیت و مشکالت 
متعددی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور 
خواهد شد و می تواند منجر به ایجاد پرونده های 
کالن عدم رفع تعهد وارداتــی در آینده نزدیک 
شود و این امر قطعًا در آن زمان مورد اعتراض 
دستگاه های نظارتی واقــع می شود و اعتبار 

دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد!

در نامه ای با اشاره به تصمیم وزارت صمت و گمرک بدون هماهنگی با بانک مرکزی مطرح شد: 

5 هشدارهمتی به روحانی درباره مصوبه ترخیص کاالها

وعده فرود مرغ به 20 هزار تومان 

پس از صعود قیمت مرغ به 35 هزار تومان، چند 
مقام مسئول از جمله سخنگوی دولــت، وعده 
کاهش قیمت مرغ تا سطح قیمت تعیین شده 20 
هزار تومان را مطرح کردند.سخنگوی دولت در 
نشست خبری هفتگی با اشــاره به تاثیر کاهش 
تامین ارز کاالهای اساسی بر قیمت  مرغ گفت: 
بنابر گــزارش وزیــر جهاد کشاورزی تا چند روز 
آینده قیمت مرغ با برنامه ریزی صورت گرفته به 
قیمت مصوب خواهد رسید.وی افزود: در جلسه 
ویژه هیئت دولت درباره بودجه ریزی اعالم شد 
ــازار عمده فروشی ها وزارت  که بــرای تنظیم ب
جهاد کشاورزی ورود کــرده است و در روز یک 
شنبه 320 تن مرغ )160 تن مرغ گرم به قیمت 
18500 تومان و 160 تن مرغ منجمد به قیمت 
15 هزار تومان( وارد بازار کرده است تا قیمت را 
پایین بیاورد.ربیعی گفت: در سطح خرده فروش 
ها هنوز بعضی از فروشگاه ها مرغ روزهای گذشته 
را دارند و مقاومت می کنند. از امروز این توزیع 
افزایش خواهد یافت و قیمت ها پایین خواهد آمد. 
قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار، 20400 تومان 
است.در همین حال مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور کاهش تامین نهاده برای مرغداران 
و افــت شدید قیمت جوجه یک روزه را از مهم 
ترین عوامل افزایش قیمت مرغ دانست و گفت: 
کاهش ناگهانی قیمت جوجه یک روزه در هفته 
دوم مهرماه امسال از 2 هزارو 900 تومان به زیر 
900 تومان ، باعث کاهش تولید جوجه یک روزه 
شد.محمدرضا طالیی گفت: در بحث کنجاله، 
نهایت 55 درصد از نیاز مرغداران تأمین و یک 

میلیون تن کمتر وارد کشور شده است.

روزمتفاوت بازارسرمایه
 افت بزرگ ترها و شاخص، اقبال به کوچک ترها 

دیروز در حالی شاخص کل بورس 18 هزار 
واحد افت کرد که شاهد فروش سنگین 
در نمادهای بــزرگ شاخص ساز بودیم. 
نکته جالب رشــد شاخص کل هموزن و 
اقبال به نمادهای کوچک بازار بود. حجم 
معامالت هم به یک قدمی رکورد سه ماهه 
رسید.به گزارش خراسان، دیروز شاخص 
کل لحظات ابتدایی را صعودی آغاز کرد 
اما به سرعت وارد فاز منفی شد و تا انتها 
نیز همین گونه بود. نمادهای بزرگی مثل 
فوالد مبارکه و ملی مس که مدتی صعودی 
شده بودند با فشار فروش تا صف فروش 
پیش رفتند. همین موضوع منجر به کاهش 
ارتــفــاع شاخص کل شــد. افــت 18 هزار 
واحدی در معامالت دیروز، بیشترین افت 
روزانه طی دو هفته اخیر بوده است.اگرچه 
ــورس نــزولــی بــود و بــه تبع  شاخص کــل ب

آن ارزش سهام عدالت هم کاهشی شد اما 
نمادهای کوچک و غیردالری بــازار عمدتا 
ــازان، بانکی ها  ــودروس صعودی بودند. خ
و بسیاری از نمادهای داخلی فروش بازار 
معامالت  حجم  بیشترین  بودند.  صعودی 
هم مربوط به نمادپاالیش نفت اصفهان بود 
که بعد از چند روز رشد، دیروز در پی افزایش 
عرضه ها منفی شــد. حجم کلی معامالت 
هم به 22 هزار میلیارد تومان )در بورس و 
فرابورس( رسید که فقط هزار واحد کمتر از 
رکورد سه ماه اخیر است. به طور کلی دیروز 
شاهد بازاری متفاوت بودیم. عالوه بر متفاوت 
بودن جهت حرکت شاخص کل و شاخص کل 
هموزن، شاخص کل فرابورس هم صعودی 
ــازار باعث شد با افت  ــروز ب بود.تحوالت دی
ــزرگ شاهد افــت ارزش  قیمت نمادهای ب

سهام عدالت هم باشیم. 

ضوابط جدید صدور چک از 22 آذر 
بانک مرکزی ضوابط جدید صدور چک از 22 آذر 
را اعالم و تاکید کرد که کارسازی چک تا اطالع 
ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد. بر این 

اساس و از تاریخ 22 آذر 99:
1- ضروری است تمام چک ها در وجه ذی نفع 
مشخص صــادر شوند. همچنین ثبت انتقال 
چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی 

چک خواهد بود.
2- تمام دارندگان دسته چک موظف اند پس از 
صدور چک، اطالعات چک صادر شده را به همراه 
اطالعات دریافت کننده آن )شناسه ملی /کدملی 
ذی نفع، مبلغ و تاریخ سررسید( در »سامانه صیاد« 
ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می تواند 
از طریق درگاه های نوین بانک افتتاح کننده و نگه 
دارنده حساب جاری وی )شامل اینترنت بانک 
و همراه بانک(  یا برنامک های موبایلی فعال در 
حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی 
داشته باشد و برای ثبت چک اقدام کند.طبق 
این بند، شناسایی صادرکننده چک و حصول 
اطمینان از ثبت اطالعات چک توسط وی مستلزم 
انجام فرایند احراز هویت توسط بانک  یا برنامک 
موبایلی اســت. بر این اســاس، احــراز هویت در 
برنامک های موبایلی به صورت زیر انجام می شود: 
الف - انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد 
ملی وی ب - استفاده از یکی از کارت های بانکی 
صادرکننده چک. در این زمینه صادر کننده چک 

می تواند با به کارگیری یکی از کارت های بانکی 
خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار 
وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت 
شده به نام وی، اقدام به ثبت اطالعات چک در 

»سامانه صیاد« کند.
3- به منظور بررسی صحت اطالعات چک 
ثبت شده، دریافت کننده چک امکان اخذ 
استعالم از »سامانه صیاد« را دارد و پس از 
حصول اطمینان از تطبیق اطالعات ثبت 
شده با اطالعات مندرج در برگه چک برای 
تایید اطالعات چک دریافتی اقدام می کند. 
همچنین چنان چه دریافت کننده چک پس 
از تایید اطالعات آن، متمایل به انتقال چک 
به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه 
یاد شده با ثبت مشخصات ذی نفع جدید 
)ثبت شناسه /کدملی وی(  برای وی فراهم 
است. در این باره نیز شناسایی دریافت کننده 
چک و حصول اطمینان از تایید اطالعات 
چک توسط وی مستلزم انجام فرایند احراز 
هویت توسط بانک  یا برنامک موبایلی است. 
به این صورت که دریافت کننده چک می تواند 
با به کارگیری یکی از کــارت هــای بانکی 
متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی 
که به نام وی ثبت شده است، اقدام به تایید 
اطالعات چک  یا انتقال آن به شخص دیگر 

در سامانه صیاد کند. 

دالر در آستانه نزول به کانال 24 هزار تومان 
همزمان با آغاز محدودیت های کرونایی، 
آرامش نسبی در بازار طال و ارز حاکم شده و 
قیمت  ارز و سکه با شیب مالیم در حال طی 
مسیر کاهشی هستند. به طوری که طبق 
گزارش تسنیم از بازار ارز، نرخ دالر از  کانال 
26 هزار تومان به مرز کانال 24 هزار تومان 
نزدیک شده است. برخی منابع هم از رقم 

های کمتر خبر داده اند.بر این اساس، اکنون 
فشار فروش دارندگان طال و ارز بیشتر شده 
است. در این میان، برخی صادرکنندگانی که 
تا پیش از این، برای عرضه ارزهای حاصل از 
صادرات مقاومت می کردند، با ناامید شدن از 
افزایش نرخ شروع به فروش ارزهای صادراتی 

خود در سامانه نیما کرده اند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

خبرآنالین نوشت: رئیس سازمان صداوسیما بر  •
اساس نظرسنجی هایی مدعی شد این رسانه در رأس 
اعتماد مردم قرار دارد. علی عسگری البته اشاره ای 
به جزئیات این نظرسنجی ها نکرد.بر همین اساس، 
سید محمد علی ابطحی، فعال سیاسی اصالح طلب، 
در توئیتی نوشت: »این که آقای علی عسکری گفته اند 
صدا و سیما در راس اعتماد مردم است، مهم نیست. 

نگران اینم ایشان باور کرده باشد حرف خودش را.«
برنا نوشت: »علی باقری«، عضو شورای هماهنگی  •

ــود بحث  ــن کــه گفته مــی ش ــات  گــفــت: ای ــالح اص
کاندیداها در شورای هماهنگی اصالحات مطرح 
شده، چنین چیزی مطرح نشده و بنده این مسئله 
را تکذیب می کنم. نه تنها این اسامی اعالم نشده از 
سوی کارگزاران، بلکه هیچ اسمی مطرح نشده است؛ 
به بیانی دیگر ما حتی به مرحله طرح اسم کاندیدا در 

شورای هماهنگی اصالحات نرسیده ایم.
سایت رسا نوشت: حجت االسالم والمسلمین  •

نبوی با تکذیب انتساب فراخوان استیضاح رئیس 
جمهور تحت عنوان قیام قم، طرح چنین مسائلی را 
فراهم کردن فرصت برای جریان اصالحات ارزیابی 
کرد. در پی انتشار پوستر تبلیغاتی در فضای مجازی 
تحت عنوان »قیام قــم؛ مطالبه استیضاح رئیس 
جمهور« و انتساب این فراخوان به حجت االسالم 
والمسلمین محمدحسن نبوی رئیس بسیج اساتید 
و نخبگان حوزه علمیه قم توسط یک فعال رسانه ای، 

وی این موضوع را تکذیب کرد.
رجا نیوز نوشت: سیدمحسن دهنوی عضو هیئت  •

رئیسه مجلس شورای اسالمی در توئیتی اعالم کرد 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور از وی 
شکایت کرده است. وی نوشت: »در مراسم تحلیف 
"از این که دهان مخالفان و منتقدان را" ببندد به خدا 
پناه برد اما امروز از من شکایت کرد. بی صبرانه مشتاق 
حضور در دادگاه هستم تا اثبات کنم صنعت هسته ای 
ــت به تعطیلی  و صنعت فضایی به دســت ایــن دول
کشانده شده است. از پیشرفت ایران کوتاه نمی آیم.«

آنا نوشت: حسن نـــوروزی، عضو هیئت رئیسه  •
کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر این که اقدامات 
متخلفانه ستاد ملی مقابله با کرونا را می توان از منظر 
حقوقی بررسی کرد، گفت: اول کار مجلس است و 
از طرف دیکر بزرگان به ما توصیه می کنند که صبور 
باشید ولی در نهایت ممکن است رئیس جمهور را 
پاسخگو کنیم. هم اکنون روحانی به بهانه کرونا به 
هیچ عنوان به مجلس نمی آید اما معتقدیم هنگام 
تحویل الیحه بودجه باید خود رئیس جمهور به مجلس 

بیاید در غیر این صورت الیحه را نمی پذیریم.

دنیای اقتصاد- این روزنامه در گزارشی با تیتر  •
»پارادایم شیفت در سیاست خارجی آمریکا«  این 
سوال را مطرح کرد که دیپلماسی بایدن را چه کسانی 
هدایت خواهند کرد؟ ونوشت: حامیان برجام به کاخ 

سفید برگشته اند.
شرق– این روزنامه در گزارشی نوشت: دولت برای  •

پرداخت غرامت بابت سرنگون کــردن هواپیمای 
اوکراینی تا سقف 200 میلیون یورو از صندوق توسعه 
برداشت خواهد کرد. چنین تصمیمی با قوانین و 
مقررات صندوق توسعه همخوانی ندارد. صندوق 
توسعه محلی برای ذخیره ارزی و تأمین نیازهای 
پروژه هایی است که امکان بازگشت سرمایه گذاری 
به صورت ارزی را دارند، حال آن که پرداخت غرامت 
هواپیمای اوکراینی در زمره اعتبارات هزینه ای است 

و مسلما نمی تواند در قالب وام باشد.
ــروز – ایــن روزنــامــه در گزارشی با تیتر  • وطــن ام

»واکاوی قدقد مدیریتی« به علل گرانی مرغ پرداخت 
و نوشت: »1. انحصار واردات نهاده های دامی برای 
افراد خاص/2.کاهش 50درصدی تخصیص ارز 
برای واردات نهاده های دامی/3. اشراف نداشتن 
وزارت صمت بر مدیریت زنجیره تولید مرغ/4. توزیع 

نامناسب نهاده های دامی در سامانه بازارگاه«
فرهیختگان- این روزنامه دربــاره وزیرخارجه  •

دولــت بایدن نوشت: »گفته می شود که وزیــر امور 
خارجه دولت آینده آمریکا، مهم ترین بازیگردان دولت 
در تهیه پیش نویس سیاست سوریه بوده است. بلینکن 
از حامیان سرسخت دریافت بیشترین امتیاز در 
مذاکرات از ایران بود. او سپتامبر 201۷ )شهریورماه 
9۸( یعنی حدود هشت ماه پیش از خروج رسمی 
آمریکا از توافق، در گفت وگو با رادیوی عمومی ملی 
مشهور به NPR در پاسخ به سوال مجری درباره چرایی 
پذیرش بندهای غروب آفتاب در توافق هسته ای گفته 
است: »ایران هرگز نمی خواست این محدودیت ها را 

به طور همیشگی بپذیرد.«

سردار دهقان به طور رسمی برای انتخابات 

ریاست جمهوری اعالم نامزدی کرد 

اولین کاندیدای 1400 
توکلی- اگرچه هنوز زمان زیادی تا انتخابات مانده 
است اما بسیاری از جریان ها و گروه های مختلف 
سیاسی از »کاندیدا های احتمالی  1400« سخن 
به میان می آورند، کاندیداهای احتمالی که از پاسخ 
به  آمدن و نیامدن شان به انتخابات غالبا طفره می 
روند و از تصمیم قطعی خود چیزی نمی گویند.  در 
این میان اما حسین دهقان وزیــر سابق دفــاع  که 
پیش از این و در گفت و گو با تسنیم به صراحت از 
حضور 1400 خود خبر داده بود، روز گذشته در 
گفت و گویی کاندیداتوری خود را برای انتخابات 
پیش رو به طور رسمی اعالم کرد. دهقان پیش از 
این در سه دوره روسای جمهوری اخیر پست های 
مختلف و البته نظامی را به عهده داشته است؛ او 
در دولت اصالحات به عنوان  معاون وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب شده بود و در 
دولت نهم  ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران را به 
عهده گرفت. دهقان در ادامه به عنوان وزیر دفاع در 
کابینه اول دولت روحانی مشغول فعالیت شد و پس 
از شروع دوره دوم ریاست جمهوری روحانی به عنوان 
مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و 
پشتیبانی منصوب شد. حاال حسین دهقان  در حالی 
عزم خود را جزم کرده   وارد گود انتخابات شود که 
مدتی است بحث های موافق و مخالف زیادی درباره  
ورود چهره های نظامی به عرصه انتخابات در جریان 
است . سردار دهقان  با اعالم رسمی که انجام داده 
اولین فردی است که برای انتخابات سال آینده رسما 
اعالم نامزدی کرده است.دهقان در گفت و گویی که 
انجام داد  با اشاره به این که وابسته به جریان اصولگرا 
و اصالح طلب نیست، گفت امیدوار است با نامزدی 
در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بتواندیک 
فضای تفاهم در سطح ملی و یک فضای گفت و گو 
از موضع قدرت و عزت با خارج را فراهم کند:» من 
به گرایش های سیاسی به این معنا که بگویم از 
جریانات سیاسی متعارف امروز جامعه و اصالح طلب 
یا اصولگرا هستم، وابستگی ندارم بلکه به اصل اصیل 
و اصالت انقالب معتقدم چون برخاسته از خواسته 
ناب  مردم است؛ به این باور دارم و سعی می کنم این 
تفکر را نمایندگی کنم و فکر می کنم قادرم یک فضای 
اجماع، تفاهم و گفت وگو در سطح ملی و یک فضای 
گفت وگو از موضع قدرت و عزت با خارج فراهم کنم 
و از آن طرف هم بستر حضور همه کسانی را که در 
موضع و عزم و اراده خدمت به جامعه و کشور هستند، 

فراهم کنم.« 

گروه سیاسی-حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر 
ــروزدر دیدار  معظم انقالب اسالمی صبح  دی
رؤســای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور الزم 
برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری 
بودجه، افزایش سرمایه گذاری، جهش تولید و 
حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: 
باید با همت جدی و تالش پیگیر مسئوالن، 
تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم 

مشخص شود.

معیشت مردم حقًا دچار تنگی شده است	 
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و 
نشر آثار، حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای، 
رهبر انقالب، اقتصاد را موضوع اصلی کشور 
خواندند و افزودند: این که در سال های اخیر 
شعار هر ســال، موضوعی اقتصادی انتخاب 
شده، به همین دلیل است. ضمن آن که معیشت 
مردم حقًا دچار تنگی شده و در ماه های اخیر 

نیز کرونا، مشکالت را بیشتر کرده است. ایشان 
افزودند: هدف از برگزاری این جلسه، بیان 
راهــکــارهــای عملی اســت که در کوتاه مدت 
نتیجه دهد و تأثیر آن بر زندگی مردم مشخص 
شود که البته الزمــه  اجــرای این راهکارهای 
عملی و تأثیرگذاری آن ها، همت جدی و تالش 
پیگیر رؤسای قوا و مسئوالن مرتبط با سه قوه 
در تشکیالت و سازمان های آن هاست. رهبر 
انقالب اسالمی قبل از بیان راهکارها، دو نکته 
مهم را مطرح کردند و افزودند: کارشناسان 
برای مشکالت اقتصادی کشور راهکارهای 
مشترکی دارنــد بنابراین مشکل، نداشتن یا 
ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، 
شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم.رهبر 
انقالب اسالمی نکته دوم خود را به موضوع 
تحریم ها به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت 
آمریکا و شرکای اروپــایــی بر ضد ملت ایــران 
اختصاص دادند و افزودند: این جنایت سال 
هاست که بر ضد ملت ایران انجام می شود اما 

در سه سال اخیر شدت یافته است.

 برای عالج تحریم ها 2مسیر وجود دارد 	 
ــت ا... خامنه ای با تأکید بر این که  حضرت آی
بــرای عالج تحریم ها دو مسیر »خنثی سازی 
تحریم ها و غلبه بر آن ها« و »رفع تحریم« وجود 
دارد، افــزودنــد: البته ما مسیر رفــع تحریم را 
یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما 
با  انقالب اسالمی  نتیجه ای نرسید.رهبر  به 
اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن 
آن ها گفتند: این مسیر ممکن است در ابتدای 
اما  باشد  ــار، سختی ها و مشکالتی داشته  ک
خوش عاقبت است.حضرت آیت ا... خامنه ای 
خاطرنشان کردند: اگر با تالش و ابتکار و با 
سینه سپر کردن در مقابل مشکالت بتوانیم بر 
تحریم ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی اثر شدن 
تحریم  از  دســت  به تدریج  ببیند،  را  تحریم ها 
برخواهد داشت. ایشان دو نکته مقدماتی خود 
را این گونه جمع بندی کردند: ما ظرفیت ها و 
توانایی های فراوانی برای بی اثر کردن تحریم ها 
داریم، به شرط آن که بخواهیم و همت کنیم و به 
دل مشکالت برویم. حضرت آیت ا... خامنه ای 
سپس با بیان بعضی از راه حل های پیشنهاد 
شده کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل 
»کسری بــودجــه«، »افــزایــش سرمایه گذاری 
دولتی و نهادهای عمومی«، »جهش تولید« و 
»حمایت از قشرهای ضعیف« ابراز امیدواری 
کردند با اجرای این راهکارها، آثار مثبتی در 

اقتصاد کشور و زندگی مردم پدید آید.

