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 واکسن مشترک 
یک گام تا تایید نهایی

فاز سوم آزمایش واکسن کرونای ایران و کوبا به زودی در هر 2 کشور آغاز می شود؛  
وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور درباره این واکسن چه گفته اند؟ 
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سال 97 برای کارت ملی هوشمند ثبت نام  •
مراجعه  پست  دفتر  به  پیش  هفته  کردیم. 
کردم. می گن هنوز خبری نیست. چرا کسی 

پاسخ گو نیست؟
در حین  پخش  شــهــرآورد سرخابی های  •

ایـــن  ــا  ــمـ ــیـ ــه۳سـ ــکـ ــبـ ــت  از شـ ــخـ ــتـ ــایـ پـ
گونه زیرنویس شد: طرفدار کدام  تیمی؟ 

 ۱ . اســتــقــال۲. پرسپولیس.  زگــیــل: ای 
کاش گزینه  سومی  با عنوان » هیچ کدام«  هم 

 لحاظ  می کردند!
یک طرفه به قاضی رفتن، درست نیست.  •

مردم کارآمدی دولت در چهار سال اول را 
دیدند و چشم بسته رای ندادند. گرانی و 
مشکات امـــروز، حاصل فشار حداکثری 
ــت و به  ــرور اقتصادی کشور اس آمریکا و ت

عملکرد دولتمردان ربطی ندارد.
چرا ناظر بازار و سازمان بورس که حواس  •

شون به همه چی هست برای ظن دستکاری 
در مــعــامــات،بــررســی بیشتر معامات ، 
ابطال معامات و... دولت و نوسان گیرهای 
کنه؟  نمی  بیرون  یکم  دارا  از  رو  حقوقی 
دارایکم با ۳۰ ، ۴۰ درصد زیر ناوش داره 

معامله می شه.
 با توجه به فرصت انــدک مانده به کنکور  •

سراسری و با توجه به این که امتحانات پایه 
ــت و از طــرفــی دانــش  ــم نهایی اس ــ دوازده
آمــوزان به دلیل غیرحضوری شدن آموزش 
ــد، پیشنهاد می شــود در  واقعًا مشکل دارن
تــرم دوم صرفا کــاس هــای پایه دوازدهــم 
ــدارس حضوری شــود تا هم بچه ها برای  م
کنکور سراسری آماده و هم امتحانات و هم 

پروتکل های بهداشتی رعایت شود.
چرا برق ها رو یکسره قطع می کنن؟ مگه  •

مجبورین برق رو صادر کنین! در حالی که 
پولش رو نمی دن.

جالبه که تــاالرهــای عروسی بــاز شــده اما  •
ممنوعیت شبانه همچنان بــرقــراره! یعنی 
مردم برن عروسی موقع برگشت یه شاباش 

هم به دولت بدن!
چه کار کنیم با این دارا اول و دوم دولتی  •

بورس!؟ به خاک سیاه نشستم. اول زندگیم 
هرچی داشتم)یعنی وام ازدواج و...( را دادم 
چند سهم پاالیش خریدم. االن هر پنج تومان 
رو دو و نیم می خرن! هر روز هم چند درصد 
کمتر می شه! نمی دونم بفروشم یا صبر کنم؟ 
کارم به طاق کشید سر این کار. واقعا کجای 
دنیا این قدر به مردم شون دروغ می گن و 

بی توجه هستن؟
اگه روزنامه شما جمع بشه ما چه کار کنیم  •

و از کجا بفهمیم همه دنیا بدبختن و فقط ما 
خوشبختیم؟ خدا رو خوش نمیاد رتبه اول 

افسرده ترین در دنیا باشیم!
 چرا دولت وقتی خودمون برق نداریم ،برق  •

رو صادر می کنه، تو هر محله می بینی برق رو 
قطع می کنن.

 خدا ازتون نگذره که مردم رو با فریب و نیرنگ  •
روانه بورس کردید. خوب پول الزم داشتید یک 
صندوق اعام می کردید تا مردم کمک کنند 

این مردم که همیشه در صحنه اند! ...
 بهای دفــع خــدمــات فــاضــاب دوره قبل  •

ــزار ریــال و این دوره۱7۸ هــزار ریال  7۸ه
آمده! ...! بیچاره مردم بی پناه ....

روزنامه به ظاهر وزیــن خراسان! شما که  •
این قدر در بوق و کرنا کرده اید که روزنامه از 
یک چیپس هم ارزان تر است و کاغذ گران 
است و... چرا از ۲۴ صفحه آگهی کم نمی 
کنید؟ روزنامه در کشورهای مترقی چهار 

صفحه است .
کــدام عقل سلیمی تصمیم به بازگشایی  •

مدارس گرفته است؟ آیا می خواهند با این 
کارغیرعاقانه مردم را به روزهای اوج بیماری 

کرونا برگردانند؟
چرا شما روزنامه نگارها از قلم تان استفاده  •

نمی کنید و درد مردم را نمی گویید؟ وقتی 
همه مــدارس و دانشگاه ها تعطیل هستند 
چرا باید برق کم باشد؟ آقای سردبیر به خاطر 

از دست دادن میزت نترس!
 زندگی سام  شماره ات  داره  یواش  یواش  •

 به  عدد خاص۱۸۰۰ می رسه.   رسیدن  به  این 
 عدد رو پیشاپیش  بهت  تبریک  می گم.    امیدوارم  

میلیونی  و میلیاردی  و تریلیاردی  شوی!
 باعث خجالت است که در بوق و کرنا کردند  •

که برای قشر مستضعف می خواهند ۱۲۰ 
هزار تومان یارانه در نظر بگیرند. حال کی 
تصویب و به حساب شان واریــز شود با این 
درایت مسئوالن خدا می داند! الاقل بگویید 
خودتان با این مبلغ چه می کنید؟ چه دردی 

از این قشر دوا می شود؟
 این که مردم با مشکات عدیده اقتصادی  •

و اجتماعی و فرهنگی و...مواجه هستند که 
ناکارآمدی و بی تدبیری برخی مسئوالن 
سهم عمده ای در ایجاد آن ها دارد، کامًا 

واضح و آشکار است.
یک کارگر  برای دومیلیون و نیم حقوق باید  •

هرروز مثل روبات کار کند. او خودش زندگی 
ــات کار می کند تا  نمی کند و مثل یک روب
شکم زن و بچه اش را سیر کند. ببینید با این 
زندگی شهری و این همه استرس و... یک 

جوان چقدر عمر می کند؟
ظاهرا وزیر کار و رئیس تامین اجتماعی این  •

همه شکایت بازنشستگان را بابت این حقوق 
ها نمی شنوند. چون هیچ پاسخی ندارند. 
البته باید رودر رو باشد تا ما بتوانیم از حقمان 
دفاع کنیم. مجلس باید واقعا کاری کند چون 
کاما مشخص است که این ها نمی خواهند 
مشکل مردم را رفع کنند. همسان سازی 
مرداد ماه امسال یک بازی بیشتر نبود توسط 

این آقایان!
 در حالی که در اخبار و اینترنت، زلزله در  •

سنگ  سفید اطــراف مشهد منعکس شده، 
شبکه خبر سیما احتماال در خواب خرگوشی 
است. اصا این خبر را اعام  نکرد.  مگر خبر 
به  الخالق!  جل  داره؟  سانسور  هم  زلزله 
جاش در زیرنویس شون زلزله در مرز روسیه 

و مغولستان  را نوشتند!
چرا برای حال و روز کوچه های منزل آباد  •

ترافیک سنگین، خرابی  فکری نمی شه؟ 
آسفالت، نبود تلفن ثابت، نداشتن مخزن 
زباله، نبود حداقل امکانات شهری و... واقعا 

باعث تاسفه!

روز سیاه در تاریخ رمزارزها

بیت کوین در هفته های گذشته یکه تاز بازار 
ارزهـــای دیجیتال بــود و چندین بــار دســت به 
رکوردشکنی زد، امــا ایــن رونــد چندان پایدار 
سقوط  ترین  ــزرگ   ب کوین  بیت  قیمت  و  نبود 
ــرد. بــیــت کــویــن که  روزانــــه خـــود را تــجــربــه کـ
به بیش از ۴۰ هــزار دالر رسیده و ارزش بازار 
ــای دیجیتال را بــه بیش از یــک تریلیون  ارزهـ
دالر رسانده بــود در مــدت ۲۴ ساعت 9۰۰۰ 
 دالر سقوط کرد و به زیر ۳۲ هــزار دالر رسید.
ــارس که بیت کوین از۳۸۵۰ دالر به  از مــاه م
قیمت کنونی رسیده ارزش این ارز دیجیتالی 
محبوب بیش از 9۰۰ درصد افزایش یافته است 
و با توجه به ورود بانک های مرکزی به عرصه 
بیشتر  و مقبولیت  ارز دیجیتالی  انـــدازی  راه 
رمزارز ها در پرداخت های الکترونیکی انتظار 
 می رود ارزش آن ها بیش از پیش افزایش یابد.
با این حال برخی از معامله گران و کارشناسان 
معتقدند صعود ارزهــای دیجیتالی بیش از حد 
بوده و هر لحظه امکان ترکیدن حباب قیمتی آن 
ها وجود دارد.ارزهای دیجیتالی هنوز وابستگی 
بسیار زیادی به بیت کوین دارند و اگر این ارز به 
هر دلیل دچار ریزش سنگینی شود، سرنوشت 

مشابهی برای  دیگر ارزها رقم خواهد خورد.

رئیس جمهور با تکرار وعده دالر ۱۱ هزارو ۵۰۰ 
تا ۱۲ هزار تومان برای سال آینده وعده داد که با 
آزادسازی هفت میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران 
در یک کشور خاص، قیمت دالر به ۱۵ تا ۱6 هزار 
تومان کاهش یابد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاست جمهوری، حجت االسام حسن روحانی در 
نشست دیروز هیئت دولت، به هدف گذاری دولت 
در الیحه بودجه ۱۴۰۰ برای افزایش ارزش پول 
ملی اشاره کرد و با تکرار هدف گذاری قبلی خود 
در خصوص قیمت ارز در سال آینده گفت: یکی 

از مسائل بسیار مهم در الیحه بودجه ۱۴۰۰ این 
بوده که ارزش پول ملی را باال بردیم یعنی در حالی 
که در کشور مثا قیمت دالر حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار 
تومان یا کمی باالتر در همین حدود بوده، قیمت 
دالر را برای سال آینده حدود ۱۲ هزار تومان تا 
۱۱هزار و ۵۰۰ تومان دیده ایم.وی افزود: تصمیم 
ما این است که قیمت دالر را پایین بیاوریم و متوازن 
و متعادل کنیم چون مشکلی که امسال داشتیم 
این بود که بانک مرکزی ما منابعی که داشت در 
دسترس اش نبود.رئیس جمهور در ادامه با اشاره 

به این که هفت میلیارد دالر منابع کشورمان در 
بانک یک کشور دیگر حبس اســت، افــزود: اگر 
همین منابع فردا صبح در اختیار بانک مرکزی ما 
قرار بگیرد، قیمت دالر از ۲۴ یا ۲۵ تومان به حدود  
۱۵تا ۱6 تومان پایین می آید. این سخنان رئیس 
جمهور در حالی اســت که به نظر می رســد این 
اظهارنظرها و ارقام در شرایطی که شرط تحقق آن 
هنوز  فراهم نشده است، جز ایجاد تاطم در بازار و 
شرطی کردن فعاالن اقتصادی به یک رقم خاص 

نتیجه ای ندارد. 

راه پرخطای آمریکا در یمن

دولت ایاالت متحده آمریکا   که »تنها پنج روز« تا 
پایان عمرش باقی مانده، چند روز قبل  انصارا... را 
در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد. همان 
فهرستی که پیشتر سازمان منافقین خلق با ترور 
بیش از ۱۳ هزار نفر و جنایت جنگی در کردستان و 
عملیات های مختلف علیه شهروندان ایرانی از آن 
خارج شد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز همزمان با 
تصمیم دولت این کشور اعام کرده رهبران جنبش 
انصارا... از جمله عبدالملک حوثی، عبدالخالق 
بدرالدین الحوثی و عبدا... یحیی الحاکم را در 
فهرست تحریم های جدید خود قرار خواهد داد. با 
این حال این اقدام می تواند تبعات مختلفی داشته 

باشد که در ادامه به آن می پردازیم:
۱ -  گروهی این اقــدام را آخرین کمک ترامپ 
به گروه بی )نتانیاهو، بن زاید و بن سلمان( در 
منطقه می دانند و معتقدند این تصمیم می تواند 
در دولــت بایدن تعدیل شود یا تغییر کند. این 
گروه با تحلیل آمریکای خوب- آمریکای بد بیش 
از آن که با واقعیت پرونده یمن آشنا باشند به 
کاخ سفید خوش بین هستند. این تصمیم در 
حالی گرفته شده است که بایدن و دولت اوباما 
مجوز حمله عربستان را صــادر کردند  و اولین 
حامی جنگ در یمن بــودنــد. بر همین اساس 

بعید است که بایدن در این پرونده عقب نشینی 
کند و تصمیم وزارت خارجه آمریکا به طور حتم 
 با هماهنگی تیم بایدن صــورت گرفته اســت. 
۲ - قــرار گرفتن نام انصار ا... در فهرست می 
تواند پرونده های مذاکرات سیاسی را با چالش 
مقبولیت از سوی آمریکا مواجه سازد. برخاف 
ترامپ که قدرت بسیج عمومی علیه محور مقاومت 
نداشت، بایدن خــوب می تواند اروپــایــی ها را 
همراه سازد و پرونده جدید سیاسی علیه مقاومت 
بگشاید. این موضوع برای آینده مذاکرات سیاسی 
یمن مسئله ساز خواهد بود. به طور مثال برای 
تبادل زندانیان، مذاکرات قدرت و حتی تعیین 
دولت توافقی یا احتمالی آینده صنعا با بازیگری 
انصار ا... هزینه های سیاسی ایجاد می شود. به 
ویژه آن که عربستان تمایل دارد پس از شکست 
هایش در میدان، طرح تجزیه یمن را با سناریوی 

تقسیم قدرت در صنعا و عدن اجرایی کند.
۳ - مسئله دیگر، قدرت انصارا... در میدان است. 
آمریکا در این سال ها از اقدام نظامی و اطاعاتی 
تا تحریم های سیاسی، اقتصادی، دارویی و غذایی 
علیه انــصــارا... و یمن حمایت و به این موضوع 
مستقیم ورود کرد، با این حال در میدان شکست 
خورد، در صنعا پیروز نشد، در بندر الحدیده مجبور 
به عقب نشینی شد و هم اکنون پیروزی ها در 

الجوف و مأرب به نفع انصارا... است. 
عما این خبر تاثیری در میدان ندارد و بعید به نظر 
می رسد با جایگاه انصارا... این گروه از قدرت یمن 
حذف شود؛ راهپیمایی های یمنی ها زیر آتش 
موشکی و توپخانه عربستان گواه این ادعاست. 
البته باید اذعان کرد، پس از وابستگی و تزلزل 
گروه هایی چون طرفداران علی عبدا... صالح 

و عبدربه منصور هادی، مردم یمن دریافتند که 
آینده یمن تنها در صورتی درخشان است که با 
محور مقاومت به ویژه انصار ا... همراه شوند. این 
موضوع در همراهی قبایل با مقاومت و کمیته های 

مردمی در استان الجوف کاما مشخص است.
۴ - برخاف خبر اعامی، انصارا... وارد دولت 
سازی در یمن شده است. انصارا... تنها یک گروه 
نظامی یا شبه نظامی نیست. بخش قابل توجهی 
از کادر این گروه پس از فرار عناصر سرسپرده 
هادی و صالح به عربستان، در ساختار قدرت یمن 
وارد شدند و اتفاقا موثر عمل کردند. در حوزه های 
درمانی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی، 
دستاوردهای کادر انصارا... غیرقابل انکار است 
و عما انصارا... در دولت سازی یمن وارد شده 
و در کنار احزاب با سابقه این کشور، بیش از پنج 
سال است که صنعا را اداره می کند.  اگر تصمیم 
آمریکا می خواست کارآمد یا حتی موثر باشد می 
بایست قبل از جنگ علیه یمن گرفته می شد. در 
حقیقت مقاومت در یمن ریشه دار شده و نمی 
تــوان به این موضوع بی توجه بــود. هر چند که 
آمریکا در روزهای اخیر بیشترین هجمه را علیه 
مقاومت به کار گرفته است. در یمن نام انصارا... 
را به فهرست تروریستی ادعایی خود اضافه می 
کند و در عراق علیه فالح الفیاض رئیس سازمان 
الحشدالشعبی عراق تحریم هایی در نظر می 
گیرد. آمریکا در حال فشار برای بقاست و این 
فشار حداقل در میدان موثر نخواهد بود. ضمن آن 
که تحریم های آمریکا تنها برای آمریکاست و هنوز 
سازمان ملل و نمایندگان این سازمان با دولت 
مستقر در صنعا ارتباط دارد که رئیس دولتش از 

کادرهای ارشد انصارا... است. 

با طرح موضوع احتمال آزادسازی 7 میلیارد دالر پول حبس شده ایران در یک کشور مطرح کرد: 

وعده مشروط روحانی برای دالر16هزارتومانی

آمریکا 2 فرد و 16 نهاد ایرانی را 
در فهرست تحریم ها قرار داد 

وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم چندین فرد 
ــوی و  و نهاد ایــرانــی از جمله آستان قــدس رض
ــزارش تسنیم، عاوه  متولی آن خبر داد. به گ
ــدس رضـــوی و متولی آن »حجت  بــر آســتــان ق
االسام و المسلمین احمد مروی«، محمد مخبر، 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم به فهرست 
ــت. وزارت  تحریم های آمریکا اضافه شــده اس
خزانه داری آمریکا نام بنیاد دانش  بنیان برکت، 
سازمان اقتصادی رضوی، شرکت معادن رضوی، 
شرکت نفت وگاز رضوی و چندین شرکت ایرانی 
تحریم  تحت  شرکت های  فهرست  به  را  دیگر 
ــک( که  دفتر کنترل دارایــی هــای خارجی )اوف
از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار 
ــت ترامپ از زمان  ــت. دول مـــی رود، افـــزوده اس
خــروجــش از بــرجــام در اردیبهشت ســال 97، 
تحریم های مختلفی را به بهانه های واهی علیه 
ایران وضع کرده است تا به زعم خود ایران را پای 
میز مذاکره بیاورد اما در حالی که تنها یک هفته 
به پایان حضور ترامپ در کاخ سفید باقی مانده 
است، وی در رسیدن به این هدف ناکام مانده و 
حتی نتوانسته است به طور غیرمستقیم با ایران 

مذاکره کند. 

تدابیر کم عیار مدیران خراسان شمالی برای صف های سی ان جی

مدتی است صف های طوالنی خودروها در جایگاه 
های سی ان جی بجنورد رانندگان را به زحمت 
انداخته است و آن ها از تدابیر کم عیار مدیران 
برای کوتاهی صف های سی ان جی گایه مند 
هستند. یکی از رانندگان که مدتی است با معضل 
صف طوالنی در جایگاه های سی ان جی مواجه 
شــده، می گوید: چند هفته است که با مشکل 
صف در جایگاه سی ان جی مواجه هستیم و هر 
بار به شکل موقت صف ها کاهش می یابد اما 
دوبــاره بعد از مدتی شاهد صف هــای طوالنی 
خودروها در جایگاه ها هستیم. »محمدی« اضافه 
اعتراض  مربوط  مسئوالن  به  وقتی  کند:  می 

می کنیم در جواب مقصر این اتفاق را افت فشار 
گاز اعام می کنند. وی ادامــه می دهد: ما هم 
می دانیم که افت فشار گاز مشکل ایجاد کرده 
ــم مسئوالن فقط به جــای بیان  امــا انتظار داری
دلیل برای برطرف کردن مشکل هم کاری انجام 
دهند تا وقت رانندگان خودروهای مسافربری 
به جای خدمت رسانی به مردم در صف ها هدر 
نرود. مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش 
ــراورده های نفتی خراسان شمالی نیز دلیل  ف
ــدن صف هــای طوالنی در جایگاه  ــود آم به وج
های سی ان جی را افت فشار گاز ذکر می کند. 
»برومند« اظهارمی کند: به دلیل  مصرف بی رویه 

گاز خانگی افت فشار گاز جایگاه ها بیشتر شده و 
تنها راه حل این مشکل صرفه جویی در مصارف 
خانگی است. وی ادامه می دهد: با این که گاز 
صنایع استان برای رفع مشکل قطع شده اما به 
دلیل همکاری نکردن برخی ازمــردم در صرفه 
جویی همچنان با افت فشار گاز در جایگاه های 
سی ان جی مواجه هستیم. وی اضافه می کند: 
جی  ان  سی  سوخت  جایگاه  شش  بجنورد  در 
فعال هستند که هیچ مشکل فنی ندارند و فقط با 
افت فشار گاز مواجه هستند و این موضوع زمان 
سوخت گیری را افزایش داده و باعث گایه شدید 

رانندگان شده است.

سیاه ترین روز کرونایی جهان!

ــدن ۱۵6۴  روز گذشته و همزمان بــا کشته ش
ــه کرونا  نفر در انگلیس، تعداد کشته های روزان
ــزارو  79۰ نفر عبور کرد  در جهان از عدد ۱۵ ه
ــروس ثبت  ــن ویـ ــورد جــدیــدی در تلفات ای تــا رکـ
شــود. طبق آخــریــن آمــار جهانی تــا روز گذشته 

9۲ میلیون و ۱۴ هـــزار نفر در ســراســر جهان 
ــد۱9- مبتا شده اند. ــووی  به بیماری کرونا -ک
از مجموع تعداد مبتایان در جهان، تاکنون 6۵ 
ــزار و ۳۳۰ نفر بهبود یافته و  میلیون و ۸۵۰ ه
توانسته اند این بیماری را شکست دهند. آمریکا با 

بیشترین تعداد مبتایان در جهان با افزایش ۲۲۳ 
هزار و 6۲۸ مبتا در ۲۴ ساعت گذشته، به مجموع 
۲۳ میلیون و ۳69 هزار و 7۳۲ نفر رسیده است. 
هند، برزیل روسیه، انگلیس، فرانسه و ایتالیا  در رتبه 
های بعدی بیشترین تعداد مبتایان جهان هستند.
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سی  دی  واشنگتن  شریفی-  نبی 
شــاهــد اقـــدامـــات شــدیــد امنیتی به 
بایدن،  جو  تحلیف  مراسم  مناسبت 
رئیس جمهور منتخب آمریکاست گفته 
شده حداقل ۱۰ هزار گارد ملی مسلح 
در شهر مستقر شده اند و نرده هایی که 
فردی قادر به باال رفتن از آن ها نیست 
اطراف ساختمان کنگره و کاخ سفید 
گذاشته شده و بناهای یادبود ملی بسته 
شده اند. اقدامات ویژه امنیتی زودتر 
از موعد مقرر و به دنبال حمله حامیان 
ترامپ به ساختمان کنگره در جریان 
نشست تایید ریاست جمهوری بایدن 
اعمال شده اند. تصاویری از وضعیت 
استقرار نیروهای گارد ملی در ساختمان 
کنگره آمریکا همزمان با جلسه رسیدگی 
به استیضاح دونالد ترامپ نیز خبرساز 
شده است، نیروهای گارد ملی آمریکا 
در اصل بــرای به عمل آوردن حمایت 
عمدتا لجستیکی از پلیس واشنگتن 
به کار گرفته شده اند. گارد ملی مجوز 
اعزام ۱۵ هزار نیرو به واشنگتن را دارد 
اما تا روز شنبه حداقل ۱۰ هــزار نیرو 
مستقر خواهند شد و ۵ هــزار نیروی 
باقی مانده در حالت آماده باش هستند.

پیش بینی می شد که     اکثریت مجلس 
نمایندگان آمریکا الیحه برکناری دونالد 
ترامپ با استفاده از متمم 2۵ قانون 
اســاســی ایــن کــشــور را تصویب کند. 
بنابرین دموکرات ها اولین قدم را در 
راه عزل دونالد ترامپ به عنوان عامل 
»تحریک به خشونت« در ششم ژانویه 
برداشتند. پیش از این، پلوسی هشدار 

داده بود در صورتی که »مایک پنس« 
معاون رئیس جمهور از فعال کردن این 
متمم خودداری کند، گزینه بعدی کنگره 
حرکت به سوی استیضاح ترامپ خواهد 
بود، اما از آن جایی که مایک پنس قبل 
از رای گیری به نانسی پلوسی رئیس 
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 
نامه ای ارسال کرده و اقدام به متمم 2۵ 
ماده قانون اساسی برای برکناری ترامپ 
را رد کرده، رای گیری در مجلس به غیر 
از سمبلیک بودن، معنی دیگری ندارد. 
در نامه ای  که پنس نوشته، تصریح کرده 
که برکناری ترامپ نه به نفع منافع ملی 
آمریکاست و نه مطابق قانون اساسی و 
نیز یک »سابقه وحشتناک قضایی« را به 
وجود می آورد. او گفته است تبصره ماده 
2۵ قانون اساسی آمریکا باید در مواردی 
به کار گرفته شود که رئیس جمهوری به 
دالیل پزشکی یا به علت ناتوانی روحی 
امکان انجام وظایفش را نداشته باشد 
و از این مــاده نباید به عنوان مجازات 

استفاده شــود. بر اســاس این تبصره، 
معاون رئیس جمهوری به همراه اکثریت 
کابینه می توانند رئیس جمهوری را 
ناتوان در ادامه وظایفش تشخیص دهند 
و او را برکنار کنند. مهم ترین بخش نامه 
معاون دونالد ترامپ این است که تاکید 
کرده که نمی خواهد وارد »بازی های 
سیاسی« شود. به نظر می رسد مایک 
پنس که هفته گذشته آرای الکترال 
جوبایدن را تایید کرده بود، حاضر نیست 
بیشتر از این خود را با ترامپ درگیر کند. 
نشریه تایمز از قول دو منبع آگاه که در 
جریان گفت وگوی دونالد ترامپ و مایک 
پنس قرار داشتند نوشته که ترامپ، روز 
چهارشنبه ) 6 ژانویه( و درســت پیش 
از آن که مایک پنس برای تأیید نتیجه 
انتخابات راهــی کنگره آمریکا شود، 
بیش  از پیش و البته به  اشتباه، قانع شده 
بود که معاونش قــدرت آن را دارد که 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر 
را مردود اعالم کند. از همین رو دونالد 

ترامپ در آخرین جمالتش پیش از آن که 
مایک پنس از دفتر او خارج شود خطاب 
به وی می گوید: »تو در تاریخ یا به  عنوان 
وطن پرست می مانی یا به عنوان ب...«. 
)واژه ای که رئیس جمهوری ایــاالت 
متحده به کار برده در متن گزارش ها 
نیامده اما با توجه به بافت متن و حرف 
ــده، وی احتماال  ابتدایی )p( ذکــر ش
واژه ای نظیر »بـــزدل« یا »بی ُجربزه« 
ــت.( در کنار موضع  را به کار بــرده اس
محافظه کارانه مایک پنس، این نکته 
نیز مهم است که ترامپ ابدا از نقش خود 
در شورش اخیر پشیمان نیست. ترامپ 
سه شنبه شب )به وقت محلی( پیش از 
سفر به تگزاس سکوت یک هفته ای خود 
دربــاره سخنانش در چهارشنبه هفته 
گذشته را شکست و پیش از سوار شدن 
به هواپیما در واشنگتن به خبرنگاران 
گفت: »اگر شما سخنرانی مرا بخوانید، 
ــد  و من  کــاری که خیلی ها انجام دادن
خودم هم در روزنامه ها و نیز در تلویزیون 
دیــدم، این سخنان تحلیل شد و مردم 
معتقدند آن چه من گفتم کامال مناسب 
ــت.« ترامپ همچنین تالش  بــوده اس
دموکرات ها برای استیضاحش را »کامال 
مضحک« و ادامه »بزرگ ترین بازی موش 
و گربه در تاریخ سیاسی« دانست و گفت 

این اقدام می تواند باعث به وجود آمدن 
»خشمی بزرگ« شود. موضع ترامپ را 
می توان تحریک مجدد هوادارانش برای 
ابراز نارضایتی شان راجع به استیضاح 
او و البته تحلیف بایدن ارزیابی کرد. 
همچنین، در پی هشدار اف بی آی 
ــاره احتمال اعتراضات مسلحانه  درب
در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن ، 
تدابیر امنیتی در کنگره های ایالتی 
سراسر  آمریکا تشدید شده است. حاال 
که پنس از فعال کردن متمم 2۵ قانون 
ــوددداری کــرده، دموکرات  اساسی خ
ها در دومین قدم خود را آماده کرده اند 
که روند استیضاح ترامپ را آغاز کنند. 
بر اســاس برنامه دموکرات ها دونالد 
ترامپ به دلیل »تحریک به شورش« 
مــورد استیضاح قــرار می گیرد. روند 
رسمی استیضاح دیروز رسما در مجلس 
نمایندگان آغاز شد و  در تصویب اولیه 
اتهام نامه ترامپ 22۱ نماینده رأی 
2۰۵ نماینده رأی مخالف  موافق و 
دادند. از آن جا که اکثریت این مجلس 
در دست دموکرات هاست، استیضاح 
در این مرحله احتماال بــدون مشکل 
پیش می رود اما در مجلس سنا باید با 
آرای دو سوم سناتورها برکناری ترامپ 

تصویب شود.

کنگره  پادگا ن شد
همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در واشنگتن جلسه استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان برگزار شد 

استیضاحی که ترامپ آن را  باعث به وجود آمدن »خشمی بزرگ« می داند 

خبر آخر

تحلیل روز

ماموریت های رئیس جدید سیا 

دکتر ابوذر گوهری مقدم -بایدن، ویلیام برنز 
نامزد  به عنوان  را  باسابقه و حرفه ای  دیپلمات 
تصدی سازمان سیا معرفی کرده است. وی از سال 
۱982 تا 2۰۱4 مناصب مختلف دیپلماتیک را 
در سمت های مختلف از سفارت تا معاونت وزارت 
خارجه تجربه کرده  و در دولت های دموکرات و 
جمهوری خواه مشغول به کار بوده است. برنز به 
زبان های عربی و روسی مسلط است و تخصص 
خاصی در حوزه مسائل غرب آسیا و روسیه دارد 
وی در سال های 2۰۰۵ تا 2۰۰8 در مسکو سفیر 
آمریکا بوده است و شناخت کاملی از پوتین دارد. 
وی همچنین چین را در ابعاد مختلف سیاسی، 
اقتصادی و نظامی تهدیدی برای آمریکا می داند. 
برنز در شکل گیری مذاکرات برجام نقش جدی و 
پشت پرده ایفا کرد. ویلیام برنز معتقد است آمریکا 
در عصر جدید باید راهی میانه بین انزواگرایی و 
ابرقدرتی متکبر را برگزیند و بر اساس توانمندی 
خود به ایفای نقش جهانی بپردازد. تجربه اندک 
کار اطالعاتی و عملیاتی از نقاط ضعف وی محسوب 
می شود. وی باید سازمان سیا را که در دوره ترامپ 
عماًل با اظهارات و اقداماتش تحقیر و به حاشیه رفته 
بود مجدد احیا کند. چالش های وی در هدایت این 
سازمان جاسوسی کم نیست اما انتخاب وی توسط 
بایدن نشان می دهد وی قصد دارد به شکل ویژه 
توان اطالعاتی آمریکا را در خدمت توان دیپلماتیک 
درآورد و متحدان آمریکا را در زمینه همکاری های 
امنیتی مجدد -پس از خأل ایجاد شده در دوره 

ترامپ- جذب کند.

اذعان آمریکا به مشارکت در حمله 
اسرائیل به مواضع سوریه 

پایگاه خبری اسرائیل نشنال نیوز اعالم کرد که 
حمله هوایی بامداد دیروز اسرائیل به مواضع سوریه، 
با استفاده از اطالعات دریافتی از جانب آمریکا انجام 
شده و این اطالعات در جریان دیدار اخیر مایک 
پمپئو با رئیس موساد در واشنگتن، در اختیار تل 
آویو قرار داده شده است. ساعت یک و ۱۰ دقیقه 
بامداد چهارشنبه ، دشمن اسرائیلی اقدام به تجاوز 
هوایی به شهر دیرالزور و منطقه البوکمال ]در شرق[ 
سوریه کرد.خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( نیز با 
تأیید این حمالت گزارش داد که مناطقی از شهر 
دیرالزور و شهر البوکمال در شرق این کشور هدف 
حمالت جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفته 
است. این درحالی است که خبرگزاری المیادین 
نیز از چندین انفجار در مرز عراق و سوریه خبر داد 
و افزود، پیش بینی می شود که این انفجارات ناشی 
از حمالت هوایی به سوریه باشد. شبکه المیادین 
اعالم کرد در این حمله یک نظامی سوری شهید 

شده و ۱4 تن دیگر نیز زخمی شدند.

قاب بین الملل 

ــای پیش  با مرگ شلدن ادلسن، دقیقا در روزه
از انتخابات اسرائیل و در روزهای پایانی ریاست 
ترامپ، حاال سرنوشت یکی از مهم ترین منابع 
مالی و سیاسی محافظه کاران آمریکایی، در اختیار 
همسر اسرائیلی او قرار گرفته است. همسر ادلسن 
که رابطه پرفراز و نشیبی با نتانیاهو دارد و درگیری 
های قضایی و دادگاهی جالبی با خانواده او داشته 
است، مشخص نیست و در واقع بعید است که بتواند 
"نفوذ سیاسی" همسرش را در میان محافظه کاران 
و جمهوری خواهان داشته باشد. ادلسن در این ماه 
ها، همانند مورداک، به سادگی فاصله گرفتن از 
شخص ترامپ را آغاز کرده بود و روزنامه معروفش 
در نوادا، یکی از اولین نشریاتی بود که به سرعت 
و در همان روزهای اول پس از انتخابات، پیروزی 
بایدن را اعالم کرد و در ادامه به او درباره اعتراض به 

انتخابات و ایجاد ناآرامی، هشدار داده بود.

تیتر یک  "لیبراسیون""ده سال پس از »بهار 
عربی«،امید مصادره شــده"در ژانویه 2۰۱۱ 
رئیس جمهور بن علی توسط مــردم تونس به 
سمت خروجی کشیده شد، در ادامــه حسنی 
مبارک در مصر. یک دهه بعد، این باد آزادی در 

کشورهای عرب به دوش آب سرد تبدیل شد".

پیشخوان بین الملل 

گرچه سایت وزارت خارجه آمریکا برای پنهان  
کردن رسوایی مایک پمپئو، دلیل لغو آخرین 
سفر اروپایی او را انجام مقدمات الزم برای 
انتقال قــدرت در آمریکا اعــالم  کــرده  است، 
اما منابع خبری خــودداری مقامات اروپایی 
از مالقات با وی را دلیل لغو این سفر اعالم 
 کرده اند.به نوشته رویترز، آشوب های اخیر 
در واشنگتن و یورش طرفداران دولت دونالد 
ترامپ به کنگره در روز 6 ژانویه باعث شده تا 
دیپلمات های اروپایی اعالم کنند که تمایلی 
به مالقات با پمپئو ندارند. وزارت امور خارجه 
لوکزامبورگ تایید کــرده اســت سفر پمپئو 
به این کشور که قــرار بود اولین مقصد سفر 
اروپایی امروز او باشد، لغو شده است هرچند 
از بیان دلیل آن خودداری کرد.دیپلمات های 
اروپایی نیز به رویترز گفته اند دلیل اصلی لغو 
این سفر، بی میلی همتایان اروپایی وزیر امور 
خارجه آمریکا از مالقات با او بوده است و آشوب 

های اخیر در واشنگتن 
نیز بهانه خوبی برای 

اروپــایــی هــا شــد تا 
دست رد به سینه 

ــر خــارجــه  وزیـ
آمــــریــــکــــا 

ــد.  ــنـ ــزنـ بـ

وزیر امور خارجه دولت ترامپ قرار بود امروز 
و فردا برای دیدار با مقامات بلژیک و همچنین 
دبیرکل ناتو به بروکسل، پایتخت بلژیک سفر 
کند اما وزارت امــور خارجه آمریکا با صدور 
بیانیه ای مدعی شد که این وزارتخانه به دلیل 
همراهی با دولت جدید در روند انتقال قدرت،  
تمام سفرهای برنامه ریزی شده در روزهای 
باقی مانده از دولــت ترامپ را لغو می کند. 
چندی پیش،روزنامه واشنگتن پست از مایک 
پمپئو به عنوان بدترین وزیر امور خارجه آمریکا 
در تاریخ این کشور یاد کرد.این روزنامه با اشاره 
به سوء مدیریت پمپئو در اداره وزارت خارجه 
آمریکا و همچنین شکست های اخیر وی علیه 
ایران در شورای امنیت تصریح کرد که ضعف 
عملکرد پمپئو واشنگتن را در انــزوای بین 
المللی قــرار داده است.
مدیریت  ســوء  البته 
مربوط  فقط  پمپئو 
ــات او  ــاه ــب ــت بـــه اش
ــران  در ارتــبــاط بــا ای
در  وی  بلکه  نیست 
زمـــیـــنـــه هـــدایـــت 
دستگاه دیپلماسی 
آمریکا در شرق آسیا 
نیز با شکست های 

پی در پی مواجه شده است. شکست پمپئو در 
هدایت مذاکره با کره شمالی که هیچ نتیجه 
ای در بر نداشت یا ایجاد تنش های بیهوده با 
چین در زمینه تایوان و مسائل هنگ کنگ که 
واکنش شدید پکن را در پی داشته بیانگر این 
نکته است که او در دیگر حوزه های بین المللی 

هم نتوانسته توفیقی برای آمریکا به دست آورد. 
هوا چون یینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین 
در توئیتی نوشته بود:" از پمپئو تشکر می کنم 
هر وقت دهانش را باز کرد، باعث شد تا مردم 
دوست  تر  عمیق  را  کمونیست  حــزب  چین 

داشته باشند."

رویترز :علت لغو سفر وزیر خارجه آمریکا؛ امتناع مقامات ارشد اروپایی از دیدار با او بود 

تحقیر پمپئو از سوی اروپایی ها 

کارتون روز 

حمله ترامپ به دموکراسی
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آخرین ورژن حماقت و کودک آزاری برای سرگرمی!
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آخرین ورژن حماقت!

تصویری از کاکتوسی در باغ گیاه شناسی شهر آستین 
در تگزاس آمریکا در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
مشخص است برخی روی برگ های آن یادگاری نوشته اند 
و بازتاب زیادی پیدا کرد. کاربران زیادی از این حرکت 
وندالیسم گونه برخی متعجب بودند و از آن به عنوان 
آخرین ورژن حماقت یاد کردند. کاربری در این خصوص 
نوشت: »احمق ها اسم خودشون رو همه جا دوست دارند 
ثبت کنند که حماقتشون جاودانه بشه.« کاربر دیگری 
نوشت: »واقعا این کار رو درک نمی کنم و نمی فهمم چرا 
بعضی ها می خوان اسم شون رو به عنوان یک تخریبگر 
ثبت کنند تا دیگران هم اونا رو بشناسن!« کاربری هم 
نوشت: »اگه یک کلمه فارسی روی برگاش پیدا می شد 
االن همه فضای مجازی پر بود ولی چون مال آمریکاست 

بعضیا دلشون نمی خواد بازنشر شه.«
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ادعای فامیل بازی معاون وزیر!

صحبت های عضو هیئت رئیسه مجلس در یک برنامه زنده 
تلویزیون درباره پسرخاله و پسر معاون یکی از وزیران 
،جنجال جدیدی در شبکه های اجتماعی به راه انداخت. 
امیرآبادی فراهانی می گوید: »وقتی پسر خاله و پسر 
معاون وزیر وارد کننده گوشت کشور هستند، نمی توانند 
پاسخگوی انتقادات مردم باشند!« او در این برنامه ادعا 
کرده است که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کیلویی 
۳۸ هزار تومان باشد، اما چون پسرخاله و پسر وزیر و 
معاون وزیر صمت واردکننده گوشت کشورند، نمی توانند 
انتقادهای مردم را پاسخ دهند. کاربران به این صحبت ها 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »تا وقتی شفافیت 
وجود نداشته باشه که واردات دست کیه و به چه قدرتی 
وصله از این جور تعارض منافع تا دلت بخواد خواهیم 
داشت.« کاربر دیگری نوشت: »واقعا اگه این اتفاقات داره 
توی رده های باال میفته که باید به قوه قضاییه گزارش بدن 

تا جلوش گرفته شه.«

 

  2.4     M   views 

کودک آزاری برای سرگرمی!

از چند روز پیش ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر 
شد که از کودک آزاری در یکی از روستاهای شهرستان 
عجب شیر در آذربایجان شرقی حکایت داشت. در این 
فیلم کودک شیرخواری به چشم می خورد که زنجیر بزرگی 
به دور گردنش گره زده شده و پدرش در داخل خانه او را 
به این طرف و آن طرف می کشد و در این میان افرادی که 
در خانه حضور دارند به رغم شنیدن ناله های کودک، به این 
ماجرا می خندند. البته در نهایت انتشار این فیلم ،موجب 
دستگیری پدر کودک آزار شد و او مدعی شده که هدفش 
از این کار آسیب رساندن به کودکش نبوده بلکه قصد 
سرگرم کردن او را داشته است. کاربران زیادی به این 
ادعا واکنش نشان دادند و از مراجع قضایی تقاضا داشتند 
برای این که این کودک از آسیب های دیگر مصون باشد 
از در اختیار قراردادن کودک به این پدر بی رحم و کودک 

آزار جلوگیری شود.
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کالسی به وسعت دنیا!

تصویری از یک خانم در حال درس دادن به یک کودک کار 
که پای بساطش نشسته در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت. 
کاربری که این تصویر را منتشر کرده است در شرح این 
تصویر نوشت: »هر چند وقت یک بار شب ها میاد این جا 
می شینه و با این دختر کوچولوی دستفروش درس کار 
می کنه. از این زیباتر هم داریم؟« کاربری نوشت: »دیدن 
همین تصاویره که امید رو در رگ های آدم جاری می کنه 
و باعث می شه به بهتر شدن این سرزمین امید بیشتری 
داشت.« کاربر دیگری نوشت: »هرچند این روزها از کادر 
درمان زیاد گفته می شه اما کادر آموزشی کشورمون هم 
نشون دادن که توی مواقع سخت حواسشون به دانش 

آموزاشون که امیدهای آینده این کشورن، هست.«
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ارزشمندترین شکل قدردانی

شاید شما هم با دیدن این نوشته و خواندن ماجرای پشت 
آن اشک از چشمان تان جاری شود. در روز گذشته تصویر 
نوشته ای که می بینید در شبکه های اجتماعی دست به 
دست شد. ماجرا از این قرار بوده که همراه مریض از 
پزشک معالج پدرش راضی بوده و به علت فقر مالی به جای 
هدیه، ماشین پزشک معالج پدرش را شسته و با نوشتن 
نامه ای پر از غلط های امالیی از پزشک پدرش تشکر کرده 
است. کاربران زیادی این هدیه را با ارزش ترین هدیه 
بیان کردند. کاربری نوشت: »درست ترین غلط های امالیی 
که تا حاال دیدم همین هایی بود که توش محبت، قدردانی 
و ... موج می زد.« کاربر دیگری نوشت: »دست اون دکتر 
درد نکنه که اون قدر خوب بوده که یکی به خاطر قدردانی 

ازش حاضر شده این جوری تشکر کنه.«
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رفتار غیرانسانی راننده با یک سگ!

ویدئویی از رفتار غیر انسانی با یک سگ در فضای مجازی 
منتشر شد که ادعا شده متعلق به ایران است در حالی که 
با کمی دقت می توان فهمید این ویدئو متعلق به ایران 
نیست. به هرحال در این ویدئو که متعلق به قزاقستان 
است، مرد حیوان آزاری با بستن سگ به عقب خودروی 
خود، این حیوان را در وسط خیابان می کشید که ویدئوی 
آن بازتاب پیدا کرد.  این ویدئو که توسط یکی از رانندگان 
و با دوربین  تلفن همراه ضبط شده است، این راننده را 
در حال عبور از یک خیابان نشان می دهد. در این ویدئو 
در حالی که این راننده ، سگ را با طناب به عقب خودروی 
خود بسته و این حیوان را روی کف خیابان می کشد دیده 
می شود. گفته شده این راننده توسط پلیس قزاقستان 
دستگیر شده است. کاربری نوشت: »حاال درسته ایران 
نیست ولی حیوان آزاری همه جای دنیا بده چه ایران چه 

هرجای دیگه.« 

            ماینرها و طمع استخراج بیت کوین

بعد از این که اعالم شد یک مزرعه استخراج بیت کوین چینی ها 
در رفسنجان با مجوز رسمی در حال کار است و 175 مگاوات برق 
مصرف می کند، یکی از اصلی ترین متهمان که انگشت اتهام کاربران 
شبکه های اجتماعی به سمت آن نشانه رفت استخراج بیت کوین در 
کشور بود. شاید در نگاه اول به قیمت باالی بیت کوین که حاال به 40 
هزار دالر رسیده یعنی حدود یک میلیارد تومان این فرضیه با توجه به 
ارزانی انرژی در کشورمان محتمل به نظر برسد اما این در حالی است 
که به گفته مهندس صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ایرانی ماینرها در کشورمان حداکثر هزار مگاوات برق مصرف می کنند 
که سهم بزرگی در کل مصرف ندارد.  البته به گفته رجبی مشهدی تا 
کنون با 1600 مرکز ماینینگ غیر مجاز برخورد شده و ضمن تعطیلی 
این مراکز ، افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند، مصرف 
مراکز مجاز نیز حدود 200 مگاوات بوده که مانند مراکز تجاری و 
صنعتی با محدودیت روبه رو شده اند. طبق گفته رجبی مشهدی در ماه 
های آبان، آذر و دی امسال نسبت به سال گذشته 15 درصد در صنایع 
بزرگ کشور، 5 درصد مصارف خانگی و یک درصد در دیگر بخش 
ها افزایش مصرف داشته ایم.این آمار این احتمال را تقویت می کند 
که بخش بزرگی از 15 درصد افزایش مصرف برق در صنایع، صرف 

استخراج بیت کوین به صورت غیر مجاز شده باشد.

            صادرات برق

صادرات برق یکی دیگر از متهمان خاموشی هاست. این موضوع، 
زمانی در شبکه های اجتماعی مطرح شد که وزیر نیرو گفته بود دو 
قرارداد صادرات برق و گاز از ایران به عراق داریم و وزیر صمت هم از 
تهاتر برق در مقابل واردات برنج از پاکستان خبر داده بود. البته نگاهی 
به میزان صادرات برق کشورمان به دیگر کشورها نشان می دهد که 
میزان صادرات برق نسبت به سال های قبل 38 درصد افزایش داشته 
با این حال این صادرات بین 1800 تا 2000 مگاوات بوده  است. 
سخنگوی شرکت برق در این باره هم گفت که این میزان صادرات 

نسبت به میزان مصرف کشور مقدار قابل توجهی نیست.

             حمله سایبری

از دیگر احتماالتی که بعد از قطعی های برق مطرح شد، بحث حمله 
سایبری بود. برای این موضوع هم به سراغ میثم جعفرزاده مدیرکل 
دفتر پدافند غیرعامل وزارت نیرو رفتیم. او در پاسخ به ما درباره احتمال 
حمله سایبری این اتفاق را در این فصل که سیستم در زیر اوج بار نیست 

، غیر منطقی خواند و احتمال حمله سایبری را تکذیب کرد.

              مصرف باال در زمان  محدودیت های کرونایی !

ــا وجــود دارد ایــن که  یکی از مهم ترین ابهاماتی که در ایــن روزه
چطورممکن است در زمانی که به دلیل محدودیت های کرونایی 
دانشگاه ها و مدارس تعطیل اند، ادارات با حداقل نیرو کار می کنند 
و محدودیت های کرونایی باعث شده بعد از ساعت 21 مغازه ها و 
پاساژها در کشور تعطیل باشند، بازهم مصرف برق افزایش داشته 
باشد. سخنگوی شرکت برق در این باره هم به خبرنگار ما گفت: »در 
ادارات، سازمان ها، دانشگاه ها یا مدارس که تعطیل اند یا  با تعداد 
نیروی کمتری مشغول به کار هستند ،به علت وجود سیستم گرمایش 
مرکزی تمام سیستم ها روشن و در حال کارند و به همین دلیل می 
توان گفت در این بخش تغییری از نظر استفاده از برق و گاز صورت 
نگرفته.« البته او در خصوص پاساژها و مغازه هایی که بعد از ساعت 
21 بسته اند و باعث کاهش 
مصرف می شوند پاسخی نداد 
و آمار کلی مصرف در روزهای 

اخیر را ارائه داد. 

             معاهده اقلیمی پاریس

یکی دیگر از فرضیه هایی که گفته می شود کشورمان را با کمبود برق 
مواجه کرده امضای تعهد نامه اقلیمی پاریس است. البته این تعهدنامه 
که در مجلس دوره دهم به تصویب رسیده بود در شورای نگهبان 
ایراداتی به آن وارد شد که هنوز مجلس یازدهم به آن ورود نکرده است 
با این حال چندی پیش یک کارشناس با حضور در یک برنامه زنده 
تلویزیونی علت اصلی خاموشی ها را ننگ نامه پاریس دانسته و گفته 
که؛ کشورهای استعماری مانع استفاده کشورهای جهان سومی از 
مسیرها و روش هایی می شوند که خودشان به پیشرفت رسیده اند. 
اما معاهده پاریس چه تاثیری بر برق کشور خواهد داشت. معاهده 
پاریس  درباره کاستن از انتشار گازهای گلخانه ای است که از سال 
2020 شروع شده و در آن کشورهای عضو متعهد به کاهش گازهای 
گلخانه ای هستند. به همین دلیل ادعا شده این معاهده باعث شده 
نیروگاه های ما به روزرسانی نشوند. البته وزیر نیرو  به صراحت اعالم 
کرده ساالنه دو هزار و 500 مگاوات به ظرفیت کشور افزوده می شود 

و پیمان پاریس مانع رشد نیروگاه های کشور نشده است.

            کمبود گاز نیروگاه ها

تا این جای کار از گمانه هایی که در شبکه های اجتماعی در 
خصوص قطعی برق زده شد، نوشتیم اما سخنگوی شرکت برق 
دلیل تمام قطعی های  برق را تزریق نشدن گاز توسط شرکت 
ملی گاز به نیروگاه ها بیان می کند. رجبی مشهدی می گوید: 
»نیروگاه های ما در صورت تزریق گاز تا 20 هزار مگاوات بیش 
از نیاز کنونی هم می توانند برق تولید کنند.« برای پیگیری این 
موضوع به سراغ محمد عسگری سخنگوی شرکت ملی گاز رفتیم. 
عسگری در این خصوص به خبرنگار ما گفت: »از ابتدای سال تا 
کنون به نیروگاه ها 56 میلیون متر مکعب گاز تحویل داده ایم که 
نسبت به سال گذشته 3 میلیارد متر مکعب افزایش داشته است 
و این میزان از مقدار تعهد شرکت گاز بیشتر هم بوده است.« 
عسگری همچنین از 615 میلیون متر مکعب مصرف خانگی 
گاز کشور گفت که نسبت به ماه پیش 30 درصد افزایش داشته 
است. سال گذشته نیز در این ماه کشور 570 میلیون متر مکعب 

گاز مصرف می کرده است.

            ظرفیت نیروگاه های کشور

رجبی مشهدی در خصوص ظرفیت برق تولیدی کشور هم افزود: 
»هم اینک ظرفیت تولید برق کشور 58 هزار مگاوات است که 20 هزار 
مگاوات آن برای تعمیرات، اورهال و همچنین نبوِد نیاز از مدار خارج 
شده اند که می توان آن ها را وارد مدار کرد.« او اوج مصرف این روزها 
در کشور را 38 هزار مگاوات بیان کرد که این رقم در تابستان به بیش از 
55 هزار مگاوات هم می رسد. سخنگوی شرکت برق در پایان با توجه 
به تمهیدات اندیشیده شده، اعالم کرد که به احتمال زیاد دیگر قطعی 

برق نخواهیم داشت.

             آخرش چرا برق قطع شد؟

در پایان با توجه به آن چه نوشتیم و توضیحاتی که مسئوالن درباره  
برخی از فرضیه ها دادند، باالخره مشخص نشد که دلیل اصلی  قطعی 
برق چه بوده  است. هرچند ممکن است مجموعه ای از عوامل دراین 
باره وجود داشته باشد اما شرکت توانیر از کمبود گاز می گوید .البته 
به جز فرضیه حمله سایبری بقیه فرضیه ها از ماینرها گرفته تا صادرات 
،نقشی در کاهش انرژی در کشور دارند اما به نظر می رسد ناهماهنگی 
میان شرکت برق و شرکت گاز مهم ترین دلیل قطعی های اخیر باشد 
که امیدواریم هر چه سریع تر این مشکل حل شود چراکه این توجیهات 

برای مردم برق نمی شود.

هرچند در شبکه های اجتماعی دلیل خاموشی های اخیر مواردی مانند استخراج بیت کوین، صادرات برق، معاهده اقلیمی 
پاریس و ... ذکر شده اما سخنگوی شرکت های  برق و گازدر گفت  و گو با خبرنگار ما نکاتی را در این باره ارائه کردند

 اتصال توجیهات 
به قطعی برق!

رعیت نواز- در روزهای اخیر در تهران و چند شهر بزرگ دیگر از جمله مشهد، اصفهان، تبریز، گیالن، کرج، اراک، خوزستان، سمنان، قم، 
اردبیل قطعی برق داشته ایم. معموال اوج مصرف برق در تابستان و زمانی که کولرها روشن می شود شکل می گیرد و احتمال خاموشی در 
تابستان، سال های زیادی است که در کشورمان به دلیل باالرفتن مصرف وجود دارد ولی از هر که درباره آخرین دورانی که برق در زمستان 
قطع شده بپرسی، چیزی به یاد ندارد. این روزها که به دلیل کرونا، مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده اند، ادارات با حداقل نیرو در حال کارند 
و از ساعت 21 تا 4 صبح هم به دلیل محدودیت های ترافیکی کرونا ،مغازه ها تعطیل هستند خاموشی ها معمایی شده که هر کس برای آن 
دلیلی می نویسد. کاربران شبکه های اجتماعی برای قطع شدن برق ،متهمانی را معرفی کرده اند که در میان آن ها از ماینرهای استخراج 
بیت کوین و صادرات برق گرفته تا تاثیر معاهده اقلیمی پاریس و صرفه جویی نکردن در مصرف گاز و برق دیده می شوند. متهمانی که باید 
دید هر کدامشان چه میزان تاثیر در این باره دارند. امروز در این پرونده به تاثیر متهمان قطعی برق بر مصرف باالی این روزها پرداخته ایم و 

در گفت و گو با سخنگوی شرکت برق و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به چرایی این قطعی ها پاسخ داده ایم.

پیشهناد ایالن ماسک
پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود 

و مردم به دنبال چه چیزی بودند؟

طبق روال هر هفته هفت مقاله، کلمه، پست و 
هشتگ پربازدید و پرکاربرد را در شبکه های 

اجتماعی و فضای مجازی با هم مرور می کنیم.

 7 واژه فارسی پر جست وجو در گوگل	 
یکی از پر جست و جو ترین کلمات این هفته 
پخش زنده شبکه سه بود که به نظر می رسد به 
دلیل برگزاری شهرآورد تهران بین استقالل و 
پرسپولیس در عصر 15 دی باشد. بعد از دربی، 
قطعی بــرق پرجست وجــو ترین کلمه بــود که 
دربــاره آن در گــزارش امــروز صفحه نوشته ایم. 
درخشش مهدی طارمی در تیم فوتبال پورتو 
هم نام این بازیکن فوتبال را در لیست قرار داده. 
آخرین خودروی تولیدی ایران خودرو که تارا نام 
دارد و نتایج قرعه کشی پیش فروش آن منتشر 
شد در این لیست قرار دارد. در این میان بسیاری 
به دنبال تاریخ واریزی یارانه دی ماه بودند. فراز 
ــای اخیر هم باعث  و فرودهای بــورس در روزه
شد وضعیت بورس امروز پرجست و جو باشد. 
در پایان هم نام فائزه هاشمی دیده می شود که 
گفته بود دوست داشته ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا شود.

7 مقاله پر بازدید از ویکی پدیا	 
بیشترین مقاله هایی که این هفته در لیست 
پربازدیدهای ویکی پدیا قرار داشتند مربوط 
به شهرآورد تهران است که می توان به مقاله 
های »رکوردهای شهرآورد تهران« و »شهرآورد 
تهران« اشاره کرد. البته مقاله ای درباره مهدی 
قائدی هم پر بازدید شد که دلیل اش می تواند 
گل دقیقه 93 این بازیکن به پرسپولیس باشد. 
حضور خــداداد عزیزی در برنامه فوتبال برتر 
و صحبت هایش دربـــاره میزبانی آسیا باعث 
شد مقاله مربوط به این بازیکن سابق فوتبال 
هم پربازدید شود. بعد از مقاله های فوتبالی 
،سریال های جدید شبکه خانگی هم در این 
لیست قرار دارند که می توان به سریال نمایش 
خانگی ملکه گدایان و سریال قورباغه اشاره 
کرد. پیشنهاد ایالن ماسک بعد از تغییر مقررات 
حریم خصوصی واتــس اپ هم باعث شده نام 
ثروتمندترین فرد جهان در این لیست قرار 
بگیرد. ایالن ماسک پیشنهاد داده مردم از این 
به بعد به جای واتس اپ از پیام رسان سیگنال 

استفاده کنند.

7 هشتگ داغ توئیتر از دیتاک	 
در صدر هشتگ های داغ این هفته 2 هشتگ 
درباره اتفاقات و حواشی پرسپولیس با عنوان 
»اخراج رسول پناه« و »یحیی تنها نیست« قرار 
دارد و کاربران با این هشتگ ها از سرمربی تیم 
پرسپولیس حمایت کرده اند. بعد از این هشتگ 
ــرق«، »مــازوت« و »آلودگی هوا«  ها، هشتگ »ب
قرار دارد که به مازوت سوزی نیروگاه های برق، 
خاموشی های اخیر و ... اشــاره دارد. کرونای 
انگلیسی و واکسن خارجی را هم باید به این 

لیست اضافه کنیم.
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گزیده یک توئيت

جامعه 

یک عکس  

رنگ عنصر مهم در  بازار سنتی و قدیمی 
زاهــدان است که  تاریخ ساخت آن بین 
سال های 13۰۸ تا 1311 بوده است. 
این بازار  مرکز اصلی فروش سوزن دوزی 
دستی  صنایع  ترین  مهم  از  بلوچی 

 بلوچستان است.  

رئيس انستيتو پاستور ایران گفت : 
»انجام فاز یک و دو این واکسن در کوبا 
نشان داد  که  بسيار ایمن است و هيچ 

عوارضی نداشت، ضمن آن که کارایی 
بسيار چشمگيری داشت«

رسانه های جهان 

ــپــنــدنــت:   ــنــدی ای
ــل  ــل ســــــازمــــــان م
متحد هشدار داده 
اســـت کـــه بــيــش از 
نفر  مــيــلــيــون   ۱۶
و  سوءتغذیه  خطر  با  افغانستان  در 
گرسنگی روبه رو هستند. این سازمان 
خواسته  کمک کننده  کشورهای  از 
است ۱.3 ميليارد دالر برای تامين 
غذای این افراد اهدا کنند تا گرسنه 

نمانند.

ــر  ــ ــی:  وزی ــ ــول ــ ــات ــ آن
بهداشت آلمان اعالم 
کرد که هيچ اجباری 
بــرای تزریق واکسن 
کرونا در ایــن کشور 

وجود نخواهد داشت.

ــم دی ماه بود که  گروه اجتماعی - دوازده
»کيانوش جهانپور«، سخنگوی سازمان غذا و 
دارو، نام »کوبا« را رسانه ای کرد تا همه بدانند 
شریک خارجی ایران در ساخت واکسن کرونا 
کــدام کشور اســت. شاید در ابتدا بــرای شما 
هم دليل انتخاب کوبا برای یک پروژه علمی-
پزشکی با ایران سوال برانگيز و مبهم بود اما 
به مــرور زمــان اطالعات بيشتری منتشر شد 
که روشن ساخت جایگاه این کشور در حوزه 
پزشکی قابل توجه است و تعامل ما با کوبایی ها 

در این عرصه یک همکاری دیرینه است.

توضیحات فنی رئیس انستیتو پاستور        
از ابتدا اعالم شد که در این همکاری مشترک، 
انستيتو پاستور ایران مسئوليت طرف ایرانی 
را عهده دار است و بر روند آن نظارت دارد. به 
همين دليل روز گذشته دکتر »عليرضا بيگلری« 
رئيس انستيتو پاستور ایران، گزارشی درباره 
این همکاری ارائه کرد: »کوبا یکی از معدود 
کشورهایی است که صنعت توليد واکسن آن، 
بسيار پيشرفته است و در سال های قبل نيز 
تنها کشوری بوده که فناوری توليد واکسن را 
به ایران انتقال داده است. اگر االن می بينيد 
واکسن هپاتيت B در انستيتو پاستور ایران 
ساخته می شود، فناوری آن از کوبا به ایران 
منتقل شده و با آمدن این واکسن، نه تنها ایران 
قادر است که این واکسن را بسازد بلکه قریب 
به اتفاق مردم ایــران با این واکسن در مقابل 

هپاتيت بی، واکسينه شده اند«.

آغاز همکاری از 6 ماه قبل       
دکتر بيگلری به رونــد آغــاز همکاری ایــران و 
کوبا برای توليد واکسن کرونا هم اشاره کرد: 
»انستيتو پاستور با تصویب مجلس مامور شد 
واکسن پنوموکوک یا واکسن ذات الریه کودکان 
را بسازد و این واکسن یکی از پيچيده ترین 
واکسن های دنياست که کمتر از 5 کشور از 
جمله کوبا قدرت توليد آن را دارنــد. انستيتو 
پاستور در سال 98 همکاری با کوبا را برای 
ساخت واکسن پنوموکوک شروع کرد. واکسن 
کــرونــای کوبا منطبق بر واکسن ذات الــریــه 

کودکان است و در همين همکاری، به عنوان 
جزئی از واکسن پنوموکوک، ایران وارد ساخت 
واکسن کرونای مشترک با کوبا شد که ۶-5 ماه 

است همکاری بين دو کشور آغاز شده است«.

فاز سوم واکسن در کوبا و ایران       
پاستور  انستيتو  رئــيــس 
ایران افزود: »انجام فاز یک 
و دو ایــن واکسن در کوبا 
نشان داد که این واکسن، 
بسيار ایمن اســت و هيچ 
عوارضی نداشت، ضمن 

ــت. به  آن کــه کارایی بسيار چشمگيری داش
فاز  باشيم  مطمئن  می توانيم  دليل  همين 
سوم کارآزمایی آن که به صورت همزمان در 
ایران و کوبا انجام می شود، نتایج بسيار خوبی 
خواهد داشت و می توانيم پس از آن وارد فاز 

واکسيناسيون عمومی شویم«.

وسواس  در فاز 3        
دکتر »سعيد نمکی« هم صبح دیروز در این باره 
توليد  کرونای  واکسن  »خوشبختانه  گفت: 
مشترک بعد از فاز مطالعات حيوانی، فاز اول و 
دوم بالينی را در بيرون از کشور پاس کرده و قرار 
است آن را در پاستور به صورت مشترک بسازیم. 

قراردادی را هم آماده کردیم و فاز سوم را با دقت 
و وسواس آغاز خواهيم کرد«. دکتر نمکی هم با 
اشاره به اطمينان بخش بودن همکاری با کوبا 
گفت: »به رغم برخی جوسازی ها، ما قدرتمندی 
ساخت واکسن در کوبا را سال هاست به صورت 
مشترک دریافت کرده ایم و واکسن هپاتيت 
B که بيش از 20سال است در کشور استفاده 
می شود یک کار مشترک بين انستيتو پاستور 

و کوباست«.

واکسن داخلی؛ بهار1۴۰۰       
نکته مهم دیگری که وزیر بهداشت به آن اشاره 
کرد، روند توليد واکسن کرونا در داخل کشور 
است؛ کار بزرگی که توسط ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( و چند شرکت دیگر در حال پيگيری 
است و به گفته دکتر نمکی، در بهار ۱400 به 
ثمر خواهد نشست: »همان طور که قول دادیم، 
اميدواریم در بهار آینده واکسن داخلی را هم با 
اطمينان و خيال راحت در خدمت مردم عزیز 

قرار دهيم«.

 وزارت خارجه: در کواکس انتخاب واکسن        
اختیاری است

وزارت امور خارجه کشورمان هم برای توليد 
مشترک واکسن کرونا با یک شریک خارجی 

و همچنين ســاز و کــار پيش بينی شده خرید 
واکسن از برخی کشورهای دیگر توضيحاتی 
ارائــه کــرده اســت. 22 دی مــاه بود که »سعيد 
خطيب زاده« در نشست خبری خود اعالم کرد: 
»ما به عنوان وزارت خارجه با شرکای خود در 
چين، هند و کوبا مذاکره کردیم و یک مورد آن 
توليد واکسن مشترک با کوباست که وارد فاز 
سوم شده است«. خطيب زاده درباره سازوکار 
کواکس هم توضيحاتی ارائــه کــرد: »ما عضو 
کواکس هستيم و از روز اول می دانستيم آمریکا 
و برخی کشورهای دیگر، بــرای ما در خرید 
واکسن مشکالتی ایجاد می کنند، به همين 
دليل خرید واکسن از دیگر کشورها را در دستور 
کار قرار دادیم چرا که در کواکس انتخاب خرید 
واکسن از چه کشوری اختياری اســت. حاال 
این که چه واکسنی استفاده شود از نظر فنی 
با وزارت بهداشت است و همان طور که گفتم 
برخالف برخی از کشورها که تمایل داشته اند 
از این موضوع استفاده سياسی کنند نگاه ما به 

این موضوع سياسی نبوده است«.
اظهارنظرهای مسئوالن نشان می دهد که 
راه هــای متعددی برای خرید و توليد واکسن 
کرونا پيش روی ما قــرار دارد و به زودی باید 
منتظر واکسيناسيون گروه های خاص و پس از 

آن واکسيناسيون عمومی بود.

با گزارش های مردمی  

۷3 هزار سایت قمار، فیشینگ و 
کالهبرداری فیلتر شد

ــل کــشــور در امـــور فضای  ــان ک ــت مــعــاون دادس
مجازی گفت: بر اساس گزارش های ثبت شده 
مردمی، تاکنون ۷3 هزار سایت قمار، فيشينگ 
و کــالهــبــرداری با گـــزارش مردمی شناسایی 
ــزارش مــرکــز رسانه  ــده اســـت. بــه گـ و فيلتر ش
قوه قضایيه، جــواد بابایی با اشــاره به اقدامات 
دستگاه قضایی در برخورد با تارنماهای قمار و 
کالهبرداری، افزود: از شهریور امسال و پس از 
ایجاد درگاهی ویژه به منظور دریافت گزارش  
قمارخانه های مجازی در پایگاه  اینترنتی کارگروه 
تعيين مصادیق محتوای مجرمانه و همچنين 
ایجاد شناسه ای در پيام رسان های اجتماعی 
داخلی برای دریافت گزارش های مردمی، این 
سایت ها فيلتر شدند. وی ضمن قــدردانــی از 
آحاد جامعه در ارسال این گزارش ها، اعالم کرد 
که مسدودسازی تارنماهای قمار و شرط بندی 
و کالهبرداری در حداقل زمــان ممکن اتفاق 

می افتد.

 ۴۰ درصد بیکاران کشور
 دانش آموختگان دانشگاه هستند

مطابق گزارش های مرکز آمار در پایيز 99 سهم 
جمعيت بيکار فارغ التحصيالن آموزش عالی از 
کل بيکاران 40.2 درصد بوده است. این سهم در 
بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت 
به نقاط روستایی بيشتر بوده است. به گزارش 
خراسان، همچنين مطابق آخرین آمار مرکز آمار 
از نتایج بيکاری در پایيز 99 ، بررسی نرخ بيکاری 
افــراد ۱5ساله و بيشتر نشان می دهد که 9.4 
درصد از جمعيت فعال، بيکار بوده اند. بررسی 
روند تغييرات نرخ بيکاری حاکی از آن است که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال 98، ۱.2 

درصد کاهش یافته است.