شعار سال در حد انتظار تحقق نیافته است	 
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به این که با 
وجود برخی کارها، شعار سال در حد انتظار 
تحقق نیافته، افزودند: کارشناساِن بخش های 
دولتی و غیردولتی برخی راهکارهای عملیاتی 
مشخص را برای جهش تولید پیشنهاد کرده اند 
از جمله: »افزایش تولید خودرو با اتکا  به ظرفیت 
قطعه سازان داخلی«، »افزایش تولیدات صنعت 
نفت با تکیه بر دانش بنیان کردن صنایع نفتی« و 
»افزایش تولید خوراک دام و دانه های روغنی«.
رهبر انقالب همچنین بر »ضــرورت حمایت 
از قشرهای ضعیف« تأکید کردند و افزودند: 
اقتصاد خانواده ها به علت رکود تورمی در چند 
سال اخیر به شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز 
کرونا بر مشکالت افزوده و دشواری های جدی 
معیشتی برای گروه های زیادی از مردم به وجود 
آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی 
انجام داد. ایشان »ایجاد نظام متمرکز تأمین 
اجتماعی برای آحاد مردم« و »ایجاد پایگاه ملی 

ایرانیان با اتصاِل پایگاه های مختلف اطالعاتی 
به یکدیگر« را از جمله پیشنهادهای کارشناسان 

برای کاهش مشکالت مردم برشمردند.

 بنا را باید بر انجام نشدن گشایش خارجی 	 
بگذاریم

حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه با تأکید بر 
این که باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از 
خارج انجام نخواهد شد، افزودند: کسانی که 
برخی چشم امید به آن ها دارند با ما دشمنی 
می کنند، ضمن آن که شرایط داخلی آن ها 
گرفتاری های  و  نیست  ــن  روش هیچ وجه  بــه 
اخیر، امکان صحبت و موضع گیری در مسائل 
بین المللی را به آن ها نمی دهد و نمی توان روی 

حرف آن ها حساب و برنامه ریزی کرد.

موشک و منطقه ما به اروپایی ها چه ربطی 	 
دارد؟

یاوه گویی های اخیر سه  به  ایشان همچنین 
کشور اروپایی نیز اشاره کردند و گفتند: وضع 
آمریکا که مشخص نیست و اروپایی ها هم دایمًا 
در حال موضع گیری بر ضد ایران هستند. آن 
ها در حالی که خودشان بیشترین دخالت های 
ــد، بــه ما  نــادرســت را در مسائل منطقه دارنـ
می گویند در منطقه دخالت نکنید و در حالی که 
انگلیس و فرانسه دارای موشک های مخرب 
اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد، 
به ما می گویند موشک نداشته باشید. رهبر 
انقالب اسالمی گفتند: به شما چه ربطی دارد، 
شما اول خودتان را اصالح کنید و بعد اظهار نظر 
کنید. حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: 
به بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به امید 

گشایش آن ها بود.

دولت دوازدهم پایان خوشی خواهد 	 
داشت اگر...

خاطرنشان  پایان  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
کردند: اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار 
گیرد و کارهایی که می تواند به نفع مردم باشد، 
انجام شود، یقینًا دولت دوازدهم پایان خوبی 
خواهد داشت. پیش از سخنان رهبر انقالب 
اسالمی آقای روحانی رئیس جمهور به برگزاری 
50 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از 
زمان تشکیل این شورا اشاره کرد و افزود: در 
این جلسات 22۶ طرح در بخش های مختلف 
از جمله مسائل ناظر به اشتغال، اصالح امور 
پرداخت،  نظام  شفافیت،  بــودجــه،  و  بانکی 
سرمایه گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت ارز 

و کاالهای اساسی مصوب شد.

»جو بایدن« نامزد دموکرات انتخابات 2020 
آمریکا که از سوی رسانه ها پیروز این انتخابات و 
رئیس جمهور منتخب اعالم شده،شامگاه دوشنبه 
تکلیف وزارت خارجه دولتش را مشخص و »آنتونی 
بلینکن« را به عنوان وزیــر خارجه معرفی کرد. 
»آنتونی جان بلینکن« که بسیاری او را »اوبامای 
اند،  داده  لقب  خارجی  سیاست  در  کوچک« 
سیاستمدار آمریکایی 5۸ ساله، متولد نیویورک و 
از پدر و مادری یهودی و از بازماندگان هولوکاست  
است که  در طول سه دهه اخیر سمت های ارشد 
سیاست خارجی در دو دولت آمریکا را داشته که 
متاخرترین آن ها قائم مقام وزیر خارجه و دیپلمات 
شماره2 آمریکا بین سال های 2015 تا 201۷ 
در دولــت اوباما بــوده اســت. پیش از فعالیت در 
وزارت خارجه، بلینکن در کاخ سفید دستیار اوباما 
و معاون اصلی مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود. 
در دوره اول دولت اوباما، او به عنوان مشاور امنیت 
ملی جو بایدن که آن زمان معاون اوباما بود، فعالیت 
داشت. او پیش از آن به مدت شش سال در کنگره 
آمریکا بین سال های 2002 تا 200۸ به عنوان 
مدیر ستاد دموکرات کمیته روابط خارجی سنا 
خدمت کرد. پیش از آن هم عضو شورای امنیت 

ملی دولت »بیل کلینتون« بود که از جمله در 
سمت نویسنده اصلی سخنرانی های 

سیاست خارجی کلینتون و بعد مشاور 
ــا فعالیت کرد.  ارشــد او در امــور اروپ

بلینکن خدمت دولتی در وزارت خارجه 
آمریکا را در سال 1993 آغاز کرد 

و بعد از ترک دولت کلینتون، 
عضو ارشد مرکز مطالعات 
استراتژیک و بین المللی 

از پیوستن  پــیــش  شـــد. 
بــه دولـــت کلینتون در 
ــورک  ــوی ــی ــس و ن ــاریـ پـ
وکالت می کرد و برای 
نشریات زیادی از جمله 

نیویورک تایمز و فارین افرز 

خارجی  سیاست  موضوع  با  بسیاری  مطالب 
نوشته است. او دانش آموخته دانشکده هاروارد و 
دانشکده حقوق کلمبیاست. بلینکن در سال های 
اخیر مدیر اجرایی دفتر بایدن تحت عنوان »مرکز 
پن بایدن برای دیپلماسی« بوده و هر ماه مطالبی را 
درباره نظراتش در نیویورک تایمز منتشر می کند و 
به عنوان تحلیل گر امور جهانی شبکه سی ان ان هم 
فعال بوده است. این متحد و مشاور نزدیک بایدن 
در یک سال گذشته در رویدادها و جلسات مختلف، 
تیم بایدن را نمایندگی و مواضع سیاست خارجی 
او در خصوص چین، روسیه و خاورمیانه و ایران  را 

بیان کرده است.

مواضع بلینکن در قبال ایران	 
بلینکن در خصوص وضعیت فعلی آمریکا و خروج 
این کشور از توافقات متعدد در دولت ترامپ معتقد 
است خارج بودن آمریکا از توافقات به جایگاه و 
نفوذ این کشور آسیب می زند. وی در مصاحبه ای 
با روزنامه وال  استریت  ژورنال گفت: »اگر ما داخل 
بازی نباشیم احتمال این که اوضاع مشکل ساز 
شود، بیشتر است و اگر ما داخل ]توافقات[ باشیم 
احتمال این که بتوانیم موثرتر عمل کنیم، بیشتر 
است. اگر بیرون باشیم، جایگاهی نداریم 
ــذار کــرده ایــم.« یکی از  و نفوذمان را واگ
توافقات مورد اشاره او، برجام است که 
آمریکا در ســال 201۸ به صــورت یک 
جانبه از آن خارج شد و بعد تحریم های 
گــســتــرده ای را تحت آن چه 
سیاست »فشار حداکثری« 
خوانده، علیه ایران اعمال 
کــرد. بلینکن در مجمع 
امنیتی اسپن در سال 
ــالدی  از  ــی ــاری م ــ ج
توافق سال 2015 
دولت اوباما حمایت 
ــخ به  ــاس کـــرد و در پ
ســوالــی در ایــن خصوص 

که اگر بایدن به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، 
درخصوص توافق هسته ای ایران چه خواهد کرد، 
گفت: اگر ایران به عمل دقیق به توافق بازگردد، او 
)بایدن( به دنبال توافق هسته ای قوی تر،کامل تر 
و مستحکم تر آن خواهد بود. بلینکن در مصاحبه 
با شبکه سی بی اس نیوز در روز 25 سپتامبر بعد از 
شکست آمریکا در تمدید نامحدود محدودیت های 
تسلیحاتی ایران در شورای امنیت نیز ضمن انتقاد 
از اقدام دولت ترامپ به خروج از برجام ،گفت: »اگر 
ایران به پایبندی به توافق هسته ای بازگردد، ما 
هم همین کار را خواهیم کرد. اما از آن به عنوان 
سکو استفاده می کنیم و در همکاری با متحدان 
و شرکایمان تالش خواهیم کرد آن را محکم تر و 
طوالنی تر کنیم. فکر می کنم این ُحسن را دارد که 
ما را در کنار متحدان و شرکایمان قرار می دهد تا 
بتوانیم با هم به شکلی موثرتر علیه فعالیت های 
بی ثبات کننده ایران فشار بیاوریم و اطمینان یابیم 
وقتی بحث این فعالیت ها در میان است، این ایران 
است که منزوی است نه آمریکا.« منظور بلینکن 
از طوالنی کردن برجام  افزایش بند غروب آن یا 
همان زمان پایان تمام محدودیت های هسته ای 
ایران طبق برجام است که باید  در سال  2025 
پایان یابد. پیشتر مقام های کشورمان با هر گونه 
تغییر در برجام مخالفت کرده بودند. برخی منابع 
نزدیک به تیم بایدن این افزایش را به اندازه یک 
دهه  عنوان می کنند.  به گــزارش بی بی سی، 
با این حال این وزیر خارجه احتمالی جو بایدن 
می گوید ضمن بازگشت به برجام، واشنگتن به 
مهار فعالیت های جمهوری اسالمی ایــران در 
منطقه و همین طور برنامه موشکی تهران نگاه 
دارد. او همچنین گفته که آمریکا باید تحریم های 
غیرمربوط به برجام را به عنوان »یک اهرم نگه 
سالیوان«  »جیک  جاست  ایــن  جالب  دارد.« 
44ساله نیز که بایدن اورا به عنوان مشاور امنیت 
ــرده اســـت،در اکتبر  ملی کــاخ سفید معرفی ک
2019 در یادداشتی برای روزنامه نیویورک تایمز، 
ضمن انتقاد از خروج ترامپ از برجام، می نویسد: 
»ایرانی ها باید واقع بینانه تر عمل کنند زیرا تصور 
این که ایاالت متحده تحریم های قابل توجهی را 
رفع  کند، بدون اطمینان از این که ایران بالفاصله 
مذاکرات درباره توافقی را آغاز  کند که دست کم 
برنامه زمانی توافق را گسترش داده و موضوعاتی 
مثل راستی آزمــایــی و موشک های بالستیک 

بین قاره ای را شامل  شود، اشتباه است.«

اهرم فشار بر ایران	 
به طور کلی جو بایدن و تیم سیاست خارجی اش 
قباًل در چند موضع گیری، از قصدشان برای 
بازگشت به برجام در صورت پیروزی در انتخابات، 
با عباراتی مبهم و غیرصریح از لزوم »توافقی دیگر« 
با ایران صحبت کرده اند که این موضوع بیشتر به 
عنوان تقویت توافق فعلی مورد بحث قرار گرفته 
است. مثال خبرنگار واشنگتن پست درباره مواضع 
برجامی اخیر بایدن و بلینکن نوشته است: »قبول 
دارم که ابهاماتی در این جا وجــود دارد اما راز 
مسئله در جزئیات است. بایدن می گوید اگر ایران 
ابتدا اقدام X را انجام دهد، او برای آغاز مذاکرات 
بر سر توافقی جدید، اقدام Y را انجام خواهد داد. 
این  به هیچ وجه با بازگشت به توافق هسته ای در 
روز نخست یکی نیست.« ماه پیش  نیزخبرنگار 
وال استریت ژورنال در بروکسل هم گزارش داد 
هیچ مقامی در اروپا تصور نمی کند که جو بایدن 
در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا بدون ایجاد تغییراتی در برجام به این توافق 
بازخواهد گشت. »الورنس نورمن«، خبرنگار این 
روزنامه آمریکایی گزارش داده بسیاری از مقام های 
اروپایی فکر می کنند جو بایدن از مسئله خروج 
آمریکا از برجام به عنوان »یک اهرم فشار مفید« 

استفاده خواهد کرد. 

 بلینکن؛به دنبال افزایش بند غروب 
هسته ای با اهرم تحریم 

سکاندار جدید سیاست خارجی آمریکا؛ چه مواضعی در قبال ایران دارد؟ 

رهبر انقالب با بیان این که »مذاکره برای رفع تحریم به نتیجه ای 
نرسید«،تبیین کردند: 

راهبرد بی اثر کردن تحریم  
به جای رفع تحریم

مشکل اقتصاد کشور نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه همت  
شجاعت و پیگیری جدی نیاز است

شروط سخت دولت برای مامور شدن 
کارمندان در تهران

بر اساس ابالغیه جدید یک مسئول ارشد اجرایی 
به همه اعضای هیئت وزیران، مقرر شده موافقت با 
انتقال یا ماموریت کارمندان رسمی، پیمانی و مانند 
آن برای خدمت در ادارات و نهادهای تهران و کالن 
شهرهایی چون مشهد، اصفهان و تبریز، از طرف 
نهادهای مربوط ممنوع شود و در صورت شناسایی 
موارد استثنا، تصمیم گیری در این خصوص فقط 
توسط کارگروهی با حضور سازمان های اداری و 
استخدامی و برنامه و بودجه، میسر خواهد بود که 
حداقل شرط آن، 10 سال تجربه فرد متقاضی است.

ویژه های خراسان  
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 واژه  »سلبریتی« این روزها در شبکه های اجتماعی و رسانه ها، به یکی 
از پرکاربردترین کلمات و اصطالحات تبدیل شده است. در تعریف 

امروزی، سلبریتی به کسی می گوییم که فرد مشهوری است و افراد زیادی 
او را می شناسند. این کلمه از سده پانزدهم و شانزدهم وجود داشته که ابتدا به 

معنای »مراسم رسمی« به کار می رفته و سپس به معنی »شرایط مشهور شدن« تغییر یافته است. از اواسط 
قرن نوزدهم این واژه به افراد مشهور اطالق شده است. اکنون با گسترش ارتباطات و فضای مجازی، سلبریتی ها 

حتی امور روزانه  معمولی شان هم حسابی در فضای مجازی دیده و خبرساز می شود. در همین زمینه سلبریتی ها با 
ارتباطات خودشان اقدام به تولید سلبریتی هم می کنند. اگر صفحه اینستاگرامی سلبریتی ها را دنبال کرده باشید با افرادی 

مواجه می شوید که در صفحه سلبریتی های مختلف عکس و اسم شان آورده می شود و به طور گسترده تبلیغ می شوند. مثال عکس 
خانم دندان پزشکی که ایستاده و سلبریتی مدنظر در کنارش روی یونیت مطب نشسته و با دندان هایی سفید لبخند می زند، مسئول امنیت 

صفحه اینستاگرامی که در بیوی سلبریتی های مختلفی معرفی شده، آتلیه داری که سلبریتی ها برای عکاسی پیشش می روند یا بادیگاردی که 
کنار سلبریتی با کت و شلوار فیگور گرفته است، همه این  افراد امروز در تعامل با هنرمندان و افراد معروف ضمن درآمدزایی، خود تبدیل به فرد مشهوری 

در فضای مجازی می شوند. صفحات شخصی یا کاری این افراد هم به واسطه تگ و معرفی شدن در صفحات سلبریتی ها، از چند صد هزار دنبال کننده فراتر 
می رود. حتی پای بعضی شان به سینما و بازیگری یا خوانندگی هم باز می شود. به این پدیده می توان سلبریتی سازی از درون جامعه سلبریتی ها اطالق کرد. در 

پرونده امروز به چند نفر که به همین  روش حسابی معروف شده اند، می پردازیم و کمی بیشتر با آن ها آشنا خواهیم شد.

پرونده

افراد معروف با کارهای معمولی مانند لباس پوشیدن، رفتن به دندان پزشکی یا عکس گرفتن شان هم افرادی را تبدیل به سلبریتی می کنند

 سلبریتی  سازی 
به سبک سلبریتی ها

بهترین زمان مراجعه به پزشک 
برای کرونا 

 7 نشانه قربانیان
 خشونت خانگی

به بهانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان 
از عالیم خانم هایی گفتیم که در معرض چنین 

مشکلی قرار می گیرند

 8 رفتاری که آفت رسیدن 
به اهداف هستند

شکار دوربین های مداربسته 
مروری بر چند فیلم ترسناک و عجیب که 

دوربین های مداربسته ضبط کرده اند  

2

3

3

4
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حالالن مسئله »چی بپوشم؟«
یکی دیگر از دغدغه های سلبریتی ها و مشاهیر برای حاضر 
شدن مقابل دوربین ها و انظار عمومی، انتخاب لباس و نوع 
پوشش است. در سال های اخیر، لباس  پوشیدن  عجیب و غریب 
سلبریتی ها هنگام حضور در محافل و جشن ها حسابی خبرساز 
شده و سوژه فضای مجازی بوده است. لباس هایی که با همه 
عجیب و غریب بودن شان طراحانی دارند که احتماال ساعت ها 
بــرای دوخــت و هماهنگ کــردن آن هــا زحمت کشیده و وقت 
گذاشته اند. در این خصوص چه خانم ها و چه آقایان بازیگر پس از 
انتشار عکس شان از طراح لباس خودشان که عموما با اصطالح 
استایلیست از آن ها نام برده می شود، تشکر می کنند. خانم آنا 
ثانی یکی از این طراحان لباس است که لباس سلبریتی های 
زیادی را طراحی کرده است. در صفحه مجازی این طراح لباس 
که 183 هزار دنبال کننده دارد از بازیگرانی همچون مریال 
زارعی، آزاده صمدی و مهتاب کرامتی عکس هایی وجود دارد که 
طراحی لباس شان بر عهده خانم ثانی بوده است. این طراح لباس 
38 ساله که در طراحی لباس فیلم های »بادیگارد« و »سینما 
نیمکت« هم نقش داشته است، درباره نحوه طراحی کردن لباس 
بازیگران در گفت و گویی مطرح کرده: »این طور نیست که بگویم 
برای همه دوستان طراحی شده است. برای برخی منحصرا 
طراحی می شود، برخی هم از روی رگال انتخاب می کنند. برخی 
هم طی می کنند که از طرح لباس شان نمونه دیگری نزنیم. برای 
برخی هم مهم نیست«. او که مراجعان زیادی بین سلبریتی ها 
دارد، درباره نحوه درآمدزایی اش از این کار می  گوید: »قیمت 
لباس های من از ۶۰۰ هزارتومان شروع می شود و تا یک میلیون 
و7۰۰ هزار تومان ادامه پیدا می کند. اگر پروسه کار سخت تر شود 
این ارقام بیشتر می شود اما کسی به این فکر نمی کند که نهایتا 

فقط ۲۵ درصد این فروش سود است«)منبع: مهر(.