بازماندگی از تحصیل ۸9 هزار دانش آموز اول ابتدایی در سال جاری

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
از بازماندگی از تحصيل 89 هزار دانش آموز 
اول ابتدایی در سال جاری خبر داد. رضوان 
حکيم زاده درباره آمار بازماندگان از تحصيل 
در پایه اول ابتدایی به ایلنا گفت: هر سال آمار 
بازماندگان از تحصيل را استخراج می کنيم و 

امسال هم با آمارهایی که از سازمان ثبت احوال 
گرفتيم، بازماندگان پایه اولی  را با اطالعات اسم 
آن ها به استان ها ارسال کردیم. آمار بازماندگان 
از تحصيل در پایه اول حدود 89 هزار نفر است 
که در زمينه  آمار بازماندگان از تحصيل سایر 

پایه ها  هم در حال پيگيری هستيم. 

 وزارت بهداشت: مرغ های سایز کوچک سالم تر هستند

 رئيس دبير خانه شورای عالی سالمت و امنيت 
غذایی وزارت بهداشت اعالم کرد: مرغ های 
سایز کوچک تر در حدود ۱200 تا ۱800 گرم 
سالم تر هستند و باید برای مصرف »مرغ سایز« 
در کشور فرهنگ سازی و آموزش کافی انجام 

شود. به گزارش وبدا، علی دل  پيشه در کارگروه 
تخصصی شورای عالی سالمت و امنيت غذایی 
گفت: به منظور ارتقای سالمت جامعه، باید 
تمهيداتی در خصوص فرهنگ سازی مصرف 

مرغ  های سایز و کوچک تر صورت گيرد. 

   بانک مرکزی مکلف به تامین ارز خرید واکسن شد

موضوع خرید واکسن کرونا خارج از برنامه کواکس، در جلسه روز گذشته هيئت دولت هم 
بررسی شد و رئيس جمهور در این باره گفت: »»برای چندمين بار تاکيد می کنم مردم ما 
بدانند که همين امروز هم در دولت بحث شد که غير از کواکس واکسن های دیگری هم 
امروز در دسترس ماست و وزارت بهداشت آن ها را تامين می کند. بانک مرکزی امروز 
)روزگذشته( در جلسه رسما اعالم کرد که مشکلی برای تامين و پرداخت ارز ندارد«. وزیر 
بهداشت هم توضيحاتی درباره این تصميم هيئت دولت ارائه و اظهار کرد: »ما در وزارت 
بهداشت موضوع واکسن را تنها با نگاه کارشناسی و با ارائه گزارش های کارشناسی، 
خدمت تصميم گيرنده های رده بــاالی نظام و بدون توجه به هر پدیده غيرکارشناسی، 
دنبال می کنيم. در جلسه هيئت دولت هم موضوع را طرح کردیم و بانک مرکزی از طرف 
رئيس جمهور برای تهيه واکسن از منابع مشخص شده مکلف شد، خوشبختانه پروتکل های 

تزریق واکسن را هم تدوین کرده ایم...«.

 فاز سوم آزمایش واکسن کرونای ایران و کوبا به زودی در هر دو کشور آغاز می شود؛ 
وزیر بهداشت و رئیس انستیتو پاستور درباره این واکسن چه گفته اند؟ 

ایران ۲۰ سال قبل فناوری واکسن هپاتیتB را از کوبا وارد کرده است

واکسن مشترک یک گام تا تایید نهایی
 احضار 5 مدیر به اتهام کوتاهی 

در تأمین آب آشامیدنی  
دادســتــان کرمان گفت: پنج نفر از مدیران آب و 
فاضالب به دليل ترک فعل در تامين آب آشاميدنی 
سالم در جيرفت و عنبرآباد احــضــار شــدنــد. به 
گــزارش فــارس، دادخــدا ســاالری با اشــاره به ورود 
مدعی العموم به موضوع تامين آب آشاميدنی سالم 
در شهرستان های جيرفت و عنبرآباد، گفت: در پی 
گزارش واصله از سازمان اطالعات سپاه مبنی بر ترک 
فعل برخی ازمدیران در موضوع تامين آب آشاميدنی 
سالم در شهرستان های جيرفت و عنبرآباد، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و پنج نفر از 
مدیران استانی و شهرستانی آب و فاضالب احضار 
شدند. وی تاکيد کرد: بنا بر دستورات اکيد ریاست 
قوه قضایيه، از این پس ترک فعل مدیران در انجام 
مسئوليت های قانونی خود به صــورت ویــژه تحت 

تعقيب قرار خواهد گرفت.

وضعیت حج 1۴۰۰ روشن نیست

معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: 
با توجه به این که هنوز تفاهم نامه حج ۱400 با 
عربستان به امضا نرسيده است، نمی توانيم وضعيت 
روشنی درباره آن ترسيم کنيم.   اکبر رضایی اظهار 
کرد: انتظار مــی رود عربستان هرچه زودتــر تاریخ 
مذاکرات حج تمتع سال آینده کشور های اسالمی 
را اعالم کند.درعين حال برنامه ریزی های الزم در 
حوزه مسائل اجرایی را آغاز کرده ایم و آمادگی الزم را 

برای برگزاری حج ۱400 داریم.

ناجا: پولی از جریمه ها به جیب پلیس 
نرفته است

به گفته سخنگوی نيروی انتظامی تاکنون مبلغی 
از جریمه ها برای پليس واریــز نشده است. سردار 
مهدی حاجيان به ميزان گفت: مبالغ تمامی جرایم به 
حساب خزانه دولت واریز می شود و پليس در این باره 
دخالتی ندارد. وی افزود: من اطالع دقيقی از ميزان 
پرداختی های این جرایم ندارم، اما به حساب پليس 
نيز مبلغی واریز نشده است. به نظر می رسد روند 
قانونی این مسئله در حال انجام است، اما مشخص 

نيست به پليس مبلغی پرداخت شود یا خير.

هر دقیقه،   دیگر 6۰ ثانیه نیست!

 طبق تحقيقات دانشمندان از این به بعد هر دقيقه 
59ثانيه است، نه یک دقيقه. به گفته کارشناسان، 
تا پيش از این، حرکت زمين حول محور خود بيش 
از 24 ساعت طــول می کشيد امــا از امسال این 
حرکت کمی آهسته تر از 24 ساعت شده است؛ 
بنابراین  یک شبانه روز ۱.4۶02 ميلی ثانيه کمتر 
از 24 ساعت است و امروزه طول شبانه روز به طور 
متوسط 0.5 ثانيه کمتر از 24 ساعت شده است؛ 
ازهمين رو ممکن است به تدریج در آینده یک دقيقه 
59 ثانيه لحاظ شود.   اگرچه تاکنون این درخواست 
رسمًا صورت نگرفته است، اما از دهه ۷0 ميالدی 
تاکنون کارشناسان برای دقيق ترکردن ساعت های 
هسته ای با گردش واقعی زمين 2۷ بار آن ها را تعدیل 
کرده اند.یورونيوز که این خبر رامنتشر کرده ، نوشته 
است که این مسئله دقيقًا از روز ۱9 جوالی 2020 

آغاز شد.

 افزایش ۲ درصدی جرایم خرد
 در پایتخت

رئيس پليس پایتخت گفت: افزایش جرایم خرد 
نسبت به سال گذشته تنها 2 درصد است.   به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، سردار حسين رحيمی دیروز 
خاطرنشان کرد: افزایش جرایم خرد  نسبت به سال 
گذشته تنها 2 درصد است و این در حالی است که 
کشفيات پليس در این زمينه با رشد 8 درصدی نسبت 

به ميزان مشابه سال قبل همراه بوده است.

 چرا تامین اجتماعی نمی تواند همسان سازی حقوق 
بازنشستگان را اجرایی کند؟

ــا یکی از مــوضــوعــات مهم دربــاره  ــن روزهـ ای
وضعيت حقوق بازنشستگان و نحوه اجرای 
طرح همسان سازی با توجه به الیحه ۱400 
است که ميزان اعتبارات این طرح با اعتراض 
تامين اجتماعی نيز همراه شده است. عضو 
کميسيون اجتماعی مجلس در این باره وضعيت 
صندوق های بازنشستگی را بررسی کرده و  
گفته است: اکثر صندوق های بيمه ای دچار 
ورشکستگی شده اند و به شدت با مشکل مالی 
مواجه هستند و هيچ صندوقی نداریم که بتواند 
روی پای خود بایستد و از طریق مبالغی که 
از افراد تحت پوشش دریافت می کند خود را 

اداره کند.
حسن لطفی ادامه داد: تنها صندوقی که خود را 

اداره می کند، تامين اجتماعی است، اما همان 
مبالغی را که دریافت کرده، هزینه می کند.

ــه در زمينه اداره  وی در بــيــان اشــکــالــی ک
ــود دارد، تصریح  صــنــدوق هــای بيمه ای وج
کــرد: هم اکنون ۱8 صندوق بيمه ای داریم 
که تنها 3 تا از آن ها دارای قانون بوده و سایر 
صندوق ها فاقد قانون هستند و اگر بخواهيم به 
طور جامع به آن ها کمک کنيم باید در گام اول 
اداره صندوق ها را قانونمند کنيم، بنابراین الزم 
است مجلس یک قانون جامع، مانع و شفاف 
برای اداره آن ها تصویب کند. این نماینده مردم 
در مجلس یازدهم، با اشاره به دیگر اشکالی که 
در حوزه اداره صندوق های بيمه ای وجود دارد، 
یادآور شد: متاسفانه پيوسته دولت ها، منابع 

مالی صندوق ها را کاهش داده انــد به همين 
دليل آن ها از ذخيره کافی برای همسان سازی 
تنها صندوق  و  بـــرخـــوردار نيستند  حــقــوق 
بازنشستگی کشوری است که بخش اعظمی 
از منابع مالی آن توسط دولت از محل بودجه 
توانسته  بنابراین  می شود،  تامين  سنواتی 
است همسان سازی حقوق ها را اجرا کند. اما 
صندوق تامين اجتماعی، بودجه دولتی در 
اختيار ندارد و در عمل درآمدش نيز به حدی 
نيست که بتواند همسان سازی حقوق را به طور 
کامل اجرا کند و تنها در اوایل سال که سهامش 
را واگذار کرد از محل فروش آن توانست بخشی 
از همسان سازی را اجرا کند، به همين دليل 
نتيجه مدنظر بازنشستگان حاصل نشد. وی 

تاکيد کرد: اگر سازمان تامين اجتماعی بتواند 
طلب خود را از دولت بگيرد، همچنين بتواند در 
بدنه خود و شرکت های وابسته همچون شستا 
شفاف سازی کند، اجرای همسان سازی حقوق 
برای بازنشستگان تامين اجتماعی قابل اجرا 

خواهد بود.

  مذاکره برای
  خرید واکسن
  کرونا  از چین

هند و روسیه

هادی محمدی - رئيس دفتر رئيس جمهور جزئيات روند پيگيری ها 
برای خرید واکسن کرونا را تشریح کرد. »محمود واعظی« در این باره 
چينی ها  با  کرونا  واکسن  واردات  و  خرید  در  تسهيل  ــرای  »ب گفت: 
در حال مذاکره هستيم که به نظر من این مذاکرات پيشرفت خوبی 
داشته است. همچنين با هند و روسيه نيز در حال مذاکره هستيم. 
که  است  واکسن هایی  جمله  از  کشور  سه  این  توليدی  واکسن های 
هم اکنون در منطقه مورد استفاده قرار می گيرد«. واعظی درباره روند 

دریافت سهميه واکسن ایران از کواکس هم گفت: »سهميه ایران از 
سبد کواکس  ۱۶ ميليون و 800 هزار دوز واکسن است. قسط اول این 
پول را که 52 ميليون یورو بود، پرداخت کرده ایم و مابقی پول نيز در 
موعد مقرر پرداخت خواهد شد. انتخاب نوع واکسن از سبد کواکس بر 
عهده ماست بنابراین کاری که ما تاکنون برای خرید واکسن از سازمان 
بهداشت جهانی و کواکس انجام داده ایم، هيچ تعارضی با نظری که 

مقام معظم رهبری فرمودند، ندارد«.



پدرام شریفی با »بدون همه چیز«  
اثر محسن قرایی و فیلم جاده ای 
»شیرجه بزرگ« اثر کریم لک زاده 
در سی ونهمین جشنواره فجر 
حضور دارد. فیلم قرایی محصول 

سال 99 و »شیرجه بزرگ« محصول 98 است.

سینما و تلویزیون 6

اکبر عبدی به جمع بازیگران 
ــال »دل خــــــوش« بــه  ــ ــری ــ س
ــا  ــدرض ــم ــح ــی م ــ ــردان ــ ــارگ ــ ک
حاجی غالمی اضافه شده و در 
این سریال با فریبا متخصص، 

ویدا جوان و ایرج نوذری همبازی خواهد شد. 
این سریال طنز ویژه شبکه پنج ساخته می شود.

ــدی در فــصــل  ــ ــرم ــ ــم س ــریـ مـ
ــی« به  ــاک ــرخ ــال »زی دوم ســری
کـــارگـــردانـــی جــلــیــل ســامــان 
ایفای نقش خواهد کــرد. این 
ــرده و  خبر را تسنیم منتشر ک

نوشته است که گوهر خیراندیش نیز مانند هادی 
حجازی فر در این فصل حضور نخواهد داشت.

فیلم  در  متقیان  امیرمحمد 
»طبقه یک و نیم« ساخته نوید 
اسماعیلی بازی کرده. او تا به 
حال به عنوان بازیگر و مجری 
ــودک و  ــژه ک در برنامه های وی

نوجوان در کنار داریوش فرضیایی دیده شده و 
این اولین تجربه او در سینماست.

چهره ها و خبر ها

پارسا پیروزفر از یک شنبه هفته 
آینده هرشب ساعت 22، سریال 
»در چشم بــاد« ساخته مسعود 
از شبکه  را  ــی  ــوزان جعفری ج
آی فیلم روی آنتن خواهد داشت. 
این مجموعه آخرین حضور پیروزفر در تلویزیون بود.

آتنه فقیه نصیری امسال با فیلم 
»ماهرخ« به کارگردانی شهرام 
فجر  جشنواره  در  ابراهیمی 
حضور خواهد داشت. او در این 
فیلم گریم متفاوتی دارد و نقش 

بازیگری را ایفا کرده که در شب تولدش، صورتش 
در آتش می سوزد.

سینمای جهان

خبر

پنج شنبه 2۵ دی   1399
30  جمادی االول 1442.شماره 20۵7۵

 مائده کاشیان  

ــرای  ــ ــاوش عــقــدایــی اج ــیـ سـ
سری جدید برنامه »دســت در 
دست« را برعهده گرفته است 
و از امشب ساعت 23:30، با 
ایــن برنامه در شبکه دو دیده 
می شود. سری اول این برنامه گفت وگومحور را 

سلمان فرخنده اجرا می کرد.

امسال در جشنواره فیلم فجر، آثار کمدی سهم 
زیادی در میان فیلم های متقاضی شرکت در 
جشنواره دارند. بعضی از این آثار بازیگرانی 
دارنــد که عــالوه بر فیلم کمدی، با یک یا دو 
فیلم غیرکمدی نیز در جشنواره دیده خواهند 
شد. جمشید هاشم پور، رضا عطاران، پژمان 
جمشیدی،باران کوثری ستاره اسکندری، 
ژاله صامتی و سحر قریشی، هفت بازیگری 
غیرکمدی  و  کمدی  فیلم  دو  با  که  هستند 

قضاوت خواهند شد.

جمشید هاشم پور	 
جمشید هاشم پور کمتر در آثــار کمدی بازی 
کرده، اما سال 98 در کمدی »گیج  گاه« ساخته 
عادل تبریزی و امسال در دو فیلم »شیشلیک« 
ساخته محمدحسین مهدویان و »لب خط« اثر 
علی جــبــارزاده که رگه هایی از کمدی دارد، 
ایفای نقش کرده که از میان آن ها »گیج گاه« 
هستند.  مهم تری  فیلم های  »شیشلیک«  و 
هاشم پور امسال بسیار پرکار بــود و در فیلم 
اجتماعی »برای مرجان« اثر حمید زرگرنژاد نیز 
بازی کرد. »روزششم«و »راند چهارم« نیز از آثار 
جدی هستند که امسال در جشنواره فجر دیده 
می شوند. احتماال این بازیگر در آثــار کمدی 
نیز نقش های جدی را ایفا کرده، اما حضور او با 
6 فیلم و نقش های متنوع در جشنواره، اتفاق 
ویژه ای خواهد بود. باید دید کدام یک از این آثار 

مورد توجه داوران قرار می گیرد.

باران کوثری	 
باران کوثری که جزو بازیگران زن پرکار است، 
امسال هم در جشنواره فجر حضور دارد. او نیز 
سابقه بازی در آثار کمدی را دارد، اما بیشتر 
فیلم های کارنامه او را فیلم های غیرکمدی 
تشکیل داده اند و امسال با دو فیلم »گیج گاه« 
و »بدون همه چیز« کاری از محسن قرایی در 
جشنواره دیده خواهد شد. کوثری در کمدی 
»گیج گاه« برای چندمین بار با حامد بهداد 
همبازی شده و در فیلم قرایی با ستاره هایی 
مانند پرویز پرستویی و هدیه تهرانی همبازی 
بوده است. این دو فیلم فضای بسیار متفاوتی 
دارنــد. قصه کمدی »گیج گاه« در دهــه 70 
روایــت می شود و »بــدون همه چیز« قصه ای 
با مضمون اجتماعی دارد. قــرار بود شهاب 
حسینی در فیلم قرایی بازی کند، اما انصراف 

داد و هادی حجازی فر جایگزین او شد.

رضا عطاران	 
رضا عطاران ستاره پول ساز سینمای ایران در 
فیلم های کمدی متعددی بازی کرده، اما توانایی 
او در بازیگری محدود به آثار کمدی نیست و تا 
به حال ثابت کرده که می تواند از پس بازی در 
نقش های جدی هم برآید. او پیشتر برای بازی 
در فیلم کمدی »طبقه هساث« جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرده، بنابراین 
نشان داده که می تواند بــرای آثــار کمدی هم 
جایزه را از آن خود کند و همین موضوع توجهات 
را به فیلم »شیشلیک« اثر محمدحسین مهدویان 
بیشتر جلب می کند. عطاران امسال در ساخته 
جدید روح ا... حجازی یعنی »روشــن« که یک 
فیلم اجتماعی است نیز بازی کرده و حضور او با 
دو فیلم کامال متفاوت در جشنواره اتفاق جالبی 
خواهد بود. او آخرین بار سال 96 با فیلم کمدی 

»مصادره« در جشنواره دیده شد.

 نیکول کیدمن و خاویر باردم 
در نقش زوج معروف

نیکول کیدمن و خاویر باردم نقش زوج مشهور 
هالیوود را در فیلم تازه آرون سورکین محصول 

استودیوهای آمازون بازی می کنند.
به گزارش صبا، نیکول کیدمن و خاویر باردم در 
حال مذاکره برای حضور در نقش زوج افسانه ای 
هالیوود یعنی لوسیل بال و دسی آرناز هستند. 
عنوان این فیلم که قرار است آرون سورکین آن 
را کارگردانی کند، »ریکاردوس بــودن« است. 
داستان این فیلم در طول یک هفته تولید مجموعه 
تلویزیونی »من عاشق لوسی هستم« رخ می دهد. 
بال و آرناز طی این مدت با چالش هایی مواجه 
می شوند که می تواند به حرفه و ازدواج شان 

پایان دهد.
سورکین در کنار کارگردانی، فیلم نامه این کار 
را برای استودیوهای آمازون خواهد نوشت. آغاز 
تولید این فیلم به دلیل همه گیری کرونا که روند 
فیلم برداری را در آمریکا متوقف کرده، همچنان 

مشخص نیست.
آرون سورکین به تازگی فیلم »محاکمه شیکاگو 
7« را بــرای نتفلیکس ساخته است که از آن به 
عنوان یکی از شانس های اسکار امسال یاد می 
شــود. سورکین بیشتر به دلیل فیلم نامه های 
»شبکه اجتماعی«، »چند مرد خوب« و »مانیبال« 

شناخته می شود.
کیدمن به تازگی در سریال درام HBO با عنوان 
»خنثی سازی« در کنار هیو گرانت بازی کرده 
است. باردم نیز قرار است در فیلم پرسر وصدای 
»تلماسه« ساختی دنی ویلنوو بازی کند، او به 
تازگی در فیلم »جاده های نرفته« سلی پاتر ظاهر 

شده است.

سریال مشترک ایران و هند 
ساخته می شود

سازندگان سریال »سالم بمبئی« به کارگردانی 
قربان محمدپور و محصول مشترک ایران و هند 

وارد مذاکره با بازیگران هندی شدند.
به گزارش مهر، دست اندرکاران سریال »سالم 
بمبئی« که اولین سریال مشترک ایران و هند 
است و در 20 قسمت برای پلتفرم های هند و 
ایران ساخته می شود، با دو بازیگر مطرح هند 
وارد مذاکره شدند. پرتی زینتا که در چندین 
فیلم در نقش اصلی با شاهرخ خان همبازی بوده 
است و زرین خان دو بازیگری هستند که در حال 
مذاکره برای حضور در این سریال هستند. پیش 
از این حضور گلشن گروور بدمن معروف بالیوود 

در این سریال قطعی شده بود.
جواد نوروزبیگی از ایران و شرکت موشن پیکچر 
محمدپور  قربان  سریال  تهیه کنندگان  هند 
هستند که به زبــان انگلیسی و فارسی ساخته 

خواهد شد.
قربان محمدپور پیش از این و در سال 9۴ فیلم 
»سالم بمبئی« را با بازیگرانی چون محمدرضا 
بازیگران  از  برخی  و  بهادری  بنیامین  گلزار، 

سینمای هند ساخته بود.

ژاله صامتی	 
ژاله صامتی بازیگر کمدی نیست، اما به ویژه 
در ســال هــای اخیر نقش هایی در ایــن ژانــر 
ــت. آخرین  ــوده اس ــرده و موفق هم ب ــازی ک ب
نمونه آن هم سریال »زیرخاکی« است که بازی 
بسیار خوبی در آن داشت. او امسال با دو اثر 
متفاوت »شیشلیک« و »حکم تجدیدنظر« در 
جشنواره فجر حضور دارد. اولی در ژانر کمدی 
و ساخته کارگردان توانایی مانند محمدحسین 
مهدویان است و دیگری در ژانر اجتماعی و 
به کارگردانی محمدامین کریم پور، جوانی 
شناخته  اینستاگرامی  چهره  عنوان  به  که 
می شود. باتوجه به بی تجربه بودن کریم پور 
در سینما و عرصه کارگردانی، توقع زیادی از 
»حکم تجدیدنظر« نمی رود، اما ممکن است 
»شیشلیک« با حضور ستاره های کمدی مانند 
رضا عطاران و پژمان جمشیدی، اتفاقات خوبی 

را برای ژاله صامتی رقم بزند.

پژمان جمشیدی	 
پژمان جمشیدی به عنوان بازیگر کمدی شناخته 
ــار غیرکمدی  می شود و نقش هایی که در آث
بازی کرده نیز رگه هایی از کمدی داشته اند، 
ــالوه بر فیلم »شیشلیک« اثر  امــا او امسال ع
محمدحسین مهدویان، با فیلم »خط فرضی« 
ساخته فرنوش صمدی در جشنواره فجر حضور 
خواهد داشت. همبازی شدن جمشیدی با رضا 
عطاران برای اولین بار در »شیشلیک«، این فیلم 
را به یکی از کمدی های کنجکاوی برانگیز تبدیل 
کرده. اولین تجربه کمدی مهدویان نیز یکی دیگر 
از اتفاقات تازه جشنواره است. آخرین تجربه 
غیرکمدی جمشیدی پیش از »خط فرضی«، 
فیلم »سوء تفاهم« است که در سی و ششمین 
جشنواره فجر برای بازی در آن نامزد بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد شد. اکنون باید دید »خط 
فرضی« چه اتفاقی را در سی ونهمین دوره برایش 

رقم خواهد زد.

ستاره اسکندری	 
ستاره اسکندری امسال نسبت به دوره های 
قبل حضور متفاوتی در جشنواره فجر دارد. او 
عالوه بر این که با دو فیلم »قاتل و وحشی« اثر 
حمید نعمت ا... و کمدی »چپ راست« ساخته 
حامد محمدی به عنوان بازیگر در جشنواره 
حاضر است، با اولین ساخته اش »خورشید آن 
ماه« نیز در مقام کارگردان داوری خواهد شد، 
بنابراین عملکرد او در دو ژانر جنایی و کمدی 
و به عنوان فیلم ســاز، زیــر ذره بین مــی رود. 
نقش های اصلی »قــاتــل و وحــشــی« را لیال 
حاتمی و امین حیایی ایفا کرده اند، اما با توجه 
به فضای متفاوت فیلم قطعا ستاره اسکندری 

هم حضور متفاوتی در این اثر داشته. 
تفاوت مهم او با 7 چهره دیگر این است که او 
در کنار ژانر کمدی با ژانر جنایی نیز در سی 
و نهمین دوره جشنواره ملی فیلم فجردیده 

می شود.

سحر قریشی	 
سحر قریشی در طول سال های فعالیت اش 
گیشه   ای  کمدی  ــار  آث در  بیشتر  سینما،  در 
ــرده و در فیلم های غیرکمدی هم،  ــازی ک ب
ــرده اســـت. فیلم  ــک ــژه ای بـــازی ن ــ نــقــش ویـ
»اتومبیل« ساخته علی میری رامشه و کمدی 
»نارگیل« به کارگردانی داود اطیابی، دو فیلم 
از جدیدترین آثــار سحر قریشی هستند که 
امسال در سی ونهمین جشنواره فجر رونمایی 
خواهند شد. »نارگیل« ویژه مخاطب کودک 
و نوجوان ساخته شده و در میان کمدی ها 
رقیبان مهمی دارد. »اتومبیل« هم یک درام 
اجتماعی است که بازیگرانی مانند اکبر عبدی، 
مهدی کوشکی، ارســالن قاسمی و شهرزاد 
کمال زاده در آن حضور داشته اند. با توجه به 
رقبای بسیار قدر و فیلم های سحر قریشی، 
شانس این بازیگر برای موفقیت در این دوره از 

جشنواره اندک است.

بدترین فروش سینمای آمریکا در 40 سال اخیر

رویــتــرز گــزارشــی از آسیب ویـــروس کــرونــا به 
صنعت سینما در سال 2020 در آمریکا و جهان 

ارائه داد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران جــوان، فروش 
فیلم های هالیوودی به دلیل شیوع ویروس 
 80 کــرونــا بــا کاهش چشمگیر و بــی سابقه 
درصدی در گیشه سال 2020 آمریکا روبه رو 

شده است. 
شرکت تحقیقاتی »کام اسکور« روز سه شنبه 
ــه داد  گزارشی از گیشه فیلم در آمریکا  ارائ
و اعــالم کــرد در ســال 2020 فیلم ها در این 
کشور2/2میلیارد دالر فروش داشته اند که 
این رقم در سال 2019، 11/۴ میلیارد دالر 
بود. گیشه آمریکا در سال 2020 کم رونق ترین 
دوره در ۴0 سال اخیر بوده است. پایین ترین 
ــروش سینمای آمریکا به ســال 1981 باز  ف
 918 مــی گــردد که درمجموع تمام فیلم ها 
میلیون دالر فروختند و »سوپرمن 2« با 190 

میلیون دالر پرفروش ترین اثر آن سال بود.
از اوایـــل ســال 2020 و اواســـط مــاه مــارس، 

پاندمی کرونا باعث تعطیلی سینما در سراسر 
ــه همین دلــیــل بــســیــاری از  ــا ب ــد ت جــهــان ش
سینما های کوچک و بزرگ مثل AMC تا مرز 
ورشکستگی پیش بروند. سینما ها در نیویورک 
و لــس آنجلس کــه بــازار هــای اصــلــی آمریکا 
هستند، از زمــان آغــاز کرونا هنوز بازگشایی 

نشده اند.
رویترز همچنین طبق گزارشی که کام اسکور 
ــالم کــرد که اکــران 27۴ فیلم  ارائــه داده اع
مثل  باستر هایی  ــالک  ب جمله  از  سینمایی 
»زمانی برای مردن نیست«، »تاپ گان ماوریک« 
و نهمین قسمت از مجموعه سینمایی »سریع و 

خشن«، به سال 2021 موکول شده است.
به همین دلیل، فیلم سینمایی پلیسی سونی 
به نام »پسران بد تا ابــد« که سال گذشته در 
206 میلیون دالر  ماه ژانویه منتشر شد، با 
پرفروش ترین فیلم در گیشه آمریکای شمالی 
فیلم   2019 ســال  در  ــود.  ــی ش م محسوب 
»انتقام جویان: پایان بــازی« با 8۵8 میلیون 

دالر پرفروش ترین فیلم سال شد.

 پخش مناظره آیت ا... مصباح  با احسان طبری در رادیو گفت وگو
نخستین  بـــرای  گفت وگو  ــی  ــوی رادی شبکه 
بــار، مناظره های مرحوم عالمه محمدتقی 
مــصــبــاح یــزدی بــا نمایندگان جــریــان هــای 

الحادی- مارکسیستی را پخش می کند.
به گــزارش فــارس، مناظره های یادشده که 
با عنوان »بحث آزاد« در سال های نخست 
پیروزی انقالب اسالمی ضبط و از سیمای 
ــی ایـــران پخش شــد، در  ــالم جــمــهــوری اس
ــت ا...  آی برگیرنده مناظره مرحوم حضرت 
عالمه محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم 
سروش با احسان طبری نماینده حزب توده 
و فرخ نگهدار نماینده و عضو شورای مرکزی 

سازمان فداییان خلق )اکثریت( است.
موضوع اصلی مناظره ها »مقایسه جهان بینی 
مادی و الهی« است. بازپخش این مناظره ها، 
از رادیو گفت وگو، با انگیزه درگذشت و تکریم 
مقام و مجاهدت علمی حضرت آیت ا... عالمه 
ــزدی، آشنایی بیشتر مخاطبان با  مصباح ی
دیدگاه های آن فیلسوف برجسته و نیز درک 
بهتر منطق و استدالل قوی و متقن اسالم در 
برابر جریان ها و نحله های الحادی و مادی 
و در نهایت حصول شناخت و درکی عمیق و 
بنیادین از گفتمان و مکتب انقالب اسالمی 

صورت می گیرد.

ایــن مناظره ها که در هفت شب متوالی از 
رادیو گفت وگو پخش خواهد شد ،بدون جرح 
و تعدیل روی آنتن خواهد رفت. برای رعایت 
امانت، از حذف کلمه »بینندگان« نیز پرهیز 

شده است تا اصالت مناظره ها حفظ شود.
یکی از دالیل اهمیت مناظره های یادشده، 
ایــن اســت که احسان طبری نماینده حزب 
تـــوده کــه روزگــــاری بــه عــنــوان بـــزرگ ترین 
نظریه پردازمکتب مارکسیسم در ایران شناخته 
می شد، سال ها پس از مناظره، کتاب »کژراه« 
را می نویسد و در آن به صراحت به باطل بودن 

نظریه های مارکسیستی اعتراف می کند.

ــژه پــخــش مناظره  بــرنــامــه »بــحــث آزاد« ویـ
ــت ا... عــالمــه محمدتقی  ــای حــضــرت آی ه
مــصــبــاح یــزدی بــا نمایندگان جــریــان های 
 2۴ الــحــادی- مارکسیستی از چهارشنبه 
ــدت هفت شــب و در 120 دقیقه  دی بــه م
مخاطبان  ــی رود.  مـ آنتن  روی   22 ساعت 
می توانند از طریق موج اف ام ردیف 103/۵ 
مگاهرتز، نصب برنامه کاربردی ایران صدا از 
طریق تلفن همراه و تارنمای شبکه به نشانی 
radiogoftogoo.ir شنونده برنامه باشند 
 و اخبار مربوط به این برنامه ها را مالحظه 

کنند.
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گزارش ویژه

 شکار بومیان استرالیایی
 یک تفریح سالم انگلیسی!

حالجیان - هرچند ادعای کشورهای اروپایی 
در دفاع از حقوق بشر، به کمک قدرت رسانه ها، 
گوش فلک را کر کرده؛ اما ناگفته پیداست که 
لکه ننگ جنایت هایشان هرگز از دامــن تاریخ 
پاک نخواهد شد. در این بین، نام انگلستان، 
دست کم در سده های اخیر، با استعمار پیوندی 
ناگسستنی پیدا کرده است. انگلیسی ها جنایتی 
دهشناک و فجیع را در حق بومیان استرالیا، 
طی سال های اولیه قرن 19 مرتکب شدند. در 
یکی از این جنایات، که در سال 1803 میالدی 
اتفاق افتاد، 24 انگلیسی بومیان استرالیایی 
را که به صورت تصادفی سر راه آن ها قرار گرفته 
بودند، به قتل رساندند و سپس به زنــان آن ها 
تجاوز کردند و بعد، آن زنــان بخت برگشته را 
مجبور کردند که سر همسرانشان را به گردن 
بیاویزند. واکنش حکومت انگلیسی استرالیا به 
این جنایت تکان دهنده، »هیچ« بود! چندی بعد، 
در سال 1829، گونه ای وحشتناک تر از شقاوت 
انگلیسی بروز و ظهور پیدا کرد؛ آن ها برای شکار 
هر بومی، پنج دالر جایزه تعیین کردند تا بتوانند 
ــی مدنظر خود  ــا را از اراض به ایــن طریق، آن ه
دور کنند. انگلیسی ها تعدادی از جنایتکاران 
حرفه ای را از زنــدان آزاد و بــرای این کار اجیر 
کردند. »رابــرت منلی لیون«، یکی از نخستین 
حامیان بومی های استرالیایی، در تحقیقات خود 
به این نتیجه رسید که »سربازان بریتانیا، شکار 
بومیان را همچون شکار کانگورو، یک ورزش سالم 
تلقی می کنند!« در همین ســال، انگلیسی ها 
با تشکیل لشکری متشکل از پنج هزار سرباز، 
ــدن بومیان به مناطق کوچک اقــدام  بــرای ران
کردند؛ حاصل فعالیت این لشکر، کاهش تعداد 
بومی های استرالیایی از حدود 20 هزارنفر، به 
300 نفر بود؛ آن هم پس چند هفته آدمکشی! 
جالب است بدانید دولت بریتانیا که مدعی است 
در موضوع توجه به حقوق بشر سابقه ای بسیار 
طوالنی دارد، طی دو قرن، جمعیت بومی ها را از 
750 هزار به 30 هزار نفر رساند؛ این آماری است 
که در سال 1911 منتشر شد. یکی از سیاه ترین 
بخش های گــزارش هــای موجود در این زمینه 
مربوط به کشته شدن کودکان به دست والدین، 
برای اسیر نشدن آن ها به دست انگلیسی هاست. 