شاترهای سلبریتی ساز
افراد مشهور از گذشته تا به امروز همواره سوژه های خوبی برای ثبت در دوربین ها بوده اند. 
امروزه گسترش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی باعث شده، این افراد بیشتر از 
گذشته مورد توجه باشند و برای باقی ماندن بر سر زبان ها و جلوی چشم ها به دنبال 
ثبت عکس های بیشتری از خود باشند. به همین دلیل اصوال سلبریتی ها نیاز زیادی به 
عکاس ها دارند و بر همین اساس، رابطه خوبی با عکاس های خاصی پیدا می کنند به 
گونه ای که بعضی اختصاصی به آتلیه های ویژه ای رفت وآمد دارند. در این میان بعضی 
عکاسان به دلیل همین روابط شان با افراد مشهور، خود تبدیل به یک سلبریتی می شوند. 
در واقع سلبریتی ها به آتلیه آن ها می روند، عکس می اندازند و با انتشار عکس ها در 
صفحات مجازی خودشان برای فرد آتلیه دار و عکاس هم تبلیغ می کنند. حانیه زاهد 
عکاسی است که از طریق همین عکس گرفتن هایش از سلبریتی ها، خودش امروز به 
یک سلبریتی تبدیل شده است. او هم اکنون 
در اینستاگرام ۲18 هزار دنبال کننده دارد. 
به واسطه همین روابط ، امروز او فرصت های 
شغلی و درآمدی زیادی در اختیار دارد و این 
فرصت ها را به واسطه همین معروف شدن 
از آن خود کرده است. این در شرایطی است 
که عکاسان دیگری هم در زمینه عکاسی 
فعالیت دارنــد که ممکن اســت عکاسان 
بهتری از او باشند اما به واسطه نداشتن این 
روابط و شناخته نشدن، فرصت های شغلی 

امثال زاهد را ندارند.

آرایش و تبلیغات غلیظ 
ــه طـــور مــعــمــول در  ایـــن یــکــی ب
صفحات مجازی خانم های بازیگر 
به شکل فــراوان دیده می شود. 
خانم های بازیگری که میلیون ها 
نفر از طریق صفحات مجازی از 
ساده   شان  رفتن  آرایشگاه  یک 
باخبر می شوند. آن ها پس از این 
که توسط آرایشگر مدنظر به شکل 
و شمایل مورد پسند رسیدند، به جای پرداخت دستمزد، کافی است یک عکس 
با آرایشگر خودشان توی آینه بگیرند و با انتشار عکس در صفحه میلیونی یا چند 
صدهزار نفره شان و تگ کردن صفحه آرایشگر یا آرایشگاه برای آن ها تبلیغ خوبی 
انجام دهند. در واقع این یک بده بستان دوجانبه است هم سلبریتی به ظاهر مدنظر 
خودش می رسد و هم آن مرکز زیبایی یک مدل معروف دارد که می تواند به مشتریانش 
عرضه کند و ضمنا مشتری هایی را که از طریق صفحه مجازی سلبریتی به سراغش 
می آیند، جذب کند. مریم رهنما یکی از آرایشگران فعال در فضای مجازی است که 
حدود 498 هزار دنبال کننده دارد و در صفحه اش عکس افراد مختلفی مانند الهام 
حمیدی، بهاره رهنما،  نیوشا ضیغمی و ... به چشم می خورد. او به اندازه ای خودش 
تبدیل به سلبریتی شده که امیر تشکر را برای امنیت صفحه اش به استخدام درآورده 
است. دیگر آرایشگر معروف سلبریتی ها، شیرین مقدم است که یک سالن زیبایی دارد 
و توسط سلبریتی های مختلف در شبکه های اجتماعی تبلیغ شده است. این خانم 

آرایشگر 34۲ هزار دنبال کننده در صفحه اینستاگرام خودش دارد.

نمایِش مهم بودن با آدم های تنومند
حاال دیگر مشاهده افــراد کت وشلواری تنومندی که در جلسات رونمایی فیلم ها، 

جشن ها، جشنواره ها، کنسرت ها و ... در کنار سلبریتی ها 
حضور دارنــد، تصویر غریبی نیست. درحالی که اگر به یک 
دهــه قبل تر برگردیم چنین چیزی متداول نبوده است. 
پیش از این، عمدتا بادیگاردها را کنار چهره های معروف 
سیاسی می دیدیم. شاید ظهور بادیگارد برای سلبریتی ها را 
بتوانیم به اوایل دهه9۰ نسبت دهیم که با پهن شدن فرش 
قرمز در مراسم  سینمایی، به تدریج شاهد این اتفاق بودیم. 
بادیگاردهایی که بیشتر بازیگر یک نمایش قدرت نمایی به نظر 
می رسند تا محافظان واقعی از خطرات و حوادث احتمالی. 
ــد و عکس های  آن هــا در شبکه های اجتماعی صفحه دارن
خودشان با هنرمندان را به اشتراک می گذارند. یکی از 
بادیگاردهایی که تا کنون با سلبریتی های زیادی همراه بوده، 
سعید ملکی است. او در اینستاگرام حدود یک و نیم میلیون 
دنبال کننده دارد و به عنوان بادیگارد افراد مختلفی در محافل 

و مراسم مختلف حضور یافته است. ورزشکار است و حداقل در چهار رشته ورزشی 
بوکس، دفاع شخصی، بدنسازی و کشتی فعالیت دارد. هیکل 
تنومندی دارد، یک متر و 97 سانتی متر قد و 11۰ کیلو وزن. 
ملکی 4-۵ سالی می شود که در حرفه محافظت شخصی 
مشغول است. او گروهی را اداره می کند که به عنوان تشریفات 
به افراد مشهور خدمات می دهند. ملکی تا کنون بادیگارد 
سحر  گلزار،  محمدرضا  همچون  بسیاری  شخصیت های 
قریشی، امیر قلعه نویی، محسن ابراهیم زاده و ... بوده است. 
این بادیگارد مشهور درباره شرایط شغلی خودش در گفت وگو 
با یکی از رسانه ها می گوید: »ما سالحی با خودمان حمل 
نمی کنیم. در بحث هنرمندان بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و 
این که در مواقع شلوغی به آن سلبریتی برای حرکت کردن بین 
جمعیت کمک کنیم. معموال برای هنرمندان بحث سوء قصد 
وجود ندارد. برای همین کار خطرناکی به حساب نمی آید 

اما شلوغی های خاص خودش را دارد«)منبع : خبر آنالین(.

درآمدزایی زیرکانه اینستاگرامی از ناآگاهی سلبریتی ها
بعد از انتشار خبر هک شدن صفحه چند تن از سلبریتی ها، 
شاهد اضافه شدن عبارتی به بیوی بعضی صفحات سلبریتی ها 
بودیم با عنوان »مسئول امنیت صفحه«. کسی که قرار است آن 
صفحه مجازی را در مقابل خطرات ناشی از هک شدن مصون 
کند. مثال اگر به صفحات بعضی سلبریتی ها سری بزنید نام 
اشخاصی را  مشاهده می کنید که به عنوان مسئول امنیت 
صفحه یا حتی مذاکره کنندگان دریافت تیک آبی معرفی 
شد ه اند. سوالی که پیش می آید این است که واقعا یک صفحه 
برای امنیت داشتن، نیاز به مامور امنیت صفحه دارد؟ آیا 

سلبریتی ها برای گرفتن تیک آبی نیاز به مذاکره کننده دارند؟ 
حقیقت این است که در هیچ کجای دنیا سلبریتی ها اجازه 
دسترسی فردی را برای برقراری امنیت صفحه خودشان 
نمی  دهند. در واقع افرادی که با عنوان مسئول امنیت صفحه 
فعالیت می کنند هیچ کار خاص یا ویژه ای نمی کنند. درباره 
ایمنی صفحه تنها کاری که می کنند استفاده از امکانات 
امنیتی موجود در اینستاگرام است که برای همه کاربران 
قابل دسترسی است و سلبریتی ها به خاطر ناآگاهی یا حوصله 
نداشتن برای یادگیری شان این کار را به این افراد می سپارند. 

این افراد برای برقراری امنیت، ایمیلی را که فقط خودشان به 
آن دسترسی دارند، وارد اکانت می کنند، یک رمز عبور قوی 
روی آن می گذارند، تایید دومرحله ای اکانت را فعال و برای 
همین کار ساده، مبالغ هنگفتی دریافت می کنند. جالب 
است همین افــراد مثال شب ها استوری می گذارند با این 
عنوان که موقعی که شما خواب هستید ما مراقب صفحه تان 
هستیم! البته جالب ترین قسمت ماجرا هک شدن مشتری 
است که ادعا شده است  این کار را برخی  از همین ماموران 
امنیت صفحه انجام می دهند. این افراد هر چند وقت یک بار 
در یک نیمه شب که سلبریتی در خواب خوش به سر می برد، 
تمام پست ها را آرشیو می کنند، بعد پروفایل حساب را تغییر 

می دهند و در بیو جمله ای که نشان هک شدن باشد، قرار 
می دهند. سپس منتظر می مانند سلبریتی از خواب بیدار 
و متوجه موضوع شود. وقتی صاحب صفحه تماس گرفت، 
آن ها مانند یک سوپرمن وارد کار می شوند و دوباره وضعیت 
را به شکل سابق خودش برمی گردانند و احتماال باز پولی از 
ناآگاهی سلبریتی دریافت می کنند. ادعاهایی که این افراد 
درباره مذاکره برای گرفتن تیک آبی می کنند هم بی اساس 
است. هر فردی می تواند با وارد کردن اطالعاتش و گذراندن 
مراحلی، تایید الزم را از اینستاگرام بگیرد و تیک آبی را دریافت 
کند. فقط کافی است کمی زبان انگلیسی اش خوب باشد و 

برای این موضوع وقت بگذارد.

ژست های مانکن گونه 
کنار دندان های درخشان

آتلیه عکاسی  به  از یک محیط پزشکی  مطبش بیشتر 
می ماند! آتلیه ای که بارها و بارها و بیشتر از هر مطب 
دیگری بین صفحات مختلف مجازی گشته و الیک شده 
است. لباس هایی که خانم دکتر پای یونیت پوشیده، 
هیچ شباهتی به لباس دندان پزشک ها ندارد. بیشتر به 
این می ماند که خانم دکتر برای جلد یک مجله مد عکس 
می اندازد. سخت می شود باور کرد او دندان پزشکی باشد 
که تا همین چند دقیقه پیش میان سروصداهای وسایل 
دندان پزشکی بین خون و بزاق مشغول عملیات پزشکی 
بوده است. رها رادفر، متولد 3 خرداد ۵۲ در تهران است. 
مطبش در زعفرانیه تهران واقع است. این روزها آن قدر 
بین هنرمندان، ورزشکاران و سایر افراد مشهور محبوب 
شده که در بعضی رسانه ها آمده که جز سلبریتی ها را 
پذیرش نمی کند. شاید بهتر است بگوییم حاال به برندی 
تبدیل شده که فقط افراد با توانایی مالی خاصی می توانند 
به او مراجعه کنند و البته او از افراد مشهور مجازی پذیرایی 
ویژه تری هم دارد. خانم دکتر، مدرک دکترای دندان 
پزشکی دارد، ازدواج کرده و دو فرزند دارد. از هنرمندان 
مشهوری که با او در فضای مجازی عکس منتشر کرده اند 
می توان به پژمان بازغی، کریم باقری، حمید هیراد، 
داریــوش فرهنگ، علی انصاریان، مریم کاویانی و برزو 
ارجمند اشاره کرد. خودش می گوید پیش از اینستاگرام 
هم پذیرای افراد مشهور بوده و اولین فرد معروفی که به 
مطبش مراجعه کرده محمد خاکپور، فوتبالیست سابق 
کشورمان بوده است. یکی از فامیل هایشان فوتبالیست 
بوده و از این طریق فوتبالیست های بیشتری به او مراجعه 
کرده اند و همین مسئله زمینه ساز حضور سایر سلبریتی ها 
در مطب او شده است. صفحه اینستاگرامی او هم اکنون 
7۰1 هزار دنبال کننده دارد. البته خانم رادفر در این 
زمینه تنها نیست و دکترهای دیگری هم هستند که سر از 
صفحات مجازی درآورده اند. از جمله دکتر امین چلبیانلو 
که او هم دنــدان پزشک است و عکس هایش با افرادی 
مانند لیال بلوکات، مجید صالحی و امیر جعفری پای 
یونیت مطبش بارها در فضای مجازی الیک خورده و دیده 

شده است.



  دانه های چیا

کمبــود آب بــدن می توانــد دلیــل اصلی 
خستگی باشــد. برای بســیاری از افراد، 
نوشیدن آب ساده کار خوشایندی نیست. 
دانه هــای چیا بــا جــذب آب تــا 10 برابر 
وزن خــود بــه آب رســانی بــه بــدن کمک 
می کند. افــزون بــر ایــن، دانه هــا دارای 
نسبت مناســبی از پروتئین، چربی و فیبر 

است.
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در زندگی پر سرعت و پرمشغله امروز در کناردست و پنجه نرم کردن با  بیماری 

کرونا  همه ما هراز گاهی احساس خواب آلودگی و کمبود انرژی می کنیم. هرچند 

بروز این حالت ها با احساس خستگی متفاوت است، اما ممکن است به دنبال کمبود انرژی، احساس 

خستگی هم ایجاد شود. عوامل مختلفی مثل فعالیت جسمی زیاد، نداشتن فعالیت بدنی، کمبود 

خواب، اضافه وزن، اســترس، مصرف برخی داروها، مصرف زیاد کافئین و کمبود مواد مغذی در 

رژیم غذایی می تواند عامل ایجاد خستگی باشد. یک راهکار ســاده برای مقابله با این مشکل، 

مصرف آن دسته از مواد غذایی است که به شــما انرژی کافی می دهد و احساس خستگی تان را 

برطرف می کند. در ادامه تعدادی از این مواد غذایی را به شما معرفی می کنیم:

بهداشت

بیشتر بدانیم

نکاتی برای تهیه  خوراک لوبیا، صبحانه  روزهای  سرد

آشپزی من آشپزی من

ترفندها

۵ پیشنهاد برای 
داشتن انرژی بیشتر 

در دوران قاعدگی

در زمان قاعدگی، خانم ها عــاوه بر دردی که تحمل 
می کنند، با ضعف جســمانی و خســتگی نیــز روبه رو 

می شوند. 
امــروز در ایــن مطلب چنــد راه بــرای داشــتن انرژی 

بیشتر در این دوران به شما معرفی می کنیم.
۱. بیشتر بخوابید

در دوران قاعدگی بهتر اســت با احســاس خســتگی 
خود مبارزه نکنید. ســعی کنید خــواب اضافی را که 
بدن شــما هوس می کند، انجام دهید. هر شب بیش 

از هفت ساعت خواب توصیه می شود.
۲. استرس را مدیریت کنید

کنترل استرس می تواند به جلوگیری از سطح باالی 
کورتیزول کمــک کند که بر ســایر هورمون های بدن 

تأثیر می گذارد و منجر به خستگی می شود.
۳. ورزش کنید

ورزش می تواند به شــما انرژی بیشــتری ببخشد. به 
طور خاص، ورزش هوازی مانند دویــدن می تواند به 

خستگی مرتبط با دوران قاعدگی کمک کند.
۴. مصرف میان وعده های سالم

خوردن غذا های کامــل و پرهیز از غذا هــای فراوری 
شــده می تواند به کاهش عایم خستگی کمک کند. 
خــوردن غذا هــای ســالم و طبیعی بــه جلوگیــری از 

اختاالت هورمونی بیشتر کمک می کند.
۵. مصرف دارو های ضد بارداری

اگــر خســتگی دوره تأثیــر زیــادی در زندگــی شــما 
دارد، می توانید با پزشــک خود در باره گزینه کنترل 
بارداری هورمونی صحبت کنید. برای برخی از زنان، 
دارو های ضد بــارداری خوراکی ممکن اســت عایم 

خستگی را کمتر کنند.
اگر خستگی دوران قاعدگی آن قدر شدید باشد که در 
عملکرد روزمره شما تداخل ایجاد کند، باید با پزشک 
خود صحبت کنید تا مطمئن شــوید کــه هیچ نگرانی 

اساسی در زمینه سامتی وجود ندارد.
زنانی که خستگی آن ها شــدیدتر است و حتی پس از 
چرخه قاعدگی ادامه دارد، باید از نظر کم خونی فقر 

آهن و اختاالت تیروئید بررسی شوند.
اگرچه برخی از خستگی های دوره قاعدگی طبیعی 
اســت، اما اگر تغییــر در ســبک زندگی باعــث بهبود 
سطح انرژی شما نشــود، باید با پزشک خود مشورت 

کنید.

منبع: برترین ها

1- به جای آب لیمو ترش می توانیــد از مقداری 
سرکه اســتفاده کنید.2- زمان پخته شدن لوبیا 
چیتی با توجه بــه اندازه و زودپــز و دیرپز بودن آن 
متفاوت است. 3- می توانید برای لعاب انداختن 
خوراک یک قاشــق غذاخوری جو را پودر و به آن 
اضافــه کنید. اســتفاده از پوره ســیب زمینی هم 
خوراک شما را خوشمزه تر می کند.4- سبزیجات 
داخل خــوراک لوبیــا چیتی ســلیقه ای اســت و 
در صــورت دلخواه مــی توانیــد آن هــا را حذف و 
فقط از یــک ســیب زمینی کوچــک بــرای لعاب 
اســتفاده کنیــد.5- هنــگام تهیه خــوراک لوبیا 
چیتی می توانید با توجه به ســلیقه خودتان مواد 
دیگری مانند ماش یا عدس  و همچنین ادویه های 
مختلفی مانند دارچین یا ســماق را بــه آن اضافه 

کنیــد.6- هر چند کــه خوراک لوبیــا چیتی یک 
غذای بدون گوشــت و کامــا گیاهی اســت، در 
بعضی از مناطق هنگام تهیه آن از مقداری گوشت 
قلقلی سرخ شده در خوراک لوبیا چیتی استفاده 
می کنند.7- بــرای این که خــوراک لوبیا چیتی 
شما بیشــتر لعاب بدهد و قوام بگیرد ، یک قاشق 
غذاخــوری آرد را به همراه مقــدار کمی روغن در 
یک تابــه کوچک تفت دهیــد تا خامــی آن گرفته 
شــود و رنگش تغییر کند. ســپس آن را به قابلمه 
لوبیا چیتی اضافه کنید و هم بزنیــد و بگذارید با 

هم پخته شوند.
8-  برای درست کردن خوراک لوبیا چیتی به این 
نکته دقت کنید که لوبیا چیتی خوب و درجه یک ، 

رنگی کاما شفاف دارد.

بانوان 10 خورایک مقابله کننده اب خستیگ
مصرف برخی داروها، مصرف زیاد کافئین و کمبود مواد مغذی در رژیم غذایی می تواند عامل ایجاد خستگی باشد

تغذیه

آنتی کرونا

هبرتین زمان مراجعه به پزشک برای کروان 

منبع: ایسنا

 موادی که نباید اجازه دهید 
در راه آب ظرف شویی برود

بعضی از خانم ها  هنگام شســت وشوی ســبزی ها ، مواد 
خوراکی و ظرف توجهی بــه جدا کردن باقــی مانده مواد 
نمی کنند و به راحتی باعث می شوند راه آب ظرف شویی 
مســدود شــود . در ادامه به نکاتی برای پیشــگیری از این 

مشکل اشاره می کنیم :
۱. روغن

وقتی آشپزی  تمام می شود، روغن سرخ کردنی را جداگانه 
در یک کیســه پاســتیکی بریزیــد و آن را در کیســه زباله 

بیندازید.
۲. آرد

آرد در راه  آب دلمه می شود و راه لوله را به مرور زمان باریک 
می کند.

۳. پوست تخم مرغ

پوست تخم مرغ به علت داشتن مقدار باالی کلسیم با مواد 
شوینده رفع نمی شود.

۴. پوست موز

پوســت موز دارای نشاســته اســت که اگــر در راه آب برود 
مانند آرد و حتی سخت تر عمل می کند و موجب گرفتگی 

آن می شود.
۵. استخوان باقی مانده از غذا

۶.  تفاله چای و قهوه

۷. پوره سیب زمینی

پوره ســیب زمینی هنگامی کــه آب به آن برســد خاصیت 
چسبندگی اش فعال می شود و مانند یک توپ نشاسته ای 

سخت عمل می کند.
۸. کرفس

ســبزیجاتی مانند کرفس که آوندی هســتند با جذب آب 
حجیم می شوند و راه گذر آب را می بندند.

پیشنهادهایی برای دهان خوشبو

بوی بد دهان می تواند دالیل مختلفی داشته باشد، 
از کشــیدن ســیگار گرفته تا داروهایی که مصرف 
می کنید و غذاهایی که می خورید.  همیشه برای 
خوشبویی دهان توصیه می شود که مسواک بزنید 
و نخ دندان بکشــید. اما توصیه هایی برای مصرف 
بعضی از خوراکی هایی که باعث خوشبویی دهان 

می شود هم وجود دارد از جمله :
۱- به مقدار کافی آب بنوشید

آب کافی بنوشید. هیچ  نوشیدنی دیگری مانند قهوه 
یا نوشابه نمی تواند به خوشبویی دهان کمک کند.

۲- مواد غذایی بد بو مصرف نکنید

غذاهایــی مانند ســیر و پیاز می توانــد باعث بوی 
بد دهان شــود. از مصرف زیاد غذاهای قندی که 

با بوی بد دهان مرتبط است، خودداری کنید.
۳- دانه رازیانه بخورید

اگر می خواهید با استفاده از مواد طبیعی از شر بوی 
بد نفس تان خاص شوید یک مشت آنیسون یا دانه 
رازیانه بجوید. رازیانه خواص ضدعفونی کننده ای 

دارد که رشد باکتری ها را محدود می کند.
۴- چوب میخک بجوید

ایــن ادویــه سرشــار از اوژنــول اســت؛ روغــن زرد 
کم رنگی که خــواص ضــد باکتریایــی دارد. برای 
 بــه دســت آوردن فوایــد آن، چــوب میخکــی را در
 دهان تان بگذارید. ممکن است دهان تان را اندکی 

بسوزاند، پس آن را روی زبان خود حرکت دهید.
۵- چوب دارچین بمکید

دارچین مانند چــوب میخک و دانــه رازیانه، یک 
ضدعفونی کننــده مؤثر اســت. به عــاوه، دارای 
روغن های اساسی است که میکروب ها را از بین 

می برد و بوی خوبی را در دهان باقی می گذارد.
۶- پوست لیمو یا پرتقال را بجوید

پوســت یک لیمو یا پرتقال ارگانیــک را به خوبی 
بشــویید و ســپس آن را در دهــان تــان بگذارید و 
بجوید. این کار باعث می شود نفس شما از طراوت 
تازه ای برخوردار شود و اسیدسیتریک موجود در 

آن غددتان را به تولید بزاق بیشتر تشویق کند.
۷- سبزیجات برگ سبز تازه بخورید

جعفری، ریحــان، نعناع یــا برگ گشــنیز همه به 
عنوان درمان های بوی بد دهــان عمل می کنند 
زیرا این سبزیجات معطر حاوی کلروفیل هستند؛ 
رنگ دانه ای که باعث خنثی شدن بوها می شود.

 جو دوسر

جو دوسر می تواند به طور مداوم انرژی مورد 
نیاز بدن را تأمین کند. این ماده غذایی سرشار 
از فیبر محلــول و کربوهیدرات های پیچیده 
با دوز مناســب پروتئین اســت. این ترکیب، 
کاهش سرعت جذب قند را تضمین می کند.

  بادام

بادام منبع بســیار خوبــی از پروتئین، فیبر 
و چربی های غیر اشباع ســالم است. بادام 
 B همچنیــن دارای ویتامین هــای گــروه
و سرشــار از منیزیم اســت کــه به مبــارزه با 

خستگی عضات کمک می کند.

  موز

این میوه سرشار از پتاســیم، حاوی مقدار 
زیادی فیبر است که باعث کند شدن ترشح 
قند در جریان خون می شود. موز همچنین 
منبع بسیار خوبی از منیزیم و ویتامین های 

گروه B است.

 اسفناج

اســفناج سرشــار از ویتامین K و منیزیم 
و منبــع بســیار خوبــی از فــوالت و آهن 
اســت. مقادیر کافی از این ویتامین ها و 
مواد معدنی برای تولید انرژی ضروری 

است.

 تخم مرغ

تخم مرغ حــاوی پروتئیــن با کیفیــت باال و 
چربی هــای ســالم اســت کــه در ترکیب با 
یکدیگر، ما را ســیر نگه می دارند و در طول 
روز انــرژی پایــداری را بــرای بــدن فراهم 
می کنند. تخم مــرغ  همچنین منبع خوبی 
از انــواع ویتامین هــا و مواد معدنــی تقویت 
کننده انرژی از جمله آهن، کولین، ویتامین 

D و ویتامین B12 است.

خرما

خرما به راحتی توسط بدن هضم می شود و 
تقویت فوری انرژی را به همــراه دارد. خرما 
همچنین منبــع خوبی از کلســیم، فســفر، 
پتاســیم، منیزیم، روی و آهن اســت. هنگام 
شــب پنج تا هفت خرمــا را در نصــف فنجان 
آب خیســانده و صبح تفالــه آن را لــه کنید. 
این ترکیب را حداقل دو بار در هفته مصرف 

کنید .

 ماست

ماست منبع خوب انرژی است زیرا به دلیل 
هضم ســریع موجب تقویت ســریع انرژی 
بدن می شود و به متمرکز و سرحال ماندن 
شــما در طول روز کمک می کند. ماســت 
همچنین حاوی مــواد پروبیوتیک اســت. 
تحقیقات نشان داده مصرف پروبیوتیک ها 
بــرای کاهــش عایم ســندروم خســتگی 

مزمن مفید است.

  فلفل دلمه ای قرمز

 C فلفل دلمه ای قرمــز سرشــار از ویتامین
است که در بر طرف کردن خستگی شدید 
نقش مهمــی دارد. نقــش ایــن ویتامین در 
سوخت و ساز آهن باعث می شود اکسیژن 

بیشتری وارد جریان خون شود. 

 گردو

مغزهــا از جملــه مغــز گــردو سرشــار از 
موجــب  کــه  هســتند  ریزمغذی هایــی 
افزایش انــرژی بدن و در عیــن حال ایجاد 
احســاس ســیری می شوند. اســید چرب 
امــگا3 موجــود در گــردو در از بیــن بردن 
عایم خســتگی موثر اســت. اســید چرب 
»آلفالینولنیک« گردو انــرژی را افزایش و 

عایم افسردگی را کاهش می دهد.

خوراک لوبیــا جزو صبحانــه های مقوی و گــرم و لذیذ  بــرای این 

روزهاست. برای تهیه این خوراک لوبیا چیتی را از شب قبل خیس 

کنید تا نفخ آن گرفته شود. در صورتی که فراموش کردید این کار 

را انجام دهید دو سه ساعت قبل از پخت لوبیا چیتی را با آب جوش 

خیس کنید و بعد بپزید.

   متخصصان توصیه می کنند افراد به محض شروع 
عایم ابتدا ارتباط شان را با دیگران به حداقل برسانند 
و خود را قرنطینه کنند. سپس در صورت ادامه و شدت 

بروز عایم به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنند.
  عایم بیمــاری معموال بین ســه تا پنــج روز بعد از 

تماس با ویروس ظاهر می شود.
  شروع عایم در ابتدا ممکن اســت خفیف باشد، 
ولی اگر بین بازه زمانی 5 تا 10 روز بعد از استقرار عایم 
بیماری تخفیــف پیدا کرد، ثابت ماند یا تشــدید نشــد، 
تقریبا می توان پیش بینی کرد که بعد از روز دهم امکان 

بدحال شدن بیمار خیلی غیرمحتمل است.
  ادامه تب تا بیش از پنج روز، بروز ســرفه به صورت 
مستمر و مداوم و بروز تنگی نفس چه در حال استراحت 
و چــه در هنــگام فعالیت مهــم ترین عایم هشــدار این 
بیماری اســت که در این موارد توصیه می شــود افراد با 
ســامانه 4030 در ارتباط باشــند یا با پزشــک مشاوره 

کنند.

  استمرار مشکات شدید گوارشی و اسهال شدید 
از مواردی است که حتما باید افراد برای پیگیری درمان 

آن به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه کنند.
   بیشــتر عایــم ایــن بیمــاری از اوایل هفتــه دوم 
شــروع می شــود و فرق آن بــا بیمــاری آنفلوآنــزا همین 
اســت، بنابراین اگر در آغاز هفته دوم عایم شدت یابد 
و افزایش سطح عایم بالینی به خصوص تنگی نفس و 
عایم تنفسی ایجاد شود، احتمال دارد که در هفته دوم 

شرایط بستری بیمار را تهدید کند.
  بهترین مکان برای مراجعه، مراکز جامع سامت 
اســت، چرا که در صــورت مراجعه به ایــن مراکز امکان 
تماس مستمر با بیمار فراهم می شود و مراقبان سامت 
بیمــار را مــورد ارزیابی و پیگیــری قرار می دهنــد و اگر 
احتماال بیمار بدحال شود از طریق مراکز جامع سامت 

امکان ارائه تخت و بستری برای بیمار فراهم می شود.
  در صورت نیاز نداشتن به بستری، حداکثر هر 48 
ســاعت یک بار وضعیت خود را از طریق پزشــک معالج 

پیگیری کنید، به عبارت دیگــر ارزیابی روزانه وضعیت 
بیمار در این بیماری اهمیت بسیاری دارد و در صورت 
بــروز هرگونه تغییــر در وضعیــت بالینی بایــد مجدد به 

پزشک مراجعه شود.
  وضعیــت و حــدت بیمــاری باید توســط پزشــک 
قضاوت شــود و حتی اگر عایم خفیف اســت، ارزیابی 
و مانیتورینــگ بیمــار در فواصــل 48 ســاعته اهمیــت 
زیــادی دارد. به عبارت دیگر پزشــک معالج بر اســاس 
شرایط بیمار در خصوص انجام تســت، سی تی اسکن 
ریه، تجویز دارو یا نیاز به بستری یا ادامه درمان در منزل 

تصمیم می گیرد.
  افراد دارای بیماری زمینه ای، مشــکات ریوی، 
کلیوی، فشــار خون و دیابت، ســالمندان و افراد چاق، 
با مشاهده کوچک ترین عایم تنفسی سریع به پزشک 

مراجعه کنند و پیگیر وضعیت خود باشند.
  بیماران دارای مشــکات زمینه ای نباید تا زمان 

بهبودی کامل رها شوند.

برخی افراد به علت مراجعه بی دلیل ممکن است خود را در معرض خطر بیشتر قرار دهند و بعضی هم ممکن است با مراجعه دیرهنگام با بیماری شدیدتری مواجه 

شوند، به همین دلیل زمان مناسب برای مراجعه به پزشک از اهمیت بسیاری برخوردار است
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* چقدر ما تو بچگی مون از ایــن هیوالهایی که در صفحه 
اول زندگی ســام درباره شون نوشــتین، می ترسیدیم. 
اطرافیــان هم با داســتان های الکی شــون، ترس مون رو 
بیشــتر می کردن و کا هر شــب ، توهــم دیدن هیــوال رو 

داشتیم و منتظرش بودیم!
* از نکاتی که در مطلــب »انگ ناجوانمردانــه دیرآموزی 
به دانش آموزان« مطرح شــده بود، ممنونــم چون من هم 
فکر می کردم که بچه ام خنگ شــده ، واقعا با این سیستم 
آموزشی، یادگیری خیلی کند شده. البته نگرانش هستم.
* مــن یــک دهــه هشــتادی ام و اســم هیچ کــدوم از این 
موجودات خیالی که در پرونده نوشــتین رو نشــنیدم. از 

بابام هم پرسیدم، گفت منم نشنیدم.
* دولت، پــدر ملت اســت و کمک این معلم اندیمشــکی 
بــه دانش آموزان مثل کمــک یک فرزند به پدرش اســت. 
اگر همــه ســرمایه داران دســت خیر به طرف اقشــار 
بی بضاعت داشــتند و در ایــن بحــران گرانی یاری 
گر دولــت بودند، آن وقت می شــد امید داشــت که 
با همیاری ملت و همــکاری با دولت ایــن کابوس فقر 

و گرانی و این ویروس منحوس کرونا را ریشه کن کنیم.
* با دیدن تیتر »اشــتباه کرونایی هنگامه قاضیانی« فکر 

کردم ماسک نزده که دیدم موضوع چیز دیگری است!
* کاش یــک نفــر بــا پدرشــوهر خانمــی کــه بــه 
زندگی ســام پیام داده و در ســتون اتاق مشاوره 
چاپ شــده، صحبت کنه و بهش بگه که بهترین 

تصمیم رو برای عروست بگیر.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز ضدعفونی کردن گوشی

قرار و مدار

تلفن های  همراه یکی از پرکاربردترین وسایل 
امروزیــه که مدام بهش دســت 
می زنیم، باهاش کار می کنیم 
و ... اما کمتر حواس مون به 
ضدعفونی کردنش هســت. 
امــروز بــا رعایت 
نــکات ایمنــی، 
رو  گوشــی تون 

ضدعفونی کنین

مخاطب گرامی، پس از جدایی همواره 
ذهن فرد نگران این اســت که آیا مجدد 
شــرایط ازدواج برایم مهیا می شود؟ آیا 
در ازدواج بعدی موفق خواهم شد یا باز 
هم با مشــکل روبه رو خواهم شــد؟ و ... . تنها چهار ماه از 
طاق شما گذشته است بنابراین حق دارید که نگران و به 
قول خودتان در این روزها، گیج باشید. با این حال، چند 

توصیه به شما داریم.

 وضع روحی تان را سر و سامان دهید

در همین صفحه خانواده و مشاوره، بارها راجع به این که 
چه زمانی مناســب اســت که فرد پس از جدایــی، مجدد 
ازدواج کنــد توضیح داده شــده اســت اما 

بنا بر سوال شــما مجدد تاکید می کنیم که زمان مناسب 
برای ازدواج بعد از طاق، گذشت شــش ماه تا یک سال 
از جدایی است. چون شــما قید کرده اید حدود چهار ماه 
از جدایی تــان می گــذرد، پس الزم اســت در ابتــدا برای 
سرو سامان دادن به وضع روحی و بازسازی روانی پس از 
شکســت در ازدواج، به خودتان زمان بدهید. در صورتی 
که فرد قبل از پایان این موعد که گاهی به دلیل صدمات 
روحی بیش از این هم زمان می برد، اقدام به ازدواج کند، 
معموال تصمیــم اش یک رفتــار هیجانی بــرای فراموش 
کردن ازدواج قبل یا التیام آســیب های روانی آن است و 
احتمال تکرار رفتارهای آســیب زننده یا پشیمانی وجود 
دارد. همان طور که اگر پای فرد در یک مســابقه آســیب 
ببیند باید مدتی آن را گچ بگیرد، با عصا راه برود و ... تا از 
نظر جسمی خود را تقویت کند، روان ما هم بعد از بحران 

جدایی نیاز به مراقبت دارد.

 خواستگارتان با مهارت خودآگاهی آشنا نیست

نکته بعدی درباره خواســتگارتان اســت کــه می گوید من 
مشکلی نداشتم و در دو طاق قبلی، مقصر نبودم. معموال 
یکی از نشانه های رشد و پختگی  فرد پس از جدایی آگاهی از 
سهم و ضعف مهارت های خود در ازدواج قبلی وپذیرفتن آن 
است. معموال افرادی که قادر به پذیرفتن سهم خود در طاق 
و جدایی شان نیستند، آمادگی برای ازدواج بعدی ندارند. 
هیچ فردی درزندگی مشــترک، کامل یا بــی عیب و نقص 
نیست اما فردی که می گوید من هیچ تقصیری در اتفاق تلخ 
و مهمی مثل طاق نداشتم، نیازمند آموختن مهارت خود 
آگاهی است، یعنی شناخت بهتر خود و یافتن نقاط ضعف 
و قوت. بــا توجه به این که خواســتگارتان دو بــار در ازدواج 
شکست داشته و هنوز در پذیرفتن سهم خود مقاومت دارد، 

بهتر است دست نگه دارید و شتاب زده تصمیم نگیرید.

 نگاه جامع تری به موضوع داشته باشید
با توجه بــه این کــه هیــچ  اطاعاتی دربــاره ســن خود و 
خواستگارتان، شــرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
دو طرف و ... به ما نداده ایــد، برای گرفتن تصمیم نهایی 
باید نگاه جامع تری به موضوع داشــته باشــید و حتما در 
این مسیر عاوه بر اســتفاده از راهنمایی های والدین از 

یک مشاور متعهد و خبره کمک بگیرید.

زهرهحسینی|مشــاورودانشآموختهدانشگاهعالمهطباطبایی

مشاوره 
ازدواج

خواستگارم می گوید در 2 طالق قبلی اش مقصر نبوده است

اضطراب، ناراحتی و افسردگی| کودکان و نوجوانانی که 
زمان زیادی را در شــبکه های اجتماعی هستند و در دنیای 
واقعی وقت نمی گذرانند، بعد از مدتی به اینترنت وابســته 
می شــوند و زمانی که به اینترنت دسترسی نداشته باشند، 
شروع به نشان دادن عایمی از جمله اضطراب و ناراحتی و 

افسردگی می کنند.
به هم ریختگی خواب| بیشــتر کــودکان و نوجوانان این 

روزها از گوشی و تبلت اســتفاده می کنند و حتی تا رخت 
خواب هم آن را همراه خود دارند. قبل از خوابیدن مدام از 
این دستگاه ها استفاده می کنند و در نتیجه نور مصنوعی 
این دستگاه ها در مدت زمان طوالنی مشکات خواب را 
در آن ها ایجاد می کند. معموال کودکان   تا نیمه های شب 
بیدار می مانند که همین موضوع  برای سامتی جسمی و 

روانی آن ها مخرب است.