 روزی که خرس
رئیس باغ وحش تبریز را خورد!

برخی حوادث هستند که در خاطره تاریخی مردم 
باقی می مانند؛ اتفاقاتی که مصیبت آن ها یا نحوه 
وقوعشان، بسیار عجیب و غیرمنتظره است. روز 
26 دی ماه سال 1349، حدود 50 سال قبل 
بود که خبری در فضای رسانه ای ایران منتشر 
شد؛ »عبدالحسین عزیز عرب«، مدیر باغ وحش 
شهرداری تبریز، به وسیله خرس این باغ وحش به 
قتل رسید!  آقای عزیزعرب، فقط 40 سال داشت 
و از بد روزگار، هنگامی که مسئول رسیدگی به 
خرس ها مرخصی رفته بود، هوس کرد خودش به 
امور خرس های عظیم الجثه باغ وحش رسیدگی 
کند. او شخصًا به اتاق نگهداری حیوانات رفته بود 
و خیلی طبیعی و راحت، جلوی جانوران وحشی 
غذا می ریخت، بدون این که آداب و مقررات این 
کار را رعایت کند. به دلیل نامعلوم، خرس از 
حضور عبدالحسین خان به شدت عصبی شد و 
به سمت او حمله کرد. مدیر باغ وحش کوشید 
که با این حیوان وحشی مقابله کند؛ اما در نهایت 
کاری از پیش نبرد و صحنه ای به وجود آمد که 
بی شباهت به صحنه هجوم خرس به »لئوناردو 
دی کاپریو« در فیلم »از گور برخاسته« نبود. نکته 
ظریف این ماجرا، واکنش کارگران باغ وحش 
 است؛ آن ها که سخت وحشت کرده بودند، به 
جای کمک کردن و تالش بــرای نجات مدیر از 
چنگ خرس، به کالنتری شماره دو تبریز زنگ 
زدند تا بیایند و خرس را بکشند! البته تا موقعی 
پیکر مدیر  پاسبان ها سر رسیدند، خــرس  که 
بخت برگشته را پاره پاره کرده و بخشی از آن را 
خورده بود! مرحوم عزیزعرب، سه سال قبل از این 
حادثه و زمانی که فیلم پویانمایی »پسر جنگل« 
در ایــران اکــران شد، به فکر خرید خرس برای 
باغ وحش افتاد و قاتل خودش را خریداری کرد 
و به تبریز آورد؛ به هر حال، »چرخ بازیگر از این 

بازیچه ها بسیار دارد«!

آلمانی ها؛ قاتالن امپراتوری روم!

مشهور است که اقدام »کنستانتین«امپراتور روم 
در قرن سوم میالدی، برای انتقال پایتخت به شهر 
»کنستانتینوپل«، جایی که امروزه به »استانبول« 
معروف است، باعث دوپاره شدن امپراتوری روم 
شد و در پی آن، روم غربی و روم شرقی یا بیزانس 
ظهور کردند. روم شرقی تا سال 1453 میالدی 
دوام آورد، امــا فرجام روم غــربــی، بسیار تلخ و 
ناگوار بود. با انتقال قدرت حقیقی به بیزانس، 
ژنرال هایی در روم غربی به قدرت رسیدند که 
نژادی غیررومی داشتند؛ آن ها عمومًا افرادی از 
قبایل ژرمن بودند؛ گروهی که به لحاظ نژادی، 
اعقاب آلمانی های امــروز محسوب می شوند. 
حضور پرقدرت ژرمن ها در روم، شرایط را برای 
سقوط سریع آن فراهم آورد. مدتی بعد، هجوم 
هون ها به فرماندهی آتیال، شرایط را دشوارتر 
کرد و روم غربی را در جنگ و خونریزی فرو برد. 
در 23 اوت سال 476 میالدی، »ادواکر«، رئیس 
یک قبیله ژرمن و از درباریان سابق آتیال، توانست 
بر شهر رم استیال پیدا کند. به این ترتیب، اقوام 
ــا که در فرهنگ رومــی به »بربرها«  شمال اروپ
معروف بودند، بر سراسر امپراتوری در حال 
اضمحالل روم غربی مسلط شدند؛ ارتش از هم 
فروپاشید و اقتصاد در بدترین شرایط قرار گرفت. 
راه های بازرگانی به کلی ناامن و قتل و غارت به 
خبر روزانــه و همیشگی امپراتوری تبدیل شد. 
در این شرایط، صاحبان ِحــَرف و صنایع و نیز، 
اندیشمندان و متفکران رومی، دست به مهاجرتی 
گسترده زدند و به دربار بیزانس که به خوبی در 
برابر مهاجمان پایداری می کرد، پناه بردند. به 
این ترتیب، روم غربی با دنیای متمدن وداع گفت 
و برای همیشه از صفحه تاریخ محو شد. بعدها با 
قدرت گرفتن پاپ ها در شهر ُرم، این شهر توانست 
مرکزیت خود را در جهان مسیحیت حفظ کند، اما 
دیگر از اقتدار سیاسی و نظامی امپراتوری روم در 

اروپای غربی خبری نبود. 

ــری – تکرار سرنوشت  جــواد نوائیان رودس
رضاشاه در پایان کار فرزندش، محمدرضا پهلوی، 
یکی از عبرت های بزرگ تاریخ است. ما معمواًل 
عادت کرده ایم که وقایع تاریخی را به صورت 
مجزا و فارغ از شباهت آن ها با رویدادهای مشابه، 
بررسی کنیم؛ درحالی که این مقایسه می تواند 
ریشه های تاریخی رقم خوردن یک رویداد را بهتر 
و بیشتر نمایان کند. فردا، سالروز یکی از سه فرار 
بزرگی است که در دوران استیالی پهلوی ها بر 
ایران رقم خورد؛ 26 دی ماه سال 1357 بود که 
محمدرضا پهلوی، در پی اوج گرفتن اعتراضات 
مردمی و وحشت از پیروزی انقالب، از کشور 
گریخت و پس از چند سال دربه دری، مانند پدرش 
و در غربت، اسیر مرگ شد. در این نوشتار کوتاه، 
بنا نداریم درباره چرایی و چگونگی این فرارها 
صحبت کنیم؛ موضوع موردتوجه ما واکنش های 
مردمی به این فرارهاست؛ این که چرا پس از 
گریختن پدر و پسر، مردم جشن گرفتند و این 

اتفاق را برای خودشان پیروزی بزرگ دانستند؟

فرار قزاق	 
با ورود متفقین به ایران و نزدیک شدن نیروهای 
شوروی به تهران، رضاشاه تصمیم به فرار گرفت. 
او حاال باید خیلی سریع ایران را ترک می کرد. 
وقتی در 25 شهریورماه 1320، رضاشاه آماده 
حرکت به سمت اصفهان و سپس بندرعباس 
شد، تا از آن جا ایران را ترک کند، هیچ کس از 
رفتن او متأثر نشد. او در میان مردم جایگاهی 
نداشت. »یرواند آبراهامیان« در کتاب »ایران 
بین دو انقالب« می نویسد:»وابسته مطبوعاتی 
انگلیس در تهران نیز چنین گزارش می دهد: 
اکثریت وسیع مردم از شاه متنفرند و از هرگونه 
تغییری استقبال خواهند کرد ... به نظر می رسد 
ــردم، حتی گسترش جنگ در ایران  که این م
را به بقای رژیــم حاضر ترجیح خواهند داد«. 
خودروی حامل رضاشاه به راه افتاد تا او را هرچه 
آوری«  »پیتر  برساند.  بندرعباس  به  سریع تر 
می نویسد:»هنگامی که رضاشاه از جاده یزد و 
کرمان می گذشت، برای آخرین بار شهرهای 
کشور خود را دید که سلطنت او، ُگلی به سر 
آن ها نزده بود، شهرهایی که مردم آن جا از فرط 
گرسنگی، در آستانه مرگ بودند.« رضاشاه در 
چهارم مــرداد سال 1323، در ژوهانسبورگ 
درگذشت؛ »آبراهامیان« به نقل از سفیر آمریکا، 
در کتاب خود می نویسد:»مرگ وی]رضاخان[ 
در تبعید که در سال های پادشاهی، به مستبدی 
حریص، بی رحم و مرموز تبدیل شده بود، کسی 
را متأسف و متأثر نکرد.« نفرت عمومی از رضاشاه 
به قدری بود که جنازه وی را تا سال 1329، یعنی 
شش سال بعد از مــرگ، از ترس واکنش های 

مردمی، به ایران نیاوردند. حتی بعد از آوردن 
جنازه نیز، بر سر مراسم تشییع و تکفین، دچار 
دردسرهای فراوانی شدند؛ هیچ کدام از علمای 
شناخته شده، حاضر نشدند بر پیکر قزاق پیر نماز 
بخوانند و مردم نیز، از برگزاری این مراسم، منزجر 

و بیزار بودند.

فرار پسر	 
محمدرضا پهلوی، در کارنامه سیاسی خود دو 
فرار بزرگ دارد؛ فرار نخست وی در مردادماه 
1332 رقم خــورد و با کودتای آمریکایی 28 
مرداد، به بازگشت وی انجامید. فرار دوم، در 26 
دی ماه سال 1357 و در پی اوج گیری اعتراضات 
مردمی اتفاق افتاد؛ فراری که فرجامش، مرگ در 
غربت بود. در هر دو فرار، واکنشی که مردم به گریز 
وی نشان دادند، تفاوتی با رفتارشان پس از فرار 
رضاشاه و مرگ او نداشت. شادی مردم از فرار دوم 
شاه، در قالب اسناد تصویری و مکتوب متعدد، 

جراید پرشمار و تاریخ شفاهی پر و پیمانی که از این 
دوره باقی است، انعکاس دارد. محمدرضا پهلوی 
با همان واکنشی از سوی مردم روبــه رو شد که 
پدرش آن را تجربه کرده بود. خیابان های تهران، 
پس از فرار شاه، یک پارچه جشن و شادمانی بود 
و اغلب مردم، صفحه نخست روزنامه های کشور 
را، با تیتر درشت »شاه رفت« در دست داشتند و 
اظهار مسّرت می کردند. چنان که سفیر آمریکا 
می گوید:»جریان عزیمت شاه، بعدازظهر همان 
روز از رادیو و تلویزیون ایران پخش شد و ساعتی 
بعد، شهر تهران را غوغا و هیجان بی سابقه ای 
فراگرفت. کامیون ها مردان جوان را سوار کرده و 
در خیابان تخت جمشید پیاده می کردند. جشن 
رفتن شاه با حرکت دسته های تظاهرکننده در 
خیابان ها و صدای بوق خودرو ها و روشن کردن 
چراغ ها، سه یا چهار ساعت ادامــه یافت.« این 
»جشن خودجوش«، آن قدر بزرگ بود که رابرت 
هایزر، ژنرال آمریکایی که برای سازمان دادن 

کودتا به ایران فرستاده شده بود، آن را »حادثه ای  
غیرقابل توصیف« خواند و آنتونی پارسونز، سفیر 
انگلیس در ایران، در خاطرات خود اذعان کرد 
که هرگز چنین منظره ای را به چشم ندیده است. 
روزنامه کیهان روز بعد از فرار شاه، در گزارشی 
تفصیلی از جشن چهارمیلیون نفره مردم تهران 
به مناسبت این فرار خبر داد و روزنامه اطالعات 
گزارش کرد: »بعد از شنیدن عزیمت شاه، همه 
اتومبیل ها، بدون استثنا، حتی کامیون های 
ارتشی و پلیس، چراغ های خود را روشن کردند 
و کاروان های شادی در خیابان های پایتخت به 
حرکت درآمد ... مردم در بسیاری از میادین، 
مجسمه های شاه را پایین کشیدند، ازجمله 
در میدان راه آهــن، توپخانه، 24 اسفند، فلکه 
تظاهرات،  عظیم ترین  طی  تهرانپارس،  اول 
مجسمه های شاه پایین کشیده شد و در میدان 
به  را که  ــردم مجسمه ای  م نیز،  مخبرالدوله 
خاطر کودتای 28 مرداد نصب شده بود، پایین 

کشیدند.«

چرا چنین شد؟	 
این دو واکنش یکسان که در دو وضعیت متفاوت 
رقم خورد، شایسته مداقه و بررسی جدی است. 
واقعیت تشابه این دو رفتار عمومی نسبت به پدر 
و پسر را نمی توان در یک عامل خالصه کرد. رژیم 
پهلوی فاقد پایگاه مردمی و مشروعیت موردنیاز 
برای بقا بود. پهلوی ها رسیدنشان به قدرت را 
مدیون خارجی ها بودند؛ این که آن ها در شرایط 
اضطراری و در بحران های شدید، خود را ناگزیر 
از فــرار و پناه بردن به دولت های استعمارگر 
همین  مــؤیــد   می دانستند،  امپریالیست  و 
مسئله  اســت. شاید بتوان بحران مشروعیت 
پهلوی ها  که  دانست  چالشی  عمیق ترین  را 
طی 53 سال حکومتشان با آن روبه رو بودند. 
این چالش بسیار مهم، با توسعه ناهمگونی که 
هم در دوره پدر و هم در دوره پسر دنبال شد و 
با چاشنی دیکتاتوری و استبدادی - که آن را 
به فضیحت بارترین شکل ممکن، بی ریخت و 
بی پایه نشان می داد - همراه بود، تکمیل شد. 
رضاشاه و پسرش، فاصله عمیقی از جامعه ایران 
و بی اعتنایی شدیدی به باورها و خواسته های 
مــردم داشتند؛ با وجــود ایــن، به دلیل رویکرد 
مستبدانه، قادر نبودند عمق این فاجعه را درک 
کنند. طبیعی است که این بیگانگی نسبت به 
ملت، باعث بی اعتمادی متقابل میان آن ها 
ــردم می شد و ارتــکــاب جنایات پرشمار و  و م
بازی کردن در زمین قدرت هایی که از نظر مردم 
ایــران، منفور، غاصب و استعمارگر بودند، بر 
نفرت عمومی و بی اعتمادی مردم نسبت به شاه، 

به شدت دامن می زد.

نوائیان - دیروز در همین صفحه، چند گزارش 
از خراسان هفت دهه  قبل را برایتان بازگو کردم 
و البته از شما خوانندگان دوست داشتنی 
ــاره فرجام این  خواستم که اگر اطالعی درب
گزارش ها دارید، در اختیار روزنامه خراسان 
بگذارید. یکی از این گــزارش  هــا، مربوط به 
کودکی دوساله به نام »اسد« بود؛ کودکی که 
طبق آگهی پدرش، محمود اهرابی، دو روزی 
بود که از وی بی خبر بودند. اجازه بدهید عین 

متنی را که دیروز منتشر شد، با هم مرور کنیم:
»شهریورماه ســال 1332 بــود که خبر 
گم شدن اسد کوچولو در روزنامه خراسان 
منتشر شد؛ کودکی دوساله که از مقابل 
منزل پــدرش، محمود اهرابی، در فلکه 
جنوبی، ابتدای خیابان امام رضا)ع( فعلی، 
ربوده شده بود. این آگهی در 25 شهریور 
1332 در روزنامه خراسان منتشر شد. 
ــای اهرابی  راستش نمی دانیم که آیــا آق
فرزندش را یافت یا نه؟ اگر شما خبری 
داریــد، به ما اطالع دهید؛ اگر اسد زنده 

باشد، االن 69 ساله است!«

تکمیل خبر	 
الیاس  آقـــای  خبر،  انتشار  از  بعد  ساعاتی 

محمدیان اهرابی، نوه مرحوم محمود اهرابی 
با ما تماس گرفت و خبری را که 67 سال قبل 
در روزنامه خراسان منتشر شده بود، کامل 
کرد؛ خبری که البته بسیار تلخ و ناگوار است؛ 
اسد کوچولو در جوی آب غرق شده بود و پیکر 
بی جان او را یک روز بعد از انتشار این آگهی 
یافتند. طبق اطالعاتی که آقای الیاس اهرابی 
در اختیار ما قرار داد، »اسد« نخستین فرزند 
حاج محمود اهرابی بود و او در آن زمان، فرزند 
دیگری نداشت. حاج محمود، مانند پدرش 
حاج محمد اهرابی، به شغل مسافرخانه داری 
در اطراف حرم مطهر مشغول بود. او و همسرش، 
خانم منصوره داودزاده که حاال سال هاست 
مانند شوهرش به رحمت خدا رفته ، در آن زمان 
تازه ازدواج کرده بودند و طبعًا، این اتفاق ناگوار 
بــرای آن هــا بسیار تلخ بــود؛ طــوری که تلخی 
آن را تا هنگام درگذشت از یاد نبردند. با این 
حال، جراحت محنتی که با درگذشت غم انگیز 
»اسد« به خانواده حاج محمود اهرابی وارد شد، 
طی سال های بعد، با والدت پنج فرزند التیام 
یافت؛ حسین، محمد، حسن، محسن و فرشته، 
کودکانی بودند که سکوت خانه حاج محمود را 
شکستند و او و همسرش را به زندگی امیدوار 
کردند. طبق روایتی که الیاس اهرابی، درباره 

درگذشت عموی نادیده اش نقل کرد، پیکر 
آن کــودک را در گورستان گلشور، جایی در 
شمال شرقی مشهد که امروزه به پارکی وسیع 
تبدیل شده است، دفن کردند. حاج محمود 
اهرابی که عکسی نه چندان با کیفیت از او 
باقی است و در این گزارش مالحظه می کنید، 
در سال 1352، 20 سال بعد از ماجرای تلخ 
درگذشت »اسد«، بر اثر سکته قلبی دارفانی را 
وداع گفت، اما همسرش، منصوره خانم، آن قدر 
عمر کرد که نوه هایش را ببیند و از بودن با آن ها 
لذت ببرد؛ او در سال 1379، حدود 20 سال 

پیش، درگذشت. 

26 دی ماه 1357؛ تجمع مردم برای برپایی مراسم جشن ، پس از انتشار خبر فرار شاه

کامل شدن خبر روزنامه خراسان پس از 67 سال

»اسد کوچولو« در جوی آب خفه شد

تصویری از زنده یاد محمود اهرابی ، پدر اسد که 

توسط خانواده اهرابی در اختیار روزنامه قرار گرفت

»دوشان تپه«؛ ییالقی پر از خاطرات سیاسی!

دوشــان تــپــه، ییالقی در 
قسمت شرقی تهران قدیم قاب تاریخ

بود که امروزه به بخشی از 
پایتخت ایران تبدیل شده است. »دوشان« 
در زبان ترکی، »خرگوش« معنا می شود؛ 
بنابراین اگر بخواهیم نام فارسی این محل 
را بگوییم، »تپه خرگوش« ترجمه دقیقی 
است. این مکان، محل احداث قصرهای 

مجلل در دوره قاجاریه بــود؛ مکانی که 
شاهان این دودمـــان، بــرای استراحت و 
عیش و نوش از آن استفاده می کردند و 
البته، تصمیمات سیاسی خطرناکی را هم 
ــت که  ــ ــل اس ــق ــد. ن ــن ــت ــرف ــی گ در آن م
محمدعلی شاه هنگام عزیمت به دوشان تپه 
هدف گلوله تروریست ها قرار گرفت و جان 
به دربرد؛ اتفاقی که باعث شد او فرمان به 

توپ بستن مجلس شــورای ملی را صادر 
ــرات نــاصــرالــدیــن شــاه و  ــاط کــنــد. در خ
مظفرالدین شاه، بارها به دوشان تپه و اقامت 
در آن اشاره شده است. از طرفی این ییالق، 
محل جلسات بسیار مهم سیاسی در این 
دوره هم بوده است. در قاب تاریخ امروز، 
تصویری از دوشان تپه را می بینید که اواخر 

دوره قاجار برداشته شده است. 

تاریخ جهان 

یک شنبه، 30 جمادی الثانی 1306 * - 
صبح برخاستیم، رخت پوشیده و سوار شدیم. 
عزیزالسلطان هم با اتباعش ســوار شدند و 
عقب سر ما می آمدند. امین السلطان هم بود. 
می خواهیم برویم به قلعه ای که در دهنه دره 
ساخته اند. خیلی قدیمی است و معلوم نیست 
کی ساخته؟ یک فرسنگ و نیم راه رفتیم. 
عزیزالسلطان دائمًا عقب می ماند. رسیدیم به 
رودخانه بزرگ در ُبن کوه؛ خیلی آب داشت. 
یک دفعه زدیم به آب که برویم آن طرف قلعه را 
ببینیم. قلعه خرابه است؛ چیز غریبی است. هر 
خشتی که کار کرده اند به قدر یک آجر نظامی 
است. اسم قلعه استاد ُحُلم است؛ نمی دانیم 
کی بوده؛ اما به نظر ما این  جا بی شباهت به 
قلعه جنیان نیست. قدری داخل قلعه گردش 
کردیم. دوباره به آب زدیم و آمدیم این طرف. 
آب رودخانه خیلی زیاد است. عزیزالسلطان 
می خواست بیاید ایــن طــرف؛ مانع شدیم. 
اصرار کرد. به امین السلطان گفتیم او را ببرد. 
خود پدرسوخته اش هم از آب می ترسید، زود 

عزیزالسلطان را برد. باد پر 
زوری گرفت، خاک بلند 

شد و رفت توی چشم ما. 
گفتیم بــرگــردیــم بــرای 

ناهار. روز خوبی بود.
*13 اسفند 1267

 

بازدید از قلعه جنیان!اندر احواالت قبله عالم 

ّ



سرگرمی پنج شنبه 2۵ دی   ۸1399
30  جمادی االول 1442.شماره 20۵7۵

تست هوش هوش منطقی

با توجه به منطق موجود در شکل، به جای 
عالمت سوال، کدام گزینه را قرار می دهید؟
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هوش منطقی : 

جواب گزینه )ج( است. در هر شکل، عدد وسط به صورت زیر به دست می آید. حاصل 
جمع دو عدد پایین را از حاصل جمع دو عدد باالی شکل، کم می کنیم.

تست هوش: 

گزینه یک . در هر ردیف، کاشی وسط حاصل روی هم قرار گرفتن کاشی های چپ 
و راست )در همان ردیف است( به طوری که اجتماع نقاط سیاه اتفاق می افتد.

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز ۵ 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

بازی با کلمات:
 ممکن اســـت تــعــداد کلمات 
بــیــشــتــری از آن چــه بــرایــتــان 
نوشته ایم به دست آوریــد ما در 
این جا فقط به تعدادی از آن ها 

اشاره کرده ایم.
سه حرفی: ابر، آرا، آری، بار، بنا، 

ربا، ریا، نای، یار و ...
چهار حرفی: آبان، انار، انبر و ...

پنج حرفی: ایران، باران، انبار، 
نایاب و ...

شش حرفی: انباری و بارانی

 با توجه به رابطه بین اعداد در شکل باال به جای 
عالمت سوال، عدد مناسب را 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.

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد شما می توانید تعداد اعداد 
مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید همچنین مشخص می شود که چه تعداد 
از آن اعداد در جای درست قرار دارند که شما را می تواند به پاسخ نزدیک تر کند. 
به طور مثال در سطر دوم مشخص است که هیچ عددی در این سطر با پاسخ یکی 
نیست پس در تمامی سطرها این اعداد حذف می شوند و با حذف این اعداد در 
سطرسوم دو عدد درست که جایگاه شان هم در پاسخ صحیح است به دست می 

آید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.

اختالف تصاویر:

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

خفن استریپ: جلیقه

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این 2 تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

شرح در متن

حل جدول:
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بازی ریاضی:
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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث
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هشدارهای انتظامی

  مأموران قبل از مراجعه به منزل شهروندان، به 
کالنتری محل اطالع می دهند که برای بازرسی به 
حوزه  استحفاظی آن ها می روند بنابراین اگر اعضای 
خانواده و نزدیکان شما پرونده ای در مراجع قضایی 
ندارند و به طور کلی اصل موضوع برایتان مبهم بود، 
از کالنتری محل و پلیس 110 استعالم کنید. در 
صورت ممانعت این افراد از تماس شما، به مأمور 

 بودن آن ها شک کنید.
  در صورت پیشنهاد مأموران برای مراجعه به 
کالنتری، خودتان پشت فرمان بنشینید و هرگز 
ــرار ندهید.  ــان ق خـــودروی خــود را در اختیار آن
همچنین سعی کنید شماره  پالک خودروی آن ها را 
به فرد دیگری اعالم کنید تا در صورت بروز هرگونه 

اتفاق، امکان ردیابی این افراد وجود داشته باشد.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ماجرای عروس چشم انتظار!

همه اقوام و فامیل بعد از صرف شام در تاالر منتظر 
بودند تا داماد از راه برسد و مرا در میان هیاهو و پایکوبی 
همراه با جشن و شادی به منزل مشترک مان ببرد. من 
هم در حالی که لباس زیبای عروسی را به تن داشتم، 
در گوشه تاالر چشم به در دوخته بودم اما آن شب داماد 
نیامد و ... زن 19ساله با بیان این که اختالفات من و 
همسرم از همان شب عروسی آغاز شد، درباره ماجرای 
شکایت از همسرش به کارشناس اجتماعی کالنتری 
سپاد مشهد گفت: شش سال قبل وقتی از مدرسه به 
خانه رسیدم، عروسک پارچه ای ام را در آغوش گرفتم 
و به خانه همسایه رفتم تا مثل همیشه خاله بازی کنیم 
و سپس تکالیف مدرسه را انجام بدهیم اما در حالی 
که سرگرم بازی بودیم، مادرم با عجله به خانه همسایه 
آمد، دستم را گرفت و مرا به خانه برد. او بالفاصله 
پیراهن گلدارم را از بقچه لباس ها بیرون کشید و در 
حالی که توصیه می کرد حرف اضافی نزنم، مرا برای 
مراسم خواستگاری آماده کرد. آن شب خانواده دایی 
ام که ساکن روستا بودند، به خواستگاری من آمدند و 
با پدر و مادرم صحبت کردند. هفته بعد هم من و »مراد« 
پای سفره عقد نشستیم و با یکدیگر نامزد شدیم. با آن 
که نامزدی ما چهار سال طول کشید اما هیچ وقت 
نتوانستم عشق واقعی مراد را در دلم جای بدهم چون 
او دست بزن داشت و به خاطر هر چیز بی اهمیتی مرا 
کتک می زد. تا جایی که دوست داشتم هیچ وقت در 
کنارش نباشم. با آن که من هیچ گاه از کتک کاری 
های مراد چیزی به خانواده ام نمی گفتم اما او مدام به 
مادر و برادرم زنگ می زد که بیایید دخترتان را ببرید، 
من او را نمی خواهم! ولی هر بار خانواده ام کوتاه می 
آمدند. چند بار قصد داشتم از او طالق بگیرم ولی با 
وساطت بزرگ ترها منصرف می شدم و آشتی می 
کردم تا این که باالخره قرار شد بعد از گذشت چهار 
سال زندگی مشترک مان را شروع کنیم. قرار بر این 
شد که خانواده داماد مراسمی را در روستا برگزار 
کنند و ما هم جشن عروسی را در یکی از تاالرهای 
شهر برپا کنیم. آن شب همه خوشحال بودند و به 
رقص و پایکوبی پرداختند تا این که بعد از صرف شام 
پدرم با داماد تماس گرفت و گفت: ساعت از 12نیمه 
شب گذشته است و ما باید تاالر را تخلیه کنیم. ولی 
مراد مدعی بود مهمان های آن ها در روستا هنوز شام 
نخورده اند! پدرم مدام با داماد و خانواده اش تماس 
می گرفت ولی آن ها در حالی بی خیال بودند که من 
در گوشه سالن چشم به انتظار مانده بودم و مهمان ها 
با آبروریزی تاالر را ترک کردند.  باالخره حدود ساعت 
2بامداد سوار خودرو شدم و با لباس عروسی به خانه 
پدرم بازگشتم. مادرم گریه می کرد و پدرم از شدت 
خشم قدم می زد. یک ساعت بعد از این ماجرا، مراد 
به منزل ما آمد ولی پدرم اجازه نداد با او بروم. خالصه 
بعد از گذشت یک هفته از این عروسی تاسف بار و با 
وساطت بزرگ ترهای فامیل به خانه همسرم رفتم 
تا زندگی مشترک مان را آغاز کنیم ولی با رفتارهای 
کودکانه همسرم اختالفات ما شدت گرفت. او همواره 
مرا با شکنجه های روحی و روانی آزار می دهد. گاهی 
با کتک کاری مرا از خانه بیرون می کند و به در منزل 
قفل دیگری می زند. سال گذشته به خاطر همین 
رفتارها جنینم سقط شد و اکنون که دوباره باردار شده 
ام، او نه تنها مدارک پزشکی مرا نمی دهد، بلکه مدام 
تهدیدم می کند که باید نوزادم را بعد از تولد تحویل آن 
ها بدهم و ... این جمالت حالم را دگرگون می کند 
به طوری که مدتی است به خاطر شرایط بد روحی 
زیر نظر پزشک قرار دارم و نمی دانم با این رفتارها 
چگونه کنار بیایم. مگر می شود نوزادی را بعد از تولد از 
مادرش جدا کرد و به فرد دیگری سپرد؟... اکنون هم 
از شوهرم شکایت کرده ام و نمی دانم چه سرنوشتی در 
انتظارم است. شایان ذکر است، پرونده این زن جوان با 
صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر عامری )رئیس 
کالنتری سپاد( توسط مشاوران کارآزموده دایره 
مددکاری اجتماعی مورد بررسی های کارشناسی و 
روان شناختی قرار گرفت تا از طالق آن ها جلوگیری 

شود.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

 *میزان/ ساعت 21:۴0 سه شنبه شب گذشته، در 
مسیر بزرگراه چمران به شرق مقابل هتل استقالل، 
یک دستگاه خــودروی ســواری متواری که در این 
مسیر در حال حرکت بود، با عابر پیاده که در حال 
عبور از عرض بزرگراه بود، برخورد کرد که متاسفانه 
بر اثر شدت ضربه این فرد در محل حادثه جان باخت.

انتظامی  فرمانده  کریمی  سرهنگ   / توکلی   *
رفسنجان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با 
یک دستگاه پژو ۴05 در محور رفسنجان - سرچشمه 
سرنشین خودروی سواری در دم جان باخت و راننده 
آن به شدت زخمی شد که توسط عوامل اورژانس به 

بیمارستان رفسنجان منتقل شد.
ــردار ذوالــقــدری رئیس پلیس امنیت  *ایسنا/ س
عمومی تهران از دستگیری 12 تن از اراذل و اوباش 

پایتخت در عملیات های جداگانه پلیسی خبر داد.
*مــیــزان/ ســرگــرد قاسمی سرپرست کالنتری 
1۸1 وردآورد گفت: در عملیات ماموران انتظامی 
کالنتری 1۸1 ورد آورد فردی که با جعل عنوان 
ماموران پلیس، قصد فریب شهروندان را داشت، قبل 

از هر گونه اقدامی شناسایی و دستگیر شد.
*مــهــر/ سرهنگ احــســان مؤمنی رئیس اداره 
تصادفات پلیس راهور پایتخت با اشاره به این که ۴۴ 
درصد تصادفات فوتی پایتخت در تاریکی رخ می 
دهد، گفت: سازمان های مربوط در تصادفاتی که 
 روشنایی در آن ها وجود ندارد سهم تقصیر می گیرند.

*صدا و سیما/ باقری کنی معاون قوه قضاییه گفت: 
حدود ۳ هزار ایرانی زندانی در خارج از کشور داریم 
که خانواده های آن ها در ایــران هستند و به آن ها 

دسترسی ندارند و پیگیری کارشان سخت است.
*قوه قضاییه/ بابایی معاون دادستان کشور:  تاکنون 
۷۳ هزار سایت قمار، جعلی و کالهبرداری که با 

گزارش مردمی شناسایی شده ، فیلتر شده است.
*ایرنا/ سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان گفت: یک تن و ۳1 کیلو و ۸00 گرم 
تریاک در دو عملیات درگیری مسلحانه از اشرار و 

قاچاقچیان موادمخدر در استان کشف شده است.

 نزاع خانوادیگ ٨ مصدوم به جا گذاشت 
ــس کشور از  سخنگوی ســازمــان اورژانـ
ــدن هشت نفر در یــک نــزاع  مــصــدوم ش
خانوادگی خبر داد.   مجتبی خالدی در 
گفت و گو با ایسنا افزود: ساعت 22 سه 
شنبه شب گذشته یک نزاع خانوادگی 
در شهر زرند به اورژانس اطالع داده شد 

که بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس به 
محل اعــزام شدند. وی ادامــه داد: نیرو 
های اورژانس با حضور در محل و بررسی 
شرایط اعالم کردند که در پی این نزاع 
هشت نفر آسیب دیدند و سن مصدومان 

از 15 تا ۴0 سال بود.

 پایان قدرت نمایی  با سالح گرم 
در فضای مجازی  

توکلی/ فردی که با تشویش اذهان عمومی و در 
دست داشتن سالح گرم اقدام به قدرت نمایی 

در فضای مجازی می کرد، دستگیر شد. 
به گزارش خراسان، معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان کرمان دراین باره گفت: درپی 
رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان 
مرکز اطالعات فضای مجازی پلیس امنیت 
عمومی، مشخص شد فردی در فضای مجازی 
اقدام به انتشار تصاویری با موضوع قدرت نمایی 
با سالح گرم، اشاعه فرهنگ غرب و تشویش 
اذهان عمومی کرده است که به صورت ویژه 

در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.
کــوروش احمد یوسفی افــزود: تیم رسیدگی 
کننده به پرونده در این خصوص تحقیقات 
ویژه و گسترده ای را انجام دادند و در نهایت 
پس از شناسایی این فرد ، با هماهنگی مرجع 
قضایی او را در یک عملیات ضربتی دستگیر 

کردند. 
ــالح شکاری  ــه داد :  یــک قبضه س ــ وی ادام

غیرمجاز در این عملیات کشف وضبط شد.

ــک بــانــد مخوف  ــای ی ــض ــور- اع ــادپ ــج س
ــری کــه بــا کتک زدن شــهــرونــدان،  ــی زورگ
اموال آن ها را می ربودند در حالی به چنگ 
پلیس افتادند که با استفاده از »گل« پالک 
کرده  مخدوش  را  هایشان  موتورسیکلت 
بــودنــد. به گــزارش اختصاصی خراسان، 
ماجرای دستگیری باند مخوف »زورگیران 
سیاه پوش« هجدهم دی زمانی در دستور کار 
نیروهای کالنتری شهرک ناجای مشهد قرار 
گرفت که در یک شب چهار فقره زورگیری از 
شهروندان به پلیس گزارش شد. شهروندانی 
که طعمه زورگیران مخوف شده بودند به 
ماموران کالنتری گفتند که زورگیران سیاه 
پوش، قمه وحشتناکی در دست داشتند و 
برخی از افراد را مورد ضرب و جرح قرار داده 
بودند. در همین حال یکی از شاکیان مدعی 
شد که مــوتــورســواران زورگــیــر حتی کاله 
چرمی او را نیز از سرش برداشته اند که از 

ترس فقط سکوت کرده است.
ــن گـــزارش، بــا توجه بــه اهمیت و  بنابر ای
حساسیت ماجرای زورگیری، بالفاصله گروه 
های گشت محسوس و نامحسوس با صدور 
دستوری از سوی سرهنگ محمد فیاضی 

)رئیس کالنتری شهرک ناجا( وارد عمل 
شدند و به گشت زنی در کوچه پس کوچه 
های حوزه استحفاظی پرداختند. نیروهای 
کارآزموده گشت که تاکنون سارقان زیادی را 
با هوشیاری خود به دام انداخته اند، این بار به 
دنبال سوژه جالبی بودند تا زودتر زورگیران 
را دستگیر کنند. در حالی که همه شاکیان 
از کاپشن های مشکی زورگیران موتورسوار 
سخن می گفتند، ماجرای زورگیری کاله 
یکی از شاکیان نیز 
مـــورد توجه پلیس 

قرار گرفت.
چهار فقره زورگیری 
ــب،  ــ ش ــک  ــ ــ ی در 
مــوضــوعــی بــودکــه 
نیروهای انتظامی 
به  توانستند  نمی 
راحــتــی از کنار آن 
بگذرند و به همین 
گشتی  همه  دلیل 
ــک رمـــز کد  ــا ی ــا ب ه
واحد به جست و جو 
در محل های تردد 
احتمالی زورگیران 
مــــــوتــــــورســــــوار 
ــا ایــن  پــرداخــتــنــد ت
ــه ســـاعـــت 12  ــ ک

نیمه شب ناگهان سرنشینان دو دستگاه 
موتورسیکلت سیاه رنــگ توجه نیروهای 
گشت نامحسوس را به خود جلب کردند. »گل 
آلود« بودن پالک موتورسیکلت ها موضوعی 
نبود که از چشم نیروهای تیزبین کالنتری 
شهرک ناجا پنهان بماند به همین دلیل 
آن ها بی درنگ و با چراغ گردان خاموش، 
موتورسواران را در حالی به محاصره درآوردند 
که سه تن از آنان کاپشن مشکی به تن داشتند 
و این همان مشخصاتی بود که مال باختگان 
ساعتی قبل به پلیس گــزارش داده بودند. 
بنابراین ماموران انتظامی در یک عملیات 
غافلگیرانه چهار سرنشین دو موتورسیکلت 
را با استفاده از فنون دفاع شخصی به دام 
انداختند و در حالی به کالنتری هدایت 
کردند که یکی از زورگیران کاله چرمی قهوه 
ای رنگ نیز بر سر داشت. در بازرسی بدنی 
از آنان یک قبضه قمه به همراه چندین تلفن 
همراه کشف شد و متهمان در دایره تجسس 
مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفتند. 
ــزارش خــراســان، در ایــن هنگام چهار  به گ
مالباخته که شبانه طعمه زورگیران شده 
بودند به کالنتری آمدند و با دیدن متهمان 
بالفاصله آن ها را شناسایی کردند. در همین 
حال یکی از مال باختگان که هنوز از ترس قمه 
زورگیران آرامش خود را بازنیافته بود با دیدن 
کاله چرمی خود بر سر یکی از زورگیران، 

لبخندی بر لبانش نشست و در حالی که از 
نیروهای انتظامی برای دستگیری دزدان 
مخوف قدردانی می کرد، کالهش را از سر 
زورگیر جوان برداشت و بر سر خود گذاشت.

از سوی دیگر با توجه به حساسیت ماجرای 
زورگیری های خشن و با صدور دستوراتی 
ویژه از سوی قاضی دکتر اسماعیل رحمانی 
کالکوب )معاون دادستان مرکز خراسان 
رضــوی( اعضای این باند زورگیری برای 
ــه بــازجــویــی هــا در حالی در اختیار  ادامـ
نیروهای تجسس قرار گرفتند که بررسی 
ها نشان می داد موتورسواران دیگری نیز از 
اعضای باند »زورگیران سیاه پوش« هستند 
و طبق اظهارات شاکیان در صحنه های 
وحشتناک زورگیری حضور داشتند. اگرچه 
متهمان دستگیر شده ابتدا تالش می کردند 
زورگیری ها را به اعضای فراری باند نسبت 
دهند اما در برابر شواهد و دالیــل مستند 
نیروهای تجسس دوام نیاوردند و در نهایت 
به ارتکاب چهار فقره زورگیری در یک شب 
و ضرب و جرح برخی از طعمه ها اعتراف 

کردند.
ــزارش خراسان حاکی اســت، تحقیقات  گ
بیشتر برای دستگیری اعضای دیگر این باند 
مخوف و کشف سرقت های احتمالی دیگر 
آنان با راهنمایی های معاون دادستان مشهد 

همچنان ادامه دارد.

کاله مالباخته بر سر زورگیران مخوف!

علت خودکیش رضا کودک کار هتراین به روایت خانواده 
رضا، کودک  کار معروف  برنامه ماه عسل که در 
اوج جوانی دست به خودکشی زد همه را در بهت 
فرو برد. به گزارش رکنا، با این که دلیل اصلی 
این اقدام تلخ رضا تا چندی پیش مشخص نبود، 
اما بیشتر فقر و نرسیدن به آرزوهایش را دلیل 
خودکشی اعالم کردند. اما اصل ماجرا چیست؟

رضا قبال هم دست به خودکشی زده بود	 
بــرادر رضا در این بــاره گفت: رضا فقیر نبود، 
مشکل اقتصادی نداشت، او ورزشکار شده بود، 

تئاتر بازی می کرد، عاشق شد، ازدواج کرد و...
او افزود: رضا را پس از فوت مادرمان نزد روان 
پزشک بردم و از آن موقع خیالم راحت شد. پس 
از فوت مادرم رضا گوشه گیر شد و زیاد حرف 
نمی زد و مرتب با عکس های مادرم فیلم درست 
می کرد و روی آن آهنگ می گذاشت. نزدیک دو 
سال با یکی از دختران فامیل نامزد شده بود و 
قرار بود با هم زیر یک سقف بروند. وی با بیان این 
که دفعه سوم بود که دست به خودکشی می زد، 
ادامه داد: رضا یک بار هم در محرم پارسال یا دو 
سال پیش دست به خودکشی زده بود. عموی 
رضا، کودک کار که متاسفانه به تازگی شاهد 
خودکشی برادرزاده اش بود گفت :خیلی ها از 
رضا حمایت کردند. چند تن از فوتبالیست ها از 
وی حمایت کردند و یک منزل استیجاری برای 
او و خانواده اش گرفتند. جمعیت امام علی)ع( 

هم از او حمایت و او را  وارد ورزش کردند. وی 
همچنین درباره انگیزه این کار او اظهار کرد:  
روز قبل از مرگ رضا به او پیشنهاد بــازی در 
یک فیلم کوتاه داده شده بود و این فیلم درباره 
زندگی جوانی بود که در مملکت ما از نظر مالی، 
فرهنگی ، رفاهی و اجتماعی کمبود داشت. 
رضا باید در آن فیلم نقش امیر سیاه را بازی می 
کرد و در آخر فیلم دست به خودکشی می زد. ما 
اصال نمی گوییم که فیلم نامه اشتباه بود، اما رضا 
ظرفیت و جنبه این نقش تلخ را نداشت. چند روز 
بعد هم دیدیم که پیکر بی جان رضا در بالکن 
خانه افتاده و همه در حال گریه و زاری بودند. از 
رضا یک وصیت نامه یافتیم که در آن از نامزدش، 
مادر زنش، خواهر و برادر و بقیه بستگان طلب 
بخشش کرده و گفته بود که از من راضی باشید، 

دیگر خسته شدم.
 اظهارات خواهر بزرگ تر رضا	 

خواهر رضا هم گفت: من خیلی ناراحتم که 
همه جا می نویسند رضا از فقر مالی دست به 
خودکشی زد. بگذارید روحش در آرامش باشد. 
اصال با چه کسی صحبت کرده اید که این حرف 
ها را مطرح می کنید؟ خواهش می کنم این طور 
ننویسید چون رضا اصال مشکل مالی نداشت. 
او احساسی بود و بعد از مرگ مادرم کال به هم 

ریخت  و دست به خودکشی زد.

 رئیس سابق محیط زیست دماوند اب گلوله کشته شد 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
دماوند اعالم کرد: رئیس سابق محیط 
زیست شهرستان دماوند هدف رگبار 
گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و جان 
باخت. به گــزارش ایرنا، محمدتقی 
تقی زاده افزود: عباس میرزاکریمی، 
رئــیــس ســابــق اداره محیط زیست 
شهرستان دماوند حدود ساعت 21 

سه شنبه شب گذشته در مسیر جاده گرمابسرد 
به سمت دماوند با استفاده از سالح جنگی 
کالش هدف حمله  قرار گرفت. وی ادامه داد: 
پس از سوء قصد به وسیله سالح جنگی، وی به 
بیمارستان منتقل شد اما بر اثر شدت جراحات 
جان خود را از دست داد. دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان دماوند افزود: علت، انگیزه 
و شناسایی مهاجمان در دست بررسی است. 

همچنین به گزارش تسنیم، ظاهرًا دقایقی پس 
از این حادثه، خواهرزاده وی به صورت اتفاقی در 
مسیر مذکور در حال تردد بوده و دایی خود را به 
بیمارستان منتقل کرده است. پرونده قتل رئیس 
سابق محیط زیست شهرستان دماوند توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهی در حال رسیدگی است 
و تحقیقات درباره شناسایی عامل یا عامالن این 

قتل ادامه دارد.

مرگ مقنی جوان در پی ریزش چاه

مدیر عامل آتش نشانی مشهد از وقوع حادثه غم انگیز 
منجر به جان باختن یک مقنی جوان، هنگام حفاری 
در عمق 10 متری زمین در یک پــروژه مسکونی، 
تجاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، 
آتشپاد مسعود ظهوریان با بیان این مطلب افزود: در 
پی تماس تلفنی با سامانه 125 مبنی بر وقوع حادثه 
برای یک مقنی در عمق چاه  یک کارگاه ساختمانی 
، ستاد فرماندهی بالفاصله گروه های امداد و نجات 
و پشتیبانی را از ایستگاه های 1و2 این سازمان به 
محل حادثه در خیابان موحدین  اعزام کرد. آتشپاد 
ظهوریان خاطرنشان کرد: آتش نشانان به محض 
حضور در محل مشاهده کردند که یک مقنی جوان، 
هنگام حفاری در عمق 10 متری زمین برایش 
حادثه ای رخ داده که منجر به ریزش خروارها خاک 
روی او شده است. مدیر عامل آتش نشانی مشهد 
افزود:با توجه به خطرآفرین بــودن مکان حادثه، 
آتش نشانان ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی 
با استفاده از تجهیزات ویژه و تخصصی در عملیاتی 
نفس گیر و طاقت فرسا موفق به خارج کردن این 
فرد از عمق زمین شدند که در بررسی های بالینی 
تکنیسین های اورژانس حاضر در محل ، فوت این 
مقنی به دلیل شدت حادثه تایید و جنازه این فرد برای 
انتقال به پزشکی قانونی تحویل عوامل انتظامی شد.
شایان ذکر است:  علت دقیق این حادثه توسط عوامل 
انتظامی در دست بررسی است و آتش نشانان پس از 
ایمن سازی کامل محیط حادثه و ارائه توصیه های 
ایمنی به مسئوالن پروژه به ماموریت خود پایان دادند 

و به ایستگاه های خود مراجعت کردند.
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سرانه مصرف آب پایتخت 80 لیتر 
باالتر از میانگین کشوری 

صابر-سرپرست شرکت آب منطقه ای تهران 
با اشاره به رقم 220 لیتری سرانه آب هر شبانه 
روز در کشور گفت: متاسفانه مصرف آب شرب در 
تهران به 300 لیتر می رسد که 80 لیتر باالتر از 
میانگین کشوری است.رضاپور سرپرست شرکت 
آب منطقه ای تهران در آیین امضای تفاهم نامه 
همکاری این شرکت با آموزش و پرورش استان 
تــهــران، که در حاشیه نمایشگاه صنعت آب و 
ــزود: در اوایــل انقالب  فاضالب برگزار شد، اف
جمعیت کشور حدود 35 میلیون نفر بود، ولی 
این رقم امروز به 80 میلیون نفر رسیده است. 
ما باید مصارف آب را به سمت استاندارد سازی 
ببریم. هم اکنون سرانه تامین آب در استان تهران 
حدود 300 متر مکعب در سال است و با توجه به 
شاخص های بین المللی در شرایط بحرانی قرار 
دارد.وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور الگوی 

مصرف آب جدی گرفته نمی شود .

تعیین اجاره دالری ممنوع

باشگاه خبرنگاران- رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک گفت: با هر نوع تخلف در بازار مسکن و 
اجاره از جمله دریافت سکه و دالر به جای اجاره 

برخورد خواهیم کرد.

»شاهین« به بازار نرسیده 
حاشیه ساز شد

تجارت نیوز- حواله داران خودروی شاهین که 
چند روزی است به تجمع مقابل برخی نهادها 
ــرار بــود موتور  ــد: ق متوسل شــده انــد، مدعی ان
ــودروی شاهین ســوار شــود، این  برلیانس بر خ
در حالی اســت کــه بــه دلیل شــرایــط تحریمی 
خودروسازان نتوانستند موتور این خودرو را تهیه 
کنند. به همین دلیل از موتور پیشرفته پراید و تیبا 

برای این خودرو استفاده کرده اند.

 قاچاق تخم مرغ هر شانه
 70 هزار تومان

تسنیم- دبیرکل کانون سراسری مــرغ تخم 
گذار ایران با بیان این که تولید و مصرف تخم مرغ 
تراز است و کمبودی وجود نــدارد، اظهار کرد: 
هر کیلوگرم تخم مرغ به قیمت 35 هزار تومان 
)شانه ای 70 هزار تومان( در مرز چذابه خریداری 
و به عراق قاچاق می شود که این  کار در افزایش 
قیمت تخم مرغ در بازار نقش دارد. به گفته وی، 
در صورت اجباری شدن عرضه تخم مرغ بسته 
بندی  در کشور، هر شانه )که هم اینک قیمت آن 
تا 47 هزار تومان نیز می رسد(، به قیمت مصوب 

36 هزار تومان به دست مردم خواهد رسید.

مخالفت وزیر با بازگشت قیمت 
مسکن به وب سایت ها 

ــال نامه درخــواســت این  مهر- وزیــر راه از ارس
وزارت به دادستانی برای ادامه ممنوعیت انتشار 
قیمت مسکن در آگهی های امالک وب سایت 
ها خبر داد. وی گفت: در ایــن وب سایت ها و 
اپلیکیشن ها، عمدتًا مــشــاوران امــالک آگهی 
مسکن  مالک  که  نیست  مشخص  و  می دهند 
آگهی شده، چه کسی است؟ وی با بیان این که 
قیمت هایی که در این آگهی ها اعالم می شود، 
هیچ مبنا و اساسی ندارند، ادامه داد: از این رو 
انتشار  قیمت در آگهی های اینترنتی، توهم ایجاد 
می کند و به قیمت های نامطلوب دامن می زند و 
موجب التهاب در بازار می شود. اسالمی در پاسخ 
به این پرسش که آیا از وزارت راه و شهرسازی برای 
لغو دستور دادستانی مبنی بر ممنوعیت انتشار 
قیمت در آگهی های امالک، نظرخواهی شده 
بود یا خیر؟، گفت: بله به ما اطالع دادند ما هم 
در پاسخ گفتیم که باید نظام مدیریت آژانس های 
ــالک، تعیین صالحیت مــشــاوران، مبانی و  ام
عناصری که برای قیمت گذاری به کار می گیرند، 

اصالح شود و رویه متفاوتی در پیش گرفته شود.

 شاخص

ردپای ارز 4200 در سودآوری 
2 گروه بورسی 

گــزارش پژوهشکده پولی و بانکی از وضعیت 
ســـودآوری صنایع بــورســی نمونه دیــگــری از 
تاثیر رانــت ارز 4200 تومانی اســت. شرکت 
های بورسی فعال در صنایع غذایی و دارویی 
بیشترین رشد سود را در شش ماه نخست امسال 
داشته انــد. می تــوان این رشد سود را به رشد 
مابه التفاوت ارز آزاد و ارز 4200 مرتبط دانست. 
در حقیقت این شرکت ها، قیمت محصوالت 
خود را متناسب با افزایش نرخ ارز و تورم افزایش 
داده اند ولی مواد اولیه خود را با ارز 4200 

تامین کرده و از این تفاوت بهره مند شده اند.

بانک مسکن از طرح ویژه وام خرید مسکن این 
بانک از  25 دی تا 22 بهمن خبر داد  به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از مدیر عامل این 
بانک، از 25 دی تا 22 بهمن  امسال، طرح جدید 
اعطای خرید مسکن به اجرا در می آید. بر این 
اساس، تمامی شعب بانک مسکن به متقاضیانی 
ــازه مــذکــور درخــواســت بهره مندی از  کــه در ب
تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق 
تقدم را داشته باشند، این تسهیالت را به صورت 

توام )50 درصد از محل اعتبار داخلی بانک و 50 
درصد از محل اوراق مذکور( پرداخت می کنند. به 
این معنا که فقط برای نیمی از تسهیالت نیازمند 
خرید اوراق خواهند بود. به گــزارش خراسان، 
البته اظهارات »شایان«، تمام ماجرا نیست و طبق 
اظهارات »مرادی« معاون وی شرایط وام برای 50 
درصد از محل اوراق و 50 درصد از محل بدون 
سپرده متفاوت است. به گزارش خبرگزاری مهر، 
وی گفت: آن بخشی از وام مسکن که از محل خرید 

اوراق تسهیالت مسکن است، تابع شرایط قبلی 
و بازپرداخت آن حداکثر 12 ساله با نرخ سود 
17.5 درصد است اما آن بخش دوم تسهیالت 
مسکن که از محل اعتبارات بدون سپرده بانک 
است، با بازپرداخت پنج ساله و با نرخ سود 18 
درصد محاسبه می شود.اطالعات ارائه شده  از 
سوی مسئوالن بانک مسکن حاکی از این است 
که سقف این تسهیالت با تسهیالت از محل اوراق 
حق تقدم یکسان است. بر این اساس هر نفر در 

تهران تا 100 میلیون تومان، در مراکز استان 
و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت تا 80 
میلیون تومان و در  دیگر شهرها تا 60 میلیون 
تومان امکان دریافت وام را خواهد داشت. این 
ارقام برای زوج ها، دو برابر خواهد شد. ضمن این 
که به هر پالک ثبتی وام جعاله 40 میلیون تومانی 
نیز از محل اوراق حق تقدم مسکن تعلق خواهد 
گرفت.بر این اساس اقساط و کل بازپرداخت وام 
جدید برای زوج ها  در این جدول  ذکر شده است.

جزئیات طرح یک ماهه وام خرید مسکن تا 22 بهمن 
بانک مسکن از وام بدون سپرده با بازپرداخت 5 ساله و تخفیف 50 درصدی خرید اوراق خبر داد

ریزش بورس؛ هراس سهامداران 
افت ادامه دار شاخص کل در کانال 1.2 میلیون واحد، بیشترین خروج سرمایه از 

بورس طی یک ماه اخیر را رقم زد

ــورس بــا افــت 30 هــزار   روز گذشته بــاز هــم ب
واحدی، روز منفی دیگری را رقم زد تا همزمان 
شاهد خــروج دو هــزار میلیارد تومان سرمایه 
سهامداران حقیقی از بورس باشیم.در معامالت 
روز  چهار شنبه، شاخص کل بورس 30 هزار 
و 842 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 
229 هزار واحد رسید.شاخص کل هم وزن 
نیز هشت هــزار و 406 واحــد پایین آمد و در 
رقم 454 هزار و 786 واحد ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس 381 واحد افت کرد و به 
رقم 18 هزار و 320 واحد رسید.در معامالت 
پتروشیمی  )صنایع  چهار شنبه فارس  روز 

خلیج فــارس(، فوالد )فــوالد مبارکه( و فملی 
)شرکت ملی صنایع مس ایـــران( نمادهای 
را  بیشترین تاثیر  بازار بودند که  قرمزرنگ 
در افــت شاخص کــل داشــتــنــد. در معامالت 
دیروز دو هزار و 31 میلیارد تومان پول  حقیقی 
از بورس خارج شد که باالترین رقم از 25 آذر 
تاکنون اســت. ارزش پول حقیقی خارج شده 
6.7 درصد  ــورس نسبت به روز گذشته  از ب
ــت.در همین حــال معاون  افزایش داشته اس
اول رئیس جمهور در برابر پرسش خبرنگاران 
درباره بورس، به رشد شاخص کل یک روز پس 
از جلسه ابتدای هفته خود با برخی فعاالن بازار 
سرمایه اشاره کرد. اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره 
نتیجه جلسه با مدیران هلدینگ ها و شرکت 
های حقوقی فعال در بازار سرمایه که با هدف 
حمایت از بازار سهام برگزار شد، گفت: بعد از 
جلسه، بورس رشد داشته است. وی البته به 
روند منفی روزهای بعد و از جمله روز گذشته 

بورس اشاره ای نکرد.

 وزیر نیرو درپاسخ به پرسش  خراسان خبر داد: 

پیگیری دالیل افزایش تعرفه های صادرات ایران به عراق 
بردبار- وزیر نیرو از پیگیری موضوع کاهش 
تعرفه های صادرکنندگان تجهیزات فنی و 
مهندسی و سیم و کابل ایرانی به عراق خبر 
داد.اردکانیان ، در گفت وگوی اختصاصی 
صنعت  نمایشگاه  حاشیه  در  ما  خبرنگار  با 
آب و برق در پاسخ به گالیه برخی از فعاالن 
به  مهندسی  و  فنی  تجهیزات  صادرکننده 
عراق از باال رفتن تعرفه های این کشور بر روی 
صادرکنندگان ایرانی و رایزنی این وزارتخانه با 
مسئوالن عراقی گفت: زمان رایزنی برای این 

مقوله همین االن است، شرکت های مربوط 
باید تماس بگیرند با دبیر کمیسیون مشترک 
از سمت ما و همین امروز و فردا که مسئوالن 

عراقی این جا هستند، مسئله را حل کنند.
وزیر نیرو افزود: این مسئله یا به سادگی حل 
می شود یا باید آن را تبدیل کنیم به یک بند 
در یادداشت تفاهم و در آن جا کمک کنیم که 
این مسئله حل شود.درخور ذکر است تعرفه 
صادرکنندگان سیم و کابل و تجهیزات فنی 
و مهندسی ایرانی به عراق چند ماهی است 
که افزایش یافته است و این موضوع میزان 
صادرات ایران به عراق در این بخش را تحت 
الشعاع قرار داده به طوری که صادرات در این 

بخش به طور ملموسی کاهش یافته است.

مبالغ به 
میلیون تومان

مبلغ 
کل وام  
زوجین 
بدون 
جعاله

وام از محل نسهیالت بدون 
سپرده و اوراق

مبلغ وام از محل تسهیالت اوراق حق تقدم
اقساط 

در 5 
سال اول

مبلغ 
وام 

جعاله

قسط وام 
جعاله )5 

ساله با 
نرخ 17.5 

درصد(

کل اقساط ماهیانه 
در 5 سال اول با 

احتساب وام جعاله
میزان 

وام
مبلغ اقساط  )5 ساله 

با نرخ 18 درصد(
میزان 

وام
مبلغ اقساط  )12 ساله 

با نرخ 17.5 درصد(
تعداد اوراق 

مورد نیاز
هزینه خرید 

اوراق*

10.94.2 1.7200 2.5100 100 200تهران

40 1 

5.2

 شهرهای
 با جمعیت 

بیش از 200  
هزار نفر

160 80 280 1.3160 8.73.44.4

6.52.53.5 1120 1.560 60 120سایر شهرها

 *هزینه خرید اوراق با احتساب میانگین قیمت اوراق تسه در تاریخ 24 دی 99 به مبلغ هر ورق 54 هزار و 544 تومان محاسبه شده است.  
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

سایت 598 نوشت: ســردار جعفری فرمانده  •
سابق سپاه گفت: آقای روحانی به جای این که به 
فکر مــردم و رفع تحریم های ظالمانه آمریکا عليه 
منافع ملی ایــران باشد، به فکر برجام و حفظ آن 
است. اگر واقعا ایشان به فکر مردم بود، باید همانند 
رهبر انقالب می گفت »مسئله اصلی ما، برداشتن 
تحریم های ایران است، نه برگشتن آمریکا به برجام« 
نه این که بگوید »اگر آمریکا به برجام بازگردد، ماهم 
بر می گردیم«. کجای این حرف عزتمندانه و مقتدرانه 
است؟ طوری حرکت کنيد که حداقل شش ماه دیگر 

بتوانيد پاسخ گوی نگاه های پر معنای مردم باشيد.
جهان نیوز مدعی شــد: یک منبع مطلع در  •

شهرداری تهران خبر از دستگيری شهرداران مناطق 
2 و ۸ داد. البته بر اساس شنيده ها افراد دیگری هم 
در مناطق 2 و ۸ دستگير شدند. هنوز از جزئيات این 

دستگيری خبری به دست نيامده است.

جوان – این روزنامه در گزارشی با اشاره به آلودگی  •
هوا و با تيتر »هــوای تهران به رنگ دولت درآمــد!« 
نوشت: »شاخص آلودگی هوای هشت منطقه تهران 

بنفش شد! یک شاخص مرگبار! «
وطن امروز - این روزنامه نامه فائزه هاشمی به  •

برادرش را با عنوان »اصرار بر بی وطنی« پوشش داد 
و نوشت: »آبروریزی های فائزه هاشمی برای خاندان 
پدری اش ادامــه دار است، تا جایی که این بار نوک 
پيکان حمالت خود را به سمت بــرادر بزرگ ترش 

نشانه گرفته است.«

تازه های مطبوعات

بدون تيتر 

ویژه های خراسان  
رزمایش »اقتدار دریایی 99« ارتش در سواحل مکران و شمال اقیانوس هند آغازشد 

خط و نشان در دریا 
هــادی محمدی - رزمایش اقتدار 
دریایی 99 نيروی دریایی ارتــش از 
صبح روز گذشته با حضور سرلشکر 
باقری رئيس ستاد کل نيروهای مسلح 
و سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش 
با رمز یا زهرا)س( در سواحل مکران 
و شمال اقيانوس هند آغــاز شد. در 

نخستين مرحله این رزمایش که به صورت غيرمترقبه برگزار شد، یگان های سطحی، 
زیرسطحی و پروازی نيروی دریایی ارتش به منطقه عمومی رزمایش گسترش یافتند تا در 
ادامه تمرینات تخصصی خود را برابر سناریوی از پيش تعيين شده به انجام برسانند. شليک 
انواع موشک های کروز دریایی سطح به سطح، شليک اژدر از زیردریایی های بومی نيروی 
دریایی ارتش، تمرینات تخصصی تيم های عمليات ویژه در ساحل و دریا و همچنين انجام 
عمليات پهپادی و جنگال نيز بخش های دیگری از این رزمایش را تشکيل می دهند اما همان 
طور که روز گذشته خبر الحاق ناوبندر مکران منتشر شده بود، این الحاق به صورت رسمی 
انجام شد و گل سرسبد شناورهای نظامی ایران از این به بعد نقش مهمی در افزایش امنيت 
دریایی کشورمان ایفا خواهد کرد. ناوبندر مکران، یک جزیره متحرک 121 هزار تنی است 
که نيروی دریایی ارتش آن را با تغيير کاربری از یک نفتکش تجاری در مدت شش ماه  و با 
صرف 72 هزار نفر ساعت کار مداوم به یکی از بزرگ ترین ناوبندرهای بالگردبر دنيا تبدیل 
کرده که وظيفه پشتيبانی از ناوگروه های رزمی نيروی دریایی ارتش در آب های بين المللی 
و دور دست به ویژه منطقه شمال اقيانوس هند، تنگه باب المندب و دریای سرخ را برعهده 
دارد. این ناو توانایی حمل ۸2 هزار تن انواع نيازمندی های پشتيبانی یگان های شناور 
رزمی از جمله 60 هزار تن سوخت را دارد و قادر است بدون ارتباط با ساحل هزار شبانه روز 
دریانوردی کند. مکران با توانایی حمل همزمان پنج فروند بالگرد در واقع می تواند به صورت 
یک پایگاه متحرک هوادریا عمل کند و با بهره گيری ازبالگردهای مين روب، ضد زیردریایی و 
رزم سطحی از عمليات های  نيروهای ویژه و همچنين عمليات های موشکی، پشتيبانی کند. 
ظرفيت حمل یک گردان تکاور دریایی برای انجام عمليات در دریاهای دوردست با استفاده 
از شناورهای تندرو، زیردریایی های مرطوب و  بالگردهای مستقر در عرشه پرواز از جمله 
دیگر قابليت های ناوبندر مکران است. این شناور غول پيکر با تجهيز به انواع سامانه های به 
روز جمع آوری اطالعات می تواند به عنوان یک پایگاه اطالعاتی دورایستا و ایستگاه کنترل و 
هدایت پهپاد برای پرواز در عمق مورد بهره برداری قرار گيرد. این ناوبندر با 22۸ متر طول، 
21.5 متر ارتفاع و 42 متر عرض بزرگ ترین شناور نظامی ایران است که قادر است با سرعت 
15 گره دریایی دریانوردی کند و با یک بار سوخت گيری 10 بار محيط کره زمين را دور بزند. 
مرحله دوم تجهيز این ناو به انواع تسليحات آفندی و پدافندی سال آینده صورت خواهد گرفت 
که در این فاز یک مجموعه بيمارستانی در آن ایجاد می شود که قادر به ارائه تمامی خدمات 
بيمارستانی خواهد بود. همچنين روز گذشته ناو موشک انداز زره که در کارخانجات منطقه 

یکم نيروی دریایی ارتش توليد شده به ناوگان جنوب این نيرو الحاق شد. 

شناسنامه اقتصادی شرط گرفتن یارانه 

بر اساس پيشنهاد یک مقام مسئول دولتی که در 
روزهای اخير به تایيد  رئيس جمهور نيز رسيده و به 
نهادهای مربوط ابالغ شده، قرار است به منظور کمک 
به تصميم گيری سازمان های اقتصادی در زمينه 
پرداخت حمایت های یارانه ای، رفاهی و معيشتی به 
افراد و خانوارهای مشمول، برای تشکيل شناسنامه 
اقتصادی برای افراد متقاضی اقدام و با اتصال پایگاه 
های داده در حوزه هایی چون امالک و خودرو، ميزان 
تراکنش و خرید، شغل های غيررسمی و مستمری 
های پرداختی به افراد، استحقاق آن ها بررسی شود.

رصد نامه ها آنالین می شود

یک نهاد مسئول در دولت با ارسال بخشنامه ای در 
هفته جاری خطاب به مسئوالن وزارتخانه ها و سازمان 
های دولتی، به آن ها متذکر شده با توجه به اهميت و 
ضرورت رصد و پيگيری الکترونيکی و آنالین مکاتبات 
دستگاه های اجرایی و اطالع از نامه های رسمی که 
مقامات امضا و ارسال می کنند، نهادهای مربوط باید 
طی شش ماه به ایجاد یک شناسه خاص روی مکاتبات 
شان اقدام کنند که شامل تاریخ و ساعت ثبت و صدور، 
شماره نامه، مشخصات امضا کننده نامه یا سند و 
توضيحات دستگاه ایجاد کننده مکاتبه یا سند باشد.

جلیلی:  تا کنون ۱500 بار تحریم شده ایم 
الریجانی: تدریجی عمل کردن نفعی ندارد؛ تحریم ها باید یک جا برداشته شود 

ــاه اطـــالع رســـانـــی  ــگـ ــایـ گـــــروه ســـیـــاســـی-پـ
KHAMENEI.IR در ادامه پرونده »حرف قطعی« 
موضع جمهوری اسالمی در زمينه تحریم ها و برجام، 
با آقایان دکتر سعيد جليلی، نماینده رهبر انقالب در 
شورای عالی امنيت ملی و دکتر علی الریجانی، مشاور 
رهبر انقالب و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت وگویی انجام داده است، مواضعی که به نوعی 
چارچوب بازگشت آمریکا به برجام را هم ترسيم می 

کند که گزیده ای از آن را در ادامه می خوانيد:

سعید جلیلی: برگشتن آمریکا به برجام مهم 	 
نیست، رفع تحریم ها مهم است

وقتی که ترامپ از برجام خارج شد تا امروز حداقل 
271 شخص و 259 نهاد ایران را تحریم کرد. این ها 
مال همين دوره خــروج آمریکا از برجام اســت. 33 
هواپيما و 11 کشتی ما را هم تحریم کرد. 36 شخص 
و 139 نهاد خارجی مثل شرکت ها و بانک ها را 
هم به خاطر روابط اقتصادی با ایران تحریم کرد که 
مجموع این ها 751 تحریم می شود. عالوه بر این ها، 
۸02 تحریمی که قبالً  بود و قــرار بود طبق برجام 
به اصطالح لغو شود، آن ها را هم دوبــاره برگرداند؛ 
یعنی چيزی نزدیک به 1500 تحریم افراد و اشخاص 
و کشتی ها و هواپيماهای ما توسط آمریکا صورت 
گرفته که مجموعه ای از این تحریم هاست. *سيستم 
بانکی هم جزو همين هاست، وقتی ما می گویيم که 
271 شخص یا 259 نهاد ایرانی یکی از آن ها بانک 
مرکزی شماست؛ یعنی تمام سيستم مالی شما. خيلی 
از بانک های ما جزو تحریم هایی است که در این دوره 
انجام شده. آن وقت نکته اش این است که گفته می شود 
خب برمی گردد به برجام و همه این ها هم رفع می شود. 