انزوای اجتماعی| کودکان و نوجوانانی که زمان زیادی را 
صرف اینترنت می کنند، معموال نمی توانند در جامعه واقعی 
از لحاظ اجتماعی موقعیت خوبی داشته باشند. آن ها اغلب 
دوست های صمیمی ندارند و روابط شان با شکست روبه رو 

می شود  در نتیجه در اجتماع منزوی خواهند شد.
دروغگویی| بیشــتر کســانی که به اینترنت اعتیاد دارند، 
خودشان می دانند که چه مشکلی دارند. دوستان، اعضای 
خانواده و ... هم می توانند این عادت بد را به آن ها یادآوری 
کنند اما آن ها سعی می کنند این موضوع را انکار کنند و در 

واقع دروغگو می شوند.
تغییرات در رفتــار| افراد معتاد بــه اینترنــت از اینترنت 
برای کاهش استرس و بهبود حال و حوصله خود استفاده 
می کنند. هنگام اســتفاده از اینترنت، شــاد و خوشحال 
هستند و زمانی که نتوانند به آن دسترسی داشته باشند، 
کامًا مضطرب و کافه می شــوند. بنابراین اگر کودک و 
نوجوان شــما مدام در پی راه های مختلف برای استفاده 
از اینترنت است و تاثیر منفی آن را مشاهده کرده اید، بهتر 
است به دنبال راهکار و مشاوره برای برطرف کردن مشکل 

اعتیاد او به اینترنت باشید.
برای نوشتن این مطلب از »نمناک« کمک گرفته 
شده است

بانوان

اهداف دور از دسترس| هدف خوب باید با 
توجه به توانمندی و استعداد ما در دسترس 1

باشــد. اهداف بزرگ فایده ای جز دلسردی 
برای ما ندارند. این روزها به خاطر رواج جمات انگیزشی 
و دکان هایی مثل قانون جذب، هدف گذاری اشتباه در 

زندگی بسیاری از ما متداول شده است.
داشتن چند هدف همزمان| برای هر هدف 

خود یــک بازه زمانی تعیین کنیــد و وقتی به 2
آن رسیدید سراغ هدف بعدی بروید. این که 
همزمان روی چند هدف متمرکز شوید باعث می شود به 

هیچ کدام نرسید.
 برنامه ریزی زیــاد| ما باید برای رســیدن به 

هدف برنامه ریزی داشته باشیم، اما نباید در 3
برنامه ریزی متوقف شویم، رسیدن به اهداف 
از دل عمل گرایی بیرون می آید. وقتی خیلی پیش تولید 
و برنامه ریزی داریم، فرصت برای رسیدن به اهداف را از 
دست می دهیم. منتظر نشانه و زمان خاصی برای شروع 

عمل به اهداف و برنامه ها نباشید.
مثبت اندیشــی مضحک| مثبت اندیشی 

یعنی وقتی هدف درستی را انتخاب کردیم، 4
راهکار خوبی برای رســیدن بــه آن انتخاب 
کردیم و همه موانع و فرصت ها را در نظر گرفتیم بی دلیل 
منفی فکر نکنیم و نترســیم. اما مثبت اندیشی وقتی با 
تاش و برنامه ریزی همراه نباشد و فرض کنیم به صرف 

فکر کردن به موضوعی آن را جذب می کنیم آن 
وقت آفت رسیدن به هدف است 

چون تاشی نداریم.
 اهداف را نمی نویسیم| 

نوشتن اهداف باعث 5
خاق تــر شــدن و 
تثبیــت موضــوع در ذهــن مــا 

می شود. باید یک دفترچه برای 

ایده ها و امیدها داشــته باشــیم و هر چیز جالبی را که 
به ذهن مان می رسد ، ثبت کنیم.

 تقلیــد عــادت آدم هــای موفــق| برای 
رسیدن به موفقیت و دسترسی به اهداف 6

الزم نیست بدانید دیگران چه کردند، الزم 
اســت بدانید شــما چــه بایــد انجــام دهیــد. فرمول 
موفقیت آدم های معروف الزامًا مســیر موفقیت شما 
محسوب نمی شود. هر آدمی بنا به زمینه فرهنگی و 
اجتماعــی، خانوادگــی، شــرایط جامعــه و.... بــا 
چالش ها و فرصت های منحصربه فردی مواجه است. 
ماموریــت مــا در زندگی فقــط هدف ماســت. تجربه 
دیگران فقط مکمل ذهنیت و برنامه ریزی ماســت نه 

الگوی ثابت.
 امان از خودشیفتگی| وقتی فکر می کنید 

خیلی باهوش هستید، وقتی فکر می کنید 7
نیــازی بــه مشــورت و اســتفاده از تجربــه 
دیگران ندارید، وقتی می خواهید در هر کاری چرخ را 
از نو اختراع کنید و به هرشکلی متمایز و خاص باشید 
یعنی در مسیر رسیدن به هدف نیستید. اجازه ندهید 
هوش و اســتعدادتان مانعی در رسیدن به اهداف تان 

باشد.
 از اشتباه کردن می ترســید| اگر به خاطر 

این که از اشتباه و شکست می ترسید کاری را 8
انجام نمی دهیــد الجــرم انگیــزه، دغدغه، 
استعداد و مهارت خود را در زمینه آن کار نادیده 
گرفته ایــد و با افرادی کــه توانایی شــما را در آن 
زمینه ندارند، هیچ فرقی ندارید، 
چــون خروجی هر دوی شــما 
صفر است. از نتیجه نترسید، 
همه چیــز را بررســی و بدون 
وسواس در برنامه ریزی کار را 

شروع کنید.

8 رفتاری که آفت رسیدن به اهداف هستند

 هدف داشتن به زندگی ما جهت می دهد و ما را از این شــاخه و آن شاخه پریدن نجات 
می دهد. وقتی هدف داریم تمام زندگی مان حول آن تعریف می شود و خط کش و معیاری 
برای انجام دادن یا انجام ندادن هر کاری داریم. وقتی هدفی در کار نیست مثل قایقی 
هستیم که مقصدی ندارد و امواج دریا یا جهت باد برای او لنگرگاه را تعیین می کنند. آدمی 
که می خواهد تعیین کننده سرنوشت اش باشد مسیر آن را به دست اتفاقات نمی سپارد و با هدف گذاری 

دقیق سکان زندگی را در دست می گیرد. اما ما در تعیین اهداف چند اشتباه بزرگ داریم.

سیدسورناساداتی|روزنامهنگارموفقیت

موفقیت 

مضرات اعتیاد به اینترنت در کودکان
مادرها به عنوان یار همیشه همراه کودکان باید مراقب تاثیر مخرب فضای مجازی بر روان فرزندشان باشند

 
با پیشرفت فناوری و ورود اینترنت به فضای خانه ها، مادرها اغلب احســاس نارضایتی می کنند از این که رنگ 
بازی های کودکانه تغییر کرده؛ تا آن جا که بازی های دیروز نه تنها برای کودکان شان هیجانی به همراه ندارد بلکه 
حاضر به شنیدن توضیح نحوه بازی هم نیستند. کودکان و نوجوانانی که به استفاده از اینترنت اعتیاد پیدا کرده اند 
و هنگام فعالیت در فضای مجازی، توجهی به از دست رفتن وقت و زمان خود ندارند، زمان خواب و استراحت خود 
را قربانی آنالین بودن در فضای مجازی می کنند. مادرها به عنوان یار همیشه همراه کودکان باید این موارد را مد 
نظر قرار دهند و در کنار عوامل دیگری از جمله ژنتیک، کنترل بیشتری روی تاثیر مخرب اینترنت بر سالمت روان 

فرزندان شان داشته باشند اما به نظر شما استفاده زیاد از اینترنت چه مضراتی دارد؟

مارالمرادی

نزدیک چهار ماه می شود که از شوهرم در عقد جدا شدم. به تازگی خواستگاری دارم که دو بار طالق 
گرفته و می گوید من در هیچ کدام از دو طالقم مقصر نبودم. با این حال، می ترسم دوباره یک طالق 

دیگر در شناسنامه ام ثبت شود. گیج شدم. چه کنم؟

1 شوهرشان در جمع به آن ها توهین می کند
این عامت خطر، ظرافت های خاص خود را دارد زیرا 
ممکن است به عنوان توهین شــدید صورت نگیرد. توهین 
کننده ممکن است با خنده به همسر خود در یک جمع فامیلی 
یا دوســتانه، به طور  مثــال بگوید که این قدر ســیب زمینی 
سرخ شده نخور، داری چاق و بدریخت میشی! البته و قطعا 
توهین شــدید هم نشانه ای اســت که شــاید این خانم مورد 
خشــونت خانگی قرار می گیرد. در این گونه مــوارد به نظر 
می رسد در باره تغییر عملکرد زندگی و انجام کارها، مدام به 
انتقادها افزوده شود. در نتیجه اشتباهات ساده به مسائل 

بزرگی تبدیل می شوند.
2 مدام نگران عصبانی شدن شوهرشان هستند

معمــوال شــوهر آزار دهنــده در مقابــل همــکاران و 
دوستان، کاریزماتیک به نظر می رسد اما پشت درهای بسته 
با شریک زندگی خود، وجهه تاریک او ظاهر می شود. سپس 

قربانی فکــر می کند من باید کار اشــتباهی 
انجام داده باشم زیرا این مشکل من است 
چون او فقط از من عصبانی است. از آن جا 

که آن ها می دانند اگر شوهرشان ناراحت 
شود پیامدهای ناخوشایندی مانند ضرب 
و جرح به دنبال خواهد داشت، در نتیجه در 

جمع های دوستانه و خانوادگی، مدام نگران 
ناراحــت شــدن همسرشــان و به طــور 

وسواسی، پیگیر این موضوع هستند.

3 عالیم یا صدمات بدنی غیرقابل توضیح دارند
قربانیان اغلب در باره صدمات بدنی یا عایم دروغ 
می گویند زیرا احساس شرمندگی می کنند. اگر روی بدن 
یکی از عزیزان تان کبودی هایی را می بینید که واقعًا قابل 
توضیح نیستند و آن ها جماتی مانند این ها می گویند: از 
پله ها افتادم، به دیوار خوردم  و ... ، زمان خوبی است که در 
این باره با او صحبت کنید و به او بگویید: ظاهرًا به تازگی 

اتفاقات زیادی رخ داده است. آیا همه چیز خوب است؟ 
4 با دوستان و خانواده خود وقت نمی گذرانند

روان شناســان می گوینــد کــه افــراد آزاردهنــده 
می تواننــد قربانیان خــود را منــزوی کننــد و در ایــن باره 
استراتژی آن ها می تواند هوشمندانه باشد! فرد آزاردهنده 
بــه صــورت آشــکار از بیــرون رفتن شــریک زندگــی خود 
جلوگیری نمی کند، مثًا به او نمی گوید که شما نمی توانید 
فانــی را ببینید بلکه به این صــورت می گوید: می خواهم 
وقت بیشــتری را با تو بگذرانــم یا فانی دوســت خوبی 
برای تو نیســت و دیگر نمی خواهم تو را با او 
ببینم. مهم است كه قربانیان بتوانند یك 

7 نشانه قرابنیان 
خشونت خانیگ

شواهد بسیاری در کشورهای مختلف 
دنیا حاکی از این است که خشونت 
خانگی تبعیضی قائل نمی شود، از پیر 
و جوان، ثروتمند و فقیر گرفته تا افراد 
با هرگونه نژاد و فرهنگ را ممکن است با این مشکل 
روبه رو کند. به عنوان نمونه و طبق جدیدترین آمارها 
بر اســاس تماس های تلفنی با اورژانس اجتماعی 
مرتبط با خشونت خانگی، تقریباً 20 زن در هر دقیقه 
توسط شوهر خود در آمریکا مورد آزار و اذیت جسمی 
قرار می گیرد. »کیم کاورن«، مدیر ارشد یک سازمان 
غیرانتفاعی جهانی برای خدمات بــه زنان قربانی 
خشونت خانگی می گوید: »مطمئناً خشونت خانگی 
یکی از دالیل اصلی مرگ و میر زنان در جهان است. 
تاکنون بســیاری از موارد خشــونت خانگی کشف 
نشده اســت. برخی از روابط خشونت آمیز، سال ها 
ادامه می یابد بدون این که کسی از آن آگاهی یابد و 
این مسئله روی روان نسل بعدی که فرزندان چنین 
زن هایی هستند، تاثیر بسیار بدی دارد.« بر اساس 
چند پژوهش مرتبط با موضوع خشــونت خانگی، 
هفت نشانه در خانم هایی که در معرض خشونت از 
طرف شریک زندگی خود قرار گرفته اند، وجود دارد 
که در ادامه به آن ها اشاره می شود. نشانه هایی که به 
اطرافیان این افراد هشدار می دهد تا در حد توان به 
آن ها برای حل این مشکل کمک کنند. بدیهی است 
که این نشانه ها ممکن است دالیل دیگری هم داشته 

باشند اما نباید بی توجه از کنارشان گذشت.

محوری
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به بهانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان 

از عالیم خانم هایی گفتیم که در معرض چنین 

مشکلی قرار می گیرند

سیستم پشتیبانی برای خود ایجاد و آن را حفظ كنند زیرا 
فرد آزاردهنده می خواهد شما احساس كنید كه كسی را 

جز او ندارید.
5 برای همه رفتارهای اشــتباه شوهرشان، عذر 

می تراشند
قربانیان خشونت خانگی، همیشه برای رفتارهای اشتباه 
همسرشــان عذر و بهانه می آورند و حتی خــود را به دلیل 
رفتار همسرشان سرزنش می کنند. چنین افرادی وقتی 
همسرشان اشتباهی می کند، خودشان را جلو می اندازند 
و شروع به بهانه آوردن می کنند و به گفتن چنین جماتی رو 
می آورند: او االن واقعًا استرس دارد، او روز پرکاری را پشت 
ســر گذاشــته ، او واقعًا از گفتن این حرف بــه من منظوری 

نداشت و ... .
6 شوهر آن ها بسیار حسود یا سلطه گر است

مــردی کــه از خانمــی رمــز عبــور رســانه های 
اجتماعی اش را درخواست می کند یا در حضور دیگران، 
وارد حریم خصوصی اش مانند اینستاگرام و ... می شود، 
می تواند نشانه ای از احساس تملک نابه جا باشد. پیام های 
مداوم یا تماس های تلفنی بیش از حد هنگام بیرون رفتن با 
دوستان یا خانواده نیز می تواند یک عامت هشدار دهنده 
باشــد. اگر فردی دایم به همســرش پیام می دهد یا زنگ 
می زند، می خواهد او را همیشــه کنترل کند تا ببیند چه 

کاری انجام می دهد و ... که نشانه خوبی نیست.
7 مدام در شخصیت خود تغییر ایجاد می کنند

آن ها مــدام افســرده یــا مضطرب هســتند یــا در 
شخصیت خود تغییر ایجاد می کنند. بسیاری از قربانیان 
اعتراف نمی کننــد که مــورد آزار و اذیت قــرار گرفته اند، 
این بدان معنی اســت که دوســتان، خانواده و همکاران 
باید توجه داشــته باشــند که هرگونه تغییر در رفتار را در 
نظر بگیرند. این تغییر رفتار ممکن اســت کناره گیری از 
دیگران یا احساس خوشــبختی نکردن باشد. همچنین 
به نظر می رســد آن هــا واقعًا مضطــرب هســتند و مانند 

گذشته، اجتماعی نیستند. از نشانه های دیگر 
این اســت که آن ها به طور غیرمنتظره 

ظاهر خود را تغییر می دهند زیرا 
شریک زندگی آن ها ممکن است 

بگوید که چگونه لباس بپوشند. 
همچنین شما ممکن است ببینید 

که آن ها در حال کاهش وزن هستند.

  نکته مهم
اگر دچار خشونت خانگی هســتید یا کسی را می شناسید 

که در چنین وضعیتی به سر می برد، حتما برای مبارزه با آن 
کمک بگیرید. شما می توانید با تلفن اورژانس اجتماعی با 

شماره ۱23 تماس بگیرید تا کمک های الزم را دریافت کنید.

ما و شما



 آمــوزش آنالیــن و دردســرهای زندگــی دیجیتــال، شــما را بیشــتر از 
بزرگ ترهای تان درگیر کرده اســت. پدرومادرها توی خواب هــم نمی دیدند که روزی برای 

انجام هــرکاری به اینترنــت نیاز داشته باشــند. به همین دلیــل هم انتظار مــی رود که در این 
زمینه از آن ها کاربلدتر باشید و خودتان مشکل را برطرف کنید. قطعی اینترنت، اولین چالش 

زندگی آنالین اســت. اگر از اینترنت خانگی اســتفاده می کنید، باید زبان مودم تــان را بفهمید. 
روی مودم ها چند چراغ ثابت و چشمک زن وجود دارد که با آن ها دردشان را می گویند. ثابت بودن 

چراغ »power«، نشان دهنده روشن بودن مودم است. اگر این چراغ با وجود اتصال صحیح سیم ها 
و سالم بودن پریز روشن نمی شــود، یعنی آداپتور مودم مشــکل دارد. »ADSL« وضعیت ارتباط مودم 

با مرکز مخابراتی را نشــان می دهد. خاموش یا قرمز بودن این چراغ، یعنی کابل  و پورت ها به درســتی 
متصل نشده اند. باید خط تلفن را بررســی کنید تا مطمئن شــوید قطعی یا نویز ندارد. معموال »اسپلیتر« 

 »internet« ســر راه خط تلفن و مودم قرار می گیرد تا از پارازیت های احتمالی جلوگیــری کند. اگر چراغ
چشمک می زند، یعنی به شبکه جهانی اینترنت متصل هســتید و برای عیب یابی باید با پشتیبانی مودم تان 

تماس بگیرید تا مشکل از مرکز مخابراتی برطرف شود. »LAN« ارتباط فیزیکی مودم با رایانه را نشان می دهد. 
مودم های وای فای، چراغ »wireless« هم دارند. اگر دســتگاهی بدون سیم به وای فای شما وصل شده باشد، 

این چراغ چشمک می زند.  بسته به این که با LAN یا wireless به اینترنت وصل شده باشید، علت قطعی اینترنت 
را باید در کابل LAN یا وای فای تان جست وجو کنید. 
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سر درآوردن از زبان مودم ها   

مرجان دهقان| روزنامه نگار

ترسناک ترین جمله ای که شنیدی؟

خودم: وقیت به ییک خورایک تعارف یم کمن و میگه من 
میل ندارم، فقط یه لقمه بریم دارم!

رنگ آمیزی؛ از کودکی تا حاال   

مهسا فارسی | روزنامه نگار        

رنگ آمیزی مدتی ا ســت که نه تنها در گروه کودکان بلکه درمیان نوجوانان و بزرگ ساالن هم 
طرفدارهای زیادی پیدا کرده اســت. درباره اثر مثبت کتاب های رنگ آمیزی بزرگ ساالن می گویند؛ 
رنگ آمیزی، آرامش بخش ذهن های مشغول است. به شما اجازه می دهد هنرمند درون خود را  پرورش 
دهید و می تواند راندمان و موفقیت کاری شما را افزایش بدهد. با این اوصاف حتما به فکر فرورفتید که 
برای خودتان مدل  رنگ آمیزی بزرگ ســاالن تهیه کنید و دســت به قلم شــوید. شــاید هــم چندتایی  
داشته باشید. در »خودت بســاز« این هفته می خواهم بگویم رنگ آمیزِی این طرح ها پایاِن کار نیست. 
قرار نیســت که آن ها را گوشــه ای به حال خودشــان  رها کنید بلکه ایــن کاغذهای رنگ آمیزی شــده، 

می توانند کاربردهای جالبی داشته باشند. به عنوان مثال:

مهربان نامرئی 

   دابی به هواخوری می رود

دوربین هــای مداربســته ،تصویــری از 
موجود ناشــناخته ای شــبیه بــه »دابی«، 
در  محبــوب  و  خیالــی  شــخصیت 
داســتان های هری پاتر، گرفته اند که در 
یکــی از خیابان های آمریــکا درحال قدم 
زدن است. »ویویان گومز«، فردی که این 

تصاویر از دوربین مداربسته در خارج از خانه اش ثبت شده است، آن  را در شبکه های اجتماعی 
منتشر می کند. ویدئو در ابتدا سایه نامشخصی از موجودی را نشان می دهد که کمی بعد، راه 
رفتن غیرعادی اش درحالی که دست هایش را مثل پرنده ای باال و پایین می برد، توجه را جلب 
می کند. گروهی این ویدئو را ساختگی، عده ای آن را شوخی چند نوجوان و برخی هم آن موجود 

را یک مهمان فرازمینی می دانند که توسط دوربین شکار شده است.

 دلقک های نامهربان

به تازگی تعدادی از ســاکنان »اسپرینگ  
فیلد«  که یک منطقه تاریخی مشــهور در 
فلوریداســت، گــزارش کرده  انــد کــه در 
دوربین های مداربسته ورودی خانه شان، 
افرادی بــا لبــاس و کاله دلقک ســیرک 
دیده اند. در این فیلم ها به نظر می رســد 

دلقک ها با ایما و اشاره مقابل دوربین و رفتارهای خرابکارانه ای مثل به هم ریختن تزیینات 
ورودی خانه ،ســعی دارند به صاحب خانه پیامی را منتقل کنند. تا امروز هرگز هدف آن ها از 
ظاهرشدن دربرابر دوربین معلوم نشده  و پیام احتمالی شان هم رمزگشایی نشده است. این 

گزارش ها تا مدت زیادی باعث وحشت ساکنان شهر شد. نکته جالب این ویدئو ترس همیشگی 
عده ای از مردم از دلقک هاست که باعث شده پای ثابت فیلم ها و ویدئوهای ترسناک باشند ولی 

بیشتر به نظر می رسد که هدف این افراد، یک اقدام خرابکارانه بوده است.

گمشده برای همیشه

ســال 2014 میــالدی »الرس میتانک« 
آلمانی برای تعطیالت به بلغارستان سفر 
می کند. او در مدت اقامتش در گفت وگویی 
درباره فوتبــال با چند مرد بلغــاری درگیر 
می شــود کــه در ایــن جــدال، ســر الرس 
به شدت آســیب می بیند. پزشــکان بعد از 
معاینه الرس به او توصیه می کنند به علت 

آسیب دیدگی گوشش، چندروزی برگشــت اش به آلمان را به تاخیر بیندازد و در بلغارستان 
بماند. الرس در هتلی نزدیک فرودگاه اقامت و مدام با مادرش تماس تلفنی برقرار می کند. او 
در آخرین گفت وگو با مادرش، توضیح می دهد که دچار پارانویای شدید شده است و احساس 
امنیت نمی کند. در آخرین گزارش دیده شدن الرس، دوربین های مداربسته نزدیک فرودگاه 
از او درحال رفتن به داخل فرودگاه فیلم گرفته اند. حدود نیم ساعت بعد دوباره دوربین ها او را 
نشان می دهند که بدون کوله پشتی و دیگر وسایل همراهش با حالتی ترسان درحال دویدن 
به بیرون فرودگاه و به سمت جنگلی در همان نزدیکی است. این آخرین تصویری است که از 
الرس به ثبت رسیده و بعد از آن ،او برای همیشه و بی هیچ رد و نشانی ناپدید می شود. هیچ بعید 
نیست مرد بینوا پس از ورود به جنگل در چاله ای افتاده یا توسط حیوانی وحشی شکار شده  و 
برای همیشه از صحنه روزگار محو شده باشد. با این حال ماورایی جلوه دادن قصه ها همیشه 

طرفداران بیشتری از حدس های واقع بینانه دارد.

آثار شما 

 او با کوله باری از تجربه، علم و خاطرات ســبک و ســنگین گذشته، پله پله سرنوشــت را باال می رود. با هر 
هدفش باری جدید بر دوش او اضافه می شود و کوله بارش سنگین تر. بعضی بارها مثل اندوه، خسته ترش 
می کند و مهربانی ها و محبت ها به او عصایی می دهند که راحت تر از پله ها باال برود. قطره های خستگی از 
پیشانی اش سرازیر است و نگاهش به پله باالتر اما زیر پای خود را نمی بیند. پلکان ترک خورده و بی ثبات و 
فضاهای خالی بین پله ها برای او بی معناست. پس چگونه او با همه این پرتگاه ها هنوز این جاست؟ دست 
نامرئی پروردگار مهربان درکار است. او با دست مهربانش فضاهای خالی را پر می کند و نسیم امید را به 

ما می دهد اما نگاه ما از او غافل است.

مریم ملی  | روزنامه نگار

آقا چی شد این واکسن ما؟ پس کی به دست مان می رسد و ما را از شر این ویروس و 
خانه نشینی و تعطیلی های زورکی نجات می دهد؟ اصال می شود به این واکسن ها امیدوار بود 
یا نه؟ شاید با خودتان فکر کنید چطور می شود که برای بیماری های سخت تری مثل آبله و فلج 
اطفال و وبا واکسن داریم ولی برای کرونا هنوز یک واکسن درست وحسابی پیدا نشده است. 
این ها بیماری های سخت و سنگینی هستند که انسان ها سال هاست واکسن شان را کشف 
کرده  اند اما کرونا یک ویروس نوظهور است که تا قبل از این  به این شکل آن را نمی شناختیم 
و حاال زمان الزم اســت تا تمام مراحل ساخت واکســن انجام شــود. یکی از تفاوت های مهم 
ساخت واکســن کرونا با واکســن های بیماری های دیگر این اســت که در واکسن های رایج 
برای بیماری های ویروســی معموال از ویروس کشته یا ضعیف شده اســتفاده می شود اما در 
تهیه واکسن کرونا رمز ژنتیکی ویروس به کار می رود. چطوری؟ در آزمایشگاه، ویروس کرونا 
را موردبررسی قرار می دهند و بخشی از ویروس را که به»RNA« یا همان رمز ژنتیکی معروف 
است، برای ساخت واکسن استفاده می کنند. بعد واکسن را به بدن بیمار تزریق می کنند که 

مواد آن وارد سلول های بدن می  شوند و 
پروتئین شاخکی شکل ویروس را تولید 
می  کنند. این جاست که ماموران امنیتی 
بدن )سیســتم ایمنــی( بــو می برند که 
اتفاقاتی درحال رخ دادن است و کم کم 
می  فهمنــد چیــزی وارد بــدن شــده که 
بیگانه اســت و باید برایــش پادتن تولید 
کننــد. این طــوری واکســن می  تواند با 
دادن رمز ژنتیکی ویروس به بدن، آن را 

دربرابر ورود ویروس اصلی مقاوم کند. این واکسن ها به »mRNA« معروف هستند و درمقایسه 
با واکسن  های سنتی، سریع تر آماده می  شوند و ارزان تر هستند. واکسن هایی که تا امروز برای 
کرونا درحال تولید هستند، »مدرنا« و »فایزر«اند که متعلق به شرکت های آمریکایی-آلمانی 
هستند و در مرحله سوم آزمایشی قرار دارند. باید تا اوایل دی ماه صبر کنیم و ببینیم چه زمانی 

برای ارسال به کشورهای مختلف دنیا آماده می شوند.

موجودات ماورایی در تیررس دوربین های مدار بسته  
مروری بر چند فیلم ترسناک و عجیب که دوربین های مداربسته ضبط کرده اند 

گلسا عبدا... پور|   1۳  ساله 

پرنیان پاکروان|   1۷  ساله 

چهار شنبه ها 

بخوانید

فاطمه قاسمی  | مترجم

انتشــار تعدادی ویدئوی کوتاه ضبط شــده به وســیله دوربین های مداربسته 

شخصی از موجودات عجیب یا غیب شدن آدم ها در نقاط مختلف جهان، موردتوجه 

هزاران کاربر شــبکه های اجتماعی قرار گرفته اســت. در بخش هایــی از این ویدئو ها 

،موجوداتی با رفتاری عجیب ازجمله عبور از دیوار و ظاهر و پنهان شدن ناگهانی دیده 

می شود که درباره آن توضیح قطعی و دقیقی ارائه نشده و باعث کنجکاوی افرد زیادی 

شده است. با این حال امکان تایید واقعی بودن آن چه در این ویدئوها دیده می شود، 

وجود ندارد و برخی آن ها را ساختگی می دانند.

این واکسن ما کی حاضر می شود؟
بالتازار
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چیزهایی که منی دوین! 

  با این ایده ها موافق هستید؟ خوشحال می شویم که شما هم ایده های 
خالقانه ای را که با این روش می شود پیاده کرد، با ما درمیان بگذارید.

خرس های قطبی، چپ دست اند
فیل  ها تنها پستاندارانی 

هستند که نمی توانند بپرند

سمورهای آبی موقع خوابیدن 
دست یکدیگر را می گیرند که 

جریان آب از هم جدا ی شان نکند
خرس گریزلی می تواند به اندازه 
میانگین سرعت یک اسب، بدود

mirror،  dailymail،clickorlando :منابع م.
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خودت بساز پرونده های مجهول

روزهای سخت، رفتنی اند

مشــکالت می آیند. اندکی بین مــا می مانند و چند وقتــی مهمان زندگی مان می شــوند. گاهی 
نصیحت مان می کنند، گاهی از ما تاوان می خواهند اما وجودشــان برای مان الزم اســت! الزم است که 
گاهی بیایند تا جنگیدن را بیاموزیم؛ طعم رســیدن را بچشــیم و قابش کنیم به دیــوار خاطرات دل مان. 
فراموش نکــن! این  روزهــا خواهندگذشــت. درختــان زندگی دوبــاره شــکوفه خواهندداد. مــا دوباره 
خواهیم خندید. باز هم در بهشــت زندگی سرمســتانه می دویم و کنار یکدیگر خوشحال خواهیم بود. به 

گذر کردن از مشکالت باور داشته باش!

زمستون که بیاد، یک سال از اومدن رفقا سالم!
کرونا می گذره. خب زمان کمی نیست و 

همه مون حق داریم که درنتیجه فشار شرایط موجود، 

خیلی رو به  راه نباشیم. روان شناس ها میگن وقتی برای 

مدت طوالنی در شرایط سخت قرار می گیریم، باید مشکالت رو به 

دو دسته تقسیم کنیم؛ چیزهایی که می تونیم کنترل کنیم و چیزهایی 

که نمی تونیم. وجود ویروس از کنترل ما خارجه پس چاره ای 
شماره پیامک 2000999نداریم جز تمرکز بر امور قابل کنترل.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

 می توانید از آن ها به عنوان کاغذکادوی منحصربه فرد استفاده 

1
 

کنید و هدیــه را داخلش بپیچیــد. این طوری ارزش هدیه شــما 
چندبرابر خواهدشد.

می توانید چندتایی از آن ها را که باظرافت و حوصله رنگ آمیزی  

2
 

کرده اید، قاب کنید و بگذارید توی دکور خانه.

با این کاغذها می توانید کارت پستال یا پاکت نامه درست کنید. 4  

این ایده می تواند به جای یک نشــانِک زیبا بــرای کتاب ها به کار  3  
برود.

 با ایــن روش می تــوان یک قوطــی دورریختنــی را تبدیل به یک 
5

 
جامدادی زیبا کرد.
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پرسپوليس اميدوار 
به محکوم کردن شجاع!

اولين جلسه رسيدگ� به ش	ا�ت سرخ ها از باز�	ن الر�ان

فکرى و آبی ها به فکر فرار از بحران
آغاز هفته سوم ليگ برتر با تقابل جذاب قلعه و ن	و
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ماجراى عجيب تعویض دیاباته 
از زبان مربی استقالل

پرسپوليس به دنبال گرفتن 
دستور موقت در پرونده آل کثير
کی روش ترک عادت نکرد؛ 
اختالف با فدراسيون کلمبيا

 تارتار: نمی خواستم
 تيمم دفاعی بازى کند

اولين مستعف� ليگ بيستم 

عبدى تا ١۴٠۴ 
در پرسپوليس ماندنی شد

مهاجــم ٢١  ســاله تيم فوتبــال پرســپوليس �ه 
فصل گذشــته ٦  گل برا# ا!ن تيم به ثمر رساند، 
باوجــود قرارداد تــا پا!ان ليگ بيســتم و !+م، ٢ 
ســال د!گر با ا!ن تيم تمد!د �رد و حاال تا ســال 
١٤٠٤ بــا سرخ پوشــان قــرار خواهــد داشــت. 
مهــد# عبــد# از تيم هــا# پا!ه پرســپوليس به 
فوتبــال ا!ــران معرفــ@  و پــس از �ســب آقــا# 
گلــ@ در رده اميدهــا، در دوره گابر!ل �الدرون 
بــه اردو# تيــم بزرگســاالن فراخوانــده شــد و 
بــا اســتفاده از فرصت انــدE در دربــ@ تهران، 
موفق به گلزن@ شــد و نام خود را بر ســر زبان ها 
انداخــت. عبــد# ســپس گل قهرمانــ@ ليــگ 
بيســتم و گل تســاو# برابــر النصر را هــم به ثمر 
رســاند تا به مهــره ا# �ارآمد تبد!ل شــود. حاال 
ا!ن مهاجم خوش اســتا!ل قراردادش را ٢ سال 
د!گر با پرسپوليس تمد!د �رده تا قراردادش  ٥ 
ســاله شود. باتوجه به قوانين جد!د فيفا، ام+ان 

تمد!د بيش از ٥ ساله وجود ندارد.

محمود فکرى: اگر الزم باشد 
دیاباته مقابل ماشين سازى 

بازى می کند

روا�ت� از زندگ� محمد خادم  هم دوره 
جهان پهلوان تخت� 4ه با تربيت ٢ قهرمان 

در تار�خ 4شت� 4شورمان جاودانه شد

بــــــــــدرود 
 خادم  کشتی ایران 
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عنایتی و سوداى ليگ برترى شدن
رضا عنا�ت� مرب� خراســان� �ه ســال گذشته روند خوب� در 
 �عرصه مربيگر� نداشــت، امسال با تيم     هوادار     در رقابت  ها
    ليگ دســته �0  حضور دارد و مســابقات را هم با پيروز� آغاز 
�رده و خيل� ها اذعان دارند �ه عنا�ت� م� تواند با تيم     هوادار     
 �به ليگ برتر صعود �ند.     هوادار     �ه ��9 از منظم  تر�ن تيم ها
ليگ �0 فوتبال ا�ران به شمار م� رود ، با برنامه و�ژه ا� آماده 
مسابقات شده و مقابل تيم     نود     اروميه به پيروز� دست �افت .  
عنا�تــ� دربــاره ا�ن �ــه خيل� از �ارشناســان تيم     هــوادار     را 
مدعــ� حضور در رقابت  ها�     ليگ  برتر م� دانند، گفت: «ا�ن 
موضوع فقط مسئوليت ما را بيشتر م� �ند. با�د سخت تر �ار 
�نيم. خيل� خوشــحالم تيــم در نيم فصل وجهه ا�     پيدا �رده 
�ــه همه به عنــوان مدع� به آن نــگاه م� �ننــد. اميدوار�م با 
تــالش باز�9نان در ميان تيم  ها�     باال� جدول باشــيم و مثل 
١٧تيــم د�گر تالش م� �نيم تا به ليــگ برتر صعود �نيم.» او 
 �افــزود: «خيلــ� زود تمر�نات مان را شــروع �رد�م و ٢ اردو
خيلــ� خوب را پشت ســر گذاشــتيم. باز�9نان خوبــ� هم به 
جمع ما اضافه شــدند و اميدوارم بتوانيــم جواب زحمات مان 

را بگير�م.»

موافقت با بازگشایی یک استخر در مشهد
ســتاد مقابله با �رونــا در ورزش در فاز اول با بازگشــا�� �0 
اســتخر در مرا�ز اســتان ها موافقت �رد. جلســه ســتاد مل� 
مبارزه با �رونا در ورزش به ميزبان� فدراسيون شنا برگزار شد 
و در ا�ن جلســه رئيس فدراسيون شــنا با برشمردن اقدامات 
انجــام شــده دربــاره تهيــه شــيوه نامه ها� بهداشــت� جهت 
بازگشــا�� اســتخرها و  را�زن� ها� انجام شــده، توضيحات�  
ارائه و همچنين شــرا�ط قهرمانان تيم ها� مل� شنا، شيرجه 
و واترپلــو را در محدود�ت ها� �رونا�� برا� حاضران شــرح 
داد. بــر ا�ــن اســاس مقرر شــد در فــاز اول با بازگشــا�� �0 
اســتخر در مرا�ــز اســتان ها طبــق شــرا�ط و ضوابــط خاص 
تحت نظر فدراســيون ها� پزش�9 ورزشــ� و فدراسيون شنا 
صرفا جهت تمر�ن تيم ها� ورزشــ� و فعاليت ها� آموزشــ� 
موافقت شــود، چرا�ه خراســان رضو� قطب شــنا� �شــور 
است و قهرمانان ا�ن استان همچنان لحظه شمار� م� �نند 

تا بتوانند تمر�نات خود را در شهر مشهد آغاز �نند. 

ملی پوش کاناپولو: تمرینی در مشهد نداریم
قا�قرانــ�  هيئــت  عمل9ــرد  از  �ــه  �اناپولــو  مل� پــوش 
خراســان رضو� به شــدت ناراض� اســت، گفت: «متاســفانه 
 �هيچ تمر�ن� در مشــهد ندار�م . از عمل9ــرد هيئت �اناپولو
خراســان رضو� راض� نيســتم .  بيش از �0 ســال اســت �ه 
    قســمت� ، رئيس هيئت قا�قران� اســتان شــده و متاسفانه از 
٤ مــاه قبل از �رونــا تا�نون فقط �ــ0 ماه تمر�ن داشــتيم .» 
مهــال عاطفــه دار افــزود: «اســتخر مجموعه ورزشــ�     �وثر     در 
قاســم آباد را اداره �ل ورزش و جوانــان هماهنــگ �ــرده بود 
�ــه به ورزشــ9اران  بدهنــد، اما انجام نشــد. تمــام آمادگ� و 
رو� فرم بودن ورزشــ9ار بســته به تمر�ن و ام9انات است �ه 
متاســفانه هيچ �دام را ندار�م.» و� دربــاره وضعيتش بعد از 
ابتــال به �رونا گفت: «متاســفانه مــادرم به �رونا مبتال شــد و 
از آن جا�ــ� �ه  تنها بــود، من با�د از او مراقبــت   م� �ردم ؛ به 
همين خاطر من هم  �رونا گرفتم ، اما خداراشــ9ر االن خيل� 

بهتر هستيم.» 

  ســرعت باال�ــ� در ز�رگير� هــا داشــت . ر�ــز و چاب0 بود؛   �شــت� گير 
ر�ز نقش� �ه در آزاد و فرنگ� در دا�ره  طال�� با حر�فان سرشاخ  م� شد. 
  �و�ژگ�   هــا�  خاص� داشــت ، بخصــوص در مقابل حر�فــان �ورش   ها
و�رانگــر� داشــت و خيلــ� زود بــه ســتاره    ا� تبد�ل شــد �ه بــا تربيت 
فرزندان� قهرمان، شــا�د د�گر در �شــت� ا�ران ت9رار نشود. روا�ت پدر 
 �موســپيد� اســت �ه در طول ٨ دهه زندگ� ، ثمرات پربار و ارزشمند
همچون �0 معلم برا� �شــت� �شــورمان به ارمغان آورد  تا هميشه در 
قلب ها ماندگار  شــود. حاج  محمد خادم ، پيش9ســوت �شــت� شهرمان  
هر چنــد د�گر در ميان ما نيســت، اما افتخارات� را در ورزش �شــورمان 
رقم زده �ه شــا�د  د�گر  به راحت� ت9رار نشــود. در ادامه ســ9انس  ها�� 
تقد�م  م� شــود از زندگ� پيش9سوت �شت� و پدر� مهربان �ه در سن 
٨٥ سالگ� به دليل نارسا�� قلب� درگذشت. پي9ر ا�ن مرحوم امروز در 

حرم مطهر امام رضا(ع) آرام  م� گيرد.
 تبحر در آزاد و فرنگ�

 �محمد خادم ١٢ شهر�ورماه ١٣١٤ در روستا�  ازغد  ��9 از روستاها
اطراف شــهر مشــهد به دنيا آمد. اما خيلــ� زود در همان دوران �ود�� 
بــه همراه خانواده اش به مشــهد �وچ �ردند و در محله  سرشــور  ســا�ن 
شــدند. محمد خادم از همــان دوران �ود�� بيشــتر بدنبال زورآزما�� 
 �بــود و به مــرور بــه ورزش �شــت� عالقه مند شــد. در دهــه ٣٠ ميالد
��9 از باشــگاه   ها�  فعال �شــت� در ا�ستگاه  ســراب  قرار داشت �ه به 
نــام باشــگاه  خيام  معروف بــود. هرچنــد االن د�گر اثر� از ا�ن باشــگاه 
نيســت امــا در آن زمــان به نوعــ� بهتر�ــن پهلوانــان خراســان بزرگ و 
�شــت� گيران مطرح  در ا�ن باشــگاه ز�ر نظر مرحوم �ر�م محمد�ان  پدر 
�شــت�  خراســان تمر�ــن  م� �ردند. محمد خــادم هم در �نــار د�گران 
تمر�ــن �شــت� خــود را آغــاز �ــرد. خصوصيات   هــا�  اخالقــ� خاص� 
داشت. اما ا�ن طور �ه پيش9سوتان عنوان  م� �نند، خادم خيل� حالت 

�ورش� داشت و هميشه به سمت حر�u حمله  م� �رد و در ز�ر گير� ها 
تبحــر خاص� داشــت �ه با ا�ــن و�ژگ� خيلــ� زود هنر �شــت� خود را 
بــه رخ رفقا�ش �شــيد. در آن زمــان هم در فرنگ� و هم در آزاد �شــت�  
  �م� گرفت �ه خودش  توانمند� خاص� بود، چرا�ه �متر �شــت� گير
چنين توانا�� داشت. محمد خادم در آن زمان در �نار پهلوانان به نام� 
همچــون وفادار ، ســخدر� ، �لمگانــ� ، شــورورز�  و ... تمر�ن  م� �رد 
و توانســت مدال   هــا�  رنگارنگ� در هر ٢ رشــته آزاد و فرنگ� آن هم در 

سطح قهرمان� �شور به دست آورد.
 نقره جهان� 

در آن زمــان باشــگاه جد�ــد� مختــص �شــت� به نــام  ٢٥ شــهر�ور  در 
مجموعــه ورزشــ� تختــ� ســاخته شــد و �شــت� گيران بــه نام اســتان 
تمر�نــات خود را در ا�ن مــ9ان دنبال �ردند �ه االن نام ا�ن باشــگاه به 
نــام پهلوان  �لمگان�  اســت. محمد خــادم بيشــتر در وزن ٦٣ �يلوگرم 
�شــت�  م� گرفــت. او در آن زمــان به سخت9وشــ�  معروف بود. بيشــتر 
تمر�نــات خــود را بــا طناب زن� ، �ــوه رفتن و تمر�ــن رو� پله بــه پا�ان  
م� رســاند �ه تمر�نات طاقت فرســا�� بود و هر �ســ� توان انجام آن را 
نداشــت. همين سخت9وشــ� باعث شــد تا محمد خادم در سطح جهان 
 �معروف شــود. خادم افتخــارات ز�اد� در طــول دوران ورزش حرفه    ا
خود در رقابت   ها� بين الملل� �ســب �رد. او در برهه  ها��  در تيم مل� 
 uشت� ا�ران هم دوره جهان پهلوان تخت� هم بود و در مسابقات مختل�
�نــار هم تمر�ن  م� �ردند. از مهم تر�ن مســابقات خادم بزرگ م� توان 
به ســال ١٩٦٠ اشاره �رد �ه به همراه تيم مل� در مسابقات المپي0 با 
 �بدشانســ� رو به رو شد و با ٢ برد و ٢ باخت مقابل  روباشو�ل�  از شو رو
و  ســاتو  ژاپن� در رده هشــتم قرار گرفت. اما ٢ ســال بعد �عن� در ســال 
١٩٦٢ در رقابت   هــا�  جهانــ� آمر�ــ9ا �ــه پهلــوان تختــ� هــم حضور 
داشــت ، توانست توانمند� خود را به رخ حر�فان ب9شاند و تا پا� فينال 

رفت و توانست مدال نقره جهان� خود را قطع� �ند.