ما می گویيم همين نکته مهم 
است، اگر برمی گردد برای ما 
برگشتن اش مهم نيست بلکه 
رفع این تحریم ها مهم است. 

ــود دارد  ــ ــه ای کـــه وج ــت ــک  ن
ایــن اســت کــه ایــن هــا آمدند 

این تحریم ها را در قالب دستورهای اجرایی جدید 
ــد؛ هم  آوردنـــد، بعد برایش شناسه های جدید زدن
شناسه هسته ای، هم شناسه های تروریسم، هم 
حقوق بشر و...*برچسب های جدید آمده و با آن ها 
می گوید این ها که در برجام نيست و من به برجام 
برگشتم، این ها تحریم های دیگری است! خيلی خب 
می خواهيد این ها حل بشود حاال بيایيد بنشينيد برای 
تک تک این ها گفت وگو کنيم.*این داالنی که دارد باز 
می شود معلوم است انتهایش چيست. چه چيزی را 
دارد شکل می دهد و او چه افقی را دارد نگاه می کند. 
می خواهد شما را وارد یک مسير تاریک، بی انتها و 
مبهم بکند و بعد از شما نقد بگيرد و نسيه بدهد. نسيه 

هم تازه معلوم نيست.

الریجانی: تحریم ها برداشته نشود، آمریکا 	 
نمی تواند عضو۱+5 شود

آمریکا اگر تحریم ها را برندارد نمی تواند عضو 5+1 
شود. اگر فکر کنند که با یک شکالت می توانند ایران 
را فریب دهند، ناهشياری شان است. ایران پای این 
ایستاده و می گوید شما  جدای از خسارت اقتصادی، 
حداقل باید  تحریم ها را بردارید. بعد از آن به عنوان 
یکی از اعضای 1+5 می آیيد و آن جا بقيه بحث ها انجام 
می شود. این ها واقعاً  در این مدت به ایران خسارت 
زدند. اگر این بحث را کسی قبول نکند، معنی اش این 
است که می خواهند با یک کار شکلی، چند تا تحریم را 
بردارند و بعد بگویند بقيه اش به مذاکره مربوط است. 
این به ضرر ماست.*  تدریجی عمل کردن به نفع ما 
نيست؛ یعنی این که آن ها یک گام کوچک بردارند، 
بعد ما هم یک گام برمی داریم ]نفعی برای ما ندارد[. 
وقتی مذاکره در چالش های چانه زنی های ُخرد بيفتد 
و آن وقت گروه های کارشناسی از هر دو 
طرف بنشينند گاهی شيطنت هایی 
می شود که حلش مشکل است. به 
نظر من، کلی عمل کردن دقيق تر 
است؛ باید یک جا رفع تحریم را 

بپذیرند.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان با 
اشاره به بيانيه شورای عالی قضایی عراق 
مبنی بر صــدور حکم بــازداشــت »دونالد 
دليل  بــه  آمریکا  رئيس جمهور  تــرامــپ« 
جنایت تــرور فرماندهان شهيد مقاومت 
گفت: این حکم با پيگيری زیادی که توسط 
وزارت امور خارجه و دیگر نهاد ها صورت 

گرفت، صادر شده است./فارس



بنفش جذاب با نوتیف های دردسرساز
کدام شبکه اجتماعی؟ وایبر

این شبکه اجتماعی که سال 2010 میالدی پا به دنیای فناوری گذاشت، 
خیلی زود به یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در دنیا و به خصوص 
ایران تبدیل شد. وایبر از همان ابتدا یک نرم افزار سبک و کم حجم بود و رابط 
کاربری زیبا و دلنشینی داشت. از رنگ بنفش جذابش گرفته تا اپلیکیشنی 
روان که روی همه  تلفن های هوشمند با هر سیستم عاملی نصب می شد. 
ارسال ساده  فیلم ، عکس و صدا در کنار استیکر های جذابی که داشت همه 
از نکاتی بودند که باعث جذابیت بیشتر این پیام رسان بین ایرانی هایی 
شدند که سرعت اینترنت شان آن چنان تعریفی نداشت اما اواخر 
اسفند سال 94 بود که کاربران وایبر اختالالتی را در ارسال و 

دریافت پیام هایشان مشاهده کردند؛ اختالالتی که همه را کالفه کرده بود و آن ها را به صرافت استفاده از یک برنامه جایگزین 
انداخت. اگرچه آمار موثقی از شمار کاربران ایرانی وایبر وجود ندارد اما با استناد به آمار الکسا که بر اقبال وایبر در ایران صحه 
می گذاشته، حداقل 10 میلیون ایرانی کاربر این شبکه اجتماعی بودند. یکی از ایرادهای روی اعصاب وایبر، نوتیفی بود که به 
محض عضو شدن یک نفر در این شبکه اجتماعی برای همه آشنایانی که در فهرست مخاطبانش بود، ارسال می شد! اگر یادتان 
باشد بعد از کوچ مردم از این شبکه اجتماعی پرمخاطب در سال 94، هر از گاهی یک نوتیف از آن می آمد و زمانی که فرد وارد 

نرم افزار می شد، با یک مکان متروکه روبه رو می شد که هیچ پرنده ای در آن پر نمی زد!

بسیاری از مردم دنیا در حال کوچ به یک پیام رسان جدید هستند. هربار چنین اتفاقی می افتد، ناخودآگاه ذهن مان 
به سمت خاطراتی که با پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی قبلی داشتیم 

ــی رود. از روزهایی که وبالگ ها کار شبکه های اجتماعی را البته  م
به شیوه ای متفاوت انجام می دادند، تا غوغایی که نسل های بعدی مثل 

یاهو360، فیس بوک و این روزها تیک تاک و الیکی در جهان ایجاد کرده اند؛ اما این کوچ 
که به احتمال زیاد از واتس اپ به پیام رسان هایی مثل سیگنال رخ خواهد داد، در روزگار 
خاصی برای همه مردم دنیا رخ می دهد. این روزها بیشتر از هر زمان دیگری زندگی ما با 

شبکه های اجتماعی گره خورده است؛ یک لحظه زندگی تان را بدون آن ها تصور کنید؛ 
خب ممکن است آرامش و طمانینه بیشتری داشته باشید اما یک جای زندگی به طرز 

عجیبی می لنگد. حتی اگر معتاد شبکه های اجتماعی هم نباشید قبول دارید که 
آن ها نقش مهمی در زندگی تان دارند؛ از کار و درس، تا دید و بازدید مجازی 

به لطف مزاحمی به نام کرونا. در این بین پیام رسان واتس اپ که متعلق 
به فیس بوک است، اعالم کرد به زودی استفاده رایگان از خدماتش را 
منوط به انتقال داده ها به شبکه اجتماعی اصلی یعنی فیس بوک می کند. 
اتفاقی که باعث کوچ تعداد زیادی از کاربران در اقصی نقاط به نمونه های 
مشابه مثل سیگنال و تلگرام شد. البته این کوچ جهانی، فرصتی برای 

برخی از ما ایرانی ها فراهم کرد تا تجدیدنظری روی پیام رسان اصلی مان 
داشته باشیم. به هر حال دسترسی به واتس اپ به خاطر فیلتر نبودن راحت تر از 

تلگرام بود. حاال بسیاری از ما، در دنیای بدون واتس اپ، نیاز به پیام رسانی داریم که امکان استفاده 
سریع و راحت از آن همراه با دیگر برنامه های بانکی، درسی یا حتی اینستاگرام فراهم باشد و 
برای همین شاید خیلی از ما بعد واتس اپ با انگیزه هایی متفاوت از آدم های دیگر دنیا به سمت 
پیام رسانی غیر از تلگرام برویم. این اتفاق بهانه خوبی برای خاطره بازی با روزهای دور است؛ روزگار 

قیژقیژ دایال آپ که هروقت تلفن خانه زنگ می خورد از قیژقیژش محروم بودیم، دردسرهای اتصال 
به فضای مجازی یک طرف و شبکه های اجتماعی با امکانات محدود سوی دیگر. وبالگ ها عماًل شبکه 

اجتماعی و پیام رسان نبودند اما جزو اولین ابزارهای ما محسوب می شدند. خیلی ها ترجیح می دادند 
به جای ایمیل زدن، در وبالگ فرد مدنظر پیام و به قول آن روزها کامنت خصوصی بگذارند. میزکار وبالگ ها 

امکان چت نداشت و اولین چت ها را با مسنجر داخلی ایمیل یاهو تجربه کردیم. جیمیل که آمد برای خیلی ها سوال بود با جیمیل می شود 
به یاهو ایمیل زد؟! سوالی که این روزها خیلی مضحک به نظر می رسد. بعد از وبالگ نویسی و داشتن ایمیل، سراغ نسل جدید ابزارها در 
فضای مجازی رفتیم؛ یاهو 360، اورکات و باالخره فیس بوکی که ایده خامش حاصل شکست عشقی یکی از ثروتمندترین آدم های روزگار 
ما یعنی مارک زاکربرگ بود. فیس بوک بدون شک هنوز هم با گذشت حدود 16 سال از ظهورش فراگیرترین و البته پرحاشیه ترین شبکه 
اجتماعی جهان است که البته در کشور ما جایش را به اینستاگرام داده. در تمام دنیا به طور معمول از اینستاگرام برای اشتراک تصاویر یا 
الیو از سفر و از دیگر شبکه های اجتماعی برای بیان دغدغه های اجتماعی و... استفاده می شود؛ اما ما کاربرد تمام شبکه های اجتماعی را 
در اینستاگرام جمع کرده ایم. بماند گاهی خالقیت مان گل می کند مثاًل اگر به تلگرام دسترسی نداشته باشیم از امکان چت در بازی های 
آنالین استفاده می کنیم بدون این که بازی کنیم. خالصه همیشه از بسترهای مختلف، متناسب با کاربردی که انتظار داشتیم استفاده 

کردیم و حاال کم کم وارد مرحله تازه ای می شویم. به این بهانه سراغ خاطره بازی با این بسترها رفتیم. با ما باشید.

پرونده

 »سیگنال«، جدیدترین پیام رسانی که ممکن است فراگیر شود

 به این بهانه سراغ خاطره بازی با نمونه های مشابهی رفتیم که دیگر فراگیر نیستند
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بریم سیگنال؟!

پیام رسان متنی، صوتی و تصویری  سیگنال یک 
رایگان و امن است که نه تنها می توانید از آن توسط 
گوشی اندرویدی و آیفون خود استفاده کنید  بلکه 
بــرای رایانه هم توسعه پیدا کــرده اســت. سیگنال 
حدود پنج سال بعد از واتس اپ ارائه شده و از سال 
2014 برای دانلود و استفاده در دسترس 
ــت. سیگنال که یک  ــرار گرفته اس عموم ق
پیام رسان فوق العاده امن است، حتی اجازه 
ذخیره یک عکس را نمی دهد تا زمانی که 
فرد ارسال کننده موافق این کار نباشد. 
از امکانات پیام رسان سیگنال می توان به 
امکان برقراری تماس صوتی و تصویری 
با دوستان تان، ارسال پیام های 
ــروه،  ــ ــی، تــشــکــیــل گ ــن ــت م
ایموجی  از  استفاده 
مشابه  استیکر  یا 
ــای دیگر  اپ هـ

اشاره کرد.

به یاد استاتوس های 
خوش قلم ها!

کدام شبکه اجتماعی؟ فیس بوک

ــن جمله  »در چــه فــکــری هستید؟« ای
ــاز یک داســتــان بود.  شاید به نوعی آغ
داستاِن نوشتن از روزمره ها، بعد هجوم 
نوتیف های قرمزرنگ باالی صفحه. از 
الیک ها و کامنت ها گرفته تا به اشتراک 
گذاشته شدن نوشته توسط دوستان، 
ــه  ادام در  و  غریبه ها  حتی  و  آشنایان 
احتماال ورود دوستان جدید به حلقه 
دوستان قبلی و معاشرت  های جدید. 
مدتی بعد هم الیک زدن ها با ایموجی 
با  می توانستید  یعنی  می شد  انــجــام 
گــذاشــتــن قــلــب، ایــمــوجــی لبخند یا 
دهید.  نشان  واکنش  و...  عصبانیت 
این ها اتفاقاتی بود که در فیس بوک به 
بین  محبوب  اجتماعی  شبکه   عنوان 
ــه گذشته اتفاق  ایــرانــیــان در یــک ده
می افتاد. به نوشتن پست ها، استاتوس 
گفته می شد یعنی صحبت از وضعیت 
افــراد خوش قلم که از  حاضر. بعضی 
وبالگ به فیس بوک کوچ کرده بودند، 
و  می برد  دل  حسابی  نوشته هایشان 
مورد توجه قرار می گرفت. از ویژگی های 
متن محور  به  می توان  فیس بوک  مهم 
بودنش اشــاره کــرد. نه این که عکس و 
ویدئو به اشتراک گذاشته نشود اما به نظر 
متن، حرف اول را می زد. اتفاقی که در 
شبکه های اجتماعی بعدی کمتر افتاد. 
در فیس بوک، تولدها حسابی مورد توجه 
بودند آدم ها روی دیوار مجازی یکدیگر 
تبریک می نوشتند یا از طریق خصوصی 
به هم پیام می دادند. گاهی دل آدم ها 
برای هم تنگ می شد و با poke زدن ابراز 
وجود می کردند. بدون این که متنی رد و 
بدل شود، کسی می فهمید که به یادش 
بوده اید انگار توی اتاق های کنار هم 
باشید و به هم با زدن روی دیوار عالمت 
امضا  و  جنبش ها  و  پویش ها  بدهید. 
جمع کردن ها از دیگر اتفاقات متداول 
فیس بوک بود. همچنین گروه زدن ها، 
صفحه زدن ها و جذب مخاطب و در ادامه 
تغییر دادن اهداف صفحه؛ چیزی شبیه 
ساختن صفحه فیک اینستاگرام و فروش 
آن. این ها بخشی از خاطرات همه ماست 
که روی دیوارهایمان در فیس بوک جا 

مانده است.

چت با ایموجی در سال 2000!
کدام شبکه اجتماعی؟ یاهو

به جرئت می توان گفت مخترع و مبدع نسل اول شبکه های اجتماعی 
یاهو است. همان موتور جست وجویی که نسل اول اینترنت بازها با 
آن کارشان را شروع کردند و نسل جدید شاید اصال آدرسش را بلد 
نباشند! قبل از سال تاریخی 2000 یاهو فعالیت اجتماعی اش 
را با یاهو مسنجر شروع کرد، نرم افزاری که می شد با آن چت کرد و 
کم کم ایموجی )شکلک( به آن اضافه کرد. یکی از امکانات جالبش 
دکمه BUZZ بود که اگر طرف مقابل جوابت را نمی داد، با یک زنگ 
بزرگ از خواب می پراندیمش! مدتی بعد چت روم ها هم ساخته 
شدند. فضایی که افراد می توانستند عضو شوند و گروهی با هم چت 
کنند. چه ترفندهایی که از این طریق بین کاربران ردوبدل می شد 
و چه پیشرفت هایی که در زمینه تقویت زبان بر اثر چت با کاربران 
خارجی، به دست آوردیم! به مرور یاهوکالب راه افتاد، همان نسل 
اول شبکه های اجتماعی که امکان بارگذاری متن و عکس را به کاربر می داد و بعدا تبدیل به یاهوگروپ 
یا گروه هایی شد که شاید هنوز عده ای در آن ها عضو باشند و اگر تیکش را برنمی داشتیم، میل باکس مان 

از ایمیل پست هایش منفجر می شد!

منحل شده فراموش نشدنی!
کدام شبکه اجتماعی؟ اورکات و فرندفید

سال 2004 میالدی بود که با اینترنت دایال آپ، با یک شبکه اجتماعی آشنا شدیم به نام اورکات 
)Orkut(. آن قدر ایرانی ها از این شبکه استقبال کردند که چند ماه بعد شرکت اعالم کرد کاربران 
ایرانی با 6 درصد، پس از برزیلی ها و آمریکایی ها در رتبه سوم قرار دارند. اورکات زیرمجموعه ای 
از گوگل بود که به مرور با آمدن فرندفید )Friendfeed(  در سال 2007 رونقش را از دست داد 
و سرانجام در سال 2014 منحل شد ولی فرندفید یا به قول کاربرانش »فرفر« تا سال 2015 

فعالیت داشت. فرندفید که در 2009 به فیس بوک واگذار شد، یکی از اولین 
شبکه های اجتماعی میکروبالگینگ بود. نسل اول وبالگ نویسان که بعدا 

به نویسندگان، روزنامه نگاران و اینفلوئنسرهای قدری تبدیل شدند، 
نوشتن را با فیس بوک و فرندفید آغاز کردند. خوره های اینترنت در آن 
زمان هنوز به کار در شبکه های اجتماعی عادت نکرده بودند و آدم هایی 
بودند که بیشتر از طریق کامنت و ایمیل ارتباط برقرار می کردند و 
اندیشه های خود را در وبالگ ها می نوشتند. امکان »ریل تایم« در این 
شبکه اجتماعی یکی از مزیت های بزرگش بود، به این معنی که کاربران 

در لحظه می توانستند بدون رفرش کردن صفحه، جدیدترین پست های 
دیگر کاربرانی را که فالو )دنبال( می کردند در باالی صفحه ببینند.

 در جست و جوی آدم های نزدیک!

کدام شبکه اجتماعی؟ وی چت

وی چت یک پیام رسان چینی است که در سال 2010 متولد شد و 
در ژانویه 2011 در دسترس عموم قرار گرفت. اوج همه گیری این 

شبکه اجتماعی در ایران مربوط به سال های 2013-2014 است. 
وی چت به دلیل قابلیت هایی چون گذاشتن مطلب، کامنت و استاتوس، 

تماس تصویری، پیدا کردن افراد نزدیک شما با استفاده از GPS، قابلیت 
تکان دادن گوشی )با تکان دادن گوشی می توانید افرادی را که همزمان با 
شما گوشی خود را در هر نقطه از دنیا تکان می دهند، پیدا کنید( بین اغلب 

افراد جامعه مخصوصا نوجوانان محبوب شد اما االن کاربران زیادی ندارد.

داشتن دایره ای از مخاطب ها!
کدام شبکه اجتماعی؟ گوگل پالس

گوگل پالس که کاربران ایرانی به اختصار »پالس« صدایش می کردند، شبکه اجتماعی گوگل 
بود. این سرویس برای رقابت با فیس بوک در 2011 به طور آزمایشی آغاز به کار کرد که در این 
مرحله کاربران فقط از طریق دعوت نامه اعضای دیگر قادر به عضوشدن در این شبکه بودند. 
در چهار ماه ابتدایی راه اندازی گوگل پالس 40 میلیون کاربر در آن عضو شدند که به نوعی 

رکوردشکنی بود. 
از جمله امکانات گوگل پالس، دایره ها )Circles( بود که کاربر می توانست گروه های مختلف 
دوستان برای خود بسازد و فقط با آن ها مطلب به اشتراک بگذارد. در سال 201۸ گوگل 
اعتراف کرد باگ های موجود در گوگل پالس باعث شده اند که اطالعات شخصی حداکثر 
52 میلیون نفر در دسترس باشد. این سرویس شبکه اجتماعی در دوم آوریل 2019 به کار 
خود پایان داد. گوگل پالس یکی از خاطره انگیزترین شبکه های اجتماعی برای ایرانیان بود، 
به طوری که هنوز طرفدارانی دارد که با نوستالژی آن سال ها سرمی کنند. یکی از مزیت های 
وبالگ نویسی، رسیدن جوان ها به همدیگر و بانی خیر شدن برای ازدواج و رفتن سر خانه و 
زندگی شان بود که طبق تجربه و مشاهدات، گوگل پالس یکی از پیشروترین شبکه ها در این 

زمینه نام گرفته است!

 نشستن در تاالر 
صفر و یکی

کدام شبکه اجتماعی؟ فروم ها

شبکه های  دیــگــر  و  فیس بوک  ظــهــور  از  قبل  کمی 
اجتماعی، تاالرهای مجازی مکان مهمی برای چت 
کردن ها و تبادل نظر آدم های دور از هم بودند. اگرچه 
تاالرهای گفت وگو به صورت عمومی هم زیاد بودند اما 
یک ویژگی مهم شان معموال تقسیم بندی موضوعی شان 
بود. انگار برای هر زمینه تخصصی یک شبکه اجتماعی 
زده باشند، آدم ها از هر گوشه یک کشور یا حتی جهان 
هم  دور  مشترک  تخصص  یا  عالیق  با  می توانستند 
جمع شوند و با هم بحث کنند. مثال تاالر گفت وگوی 
تاالر  برنامه نویس ها،  گفت وگوی  تــاالر  فیلم بازها، 
گفت وگوی هواداران یک باشگاه فوتبال و... . در این 
تاالرها که معموال قالب های شبیه هم داشتند، افراد 
هر کدام می توانستند با یک نام کاربری و عکس آواتار و 
مختصری بیوگرافی حاضر شوند. البته کاربران معموال 
بر اساس سابقه و تعداد پست هایی که می گذاشتند 
درجــه بــنــدی می شدند. مثال عـــده ای دسترسی به 
ــاس نظر  کــارهــای مدیریتی داشتند. عــده ای بر اس
دادن شان اعتبار دریافت می کردند و خالصه سلسله 
مراتبی درست شبیه یک اداره برای خودش داشت. 
تعداد  کــه  داشتند  را  امکانش  همچنین  ــران  ــارب ک
نوشته های جدید و نخوانده تاالر را ببینند، برای هر 
موضوع مدنظرشان یک اتاق درست کنند و خالصه یاد 
بگیرندبا هم مخالفت یا حسابی از پشت 

صفحات رایانه دعوا کنند.

الیک، بازی و تماس
کدام شبکه اجتماعی؟ الین

الین یک پیام رسان ژاپنی است که با شکل و شمایلی جدید و با استیکر های متفاوت و مشهور 
کارتونی ژاپنی در  سال 2012  به بازار عرضه شد. در سال 2013 این پیام رسان با اضافه 
کردن تایم الین و قابلیت های دیگری چون الیک، کامنت، چت خصوصی، تماس تصویری 
و صوتی، بازی و دعوت دوستان با کیو آر کد به یک شبکه اجتماعی بزرگ تبدیل شد و کم کم 
با اضافه کردن بخش های دیگری چون قابلیت پرداخت پول، گرفتن تاکسی، اخبار و خرید 
آنالین جایگاه خودش را تثبیت کرد. اوج استفاده از این اپلیکیشن در ایران مربوط به سال های 
2014 و 2015 بود اما  بخت با الین یار نبود و با ورود اپلیکیشن هایی چون تلگرام، الین هم 

به خاطره ها پیوست.
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10 ابور رایج اندرست درابره دیابت

 
یاسمین مشرف |  مترجم

 نســل مــا آشــنایی خوبــی بــا 

اپیدمــی دیابــت دارد. امروزه 

بســیاری از افراد ســعی می کنند اطالعات خود را 

دربــاره بیماری های مزمن مرتبط با ســبک زندگی 

مانند دیابت، بیماری های قلبی و ســرطان افزایش 

دهنــد. بایــد توجــه داشــت کــه بزرگ تریــن مانع 

کنتــرل دیابت، کمبــود آگاهی درباره ایــن بیماری 

است. بر همین اســاس ما در این مطلب به باورهای 

 نادرست رایج  در زمینه دیابت و واقعیت ها  درباره آن

 می پردازیم :

 بیماری دیابت جزو بیماری های مزمن و تهدید کننده جدی سالمت است که بر همه اعضای بدن 
از جمله قلب، کلیه و بینایی تاثیر می گذارد و هر کسی باید درباره آن آگاهی کافی داشته باشد

دانستنی ها
کودک

تغذیه

سواد سالمت

سر و  گام به گام با ماساژ
صورت و شکم کودک

 تنها بزرگ ترها نیستند که از ماساژ بدن لذت می برند 
و آرام می گیرنــد، ماســاژ دادن کــودک، عملکــرد 
سیســتم بدنــی و ســامت کلــی بــدن او را تقویت و 
آرامش اش را تضمین می کند. ماســاژ کودک باعث 
رفع مشکات معده  نوزاد، تقویت ماهیچه ها، خواب 
راحت، برقراری ارتباط بهتر بــا کودک، بهبود خلق 
و خــوی نــوزاد، تســکین دردهــای ناشــی از دندان 
درآوردن و... می شــود. بــا توجــه بــه جثــه و ظرافت 
اندام های نوزاد و نداشتن محدودیت های پزشکی، 
می توانیــد از حدود ماه ســوم پس از تولــد، روزانه در 
ســاعت مشــخصی بین  15تا 30 دقیقه آن را انجام 
دهیــد. در ایــن مطلــب روش ماســاژ در بخش های 

مختلف بدن نوزاد را معرفی می کنیم.

   ماساژ ناحیه شکم 
دســت خود را عمودی بر بدن کودک قرار دهید و از 
زیر قفسه ســینه به سمت پایین بکشــید. این فرایند 
را بــا جابه جا کردن دســت ها تکرار کنیــد.  دور ناف 
هم با کمک انگشــتان و در جهت عقربه های ساعت 
بچرخانید. ســپس ران و پاهای کودک را در دســت 
نگه دارید و به آرامی پاها را به سمت شکم جمع کنید. 
ناحیه  کفل نوزاد را چند بار به سمت راست بچرخانید 
تا به دفع گاز معده کمک  کند. دست تان را به  صورت 
افقی روی شــکم نوزاد بگذارید و از سمتی به سمت 

دیگر به آرامی ماساژ دهید.
   ماساژ سر و صورت

ســر کــودک را بــا دو دســت بگیرید و پوســت ســر را 
مثل شــامپو زدن با نوک انگشتان ماســاژ بدهید. با 
انگشــتان دو دســت تصویر قلبــی را روی صــورت از 
پیشانی تا چانه از دو طرف بکشــید و ماساژ دهید.از 
لمس ناحیه نرم جمجمه بپرهیزید. با انگشت شست 
و اشــاره، گوش کودک را ماســاژ بدهید. انگشــتان 
شســت خود را بیــن ابروها قــرار دهیــد و بــه  آرامی 
بکشید. با همان انگشتان شســت، بی هیچ فشاری 
پشــت پلک های بســته را نــوازش کنید. از قســمت 
پاییــن بینی به ســمت گونه ها صــورت را هم ماســاژ 
دهید. با نوک انگشــتان خود در قسمت فک کودک 

دایره هایی بکشید.

بانوان
فاطمه قاسمی

مترجم

پزشکی

 باور نادرست1

  دیابت را می توان با مصرف دارو درمان کرد.
  واقعیت

 دیابت یک بیمــاری مزمن اســت. با مصــرف داروهای 
مناســب و داشتن ســبک زندگی سالم که شــامل رژیم 
غذایی مناسب و ورزش است می توان آن را کنترل کرد. 

اما دیابت به طور کامل قابل درمان نیست.
  باور نادرست 2 

داروهای طب آیورودا در درمان دیابت موثرتر هستند.
  واقعیت 

 درمان آیورودا را می توان همراه با داروهای طب رایج و 
پس از مشورت با پزشک مصرف کرد. داروهای آیورودا 

همیشه به تنهایی برای کنترل دیابت کافی نیستند.
  باور نادرست 3 

 بــا طبیعی شــدن ســطح قنــد خــون می تــوان مصرف 
خوراکی های محدود شده را از سر گرفت.

  واقعیت 
 قند خون مستقیما به مواد غذایی مصرف شده، فعالیت 
بدنی و میزان استرس بستگی دارد. این عوامل به طور 
روزانه باعث تغییر سطح قند خون می شوند. بنابراین اگر 
با طبیعی شدن سطح قند خون مصرف همه گروه های 
خوراکی   از ســر گرفته شــود، ســطح قند خون بار دیگر 

افزایش می یابد.
 باور نادرست 4 

 افراد دیابتی نمی توانند مواد غذایی حاوی قند مصرف 
کنند.

  واقعیت
 این که افراد مبتا به دیابت باید رژیم بدون قند داشــته 
باشــند یکی از رایج تریــن شــایعات  در این باره اســت. 
واقعیت این اســت که افــراد دیابتــی باید رژیــم غذایی 

متعادلی داشــته باشــند. ایــن رژیــم غذایــی می تواند 
مقداری قند را در حد متعادل در خود داشته باشد.

  باور نادرست 5 
 دیابت نوع 2 فقط افراد چاق را درگیر می کند.

اضافه وزن و توزیع چربی – به ویژه چربی احشایی – در 
بدن قطعا نقش مهمی در ابتا به دیابت دارد.

  واقعیت
 اما چندین  عامل مهم دیگر نیز در ابتای فرد به دیابت 
نــوع 2 نقــش دارد. این مــوارد شــامل  ژنتیک، ســابقه 
مصرف دارو، سابقه سرطان یا بیماری های خود ایمنی و 
عادت های  ناسالم مانند سیگار کشیدن است. بنابراین، 
این که دیابت نوع 2 فقط افراد دارای اضافه وزن را تحت 
تأثیر قرار می دهــد واقعیت ندارد، چنان چه بر اســاس 
آمار، حــدود 20  درصــد از افراد مبتا بــه دیابت نوع 2 

دارای وزن طبیعی یا وزن کم هستند.
  باور نادرست 6 

 احتمال ابتا به ویــروس کرونا در افراد دیابتی بیشــتر 
است.

  واقعیت 
 به گفته کارشناسان ،اگر مبتا به دیابت باشید، احتمال 
ابتای شــما به ویروس کرونا بیشتر از جمعیت عمومی 
نیســت اما اگــر مبتا بــه کوویــد-19  شــوید، احتماال 

عوارض شدیدتری را تجربه خواهید کرد.
 باور نادرست 7 

 مصرف زیاد مواد غذایی حاوی قند باعث ابتا به دیابت 
می شود.

  واقعیت 
 درست است که ســطح قند خون نقش اساسی در ابتا 
به دیابت دارد امــا صرفا مصرف خوراکی های شــیرین 
عامل اصلــی در ایــن زمینه نیســت. مصرف زیــاد مواد 

حاوی  قند به طور مستقیم باعث دیابت نمی شود. با این 
حال، داشتن یک رژیم غذایی شیرین می تواند منجر به 
اضافه وزن و چاقی شود که از عوامل خطر ابتا به دیابت 

نوع 2 است.
  باور نادرست 8 

 چاقی همیشه منجر به دیابت می شود.
  واقعیت 

اگرچه چاقی خطر ابتا به دیابت را افزایش می دهد، اما 
به طور حتم منجر به  این بیماری نمی شود. طبق اعام 
مرکز کنترل بیماری های آمریکا، CDC، حدود 39.8 
درصد بزرگ ساالن در این کشور مبتا به چاقی هستند، 

اما 13 درصد  آن ها دیابت دارند.
  باور نادرست 9 

 دیابت نوع  یک مزمن تر از دیابت نوع 2 است.
  واقعیت 

 صرف نظر از علت ابتا به دیابت، فردی که از هر نوع دیابت 
رنج می برد، سطح باالیی از قند خون را تجربه می کند که  
در صورت کنترل نشــدن، چه دیابت نوع یک باشــد، چه 
دیابت نــوع 2، می تواند عواقب ناگواری شــامل بیماری 
قلبی، نابینایی، سکته مغزی، بیماری کلیوی، قطع عضو 

و آسیب عصبی به همراه داشته باشد.
  باور نادرست 10 

افراد مسن بیشتر مستعد ابتا به دیابت هستند.
  واقعیت 

 در گذشــته تصور بر ایــن بود کــه جوانان فقط بــه دیابت 
نوع یک مبتا می شــوند. اما امروز مشــخص شــده است 
حتی گروه های سنی پایین مستعد ابتا به دیابت نوع 2 
هستند که دلیل آن عادت های نامناسب مانند پرخوری و 
کم تحرکی است. هر فردی با این  سبک زندگی می تواند 

در معرض خطر ابتا به دیابت نوع 2 قرار گیرد.                                     

1- در ابتدا تکه های مرغ را سرخ می کنیم و جدا می گذاریم.
2-  پیاز را جدا سرخ می کنیم. 

3- برنج را یک ساعت قبل از پخت در آب سرد  خیس می کنیم و سپس آن را هم می جوشانیم 
و در آبکش می ریزیم تا آب خود را خوب پس بدهد.

4- سپس در ظرفی بزرگ پیاز سرخ شده، مرغ سرخ شده، هویج رنده شده به همراه کشمش 
و نخود فرنگی و همین طور رب گوجه فرنگی و ادویه جات و هــل را اضافه می کنیم و در آخر 
کار برنج آبکش شــده را هم به آن می افزاییم و همه را خوب مخلوط می کنیم و با حرارت کم 

می گذاریم تا دم بکشد.