 تربيت دو قهرمان
محمد خادم پس از خداحافظ� با دوبنده، وارد عرصه مربيگر� شد و 
چند سال� هم س9اندار� تيم مل� �شت� �شورمان را  بر عهده داشت 
و  شــاگردان ز�اد� را  تربيت �رد. اما ��9 از �ارها� ارزشمند و قابل 
توجه ا�ن پيش9ســوت ، تربيت ٢ قهرمان بود �ه تا�نون در هيچ شــهر 
و اســتان� ت9رار نشــده ؛ قهرمانان� �ه هنوز آوازه آن ها در ســطح آسيا 
و جهان شــنيده  م� شــود. ا�ن هنر خادم �شت� ا�ران بود �ه توانست 
 اميــر  و  رســول  را تبد�ل به قهرمانان� �ند �ــه در رقابت   ها�  جهان� و 
المپي0 ستاره شــوند. برخ� از پيش9سوتان ا�ن طور عنوان  م� �نند 
�ــه در آن زمــان هميشــه اميــر و رســول به همراه پدرشــان به ســالن 
�شــت�  م� آمدنــد و از دور نظاره گــر تمر�نات پدر   بودنــد. در آن زمان 
امير و رســول خادم خيل� الغراندام بودند و هيچ �س تصور نم� �رد 
ا�ن٢ برادر روز� قهرمان جهان شوند. در ا�ن بين هنر پدر� �ه نقش 
مرب� داشــت خيل� تاثير گــذار بود، چرا�ه او از همــان ابتدا طور� با 
فرزندانش تمر�ن  م� �رد �ه انگار قرار است قهرمان المپي0 و جهان 
شــوند.  تالش و سخت9وشــ�   ها�  پدر نتيجه داد و حــاال هر �دام  جزو 
پرافتخارتر�ن   ها�  �شــت� در ســطح جهان هســتند. اما ن9ته مهم تر 
ا�ن �ــه محمــد خادم اســوه اخــالق و مردانگ� بــود و در بيــن جامعه 
�شــت� هم به چنين روحيات� معروف اســت. همين ســب0 زندگ� و 
رفتار خادم بزرگ باعث شــد تا پسرانش هم مسير پدر را دنبال �نند. 
آن هــا در مــدال آور� ، ســودا� اخــالق را داشــتند و االن از آن هــا به 
ني�9 �اد  م� شود. در مجموع محمد خادم جزو مربيان و پيش9سوتان 
اثر بخش در �شــت� �شورمان بود، چرا�ه �متر فرد� دار�م �ه فراتر 
از مــدال آور� ، فرزندانــ� را هم تربيت �ند �ه در تار�خ �شــت� ا�ران 
ماندگار باشند. ا�ن بزرگ مرد با تربيت و پرورش قهرمانان المپي�9 ، 
نامــش را برا� هميشــه در تار�ــخ ورزش ا�ران جاودانــه �رد. روحش 

شاد و �ادش گرام�. 

بدرود  خادم  کشتی ایران 
روایتى از زندگى محمد خادم  هم دوره جهان پهلوان تختى که با تربیت 2 قهرمان در تاریخ کشتى کشورمان جاودانه شد

اخبار خراسان

على ترابى
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آغاز هفته سوم ليگ برتر با تقابل جذاب قلعه و ن�و

 هفته ســوم رقابت   هــا� ليگ برتر 
امــروز بــا برگــزار� ٤ بــاز� آغــاز   
م* شود )ه در مهم تر&ن باز� استقالل در تهران 
ميزبــان ماشين ســاز� خواهــد بــود.  اســتقالل 
در حال* به مصاف ماشين ساز�   م* رود )ه خيل* 
زود و از هفتــه دوم گرفتــار حواشــ* شــده و ا&ــن   
م* تواند زنگ خطر� جد� برا� محمود ف4ر� و 
تيمش باشــد. مســلما عدم نتيجه گير� در باز� 
بــرا� ســرمرب* جــوان اســتقالل  امــروز )ار را 
ســخت تر هــم خواهــد )ــرد، بخصوص حــاال )ه 
اســتقالل مد&رعامل ندارد و سرپرست ا&ن تيم و 
اعضا�  هيئت مد&ره باشگاه نيز به جا� جلوگير� 
از حواش* و جنجال ها خودشان در جنجال*   ها� 
اخير نقــش پررنگ* را ا&فــا )رده اند! امــا از تمام 
ا&ن هــا )ــه بگذر&ــم بــه مســائل فن*   م* رســيم. 
اســتقالل مقابل فوالد در اهواز ش4ست خورد تا 
خيل* زود در ليگ بيستم طعم ش4ست را بچشد. 
آب* هــا در بــاز� مقابل حر&ــO اهــواز� نما&ش 
ضعيف* ارائه )ردند )ه انتقاد شــد&د هواداران از 
)ادرفنــ* و بعض* باز&4نان را به همراه داشــت. 
باخت استقالل مقابل فوالد )م حاشيه هم نبود و 
تمامــ* ا&ن اتفاقــات باعث شــده در بــاز� امروز 
مقابل ماشين ساز� احتمال تغييرات در تر)يب 
اســتقالل بيشتر شــود. اولين خروج* احتمال* 
تر)يب استقالل فرشيد باقر� خواهد بود )ه در 
اهواز نما&ش ضعيف* داشت و به خاطر حواش*  به 
)ميته انضباط* باشگاه هم دعوت شد و احتماال 
جا� خود را به مهد� مهد� پور خواهد داد. بجز 
باقر�، فرشــيد اســماعيل* هم چندان خوب )ار 
ن4ــرد و بــا توجــه مصدوميــت جز&* )ه داشــت، 
مم4ن است ا&ن هفته در تر)يب نباشد و شا&د به 

جــا� او دار&ــوش شــجاعيان پــس از مدت ها در 
تر)يب استقالل به ميدان برود. شيخ د&اباته هم 
پس از بازگشــت به تمر&ن استقالل آماده حضور 
در ميدان است و حضورش در تر)يب دور از ذهن 
نيســت. د&گــر تغييــر در تر)يب آب* هــا در قفس 
تــور� خواهد بــود و به احتمــال ز&اد با&ــد امروز 
شــاهد اولين حضــور رشــيد مظاهــر� در قفس 
تور� آب* ها باشيم. محمود ف4ر� با ا&ن تغييرات 
اميدوار است مقابل ماشين ســاز� نتيجه الزم را 
)سب  و حداقل &[ هفته به دور از حواش* تيمش 

را برا� باز� سخت تر هفته چهارم آماده )ند.
  

در د&گر باز� حســاس امــروز گل گهر تنها تيم ٦ 
امتياز� ليــگ برتر ميزبان فوالد اســت. گل گهر 
همچنــان  م* خواهــد  قلعه نو&ــ*  بــا  ســيرجان 
صدرنشــين ليگ برتر بماند. در ا&ن باز� شــاهد 
تقابل هــا� د&دنــ* هســتيم. جــواد ن4ونــام )ــه 
زمان* در اســتقالل شــاگرد اميــر قلعه نو&* بود، 

ا)نون به عنــوان &[ مرب* حرفــه  ا� مقابل او قد 
برافراشته است. هنوز همه به &اد دارند )ه ن4ونام 
و قلعه نو&ــ* روابط دوســتانه ا�  با هم نداشــتند. 
گل گهر با گلزن* منشــا توانسته بدرخشد و فوالد 
هــم باز&4ن* مثــل پر&را دارد. برنده ا&ن مســابقه 

صدرنشين ليگ برتر خواهد بود.
 برنامه !امل هفته سوم

امروز
  گل گهرسيرجان – فوالد خوزستان

  سا&پا تهران – نساج* مازندران
  استقالل – ماشين ساز�؛ ساعت ١٦:١٥

  آلومينيوم اراh – مس رفسنجان
فردا

  شهرخودرو مشهد – صنعت نفت آبادان
  ذوب آهن اصفهان – پي4ان تهران

  ترا)تورتبر&ز- فوالد مبار)ه سپاهان
  نفت مسجدســليمان – پرســپوليس؛ ســاعت 

١٦:٣٥

فکرى و آبی ها به فکر فرار از بحران
برا. ر-است !ميته در سال بعد تالش نخواهم !رد

 ســيدرضا صالح* امير� در نشست خبر� د&روز 
خود از اطمينان خاطر مسئوالن )ميته بين الملل* 
المپيــ[ و ژاپن* هــا بــرا� برگــزار� رقابت ها� 
تو)يو ٢٠٢٠ خبر داد. رئيس )ميته مل* المپي[ 
ا&ــران با اشــاره به د&دار نخســت وز&ر جد&د ژاپن و 
توماس باخ گفت: «نخست وز&ر جد&د ژاپن مصمم 
به برگزار� المپي[ تو)يو ســت و ٢٦ مهر توماس 
باخ با او مالقات داشــته و تا)يــد )ردند باز� ها را 
برگزار م* )نيم. بــاخ مجدد ا ٢٦ آبــان د&دار� با 
او و فرمانــدار تو)يو و مقامات المپي[ تو)يو د&دار 
داشته و مشــتر)ا مصاحبه داشتند و گفتند حتما 
باز� ها برگزار م* شــود.» او اما به ٣ راه  حل مطرح 
شــده از ســو� مســئوالن جهان* بــرا� برگزار� 
المپيــ[ اشــاره )رد تــا بگو&ــد: «بــرا� برگزار� 
مســابقات ٣ راه حــل مم4ــن اســت. اول ا&ن )ــه 
وا)سن باشــد و همه اعم از ورزش4ار و تماشاگران 
در شــرا&ط ا&من در المپي[ حضور داشته باشند. 
دوم وضعيت قرمز اســت )ه ٢ هفته قرنطينه برا� 
ورزشــ4اران اســت و تماشــاگر نبا&د در ورزشــگاه 
حضور داشته باشــد. سوم وضعيت زرد است )ه با 
پروت4ل ها هم  تماشــاگر و هم ورزشــ4ار است ول* 
ورزشــ4اران با&ــد ٢ هفتــه قبل در تو)يو باشــند و 

تست بدهند.»
 وا!نش صالح2 امير. به رســانه ا. نشــدن 

رقم قرارداد آل�نو
فدراسيون واليبال ا&ران درحال* با والد&مير آل4نو 
به توافق رســيد )ه گفته م*  شــود ا&ن مرب* روس 
رو� مسائل مال* حساس است. ا&ن درحال* است 
)ه شــنيده م* شــود رقم قرارداد آل4نــو با واليبال 
ا&ران هم باالست. ا&ن )ه آ&ا )ميته مل* المپي[ در 
جر&ان رقم ا&ن قرارداد هست &ا خير و آ&ا قرار است 

)م[ مال* به فدراســيون واليبال داشــته باشد &ا 
نه هم موضوع* اســت )ه صالح* امير� در پاسخ 
به آن گفت: «داورزنــ* توانا&* تامين نياز واليبال 
را دارد و وابســته بــه بودجه ما و وزارت نيســت اما 
ما تعهد )رد&م در حد توان حما&ت )نيم. واليبال 
بعد از )شــت* درخشــش ز&اد� در عرصه جهان* 
داشــته. از همــه م* خواهــم از مجموعــه واليبال 
حما&ت )نند تا نتيجه خوب* حاصل شــود.» او در 
وا)نش به رســانه ا� نشــدن مبلغ قرارداد آل4نو و 
ا&ن )ــه پيش تر در فوتبال شــاهد رونما&ــ* از رقم 
قرارداد و&لموتــس بود&م هم گفت: «به اعتقاد من 
ورزش ا&ران برا� عبور از حاشيه با&د شفاف عمل 
)ند )ه مصداق شــفافيت ها همين قرارداد است 
و ا&ــن به ســالمت ورزش )شــور )مــ[ م* )ند. 
اگر فوتبــال از ابتدا قراردادها را شــفاف به اطالع 
م* رســاند، بهتر بود. همه قراردادها با&د شــفاف 
شــود و از نقدها نبا&د فرار )رد. رئيس )ميته با&د 
بداند وقتــ* بودجه بــاال� ١٠٠ ميليــارد تومان* 
دارد، با&د مردم و رســانه از آن اطالع داشته باشند 
و ا&ــن باعث اعتمــاد مردم و جلوگير� از فســادها 
خواهــد شــد. در مــورد بودجــه )ميته، رســانه ها 

م* تواننــد در هــر ســطح* )ه خواســتند ســوال 
)نند.»

 هاشم2 در !نار تيرانداز. خواهد بود
اختالفات ا&جاد شــده بين فدراســيون تيرانداز� 
و الهــام هاشــم* ســرمرب* تفنگ موضــوع د&گر  
مطرح شــده در نشســت د&ــروز بــود. درحال* )ه 
شنيده م* شود هاشــم* قصد )ناره گير� از تيم 
ملــ* تيرانــداز� را دارد امــا صالح* امير� تا)يد 
)رد او به )ارش ادامه خواهد داد: «آنچه هاشــم* 
م* خواســت مطالبه شخص* نبود و تالش داشت 
صدا&ش را به مد&ران ارشــد ورزش برســاند )ه به 
تيرانــداز� توجه شــود. انصافا او فهميم و دلســوز 
اســت. نگاه ما و وزارت هم مثبت بــود و دادگر نيز 
با مرام اخالق* برخورد )رد. ا&ن چالش سازمان* 
بــود و مــا از آن عبــور )رد&م و ان شــاا... هاشــم* 
در )نار فدراســيون خواهد بود و مــا هم همه گونه 

حما&ت* را خواهيم داشت.»
 بــرا. ر-اســت !ميتــه در ســال بعــد تالش 

نخواهم !رد
صالح* امير� در خصــوص را&زن* برخ* ها برا� 
ر&است )ميته مل* المپي[ &[ سال قبل از پا&ان 
دوره هــم گفت: «مطمئن باشــيد بــرا� حضور در 
ا&ــن صندل* تالش نخواهم )رد. در دوره قبل هم 
متقاض* نبودم و با درخواست دوستان وارد شدم. 
برا� دوره آت* هم متقاض* ا&ن )رس* نيستم و در 
د� ماه ١٤٠٠ براســاس شــرا&ط تصميم خواهم 
گرفت، اما با ا&ن پيش شــرط )ه متقاض* )رســ* 
صندل* ر&است )ميته مل* المپي[ نخواهم بود.» 
او در خاتمــه ا&ن نشســت تا)يــد )رد اگــر دادگاه 
ح4ميت ورزش عادالنه رسيدگ* )ند را� به رفع 

تعليق جودو خواهد داد.

صالحی اميرى: درخصوص همه قراردادهاى ورزشی باید شفاف سازى شود

هفته دوم ليــگ برتر متمر)ز از امروز اســتارت 
م* خورد و تا ٩ آذرماه ادامه خواهد داشــت. در 
مهم تر&ن و حســاس تر&ن باز�  هفتــه &ازدهم ، 
جنگ صدرنشين* بين ٢ تيم اول و دوم جدول 
برگزار خواهد شد؛ جا&* )ه تيم فوالد سيرجان 
برا� پس  گرفتن جا&گاه نخست خود در جدول 
رده بنــد� برابــر تيــم فوالد مبار)ــه ســپاهان 
قرار م* گيرد. شــاگردان رحمــان محمد� راد 
در آخر&ــن بــاز� خــود در هفتــه دهــم، آن هم 

در شرا&ط* )ه سيرجان* ها به قرعه استراحت 
خــورده  بودنــد، توانســتند بــا &ــ[ پيــروز� به 
موقــع، به صدر جدول صعود )نند. شــاگردان 
فــوالد  تيــم  ســرمرب*  تنــدروان  محمدرضــا 
سيرجان از ٩ باز� انجام شده خود، ٢٥ امتياز 
)سب )رده اند و حاال با&د منتظر ماند و د&د ا&ن 
هفته نبرد صدرنشــينان به سود چه تيم* تمام 
خواهد شد و صدر جدول چه تغييرات* را شاهد 
خواهد بود. ا&ن هفته تيم ها� شهردار� گنبد 

و شهداب &زد استراحت خواهند داشت. برنامه 
باز� هــا� هفتــه &ازدهم به ا&ن شــرح اســت: 
آذر باتر� اروميه – هورسان رامسر؛ ساعت ١١، 
شــهردار� قزو&ن – خاتم ارد)ان؛ ساعت ١١، 
لبنيات هراز آمل – شــهردار� اروميه؛ ســاعت 
١٤، پيــ4ان تهــران – ســا&پا تهــران؛ ســاعت 
١٤، فوالد ســيرجان – فوالد مبار)ه سپاهان؛ 
ســاعت ١٧، شــهردار� ورامين – راه &اب ملل 

)ردستان؛ ساعت ١٧.