آشپزی من آشپزی من

غذای اصلی

  هویج تازه )رنده شده( - 3 عدد
  برنج - 4 پیمانه

  نخود فرنگی - 150 گرم
 کشمش - یک پیمانه

  پیاز بزرگ خرد شده - 2 عدد
  مرغ - 3 تکه بزرگ

 هل کوبیده -یک قاشق چای خوری
 ادویه - به مقدار الزم

  رب گوجه فرنگی -۶ قاشق غذاخوری
   روغن برای سرخ کردن - به مقدار الزم

پلوی سنتی فرانسوی، شیرین رنگارنگ

دالیل رایج کمردرد

کمردرد یکی از شایع ترین دردها و آالمی است که 
در جامعه مدرن تجربه می شود. کمردرد اغلب بر 
اثر کشیدگی عضله یا تضعیف آن ایجاد می شود و 
به طور معمول با انجام چند حرکت کششی ساده و 
استراحت از بین می رود.کمردرد دو نوع درد حاد 
و مزمن دارد. از جمله دالیل  ایــن دردها می توان 
به  کشیدگی عضله یا رباط، بیرون زدگی یا پارگی 

دیسک ، آرتریت و بی نظمی  اسکلتی اشاره کرد.
  کشیدگی عضله یا رباط

بلند کردن مکرر اجســام ســنگین یا یــک حرکت 
ناگهانی می تواند باعث کشیدگی عضات پشت 

و رباط های ستون فقرات شود.
  بیرون زدگی یا پارگی دیسک ها

 دیسک های ستون فقرات همانند بالشتک هایی 
میــان مهره هــای ســتون فقــرات عمــل می کند. 
قسمت های داخلی این دیسک ها نرم است و بر اثر 

جراحت می تواند بیرون  بزند یا پاره شود.
  آرتریت

 اســتئوآرتریت ) Osteoarthritis( می توانــد بــر 
هر اســتخوانی در بدن حتی اســتخوان لگن تاثیر 
بگذارد که این وضعیــت موجب بروز درد در ناحیه 

کمر می شود.
  ناهنجاری اسکلتی

 خمیدگی یک طرفه ســتون فقرات )اسکولیوز( ، 
وضعیتی که باعث انحنای ستون فقرات می شود  
یکی از دالیل احتمالی بــروز دردهای مزمن کمر 
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میوه سرشار از ویتامین است که برای رشد کودک ما ضروری  
اســت. بهترین میوه  ای كه در چند هفته ابتدایی آغاز تغذیه 
تكمیلی می توان  به برنامه غذایی اضافه كرد، آب میوه رقیق 
است كه به تدریج به غلظت آن افزوده می شود.كودكان هم 
باید روزانه دو  تا پنج واحد میوه دریافت كنند.خوشــبختانه 
چون اغلب میوه ها خوش رنگ و خوشــمره هســتند و طعم 
شیرین دارند، اغلب كودكان به خوردن آن ها عاقه دارند. 
بنابراین به راحتی می توان میوه ها را وارد برنامه غذایی كودك 
كرد .اما نكته این جاست كه مصرف این گروه غذایی در میان 
كودكان باید با رعایت اصولی همراه باشد تا برای كودكانی 
كه سیســتم گوارش حساسی دارند، مشــكلی ایجاد نكند.
درباره سبزی ها هم بهتر است تغذیه با آب هویجی كه با آب 
سیب مخلوط شده آغاز شود. به تدریج و با بزرگ شدن كودك 
می توان میوه ها را به صورت پوره و بعد تكه های كوچك را   وارد 
برنامه غذایی كودک كرد. آخرین میوه ای كه در این روند باید 
به برنامه غذایی او اضافه  شود، مركبات است، زیرا مركبات 
ممكن است حساسیت زا باشد. تنها انتخاب موجود در میان 
مركبات آب لیمو شیرین است كه میزان حساسیت زایی آن از 

دیگر انواع مركبات كمتر است.

 پوره سیب

باید پیش از این که به میوه دادن به کودک فکر کنید، گوارش 
او را مد نظر داشته باشید. باید ببینید چه میوه هایی آسان تر 
در دستگاه گوارش کودک هضم می شود. می توانید سیب را 

به شکل پوره درآورید و به او بدهید.
 پوره موز

موز نیز حاوی مقدار زیادی آهن و مواد معدنی اســت و برای 

رشــد طبیعی عضات و نیــز عملکرد مناســب قلب کودک 
مفید است.

 میوه هایی که نباید به نوزاد بدهید

همه میوه ها برای نوزاد خوب نیســتند. برخی از میوه هایی 
که باید ابتــدا از دادن آن ها به نوزاد پرهیز کنیــد عبارت اند 
از:توت فرنگی، پرتقال و گریپ فروت. چون این میوه ها بسیار 
اسیدی هستند و کودک ممکن است دچار التهاب پوستی 
در اثر پوشک )the diaper rashes( شود که دردناک است. 
همچنین از اضافه کردن  میوه هایی که میزان بقایای سموم 

در آن ها زیاد است در برنامه غذایی کودک  پرهیز کنید.
انواع ارگانیک میوه ها برای کودکان مناسب تر است و آن ها 

را کمتر در معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار می دهد.
 چگونه به نوزاد میوه بدهیم؟

باید نوع میوه ای  را که به کودک می دهید مرتب عوض کنید، 
چون کودک ممکن است دوست نداشته باشد همیشه یک 
طعم را بچشــد. می توانید دو تا ســه روز از یک نوع میوه به او 
بدهید، سپس یک میوه دیگر جایگزین آن کنید. به یاد داشته 
باشید )یا یادداشت کنید( که کودک تان کدام میوه ها را آسان 

تر هضم می کند.

 از آپاندیس بیشتر بدانیم
آپاندیس به عنــوان عضوی از دســتگاه گوارش، 
ممکن اســت دچار التهاب شــود. اگــر این اتفاق 
بیفتــد میکروب های بیماری زا رشــد  مــی کند و 
عایمی بــرای به خطر افتــادن و مبتا شــدن به 
بیماری آپاندیسیت ایجاد می شود.دردهایی که 
در قســمت زیر شــکم احساس می شــود، نگران 
کننده است و باید عایم بروز آپاندیسیت بررسی 
شود. آپاندیس عضوی از دســتگاه گوارش است 
که در قســمت پایینی شــکم و در ســمت راســت 
قرار دارد. ایــن عضو به روده بزرگ متصل اســت 
و اگر در بدن در قسمت اطراف ناف دردی ایجاد 
شــود، که به سمت راســت و پایین شــکم مربوط 
باشــد احتماال به دلیل  مشــکات ایجاد شده در 
آپاندیس اســت. در دیواره این عضــو بدن، بافت 
لنفاوی بسیار زیادی وجود دارد. طول این عضو 
در بزرگ ســاالن بین 5 تا 10 ســانتی متر و قطر 
آن بین ۶ تا 8 میلی متر متغیر اســت.افراد بر این 
باورند که آپاندیس در بدن وظیفه ای ندارد و کار 
خاصی انجام نمی دهد و برداشــتن آن اختالی 
برای بدن ایجاد نمی کند و به نظم سیســتم بدن 
مشکلی وارد نمی شود. اما دانشمندان بر اساس 
مطالعات انجام شــده، دریافته اند  کــه آپاندیس 

کارکرد مهمی برای بدن دارد.

  کار آپاندیس در بدن
آپاندیس به عنوان پناهگاهی برای باکتری های 
ســالم در بــدن اســت. این عضــو، به بــدن کمک 
می کنــد تــا در صــورت بــروز اســهال خونــی 
)دیســانتری( و همین طــور وبا، مســیر دســتگاه 
گوارشــی را مجــدد راه انــدازی کنــد.از طرفــی 
هم اگــر آپاندیس دچــار التهــاب شــود، نباید به 
دلیل داشــتن کاربردهایــش، آن را نگه داشــت. 
آپاندیــس به هضــم مــواد غذایی گیاهــی کمک 
بســیاری می کند که شــاید بــه همیــن دلیل این 
عضــو در حیوانات گیاه خــوار بزرگ تر از انســان 
است.دردهایی که به این صورت در ناحیه شکم 
بــه دنبــال وجــود اختــاالت در روده کوچک به 
وجود می آید، احتمــاال بر اثر آپاندیس هســتند. 
آپاندیسیت بیشــتر اوقات با شروع درد به صورت 
ناگهانی که با گرفتگی کلی در قسمت شکم ایجاد 

می شود، همراه است.

 علت بروز آپاندیسیت چیست؟
علت کاما مشــخصی بــرای بــروز ایــن بیماری 
نمی توان بیــان کرد امــا گاهی به دلیل انســداد 
یــا عفونت ایجــاد خواهد شــد. در هــر دو صورت 
باکتری به ســرعت پخــش و باعث تــورم، التهاب 
و جمع شــدن چرک در آن می شــود. اگر تکه ای 
مدفوع سفت یا باقی مانده مواد غذایی در مجرای 
آپاندیــس گیر کنــد یــا عفونت های ویروســی در 
دستگاه گوارش به این عضو برسد، سبب بروز  این 
بیماری خواهد شد. در صورت رسیدگی نکردن 

به موقع احتمال پارگی و ترکیدن وجود دارد.
ترکیدن آپاندیس، اتفاق بســیار خطرناکی است 
که اگر به موقع از بروز آن جلوگیری نشود، ممکن 
است عفونت های شدیدی را در شکم ایجاد کند 

و حتی به مرگ بیمار منجر شود.

مصرف عسل به کاهش سردی بدن و 
کم خونی کمک می کند

عســل یکی از مواد غذایی طبیعی اســت کــه عوارض 
دوران پیری در بدن را کاهش می دهد.

امروزه از عســل برای درمان ســرفه، تقویــت حافظه، 
درمان زخم ها، درمان کم خونی، معالجه فشارخون، 
درمان اگزما و... استفاده می شــود و به افرادی که در 
سن ســردی مزاج بدن یا دوران پیری هستند مصرف 
عســل توصیه می شــود چــرا که پیــری باعث ســردی 
سراســر بدن خواهد شــد و درمان جــوان ماندن بدن 
گرم کردن اســت و با عســل می توان عوارض پیری را 
کاهش داد. همچنین برای این که نــوزادان دچار دل 
درد، استفراغ، بد خوابی و پرخوابی نشوند، بهتر است 
مادران  عســل میل کنند. مصرف عسل برای افرادی 
که دچار افت قند خون هستند، بسیار مفید است . اگر 
فردی زخم یا خونریزی داشته باشد عسل را به همراه  
پودر پوست انار روی زخم پانســمان کند . عسل برای 
درمان زخم  معده و روده نیز  بســیار تاثیر گذار اســت. 
در سوختگی های داخلی هم  مصرف خوراکی عسل 

پیشنهاد می شود.

از چند ماهیگ به کودک میوه بدهیم؟
بیشتر بدانیم
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زندگی سالم 
 پنج شنبه 
    25 دی 1399   
شماره 1795 

* همین جوری مامان و باباها برای ما نوجوون ها، تنقالت 
نمی خرن. با این پرونده ای که شما امروز در زندگی سالم 
زدین، بهانه خوبی دست شــون دادین! توقع دارین ازتون 

تشکر هم بکنم؟
* واقعا شــش ماه از عمر انســان ها پشــت چراغ قرمز تلف 
میشــه؟ چقدر ترســناک! در صفحه جوانه، نکات امیدوار 

کننده بزنین لطفا.
* زندگی ســالم، شــماره هات  داره به  عدد خاص ۱۸۰۰  
می رســه .  رســیدن  به  این  عدد رو پیشــاپیش  بهت  تبریک 

 میگم.    امیدوارم  میلیونی  و میلیاردی  و تریلیاردی  شوی.
* چاقی عامل اصلی بسیاری از بیماری هاست و در پرونده 
زندگی سالم نوشــتید که تقریبا 6۰ درصد دانش آموزان 
اضافه وزن دارن. واقعا فاجعه است. نسل بعدی باید هر روز 

تو بیمارستان باشن!
* عکس مطلب »فکر و خیال زیاد« در صفحه خانواده، خیلی 
جالب بود. دقیقا شــرایط منــه! به خوبی مــن رو به تصویر 
کشــیده بود! دارم نابود میشــم از اســترس آینده و این که 

ازدواجم و کارم چه خواهد شد.
* از صفحه سالمت ممنونم. با همین فرمان ادامه بدین.

* تولد نوه های عزیز مــا و خواهرزاده های عزیز ما که تاریخ 
تولدشان 73/۱۰/26، 75/۱۰/24 و ۸5/۱۰/25 

است، تبریک می گوییم. 
از طرف پدربزرگ و مادربزرگ و شش دایی و خاله 
شما عزیزان

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز پایبندی به انجام کارهای برنامه ریزی شده

خیلی از ماها، هر روز صبح فهرستی از کارهایی رو 
که باید انجام بدیم روی یک کاغذ  می نویسیم 
و اولویت بندی می کنیم اما بعد از گذشــت 
چند ساعت، بی خیالش می شیم 
و پیگیــر انجــام دادن شــون 
نمی شــیم. امــروز تصمیم 
بگیریــن کــه حتمــا به 
برنامه ریــزی روزانه تــون 

پایبند باشین.

قرار و مدار

ما و شما

 

همان طور که می دانید مبتال شــدن بــه کرونا، 
عوارضی بــه همــراه دارد و تحقیقــات مختلف 
نشان داده است که ابتال به کرونا هر چند کوتاه 
 مــدت هــم، عوارضــی دارد از جمله: احســاس 
خستگی شدید، تنگی نفس، درد مفاصل، درد قفسه سینه، سرفه، 
از دست رفتن بویایی، سندروم سیکا، آبریزش بینی، قرمزی چشم، 
از دست رفتن حس چشایی، سردرد، خلط، بی اشتهایی، گلودرد، 
سرگیجه، درد عضالت و اسهال. در این چند عارضه ای که بعد از 
کرونا فرد به همراه دارد، عالیم شما یعنی حواس پرتی دیده نشده 
است این یعنی اگر هم افرادی هستند که پس از طی کردن بیماری 

کرونا به حواس پرتی مبتال شده اند، تعداد آن ها خیلی کم است و 
این نشانه از عوارض، جزو نشانه های اصلی محسوب نمی شود. 
اما با وجود این شــما دچار حواس پرتی شــده اید و نیــاز به درمان 
دارید زیرا حواس پرتی می تواند خطرات احتمالی زیادی برای شما 
داشته باشد یا حتی نوع شدیدتر آن ممکن است کارکرد شما را در 

شغل یا زندگی روزمره کاهش دهد.

مشکل از فشار روانی ابتال به کروناست
این عالمت می تواند نشان دهنده فشار روانی باشد که شما در دوره 
کرونا آن را به همراه داشته اید. کرونا یکی از بیماری هایی است که 
از زمان شیوع آن علت مرگ تعداد زیادی از افراد شده است، پس به 
خودی خود برای هر یک از ما ایجاد ترس خواهد کرد زیرا نمی دانیم 

که پس از ابتال به آن واکنش بــدن ما چه خواهد بود. این غیر قابل 
پیش بینی بودن شرایط، فشار روانی افزون بر فشار جسمی است 
که کرونا به فرد وارد می کند. پس می توان گفت یکی از دالیل اصلی 
که شما مبتال به حواس پرتی شده اید، فشــارهای روانی است که 
در زمان کرونا همراه شما بوده اســت. این اتفاق می تواند به علت 
آسیب هایی باشد که کرونا به مغز وارد می کند. طبق تحقیقی که 
در نشریه روان پزشکی لنست منتشر شده در ۱25 بیمار بدحال 
مبتال به کرونا عوارض مغزی ایجاد شــده است. این یعنی کرونا با 
لخته و التهاب هایی که در مغز ایجاد می کند باعث خلل در کارکرد 
مغز می شود، یکی از کارهای مغز هم تمرکز و توجه است که خلل در 
آن می تواند از عوارضی باشد که کرونا بر مغز شما ایجاد کرده است.

به یک نورولوژیست مراجعه کنید
نورولوژیست می تواند از سر شــما ثبت هایی بگیرد که به صورت 
شفاف متوجه کار مغز شما شــود و در کنار آن سبب شناسی کند 
که اگر کارکردی از مغز شما دچار مشکل است، منشأ آن چیست؟ 
درمانگر و روان شناس هم می تواند به شما کمک کند تا بخش های 
حل نشده روانی پس از کرونا را در ذهن تان بررسی کنید و گره های 
روانی تــان را کاهــش دهید. ایــن موضوع نیــاز به درمان توســط 

متخصص دارد.

اسماصابری|نوروتراپیستوروانشناس

مشاوره 
فردی

بعد از ابتال به کرونا به شدت حواس پرت شدم

پریشان و مضطرب نیستند اگــر کمــی بــه چهــره خانم هــا دقیق 1
شــوید، متوجه خواهید شــد زنانی که نسبت 
بــه دیگــران از اعتمــاد بــه نفــس باالتــری 
برخوردارنــد، معمــواًل چهره آرام و بشاشــی 
دارند. آن هــا اغلب نســبت بــه دیگــر بانوان 
خوش برخوردتر هستند و به اصطالح توانایی 
بهتری در برقــراری ارتباط دارنــد. هنگامی 
که برای اولین بار با آن ها مواجه می شوید از 
چهره آن ها می توانید متوجه تمام آن چیزی 

کــه در درون شــان اســت بشــوید و بالعکس 
هم زنانی هســتند که به دلیل کمبود اعتماد 
به نفــس یــا فقــدان آن چهره های پریشــان و 
مضطرب دارنــد. به خصوص زمانــی که قرار 
اســت برای اولین بار با کســی مواجه شــوند 
می توانید پریشانی بیشــتر آن ها را در چهره 

شان مشاهده کنید.
ضعف های خود را انکار نمی کنند همــه انســان ها ضعف هایــی دارند و 2

این موضــوع قابل انکار نیســت. افــرادی که 

اعتماد به نفس کمتری دارند همیشه تالش 
می کنند تا این نقص ها را انــکار کنند و مدام 
بر این باورند که باید از هر لحاظ کامل به نظر 
برســند. اما فردی که اعتماد بــه نفس خوبی 
دارد ضعف های خــود را می پذیرد و می داند 
که این ضعف ها اگر بهبود پیدا نکند می تواند 
شخصیت و اعتماد به نفس او را تحت الشعاع 
قرار دهد. به همین علت تــالش می کند تا با 
تکیه بــر توانایی ها و نقاط مثبــت خود بتواند 

ضعف های خود را پوشش دهد.
برای اموری که لذت می برند، وقت  می گذارند3
زنان با اعتماد به نفس برای امور مورد عالقه خود 
وقت می گذارند. آن ها خود را فراموش نمی کنند 
و  در عیــن  توجــه بــه خانــوا ده، حواس شــان به 
خودشان هم هست . زیرا به خوبی می دانند که 
اگر به عنوان یک زن، همسر یا مادر حال خوبی 
نداشته باشند بدون شک نمی توانند عامل ایجاد 

حال خوب در اطرافیان خود باشند.

بعد از شکســت عاطفی، زانوی غم  بغل نمی کنند4
متأسفانه برخی زنان بعد از شکست عاطفی 
تمام وجود خود را می بازند و فکر می کنند که 
در آستانه نابودی هستند. اما در مقابل زنانی 
که اعتماد به نفس دارند به خوبی می دانند که 
بعد از یک شکست عاطفی زندگی تمام نشده 
اســت و همچنان ادامــه دارد. آن هــا متوجه 
هستند که دنیا منتظرشان نخواهد ماند و بی 
وقفه در حرکــت خواهد بود. بــه همین علت 
تالش می کنند تا حال خود را بهبود بخشند 
و واقعیــت را درک کنند. ســپس مجدد وارد 
چرخه زندگی می شوند و به ســمت جلو گام 

بر می دارند.
شجاعت بروز احساس خود را دارند زنــان با اعتمــاد بــه نفس به ســادگی 5
احســاس خود را در لحظه آشــکار می کنند و 
از بروز آن هیچ گونه واهمه ای ندارند. اعتماد 
به نفــس قــوی در آن هــا موجب می شــود که 
بدانند به عنوان یک انســان این حق را دارند 
که احساسات خاص خود را داشــته باشند و 

همچنین آن ها را بروز دهند.

بانوان

 با نوجوان تان درباره این موارد صحبت 

کنید

اگــر فرزنــد نوجوانــی در خانــه دارید که 
گوشــی تلفــن شــخصی دارد و از طریــق 
آن بــه اینترنــت وصــل می شــود، در نظر 
بگیرید که فارغ از این که فرزندتان چقدر 
محتــاط یــا اخالقــی اســت، او در معرض 
چنین موضوعی قــرار دارد. پس تعارف را 
کنار بگذارید و با توجه به نکات زیر با او در 

این باره  وارد گفت وگو شوید.
امکان دارد کسی آشنا یا ناآشنا به 1 بــرای فرزندتان توضیــح دهید که 
او پیام هایــی با محتوای جنســی ارســال 
کنــد. بــه او اطمینــان دهید که هــر چند 
داشــتن احســاس شــرم در ایــن شــرایط 
طبیعی است، اما نشان دهنده این نیست 

که او مقصر است.
کسی باعث آزار او می شود، با شما 2 از فرزندتان بخواهید اگر پیام های 
در میان بگذارد تا در صورت لزوم بتوانید 

از ارسال کننده پیام ها شکایت کنید.
تــالش نوجوانــان بــه حــل و فصل  مشکالت تنها به کمک هم ساالن، 3
در اغلب اوقات بیش از منفعت، دردسر به 
همراه خواهد داشت. پس الزم است برای 
جلــب اعتمــاد او، قدم هایــی بردارید. به 
عنوان مثال به فرزندتــان اطمینان خاطر 

دهید که در صورت بروز مشکالتی از این 
دست، اگر خودش به شما در این خصوص 
اطــالع دهــد، گوشــی تلفــن او ضبــط 
نمــی شــود و او از برخی امکانــات محروم 

نخواهد شد.
گذاری تصاویر خصوصی با دیگران 4 برای فرزندتان از خطرات به اشتراک  
را  فــردی  مــا  کــه  ایــن  کنیــد؛  صحبــت 
می شناســیم، دلیــل موجهی برای ارســال 
تصاویــر خصوصی مان بــرای او نیســت. به 
دفعات این موضوع پیش آمده که آن فرد آشنا 
بعد از مدتی  عکس های خصوصی را منتشر 
کرده است. برای فرزندتان روشن کنید که به 
محض ارسال یک تصویر یا حتی یک نوشته، 
ما دیگر کنترلی بر سرنوشــت آن نداریم. بر 
این مبنــا الزم اســت در این زمینــه احتیاط  

بیشتری کنیم.
دنیــا، نشــان می دهد بیــن برخی 5 مطالعات متعددی در گوشه و کنار 
اختالالت خلقی و درگیر شــدن در چنین 
روابطی، رابطــه جدی وجــود دارد. البته 
وجود این رابطه به معنای وجود رابطه عّلی 
بین این دو نیست اما می تواند پیامی برای 
ما به عنوان والدین داشــته باشــد. این که 
اگر به بهداشــت روانی فرزندمان بیشــتر 
توجــه کنیــم، می توانیــم او را در مقابــل 

آسیب هایی از این قبیل حفظ کنیم.

خطر کلمات را جدی بگیریم!
 از sexting چه می دانید؟ آیا می دانید چطور می توانید از نوجوان خود 

در مقابل آن محافظت کنید؟

 یکی از رفتارهای پرحاشیه در دنیای امروز، رد و بدل کردن پیام هایی با 
محتوای جنسی بر بستر اینترنت است. این نوع ارتباط که در انگلیسی به 
عنوان Sexting شناخته می شود به نوعی از ارتباط داللت دارد که طی آن 
دو فرد پیام های مکتوب با محتوایی جنسی را رد و بدل می کنند. البته جدای 
از پیام های مکتوب، افراد ممکن است تصاویری از خود را هم برای فرد دیگری بفرستند. 
مطالعات نشان می دهد احتمال درگیر شدن نوجوانان و جوانان در چنین روابطی باالست و 
البته آغاز چنین سبک ارتباطی در سنین پایین، می تواند به رفتارهای پرخطر جنسی منجر 
شود، در عین حال که احتمال باج گیری از نوجوانانی که درگیر چنین روابطی می شوند هم 
باالست. اما ما به عنوان والدین فرزندان نوجوان، چطور می توانیم از فرزندان خود در مقابل 

چنین رابطه پرآسیبی محافظت کنیم؟

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاوره

تربیت فرزند

5 ویژگی زنان با اعتماد به نفس باال

افزایش اعتمادبه نفس در زنان یکی از موضوعاتی است که همیشه دغدغه بانوان  است و 
بسیاری از آن ها  هستند که مایل اند از اعتماد به نفس باالیی برخوردار باشند و بتوانند به 
تنهایی از پس امور زندگی خود بربیایند. در ادامه می خواهیم با ویژگی های رفتاری و ظاهری 
یک بانوی با اعتماد به نفس آشنا شوید و بتوانید از این نکات برای افزایش اعتماد به نفس 

در وجود خود به عنوان یک زن استفاده کنید.

مارالمرادی|روزنامهنگار

مردی 47 ساله هستم. 6 ماه پیش به کرونا مبتال شدم اما خدا را شکر، مشکل حادی نداشتم و زود خوب شدم اما 
بعد از ابتال به کرونا، به شدت حواس پرت شدم. حتی گاهی اسم خیابان خانه مان یا رمز کارتم یادم می رود. قبال 

این طور نبودم. اطرافیانم می گویند که این ها تلقین است ولی واقعا این طور شدم. چه کنم؟

ممنوع!1 اتاق کار| جنگولک بازی 
کــه  داریــد  شــغلی  اگــر 
می کنــد  مجبورتــان 
بخشی از کار را با خودتان 

بــه خانــه بیاورید یــا اگر در 
این روزهای کرونایی در خانه 

کار می کنید، باید یک اتاق مناسب 
داشــته باشــید که در ادامه به 
ویژگی های آن اشاره خواهد 

شد.
چیدمانــی انگیزه بخــش| 
بــرای بهتــر کار کــردن باید 
انگیزه داشــت. پس هر چیزی 

را که باعث می شود با انگیزه و بهتر کار کنید 
در گوشه ای از اتاق تان بگذارید حتی اگر آن 
چیز، آجیل یا شیرینی های خوشمزه باشد! 
گل و گلــدان را هم فراموش نکنید. ســعی 
کنید همیشــه یک شــاخه گل رز یا میخک 
روی میزتان باشــد تا حســابی با طــراوت و 
شــاداب شــوید. از آن جــا که ممکن اســت 
گاهی بعضی از دوســتان تان بــرای کمک 
کردن یا احیانًا ســر در آوردن از کارهایتان 
به اتاقتان بیایند، باید چند صندلی کوچک 
هم داشــته باشــید. اگر اتاق بزرگی دارید، 
یک میز کوچک چهار نفره بهترین انتخاب 

است.
رنگ های خنثی و مالیــم| جنگولک بازی 
را کنار بگذارید و به رنگ های خنثی و مالیم 
بسنده کنید. کســی منکر زیبایی و گیرایی 
رنگ های قرمز و زرد و ســبز نیســت اما اگر 
بخواهید در اتاقــی با این رنگ هــا بمانید و 
کار هم بکنیــد، تاثیرات مثبــت روانی روی 
شــما نخواهــد داشــت. رنگ های ســفید، 

آبی آسمانی و بنفش مالیم، پیشنهادهای 
خوبی هســتند. تجربه نشــان داده کارایی 
آدم ها در اتاق آبی بیشتر است، رنگ سفید 

هم خالقیت را زیاد می کند.
نور کافی| ســعی کنیــد پرده اتاق تــان را از 
جنس تور یا حریر انتخــاب کنید تا در طول 
روز نــور کافی داشــته باشــید. اگــر پنجره 
اتاق تــان کوچــک اســت و جنــس پــرده به 
تنهایــی کاری از پیــش نمی برد، یــک آینه 
قدی مقابل آن نصب کنیــد تا با بازتاب نور، 
اتاق تان حســابی روشن شــود. در شب ها 
از المپ هــا و مهتابی هــای پر نور اســتفاده 
کنید البته بایــد تلفیقی از نور ســفید و زرد 

داشته باشید.
باشد2 اتاق مطالعه| همه چیز در دسترس 

 اگر دانش آموز، دانشجو یا پشت 
کنکوری هستید یا حتی اگر 

بزرگ ســال هســتید اما به 
کالس زبــان و کالس های 
آموزشی دیگر می روید، به 

اتاقی نیاز داریــد که بتوانید 
در آن تمرکز کنید.

چیدمانــی راحــت| یــک مبــل تکی 
و راحــت در گوشــه اتــاق بگذاریــد و آن جا 
مطالعه کنیــد. فقــط مراقب باشــید بیش 
از حد راحت نباشــد که خواب تــان بگیرد! 
یک تخته وایت برد کوچک هــم روی دیوار 
قــرار دهید و نــکات کلیــدی و مطالب مهم 
را روی آن بنویســید تا با دیدن زیــاد، ملکه 
ذهن تان شود. دور اتاق تان را با قفسه های 
فلزی و جورواجوری که ایــن روزها  در بازار  
بسیار به چشم می خورد، پر کنید و کتاب ها 
و جزوه هــای مــورد نیازتــان را در آن قــرار 

بدهید.
رنگ هایــی ضد اســترس| ســبز چمنی و 
مالیم بهترین رنگ برای اتاق مطالعه است 
چون عــالوه بر این کــه به جای اســترس به 
آدم، بی خیالــی  می دهد ، به شــدت باعث 
افزایش یادگیری هم می شود. نقطه مقابل 

این رنگ، رنگ زرد است.
نور بــه اضافــه چراغ مطالعه| هــر قدر هم 
که اتاق تان نورگیر باشــد، باز هــم به چراغ 
مطالعــه نیــاز داریــد. بنابرایــن حتــی اگر 
می خواهید صرفه جویــی کنید، قید چراغ 

مطالعه را نزنید. لوســترهایی با المپ های 
رنگــی هــم معجــزه می کنند. شــاید کمی 
به جیب تــان فشــار بیاید امــا به دلیــل باال 
رفتن تمرکزتان در زمان مطالعه، می ارزد. 
رنگ های آبی، بنفش مالیم، ســفید و کرم 

بهترین نورهای مطالعه هستند.
دســت تان بــرای انتخــاب رنــگ و 3 اتاق استراحت| بفرمایید آرامش

چیدمان اتاقی با این کاربرد کامال باز است 
فقط یادتان باشد که باید از وسایل و چینش 

این اتاق، نهایت لذت را ببرید.
چیدمان بــا کمک قــاب عکس| اســتفاده 
از قــاب عکس، کلــی کالس اتاق تــان را باال 
می برد. ســعی کنید روی دیوارهــای اتاق یا 
روی میز حتمًا یک یا چند قاب عکس بگذارید. 
یک نکته هم یادتان باشــد و آن این است 
کــه هرچــه پهنــای قــاب تابلــو 
بیشتر باشــد با دکور اتاق تان 
هماهنگ تــر می شــود امــا 
اگــر می خواهیــد عکــس 
داخل قاب جلوه بیشــتری 
داشته باشــد، به دنبال قاب 
عکس هــای کوچک تر باشــید. 
اگر برایتان مقدور است میز کار یا رایانه 
را در نزدیک ترین مکان به پنجره بگذارید تا از 

نور طبیعی خورشید استفاده کنید.
رنگ مــورد عالقه| بســته به ســلیقه و حال و 
هوایی که دارید هر رنگی را که دوســت دارید 
انتخاب کنیــد. در انتخاب کاغذ دیــواری هم 
کاماًل آزاد هســتید اما فرامــوش نکنید هرچه 
رنــگ اتاق تــان ســاده تر و معمولی تــر باشــد، 
هماهنگ کردن وسایل اتاق تان راحت تر است.
نور ســفید| در انتخاب نور اتاق اســتراحت 
می توانیــد هر چقــدر کــه دل تان خواســت 
جنگولک بازی در بیاورید و خودتان را حسابی 
تخلیه کنید! نورهای قرمز، سبز، آبی و بنفش 
بسته به این که به رنگ دکوراسیون اتاق تان 
بیاید، انتخاب های مناسبی هستند اما این 
نکته را فراموش نکنید که هیــچ نوری جای 
نور ســفید مهتابی را نمی گیرد. پس ســعی 
کنید یک المپ مهتابی جداگانه هم در گوشه 
اتاقتان داشته باشید. زمانی که نورهای رنگی 
برایتان خسته کننده و آزار دهنده می شود، 
روشن کردن همین مهتابی کوچک، بهترین 

انتخاب است.

 چیدمان اتاق یکی از مهم ترین مسائلی است که اگر به صورت کارشناسی 
شده انجام شود، بیشترین کارایی را در زمینه مد نظر می توان از آن برد. 
چینش وسایل در اتاق بستگی به این دارد که چه استفاده ای از آن می شود؟ 
آیا از این اتاق برای مطالعه استفاده می شود، یا حاال که بعضی از افراد به 
دلیل شرایط کرونا دور کار شده اند از آن به عنوان محل کار استفاده می کنند؟ حالت دیگر 
آن هم این است که فرد از اتاقش برای استراحت استفاده کند. نکته قابل توجه این است 
که چیدمان، رنگ و نور کافی در این اتاق ها باید با یکدیگر متفاوت باشد تا شما احساس 
بهتری در آن داشته باشید و از لحاظ روان شناسی هم، محل مناسب تری برای هدفی که در 

استفاده از اتاق دارید، محسوب شود.

محوری

LittleThings.com:منبع طاهرهکریمزاده|مترجم

ااتقت را اصویل بچین
 بین اتاق شخصی که محل مطالعه، کار یا استراحت است از نظر چیدمان، رنگ و نور 

باید تفاوت هایی قائل شد
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داده تصویری

برای سالمت قلب چه بخوریم   ؟
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سالمندی که دارایی اش را بخشید
به دنبال یکی از ساکنان آسایشگاه سالمندان الهیجان که 

ویدئویی از او در فضای مجازی منتشر شده است

الهه توانا  |  روزنامه نگار

فیلم کوتاهی به دستم رسیده  اســت با این توضیح: »ژن خوب و آقازاده واقعی 
دوران این مردان هستند! آوازخوانی هنرمند خوش صدا، برای محمود شاددل 
که ارزش چندبار گوش کردن و دیدن  را دارد. محمود شــاددل در آسایشــگاه 
ســالمندان الهیجان روزگار می گذرانــد. او با واگذاری مغازه  کتاب فروشــی 
خود که اینک ارزش آن به باالی یک میلیارد تومان می رســد، عواید حاصل از 
آن را به کودکان مبتال به سرطان محک تقدیم کرده است«. مرد جوان از حافظ 

می خواند :
»رسید مژده که ایام غم نخواهدماند

 چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند«
 مرد سالمند، سری به نشانه تأیید تکان می دهد.