محمود فکرى: اگر الزم باشد دیاباته مقابل ماشين سازى بازى می کندنبرد سنگين فوالدى ها در هفته یازدهم ليگ واليبال

کی روش ترک عادت نکرد؛ اختالف با فدراسيون کلمبيا

 محمود ف4ر� ســرمرب* استقالل ا&ران در نشست خبر� پيش از د&دار 
تيمش مقابل ماشــين ساز� اظهار داشــت: «باز� ها� استقالل فرق* 
بــا هم ندارند و هر تيمــ* مقابل ما قرار بگيرد، با انگيزه دو چندان باز� 
خواهد )رد. اميدوارم بچه ها� ما با انرژ� و همه توان شــان وارد زمين 
شــوند و بتوانيــم باز� خوبــ* انجــام دهيــم و در نها&ت برنده شــو&م.» 
و� افــزود: «ماشين ســاز� تيم* خوب و مرب* جوان و جســور� دارد. 
باز&4نانش را م* شناســم، چون خيل* از آنها با من )ار )رده اند. انگيزه 
آنها م* تواند برا� ما مش4ل ســاز شــود، اما اميدوارم فردا روز باز&4نان 
اســتقالل باشــد و بتوانند در فضا&* ســالم باز� خوب* ارائه )نند و سه 

امتياز را بگيرند.» سرمرب* تيم فوتبال استقالل درباره حواش* باز� با 
فوالد خوزســتان گفت: «در رابطه با باز� فوالد در فرصت بهتر صحبت 
م* )نم و  مش4الت و مسائل* را )ه اتفاق افتاد، بازگو خواهم )رد.» و� 
درباره ا&ن4ه آ&ا شيخ د&اباته امروز م* تواند باز� )ند &ا نه، تصر&ح )رد: 
بله، د&اباته مشــ4ل خاص* ندارد و امروز همراه تيم در اردو خواهد بود 
و اگر الزم باشــد، باز� م* )ند.» ســرمرب* تيم فوتبال اســتقالل راجع 
به مصدومان تيمش هم گفت: «فرشــيد اسماعيل* از ناحيه زانو مش4ل 
دارد و ســياوش &زدان* هم از قبل مصدوم بوده است. ا&ن دو باز&4ن را 

برا� د&دار فردا در اختيار نخواهيم داشت.»

در روزها&ــ* )ــه فدراســيون فوتبال )لمبيــا و )ارلوس )* روش ســ4وت 
اختيــار )رده انــد، روزنامه نگاران و رســانه ها� )لمبيــا خبرها� مختلف* 
دربــاره ادامه هم4ار� )ــ* روش با تيم مل* ا&ن )شــور منتشــر م* )نند. 
بعــد از باخــت )لمبيا به اروگوئــه و ا)ــوادور، )* روش در نشســت خبر� 
اعــالم )رد تيــم )لمبيا در ماه مارس بــا قدرت بر م* گردد اما درســت بعد 
از هميــن صحبت ها، رســانه ها� )لمبيــا اعالم )ردند )ــ* روش بر)نار و 
اخراج م* شــود. بعد از گذشت چند روز اعالم شد فدراسيون )لمبيا پول* 
بــرا� پرداخت غرامت به )* روش و اخــراج ا&ن مرب* ندارد و ا&ن احتمال 
هســت )ه )* روش به )ارش در تيم مل* )لمبيا ادامه بدهد. در تازه تر&ن 
خبرهــا� مربــوط بــه )ــ* روش، ٢ روزنامه نــگار و خبرنگار معتبــر )لمبيا 
خبرها&* را منتشــر )رده اند )ه در نوع خود جالب است. به گزارش سا&ت 

 )ومو تر&4ولور ،  )ارلوس آنتونيو ولز  خبرنگار� )ه ارتباط نزد&4* با  آلوارو 
گونزالــس  نا&ب رئيس فدراســيون فوتبال )لمبيــا دارد، بر)نار� و اخراج 
)ــ* روش را رد و تا)يــد )ــرد ا&ن فدراســيون منتظر در&افت نامه اســتعفا 
از ســو� ســرمرب* اســت. آنتونيو ســند� )ه فدراســيون )لمبيــا در حال 
نوشــتن آن برا� ارائه به )* روش اســت را شامل شــروط* سخت دانست 
)ه مم4ن اســت )* روش با آن ها مخالفت )ند؛ شروط* شبيه به آنچه )ه 
بــرا� )* روش در تيم مل* فوتبال ا&ران هم وجود داشــت. پرواز� نبودن 
و تعامل )امل با باشــگاه  ها از جمله شــروط* اســت )ه فدراسيون فوتبال 
)لمبيا برا� )* روش گذاشــته و از همين ٢ شرط )امال مشخص م* شود 
)ه تغيير� در رفتارها� ا&ن مرب* پرتغال* ا&جاد نشــده و او در )لمبيا هم 

همان رفتار� را دارد )ه ٨ سال در ا&ران داشت!
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پاداش ویژه ماشين سازى براى شکست استقالل
در آســتانه باز� ماشين ساز� با استقالل تهران در هفته 
�نان ماشين ساز� �سوم مســابقات ليگ  برتر، تســت باز
منف( اعالم شــد و وحيد بياتلو سرمرب( ا�ن تيم م( تواند 
�نانش در ا�ن باز� استفاده 1ند، در ضمن �از تمام( باز
ماشين ساز� برا� ا�ن باز� مصدوم هم ندارد. مسئوالن 
باشــگاه ماشين ســاز� هم در صورت( 1ه ماشين ســازان 
موفق به ش�ست دادن استقالل شوند، پاداش و�ژه ا�  به 

آن ها پرداخت خواهند 1رد.
لغو کووید بر ک در مسابقات فوتبال

با تصميم اتخاذ شــده از ســو� مسئوالن ســتاد مبارزه با 
1رونا در فوتبال، وقفه ٣ دقيقه ا� در هر نيمه از مسابقات 
ليــگ لغــو خواهد شــد. وقفه ٣ دقيقــه ا� در هــر نيمه از 
مســابقات ليگ فوتبــال ا�ــران پــس از دوران همه گير� 
و�ــروس 1رونــا و شــروع مجدد مســابقات الزام( شــد تا 
�نــان بتواننــد در دقا�ــق ٣٠ و ٧٠ بــا نوشــيدن آب �باز

استراحت 1نند، اما ا�ن قانون به زود� لغو م( شود.
کار خير بازیکنان تراکتور

�نان تيم ترا1تور موجبات آزاد� ٥ زندان( غيرعمد را �باز
�نان ترا1تور در اقدام( خداپســندانه �فراهم 1ردند. باز
و بــه مناســبت ميــالد امام حســن عســگر� (ع) به رســم 
پهلوان( با هم�ار� ستاد د�ه آذربا�جان شرق(، موجبات 
آزاد� ٥ زندان( غيرعمد را فراهم 1ردند. مد�ر ستاد د�ه 
استان آذربا�جان شرق(  با تش�ر از ا�ن اقدام خيرخواهانه 
 U��نــان تيــم ترا1تــور، از آن هــا بابــت عمل بــه وظا�باز

اجتماع( شان تقد�ر به عمل آورد.

اولين مستعف	 ليگ بيستم 
تارتار: نمی خواستم تيمم دفاعی بازى کند

مهد� تارتار سرمرب( مستعف( تيم فوتبال پي�ان گفت: 
«حقيقت ماجرا ا�ن اســت 1ه در ا�ن بيســت روز ا�ن تيم 
را با هم�ارانم آناليز 1رد�م، اما بعداز برگزار� دو هفته 
از ليگ به ا�ن نتيجه رســيد�م 1ه با ا�ن تيم( 1ه بســته 
شــده نم( توانيم تا1تيZ ها� خودمان را پياده 1نيم.» 
و� افــزود: «ســبZ فوتبــال من هميشــه بــاز� مال�انه 
و رو� زميــن بوده اســت، اما بــا ا�ن تيــم نم( توانم ا�ن 
افــ�ار را پياده 1نم و با�د بــه 1ارها� دفاع( رو  بياورم.» 
تارتار اضافه 1رد: «ا�ن تصميم را در شرا�ط( گرفتم 1ه 
شــرمنده باشگاه نشــوم و بابت آن عذاب وجدان ندارم، 
چرا 1ه ا1نون دســت مد�ران ا�ن باشــگاه باز اســت 1ه 
انتخــاب خــود را انجام دهنــد. واقعًا شــرمنده مجموعه 

پي�ان شدم و از آنها عذرخواه( م( 1نم.» 

سهيل ساعد و1يل، و1يل باشگاه پرســپوليس درباره آخر�ن وضعيت پرونده 
محروميــت عيســ( آل 1ثير اظهار 1ــرد: «٣ روز قبــل گراندز ح�م محروميت 
آل 1ثيــر به دســت ما رســيد تــا براســاس آن �Z ال�حــه خوب تنظيــم و برا� 
دادگاه عالــ( ورزش ارســال 1نيــم. همان طور 1ــه مطلع هســتيد در 1ميته 
اســتيناف 1نفدراســيون فوتبال آســيا محروميت ٦ ماه آل 1ثير تا�يد شــده  و 
االن با هدف درخواســت دســتور موقــت از دادگاه عالــ( ورزش قصد دار�م 
ال�حــه ا� را تنظيم  و در دادگاه عال( ورزش مطــرح 1نيم. در حال حاضر هم 
1ادر فن( و هم مد�ر�ت باشــگاه اصرار دارند آنچه 1ه از دســت مان برم( آ�د، 
انجــام بدهيم تا آل 1ثيــر بتواند در باز� فينال به ميدان بــرود. اميدوار�م 1ه 

دادگاه عال( ورزش صدا� ما را بشنود.»

پرسپوليس به دنبال گرفتن دستور موقت در پرونده آل !ثيرقول ش�ور� به �حي	 گل محمد�

ماجراى عجيب تعویض دیاباته از زبان 
مربی استقالل

دوشــنبه شــب در برنامــه  فوتبــال  برتــر  ميثاق( 
مجــر� برنامه اعــالم 1ــرد حنيU عمــران زاده 
تماس گرفته و توضيحات( در ا�ن خصوص ارائه 
داده است. ورزش ٣ با عمران زاده در ا�ن رابطه 

مصاحبه 1رده است.
 چــرا تعو�ض �ــ3 باز��ــن با�د ١٠ دقيقه 

طول ب�شد؟ 
ماجــرا� مصدوميت محمد هــم عجيب و غر�ب 
بود 1ه آن طور به تابلوها� تبليغات( برخورد 1رد. 
اما هيچ 1ســ( اشــاره   ا� ن�رد 1ه در ورزشــگاه 
بزرگ( مثل شــهدا� فوالد، چــرا با�د تابلوها�  

تبليغات( استاندارد وجود نداشته باشد؟
تعو�ــض  !ــه  شــد  چــه   درادامــه 

دانشگر١٠ دقيقه به طول انجاميد؟
ما قصد داشــتيم خيل( زودتر د�اباته را به زمين 
بفرســتيم چــون بــا حضــور او فشــار رو� دفاع 
حر�ــU بــاال    م( رفت. مــن �قيــن دارم 1ه حت( 
باز� را م( برد�م اما فرشــيد اســماعيل( اعالم 
1رد زانو�ش درد    م( 1ند و    نم( تواند ادامه دهد. 

ما هم دست نگه داشتيم.
 ول	 گفته    م	 شود شيخ د�اباته هم وقت	 
د�د شــما تعو�ض را نگه داشته و او را معطل 

!رده ا�د، قهر !رد و به رخت�ن رفت؟
شــيخ د�اباته بــه رخت�ن رفت تــا 1فش ها�ش را 
تعو�ــض 1ند. البته ا�ن 1ار با�د توســط تدار1ات 
تيم انجام    م( شد و به همين خاطر هم آقا� ف�ر� 
�ن( �عصبان( شد.  شيخ د�اباته پسر� خوب و باز
حرفه   ا� است و پس از حضور در 1ميته انضباط( 
باشگاه سر تمر�ن آمد و همه چيزحل و فصل شد.

پرسپوليس اميدوار به محکوم کردن شجاع!
اولين جلسه رسيدگ	 به ش�ا�ت سرخ ها از باز��ن الر�ان

خليــل زاده  شــجاع  جدا�ــ( 
مدافع تيم مل( از پرسپوليس، 
نــه تنهــا شــوr بزرگــ( بــه ا�ــن باشــگاه و 
هوادارانش وارد 1رد، بل�ه سرخ ها را درگير 
�ــZ ماجــرا� حقوق( هــم ســاخت. توافق 
شــجاع با باشــگاه الر�ان قطر و انتقــال او به 
ليــگ ســتارگان حســاب( جنجالــ( شــده، 
�ن �بخصــوص آن 1ه در مراســم معارفــه باز
ســابق و با تعصب پرسپوليس لوگو� الر�ان 
را بوســيد. انتقال شــجاع در همان روزها� 
نخســت با اعتراض باشــگاه پرســپوليس در 
خصــوص غيرقانونــ( بــودن آن بــا توجه به 
�ن در اختيار دارند، �قرارداد� 1ه از ا�ن باز
همراه بود. ا1نون هم باشــگاه پرســپوليس 
روند پيگير� پرونده مربوط به ش�ا�ت از ا�ن 
�ن و همچنين باشــگاه الر�ــان را دنبال �باز
م( 1ند و اميدوار اســت به حــق خود در ا�ن 
رابطه دست �ابد. باشگاه پرسپوليس انتظار 
انتقــال  بابــت  خليــل زاده  شــجاع  دارد 
غيرقانون( از ا�ن تيم و حضور در الر�ان قطر 
با محروميــت و جر�مه روبه رو شــود. 1ميته 
تعيين وضعيــت فدراســيون فوتبــال پس از 
بررســ( اوليه مدارr باشــگاه پرســپوليس 
عليه فســخ غير قانون( شــجاع خليــل زاده و 
�ن به باشــگاه الر�ان قطر �ترانســفر ا�ن باز
تصميم به برگزار� جلسه بين دو طرف برا� 
امــروز گرفتــه اســت. البته احتمــال حضور 

شــجاع بســيار 1م اســت و به احتمــال ز�اد 
مد�ربرنامه �ا و1يل او در جلسه امروز شر1ت 
خواهــد 1ــرد. و1ال� باشــگاه پرســپوليس 
ال�حه ش�ا�ت خود را برا� در�افت غرامت از 
�ــن و محروميــت ٤ ماهــه مدافــع �ا�ــن باز
مل( پوش فصل گذشــته خود طبــق قوانين 
مربوط به نقل و انتقاالت فيفا تنظيم 1رده اند 
تــا با ارائه مــدارr مربوط به تمد�ــد قرارداد 
خليــل زاده در اوا�ــل فصل گذشــته، فســخ 
�طرفه او را پس از قهرمان( با پرســپوليس �
در ليگ برتر و صعــود ا�ن تيم به فينال ليگ 
قهرمانان آسيا ز�ر سوال ببرند. البته شجاع و 
و1يل او هم بارها در اظهارات(، 1ار فســخ را 
1امــال قانون( دانســته و باشــگاه را متهم به 

1وتاه( 1رده اند.
  

شــجاع خليــل زاده روز ١٤ شــهر�ور و قبــل 
از اعــزام پرســپوليس بــه باز�  هــا� ليــگ 
قهرمانان آســيا، اخطار� به باشــگاه ارسال 
1رده بود اما متعاقب آن اخطار، همراه تيم به 
قطر رفت و در برگشــت ، فرم فسخ را ت�ميل 
و در سازمان ليگ ثبت 1رد. در مورد پرونده 
شجاع چند سوال و ابهام وجود دارد، ا�ن 1ه 
چــرا پرســپوليس بــه جــا� شــ�ا�ت از ا�ن 
�ن �ا باشگاه الر�ان به فيفا سراغ 1ميته �باز
تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال ا�ران رفته 
اســت؟ و ســوال دوم ا�ن 1ــه آ�ا ا�ــن پرونده 

به نتيجــه م( رســد و پرســپوليس م( تواند 
شــجاع و الر�ان را مح�وم 1ند.  پاسخ سوال 
اول ا�ن اســت 1ه پرسپوليس در ا�ن پرونده 
به دنبــال آن اســت تا بــا توجه بــه ا�ن 1ه در 
قرارداد با شــجاع، ار1ان قضا�( فدراسيون 
ا�ــران صالح بــه رســيدگ( هســتند، 1ار را 
در ا�ــران پيــش ببرد. چون هز�نه دادرســ( 
چندانــ( پرداخــت  نم( شــود و در نها�ــت 
درست( �ا غيرموجه بودن فسخ قرارداد او به 
اثبات م( رســد. در مورد نتيجه ش�ا�ت هم 
خيل( هــا به موفقيت پرســپوليس در پرونده 
خوشبين هستند اما ا�ن پرونده از آن هاست 
1ه زمانبر و طوالن( خواهد بود و شا�د وقت( 
را� صادر شــود، ضرر و ز�ان( متوجه شجاع 
نشــود و فقط باشــگاه الر�ان دچار خسارت 
ماد� و معنو� شود. شجاع حدودا ٣٢ ساله 
اســت. تا پرونده در فيفا تش�يل و را� صادر 
شــود و بعــد پرونده بــه دادگاه عالــ( ورزش 
بــرود، ٢  ســال زمان م( بــرد. او ٢  ســال در 
قطــر پولش را م( گيرد و نها�تا ٤ ماه محروم 
م( شود. الر�ان هم ٢  پنجره  نقل و انتقاالت 
محروم م( شود 1ه ا�ن مسئله فرق( به حال 
شــجاع خليــل زاده ندارد. غرامــت هم چون 
تضامن( اســت، الر�ــان پرداخــت م( 1ند. 
بخواهــد  شــجاع  اگــر  از ٣٤ ســالگ(  بعــد 
فوتبال بــاز� 1ند، ٤ مــاه محروميت خيل( 
تاثيــر� بــه حالــش نــدارد. در واقــع فســخ 

شــجاع خليل زاده اگر 1امــال غير قانون( هم 
باشــد، برا� تيم رقيب تاثيــر� ندارد و باز� 
1ــردن او منجر بــه ٣ - صفر شــدن باز� ها  
�طرفه غير موجه �نم( شــود. جر�مه فســخ 
�ن، غرامت و بســتن ٢ �فقــط محروميت باز

پنجره است.
 ب	 توجه	  رسول پناه به ش�ا�ت شجاع

شــجاع خليل زاده مدافع سابق پرسپوليس 
1ــه ا1نون راهــ( الر�ان قطر شــده، چند� 
پيش شــ�ا�ت( را متوجه مهد�  رسول پناه، 
مد�رعامل ســابق ا�ن باشــگاه 1رد و آن را به 
1ميتــه انضباط( ارا�ــه داد. خليــل زاده در 
ا�ن شــ�ا�ت نسبت به برخ( اظهارنظرها�  
غير واقــع و اتهاماتــ( 1ــه مد�رعامل ســابق 
پرســپوليس متوجه او 1ــرده بــود، خواهان 
توضيــح و رفــع اتهام شــده بود. بــا ا�ن حال 
در شــرا�ط( 1ــه قــرار بــود ا�ــن جلســه روز 
گذشــته در محــل فدراســيون فوتبــال و در 
1ميته انضباط( برگزار شود،  رسول پناه در 
آن شــر1ت ن�ــرد. با�د د�ــد در ادامه 1ميته 
انضباطــ( چــه تصميمــ( در ا�ــن خصوص 

اتخاذ خواهد 1رد.

تيم فوتبال پرســپوليس در آســتانه د�دار فينال ليگ قهرمانان آســيا همچنان 
با نبــود برخ( از اقــالم در زمين تمر�ن خــود روبه روســت. �حي( گل محمد� 
سرمرب( پرسپوليس 1ه در دوران مد�ر�ت مهد�    رسول پناه خواهان رسيدگ( 
بــه ا�ــن موضوع شــده بود، بــا اســتعفا� و� و حضــور جعفر ســميع( در مقام 
مد�رعامل( همچنان منتظر تهيه پوشاr اعضا� تيم و 1االها� مربوط به تمر�ن 
اســت. ابراهيم شــ�ور� معاون اجرا�( باشگاه پرســپوليس در گفت وگوها� 
اخيــرش بــا گل محمد� به و� قــول داد هر چه ســر�ع تر درخواســت ها� او را 
�نان  �در ا�ن زمينه تامين خواهد 1رد. شــ�ور� همچنيــن پرداخت پول به باز
را اولو�ت باشــگاه عنوان 1ــرده تا مانع از اعتراض علن( ســرخ ها به د�ر1رد در 

�نان شوند.�پرداخت قسط اول قراردادها� فصل جار� برخ( از باز
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