بارها ایــن بیت را خوانــده و این قطعــه را شــنیده ام و هیچ وقت بــا آن مثل یک 
گزاره قطعــی، مثل اعتقادی که می شــود بهش ایمان داشــت، مواجه نشــده  
بودم. وقــار و باور مرد ســالمند در همراهی اش با حافظ، به مــن می گوید باید 
دوباره و چندباره به این بیــت برگردم. تصمیم می گیرم بــا او مصاحبه کنم تا 
بفهمم واقعا اعتقادی در کار اســت یا تکان دادن سر، معنایی جز حظ بردن 

از موســیقی ندارد. همچنین 
چطــور  بفهمــم  می خواهــم 
می شــود از ســرمایه  بزرگــی 
گذشــت و در خانه ســالمندان 
زندگی کرد. شماره آسایشگاه 
الهیجــان را می گیرم. منشــی 
وقتی دلیل تماسم را می شنود 
بــه مدیــر داخلــی آسایشــگاه 
وصلــم می کند. آقــای »مهران 
ابراهیمــی« خبر خوبــی برایم 

ندارد: »آقای شاددل فوت کرده  است. ایشــان حدود دو سال پیش داوطلبانه 
آمد آسایشگاه. هیچ مشکلی نداشت و وضعیت سالمتی اش عالی بود، تا یک 
ماه قبل که تصمیم گرفت به خانه اش برگردد. مدتی در بیمارستان بستری شد 
و سه، چهار روز قبل به  دلیل کهولت سن در 88 سالگی فوت کرد«. می پرسم 
آیا هیچ وقت درباره دلیل تصمیمش حرف می زد، توضیح می دهد: »ماجرای 
فروش کتابخانه به نفع محک، مربوط به قبل از آمدن ایشان به آسایشگاه است. 
درباره جزئیاتش چیزی به ما نگفته  بود فقط می دانستیم که چنین کاری انجام 
داده  اســت. آقای شــاددل، مرد بزرگ، متدین و بســیار خوبی بود. بد نیست 
بدانید ما در تجربه ارتباط با ســالمندان به مواردی مشــابه ازخودگذشــتگی 
ایشــان زیاد برمی خوریم«. آقای ابراهیمی می گوید مرحوم شاددل، همسر و 

فرزندی نداشته  است و خواهرانش گاهی به دیدنش می آمده اند.
حســرت حــرف زدن بــا محمــود شــاددل بــه دلــم مانــد. بــه یــاد کســی کــه 
 نمی شــناختمش ولــی مرگــش غمگینــم کرده اســت، زیرلــب می خوانــم: 

»رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند«.

ایــن عکــس جالب که 
در شبکه های مجازی 
شــده،  پربازدیــد 
توســط کاربــری در 
توئیتر با این توضیح 
منتشر شــده است: 
و  »مادربــزرگ 
عمه ام، چهل سال 

پیش در دهــات. وقتــی هنوز از 
این عکس ها مد نبود«! بعد از تماس متوجه شدیم این عکس که در 

زمان خود بسیار نوآورانه بوده، توسط عکاس جوانی در روستای »حاجیالر« 
در استان آذربایجان غربی حدود سال   1360 از خانم سکینه تیمورزاده، 
مادربزرگ این کاربر گرفته شده است. نکته جالب عکاسی به روش قدیمی 
بوده که مثل امــروز امکان دیدن عکس دیجیتــال در لحظه و تصحیح آن با 
فتوشــاپ وجود نداشــته است.شــما هم عکس های جالب خود را برای ما 

بفرستید تا در لذت دیدن آن شریک شویم.

قاب خاطره

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

تلفن  05۱37634000

ادویه ها عــاوه بر خوش عطــر و  طعم کردن غذاهــا، خاصیت مثبت 
دارویی فراوانی بر ســامتی ســالمندان دارد. در این مطلب برخی 

ادویه ها را به همراه خاصیتی که دارند به شما معرفی خواهیم  کرد.

هــل |  ایــن ادویــه پرخاصیــت می توانــد بــه چــای و 
دمنوش ها عطری خوش و طعمی دل چســب بدهد. 
خاصیت آنتی  اکســیدانی باالیــی دارد، قند خون را 
متعادل می کند، آسم و برونشیت را بهبود می بخشد 
و خاصیت ضد جــرم دنــدان و میکروب زدایی دهان را  

دارد.  

ادویه کاری | این ادویه هندی متشکل از زیره، سیر، زردچوبه، گشنیز، 
دارچیــن و هــل اســت. کورکومیــن موجــود در کاری رشــد ســلول های 
سرطانی را کند می کند. همچنین حاوی ماده  کارسامین است که عوارض 

شــیمی درمانی را کمتــر می  کنــد و باعــث تخریب 
سلول های سرطانی می شود. ادویه کاری باعث 
بهبود عملکرد دستگاه گوارش، درمان نفخ، پاک 
سازی معده و روده، کاهش کلسترول خون و بهبود 

خواب هم می  شود.

زیره | ایــن ادویه خاصیــت ضدنفــخ و بهبود  دهنــده عملکرد دســتگاه 
گوارش را  دارد و به دلیل ســدیم و منیزیم موجود در آن، به هضم آسان 
غذا در سالمندان کمک می  کند. مقدار آهن موجود 
در زیــره از کم خونــی در ســالمندان جلوگیــری 
می  کنــد. بــرای دیــر ظاهر شــدن عالیــم پیری، 
توصیــه می شــود آن را به  صــورت روزانــه ولی در 

مقدار کم مصرف کنید. 
zimed:منبع

آشپزی 

۷۵  نامبرگرافی
موفقیت به وقت60+ 

نکات مهم استفاده از عصا و    واکر

درصد ســالمندان تنهای کشور، زنان هســتند. رئیس 
دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ضمن اعام این 
خبر، گفته الزم است فرهنگ سازی، قوانین و هنجارهای 
اجتماعی برای تسهیل ازدواج ســالمندان مجرد اتفاق 
بیفتد. به زودی در صفحه 60+ به این موضوع مهم از زبان 

کارشناسان خواهیم پرداخت.

سالمت

خواص چند ادویه برای سالمندان

با افزایش سن و مشکات زانو یا مسئله در حفظ تعادل، بسیاری از افراد به فکر استفاده  از عصا می افتند. 
گاهی هم البته وقتی مشکات تشدید می شود، به افراد توصیه می شود تا از واکر استفاده کنند. در این 
مطلب می توانید اطاعاتی درباره عصا و واکر به دست آورید تا اگر الزم شد از آن ها استفاده کنید، انتخاب 

بهتری داشته باشید.

                                                   واکــر                عصا

 چرا باید از این
 وسیله استفاده

کرد ؟

    آرتریت یا درد؛ به ویژه برای مشکالت زانو یا مفصل 
ران در یک طرف

   مشکالت خفیف نبود تعادل
   آسیب های یک طرفه در یکی از پاها

                                         

  آرتریت و درد، 
به ویژه دردهای

 زانو یا مفصل ران
 در هر دو پا

  مشکالت متوسط تا شدید در حفظ 
تعادل و دشواری در حرکت ضعف عمومی یا ضعف در دو پا

  وسیله چه اندازه
  از وزن بدن شما

را پشتیبانی
می کند ؟ 

   شما با کمک عصا می توانید تا 25٪   وزن بدن تان 
را حمایت کنید.

   شما با کمک واکر می توانید تا 50٪    وزن بدن تان را 
حمایت کنید.

انواع رایج

    عصاهایی با انتهای تک، که مناسب مشکالت 
تعادل خفیف است.

    عصاهایی با انتهای سه یا چهارتایی که ثبات 
بیشتری دارد و می تواند برای حفظ تعادل بیشتر 

کمک کند.
    عصاهایی با یک صندلی کوچک که می تواند در 

صورت نیاز به صندلی تبدیل شود.

    واکرهای معمول که در هر قدم باید از روی زمین 
برداشته و کمی جلوتر گذاشته شود.

    واکرهایی با دو چرخ در جلو که برای راه رفتن انرژی 
کمتری صرف می شود.

    واکرهایی با چهارچرخ که گاهی ترمز و صندلی 
کوچکی برای نشستن هم دارند.

 نکات دیگری
 که باید در نظر
داشته باشید

    هر مدل عصایی که استفاده می کنید، دقت 
کنید انتهای عصا، پالستیک برای پیشگیری از سر 

خوردن داشته باشد.
    دسته  منحنی عصا می تواند به حفظ تعادل کمک 
کند و میزان فشار وارد شده بر دست را کاهش دهد.

    عصا به قدر واکر ثبات ندارد.

    دسته های واکر باید پالستیکی باشد تا در دست سر 
نخورد.

    واکرهای با دو چرخ جلو، در دو پایه عقب باید پالستیک 
ضدُسر داشته باشند.

    واکر برای باال رفتن از پله نمی تواند استفاده شود.

سبزیجات

میوه

دانه ها 
و آجیل

غالت کامل

حبوبات

لبنیات 
کم چرب

مرغ و ماهی 
بدون پوست

اه
ی م

۱ د
9 

ن،
وم

ت ف
لف

ی ک
تا

س
رو

در 
ش 

زار
ر م

س
بر 

ل 
دد

شا
م 

حو
مر

ت 
ش

گذ
در

وز 
ن ر

می
سو

م 
س

را
ز م

س ا
عک

*

منبع:
healthinaging.org 



W W WW W W . K H O R A S A N N E W SK H O R A S A N N E W S . C O MC O M K H O R A S A NK H O R A S A N - E  V A R Z E S H IV A R Z E S H I

عليرضا بيرانوند قرضی 
به یونان می رود؟

آنتورپ به دنبال دروازه بان جد�د از ليگ تر�يه

وریا احضار شد، یحيی قهر کرد
�پس لرزه ها� گفت و گوها� جنجال! در مي�سدزون آزاد

 درخشش طارمى از لیگ  تا جام  حذفى درخشش طارمى از لیگ  تا جام  حذفى
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دروازه بــان  بيرانونــد،  عليرضــا   
شــماره �� تيــم مل� �شــورمان 
روزهــا! خوب� را در بلژ�� ســپر! نم�  �ند. 
او �ــه چند�ــن مــاه پيــش چمدانــش را بســت 
و از پرســپوليس جــدا شــد تا بــه فوتبــال اروپا 
برود، حاال ز�ر تيغ شــد�دتر�ن انتقادهاســت. 
عليرضــا �ه گفته بــود فقط برا! ٦ مــاه به تيم 
آنتورپ مــ� رود و بعد با درخشــش در ا�ن تيم 
به ســو! تيم هــا! بــزرگ اروپــا پر م� �شــد، 
حــاال فقط ٣ بــار بعد از جدا�� از سرخ پوشــان 
تهران� فرصت باز! در تر�يب اصل� به دست 
آورده و بــه غير از باز! مقابــل تاتنهام در ليگ 
قهرمانــان در ٢ بــاز! د�گــر بــه شــدت مــورد 
انتقاد قرار گرفته است. برا! عليرضا بيرانوند 
همــه چيــز عجيب و غر�ب شــده؛ مــرد! �ه با 
درخشــش در پرســپوليس و تيم ملــ�، ��R از 
بااعتمادبه نفس تر�ــن باز�Rنــان ا�رانــ� شــده 
بــود، حــاال به ظاهــر بــرا! گرفتن ســاده تر�ن 
توپ ها هم به مشــRل برخورده و همين مسئله 
ممRن اســت جدا�ــ� زودهنگام او از باشــگاه 

آنتــورپ را به دنبال داشــته باشــد. بــا توجه به 
عملRرد ضعيU بيرانوند، برخ� از ســا�ت ها! 
بلژ��R نام او را در صدر ليست فروش زمستان� 
آنتــورپ قرار داده اند. در همين راســتا ســا�ت 
فوتبال٢٤ بلژ�� نوشت: «تيم آنتورپ در خط 
دروازه اش پس از آسيب د�دگ� بوتز فرانسو! 
با مشRل مواجه است. عليرضا بيرانوند نيز �ه 
در ٢ بــاز! برا! آنتــورپ به ميــدان رفته بود، 
دروازه بــان قابــل اعتمــاد! نيســت. ا�ــن تيم 
ا�نون نيــاز جد! به دروازه بــان جد�د! دارد 
 Yن موضــوع را به خوب� در�و ســران آنتورپ ا
�رده انــد و رود بوفيــن، دروازه بــان بلژ�Rــ� و 
٣٣ ساله آنتاليااســپور تر�يه در رد�U نخست 
فهرســت دروازه بــان مــورد نظــر آنتــورپ قرار 
دارد.» مسلما با جذب ا�ن دروازه بان، بيرانوند 
در ليســت فروش آنتورپ قــرار خواهد گرفت و 
�Rــ� از مشــتر! ها! احتمالــ� او آ.ا.Y آتــن 
خواهد بود. آ.ا.Y آتن پيشنهاد انتقال قرض� 
عليرضا بيرانوند را برا! مدت ٦ ماه به آنتورپ 

داده است.

آنتورپ به دنبال دروازه بان جد�د از ليگ تر�يه

بيرانوند قرضی به یونان می رود؟
درخشش مهدى طارمی از ليگ 

تا جام حذفی
پورتــو سه شــنبه شــب در مرحله �� هشــتم 
نها�ــ� جــام حذف� پرتغــال برابر ناســيونال 
 ١٠ U�قرار گرفت و به ســخت� توانســت حر
نفره اش را ٤-٢ شRســت دهد. در ا�ن باز! 
طارم� پاس گل دوم و تســاو! بخش تيمش 
را داد تــا بــاز! بــه وقت ها! اضافه بــرود. در 
وقت هــا! اضافه نيز ســتاره ا�ران� پورتو گل 
چهارم تيمش را به ثمر رساند. مهد! طارم� 
�ــه در تر�يب اصل� پورتو حضور داشــت در 
دقيقه ١١٥ توانست با گلزن� صعود تيمش را 
به دور بعد قطع� �ند. طارم� در ليگ پرتغال 
تا�نون ١٣ بار برا! پورتو به ميدان رفته و در 
مجموع ا�ن ١٣ باز! به عنوان باز�Rن اصل� 
�ــا تعو�ضــ� ٦٠١ دقيقــه در ميــدان حضور 
داشــته �ــه حاصــل آن ٦ گل و ٤ پــاس گل 
بوده اســت. ا�ن درخشش در جام حذف� هم 
ادامه داشته و سه شنبه شب مهاجم آماده ا�ن 
روزها! فوتبال ا�ران در سومين حضور خود 
در جام حذف� پرتغال توانســت ســومين گل 
خود را به ثمر برساند و با �� پاس گل عملRرد 

خيره �ننده خود را تRميل �ند. 

دیدار دیاباته با مدیرعامل 
استقالل و تکذیب شایعه 
جدایی اش

نگرانی سرخ ها بابت
 ٨ امتياز از دست رفته 

ميليچ تا نيم فصل 
منتظر می ماند

 آمار ضعي/ �حي! و پرسپوليس در ٤٠ روز
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آغاز رقابت   ها� ليگ برتر فوتسال بانوان
ميزبانی خراسانی  ها از کيميا

رقابت   ها� ليگ برتر فوتسال بانوان باالخره از فردا در شهرها� 
مختل+ آغاز خواهد شــد و تيم  ها به مصاف حر"فان خود   م� روند 
2ه نما"نده خراسان رضو� هم در مشهد از تيم 2يميا� اسفرا"ن 
ميزبانــ�   م� 2نــد. ا"ن مســابقات در ٢ گــروه ٦ تيمــ� پيگير�   
م� شــود 2ــه 2ه تيم فوتســال بانــوان خراســان رضــو� در گروه 
دوم با تيم   هــا� پارس آرا� شــيراز ، پاال"ش نفت آبــادان ، رهياب 
تهــران ، هيئــت فوتبــال اصفهــان و 2يميــا� اســفران� هم گروه 
اســت. ســرمرب� تيم فوتســال بانــوان خراســان رضــو� درباره 
باز� نخســت تيمش ، گفــت: «به ا"ن دليل 2ه باز� دوســتانه ا� 
در مدت آماده ســاز� نداشــتيم، چند بــاز� اول ليگ برتر حIم 
د"دارها� تدار2ات� را خواهد داشت.» فاطمه شر"+ در خصوص 
 �آماده  ساز� تيمش برا� شروع مسابقات افزود: «پس از تعطيل
طوالن� مدت فوتسال و البته سا"ر ورزش ها، ٣ هفته ا� است 2ه 
تمر"نات تيم� را شروع 2رده ا"م.» و� در خصوص باز� روز جمعه 
مقابل 2يميا� اسفرا"ن بيان 2رد: «تيم اسفرا"ن ناشناخته است؛ 
چرا2ه از ليگ "U صعود 2رده و قطعا تيم قدرتمند� خواهد بود. 
فIر م� 2نم چند باز� اول ليگ، حIم باز� تدار2ات� را داشــته 
باشــد، به ا"ن دليل 2ه به خاطــر تعطيالت و بيمار� نتوانســتيم 

تمر"نات خوب� داشته باشيم و باز� دوستانه هم نداشتيم.»

دو پاس گل پهلوان در اولين دربی
هافبU مشهد� تيم فوتبال پرســپوليس در اولين تجربه حضور 
خود در شــهرآورد پا"تخت توانســت ٢ بار برا� تيمش گل ساز� 
2ند . احسان پهلوان باز"Iن طراح و باز"ساز قرمز پوشان در اولين 
تجربه حضور شــهرآورد ســرخاب�   ها� پا"تخت، پا"ه  گــذار هر ٢ 
گل پرســپوليس در مقابل استقالل بوده . هافبU مشهد� سرخ 
 پوشــان پا"تخت رو� گل اول تيمش 2ه توســط مهد� عبد� به 
ثمر رسيد، ارسال بلند سعيد آقا"� را در ميانه ميدان با پشت سر 
هدا"ــت 2رد تا توپ به عبد� برســد و او نيز با تIنيU فرد� خود 
گل اول را به ثمر برساند. گل دوم سرخ پوشان هم 2ه توسط وحيد 
 �امير� رسيد و ا"ن  بار احسان پهلوان از جناح چپ ارسال� دقيق
برا� امير� انجام داد و مهاجم فرصت  طلب پرسپوليس نيز برا� 
بار دوم دروازه استقالل را فرو ر"خت.  پهلوان 2ه از زمان پيوستن 
به پرســپوليس تنهــا در ليگ قهرمانان آســيا در مقابل الشــارجه 
امارات موفق شده بود، ٢ پاس گل بدهد و در ليگ بيستم نيز در 
ا"ن زمينه نا2ام مانده بود، مقابل استقالل به نوع� جبران مافات 

2رد و خود را به جدول پاسورها� ليگ بيستم اضافه 2رد.

در چارچوب ليگ برتر هندبال بانوان
اشتاد سازه برنده جدال مدعيان

تيم هندبال اشتاد ســازه مشهد در حساس تر"ن رقابت   ها� ليگ 
برتــر هندبال بانــوان موفق شــد ،  تيم شــهيد شــامل� 2ازرون را 
شIســت دهد. مســابقات دور رفت مرحله دوم ليگ برتر هندبال 
بانوان ا"ــن روز  ها در مجموعه ورزشــ� انقــالب در  حال پيگير� 
 �اســت 2ه نما"نده خراســان رضو� هم با تيم   ها� شــهيد شامل
2ازرون ، بهمــن بهبهــان و ذوب آهــن اصفهان در گــروه دوم قرار 
دارد 2ــه در باز� اول تيم ذوب آهن اصفهــان را نتيجه ٢٠ - ١٨ 
شIســت داد و در بــاز� دوم خود 2ه با حساســيت ز"اد� همراه 
بــود ، تيــم مدعــ� شــهيد شــامل� 2ازرون را با نتيجــه ٢٣- ٢٠ 
شIســت داد و در پا"ــان ا"ن مرحله صدر نشــين گروه خود شــد. 
سرمرب� تيم هندبال اشتاد ســازه مشهد درباره ا"ن باز� ، گفت: 
« ما و تيم شــهيد شــامل� در شــرا"ط برابر� وارد ميدان شــد"م و 
بــاز� نفس گير� بــود،  اما با صحبت   ها� بيــن دونيمه باز"Iنان 
ما بر باز� مســلط شدند.»  نشمين شــافعيان افزود: «باز� بسيار 
سنگين و نفس گير� بود. در ابتدا� باز� چند گل عقب افتاد"م ، 
ول� خداراشIر در ادامه باز�، باز"Iنان توانستند گل  ها را جبران 
و در نها"ت با اختــالف٣ گل زمين باز� را ترj 2نند و در نها"ت 

هم پيروز ميدان شدند.»

جا"ــگاه تيــم فوتبــال شــهرخودرو همچنان در جــدول رده بنــد� ليگ 
 �برتر نوســان دارد و هنوز ا"ن تيم نتوانســته به ثبات تيم� برســد. تيم
 �2ــه از ابتدا� فصل دچار نوســانات ز"ــاد� بوده و  نم� توانــد به راحت
 �راه� برا� گلزنــ� به حر"فان پيدا 2ند.  جوانــ� باز"Iنان، ب� تجربگ
 �آن ها  و هماهنگ نشدن شــان در باز� ها باعث شده تا رحمت� سرمرب
شهرخودرو در حاشيه امن  قرار نگيرد. باخت مقابل نفت مسجد سليمان 
بــرا� شــهرخودرو"� ها ســنگين تمام شــده ، به طور� 2ــه خيل� ها در 
فضا� مجاز� خواستار اســتعفا� رحمت� شده اند. به هر حال نما"نده 
فوتبال اســتان بــا چالش  رو به رو شــده  و با"ــد هر چه زودتر مشــIلش را 
حــل 2ند، و گرنه با منطقــه خطر فاصله چندان� نــدارد. ا"ن 2ه مد"ر"ت 
باشــگاه بــا توجه به عملIــرد ضعي+ تيــم ، باز هــم  از 2ادر فنــ� حما"ت 
م� 2ند، ارزشــمند است و ما 2متر در باشــگاه ها� ا"ران شاهد هستيم 
 U2م  �2ــه ا"ن اتفاق بيفتد. ا"ن موضوع  م� توانــد به ثبات و تمر2ز تيم
ز"اد� 2ند. اما جدا� از ا"ن مسئله، مالU شهرخودرو حتما با"د دست 
به اقدامات� بزند تا تيم� 2ه ســال قبل صدرنشين� را هم تجربه 2رده و 
در ليگ آسيا به ميدان رفته ، شرا"طش بدتر از ا"ن نشود و در پا"ان فصل 
با اما و اگر برا� ماندن در ليگ برتر مواجه نشــود چرا2ه پيش از ا"ن هم 

نما"نده ها� خراسان� چنين شرا"ط� را  تجربه 2رده اند. 
 بدون خلق موقعيت   

شــهرخودرو"� ها همان طــور 2ــه در گزارش هــا� قبلــ� بــه آن اشــاره 
2رده ا"م، در خلق موقعيت با ضع+ ها� اساس� مواجه هستند. ا"ن تيم 
در خــط حمله با وجود ا"ن 2ه امين قاســم� نژاد "U تنه گل م� زند، اما 
دچار مشــIل است. هر چند  در باز� ها� شــهرخودرو شاهد باز� ها� 
 jانه بــه موقعيت خطرناIانه هســتيم ، اما متاســفانه ا"ن باز� مالIمال
منجر نم� شــود و هيــچ آورده  ا� برا� عناب� پوشــان ندارد. شــاگردان 
رحمتــ� در ١١ هفتــه ابتدا"ــ� ليگ برتــر، ١٥ گل در"افت 2ــرده و در 
رده دوم بدتر"ــن خطــوط دفاع� ليگ برتر قرار دارنــد و ثبات خوب� در 
خطــوط دفاع� ندارنــد. با"د گفت به نوعــ� خال "U فرمانــده  در قلب 
دفاع به شدت احساس م� شود و فرشاد فرج� هم هنوز نتوانسته جا� 
خال� مرادمند را پر 2ند. شــهرخودرو در ١١ هفته ابتدا"� مســابقات، 
در ٨ بــاز� بــه رقبا امتيــاز داده 2ه تنها در ٢ بــاز� آن مالIيت� 2متر از 
تيم حر"+ داشــته است. آن ها برابر پيIان ٦٠ درصد، برابر صنعت نفت 
آبادان ٥٧ درصد، برابر اســتقالل ٥٣ درصد (با وجود ١٠ نفره بودن)، 
برابر گل گهر سيرجان (٥٠ درصد)، برابر آلومينيوم اراj ٥٠ درصد (با 
وجود ١٠ نفره شــدن) و برابر نفت مسجدســليمان ٦١ درصد مالIيت 
تــوپ و ميــدان را در اختيــار داشــتند اما به حر"ــ+ خود امتيــاز دادند. 
بــا وجــود مالIانه بــاز� 2ردن شــهرخودرو در ا"ــن باز� هــا، آن ها تنها 

در د"ــدار با پيــIان آمار بهتر� در خلق موقعيت نســبت بــه حر"+ خود 
داشــتند و در ســا"ر د"دارها تعداد شــوت به دروازه شاگردان رحمت� از 
 �حر"ــ+ 2متر بوده . جوان بودن باز"Iنان رحمت�، 2ار دســت ا"ن مرب
جــوان داده و به قولــ�، او ابــزار 2اف� برا� اجــرا� ا"ده ها"ش در زمين 
را نــدارد و باز"Iنانش بلد نيســتند؛ باز� مالIانــه را چطور اداره 2رده و  

ا"جاد موقعيت  2نند.
 ناراض$ اما حام$

 �پس از شIســت شــهرخودرو مقابــل نفت مسجد ســليمان، زمزمه ها"
مبن� بــر اســتعفا� رحمتــ� به گوش م� رســيد 2ــه در فضــا� مجاز� 
بازتاب ها� ز"اد� داشــت . اما باشــگاه شــهرخودرو اعالم 2رد  با وجود 
ا"ن 2ــه از نتا"ج ناراض� اســت ، امــا از رحمت� حما"ــت م� 2ند. معاون 
اجرا"� باشــگاه شــهرخودرو خراســان نســبت به ا"ن حواشــ� وا2نش 
نشــان داد و گفــت: «همه مد"ران باشــگاه از رحمتــ� حما"ت م� 2نند 
و بارهــا عنــوان شــده  كــه قــرارداد ما بــا رحمتي ٣ ســاله اســت.  تيم ما 
نســبت به فصل ها� قبل تغييرات ز"اد� داشــته و بســيار جوان شده   و 
در حال حاضــر نبا"ــد توقعات گذشــته را از ا"ن تيم داشــت.» داود ســيد 

عباس� افزود: «باز"Iنان جوان تيم مان 2م 2م به مرز پختگ� م� رسند. 
هرچند ما در اوا"ل فصل تاوان همين جوان� تيم را داد"م و شا"د هم در 
آ"نده باز هم ا"ن اتفاق رخ بدهد. با ا"ن وجود به 2ادر فن� تيم و شــخص 
رحمت� ا"مان دار"م و از او به شIل 2امل حما"ت م� 2نيم. هيئت مد"ره 
و مد"رعامل باشــگاه از نتا"ج رضا"ت  ندارند ، اما ا"ن مسئله باعث نشده 
تــا آن ها از ســرمرب� تيــم حما"ــت نIنند؛ چرا 2ــه م� داننــد رحمت� با 
تمــام وجــود 2ارش را انجام م� دهــد و از جانش ما"ه م� گــذارد و بارها 
 �نيز عنــوان 2رده اند 2ــه رحمت� تا پا"ان قرارداد ٣ ســاله اش ســرمرب
شــهرخودرو خواهــد بود. برخــ� از باز"Iنان تيم هم با"د تالش شــان را 
بيشتر 2رده و توقعات را از خودشان برآورده 2نند.» سيد عباس� درباره 
شــا"عات� 2ه در برخ� رسانه ها مبن� بر استعفا� رحمت� مطرح  شده ، 
 �خاطر نشان 2رد: «برخ� مواقع برخ� رسانه ها 2ه حساب شان از اهال
خبر  و رسانه ها� پاj و زحمتIش جدا ست ، اخبار� را منتشر م� 2نند 
2ه خيال� است. قطعا باشگاه شهرخودرو نيز از آن ها شIا"ت م� 2ند تا 
"اد بگيرند اگر در رابطه با باشــگاه شــهرخودرو قصد انتشار خبر دارند، 

آن را با منبع منتشر 2نند و شا"عه پرا2ن� نIنند.»

شهرخودرو در آمپاس!
حمایت باشگاه مشهدى از رحمتى  اخبار خراسان

على ترابى

در راســتا� حما"ــت از ورزش همگان� 2شــور،  تفاهم نامه ســه جانبه 
همــIار� بيــن موسســه تربيت بدنــ� بنيــاد 2رامــت رضــو� ، وزارت 
رســيد.  امضــا  بــه  ورزشــIاران  بســيج  ســازمان  و  جوانــان  ورزش و 
ا"ــن   تفاهم نامــه ط� جلســه ا� در مشــهد با حضــور احمــد� معاون 
فرهنگ� و توســعه ورزش همگانــ� وزارت ورزش ، ميرجليلــ� رئيــس 
ســازمان بســيج ورزشــIاران 2شــور،  تاج فيــروز مد"رعامل موسســه 
تربيت بدنــ� بنياد 2رامت رضــو� و فتاح� مد"ــر2ل ورزش و جوانان 
اســتان امضــا شــد و بر اســاس ا"ــن  تفاهم نامه همــه فدراســيون   ها� 
 �ورزشــ�  م� تواننــد همــIار� همه جانبه ا� بــا موسســه تربيت بدن
 �آستان قدس داشته باشند. تاج فيروز، مد"ر عامل موسسه تربيت بدن

آســتان قدس رضــو� در ا"ن جلســه  گفــت: «اوليــن هدف ما توســعه 
ورزش همگان� در راســتا� ارتقا� سالمت و افزا"ش شاداب� و نشاط 
خانواده بزرگ رضو� و آحاد جامعه اســت . دومين هدف ا"ن موسسه 
رســيدگ� بــه ورزش مناطق محروم و ارائه خدمت به محرومان اســت 
و ســومين هدف هــم اثر گذار� فرهنگــ� در جامعه بخصــوص ترو"ج 
فرهنــگ رضــو� اســت .» احمد� معــاون فرهنگــ� و توســعه ورزش 
 �همگانــ� وزارت ورزش نيز گفت: «ا"ن  تفاهم نامه با"د با نگاه عمليات
د"ده شود و همه فدراســيون  ها با ا"ن  تفاهم نامه   م� توانند همه جانبه 
با موسسه تربيت بدن� آستان قدس همIار� داشته باشند. چون همه 

ابعاد مورد نظر در ا"ن  تفاهم نامه د"ده شده است.»

با امضا�  تفاهم نامه بين تربيت بدن$ رضو� ، وزارت ورزش و سازمان بسيج ورزش'اران

اتحاد براى توسعه ورزش همگانى کشور

شــيوع و"روس 2رونا اخيرا در انگليس شــدت "افته و هر روز شــاهد خيل مبتال"ان به ا"ن بيمار� هســتيم. باوجود قوانين شد"د، هر هفته تعداد ز"اد� از باز"Iنان به و"روس 2رونا مبتال 
م� شوند و د2تر جوليان تانگ، مشاور و"روس شناس در بيمارستان سلطنت� لستر، خواهان وضع قوانين جد"د� در ا"ن رابطه شده است. البته پيش از ا"ن مد"ران ليگ برتر از داوران 
خواسته تا قبل از آغاز مسابقات با 2اپيتان ها و سرمربيان صحبت 2رده و از آن ها بخواهند از تماس ها� غيرضرور� جلوگير� 2نند. اما د2تر جوليان تانگ مدع� شد جشن ها� شاد� 
بعد از گل و تماس باز"Iنان با "Iد"گر برا� تقسيم خوشحال� ضرورت� ندارد و با"د قوانين� وضع شود تا باز"Iنان� 2ه جشن م� گيرند با جر"مه شخص� از سو� داوران مواجه شوند. 
د2تر جوليان تانگ گفت: «ممIن است بعد از جشن گلزن� به خانه رفته و ا"ن و"روس را بين 2ود2ان و افراد مسن پخش 2نيد. به نظر من "U باز"Iن در صورت انجام ا"ن 2ار ابتدا با"د 

2ارت زرد بگيرد و در صورت تIرار نيز از زمين اخراج شود. اگر قرار است باز� ها برگزار شود، پس بيشتر احتياط 2نيد.»

توصيه یک 
ویروس شناس: 

شادى بعد از گل 
فعال حذف شود
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جد�ــد  ســرمرب�  پوچتينــو،  مائور�تســيو 
پ� اس جــ� ، به دنبال بردن پل پوگبا به پار�س 
است. گفته م� شود  منچســتر�ونا�تد در قبال 
انتقال پــل پوگبا در پنجره تابســتان� خواهان 
مبلــغ ٨٥ ميليون �ورو شــده اســت . �وونتوس 
و رئال مادر�ــد ٢ رقيب جد3 در جدال بر ســر 
خر�د ستاره فرانسو3 منچستر�ونا�تد هستند 
و حــاال پار3 ســن ژرمن نيــز به جمــع تيم ها3 
خواهان پوگبا اضافه شــده اســت. مائور�تسيو 
پوچتينو عالقه مند اســت تا بــا امضا3 قرارداد 
با ســتاره ٢٧ ســاله شياطين ســرخ Dــه به نظر  
 Iار خــود در �ونا�تد نزد�D م� رســد به پا�ــان
شــده، ا�ن باز�Kــن را به پــارJ دو پرنس ببرد. 
�ونا�تد پيش تر قرارداد خــود با پوگبا را تمد�د 
Dرده، اما به نظر  م� رســد اDنون جدا�� پوگبا 
از منچســتر�ونا�تد قطع� است. نشر�ه «ميرر» 
انگليــس هــم اخيــرا اعالم Dــرده بود، ســران 
باشــگاه منچستر�ونا�تد در نظر دارند در پا�ان 
فصــل جــار3 اقــدام بــه فــروش پوگبــا Dنند، 
باز�Kنــ� Dه قــراردادش در تابســتان ٢٠٢٢ 
بــه پا�ان م� رســد. آن هــا متقاعد شــده اند Dه 
هافبI فرانسو3 شان قصد تمد�د قراردادش 
با ا�ن باشــگاه را ندارد، از ا�ــن رو به دنبال ا�ن 
هستند Dه در تابســتان آ�نده از فروش او سود 
ببرنــد. پوگبا در ســال ٢٠١٢ پــس از جدا�� 
از منچســتر�ونا�تد به �وونتوس پيوست و در٤ 
ســال� Dه در عضو�ــت ا�ن تيــم ا�تاليا�� بود، 
بــا ارائــه باز3 هــا3 درخشــان و ثبــت ٣٤ گل 
زده و ٤٠ پــاس گل در ١٧٨ بــاز3، مســئوالن 
باشگاه منچستر�ونا�تد را برا3 بازگرداندنش 
در نها�ــت  و  Dــرد  متقاعــد  اولدترافــورد  بــه 
بــه  قــرارداد3  عقــد  بــا   ٢٠١٦ تابســتان  در 
زمــان  آن  در  Dــه  �ــورو  ميليــون   ١٠٥ ارزش 

رDــورد جهانــ� نقل وانتقــاالت بود، بــه جمع 
شياطين سرخ بازگشت. ا�ن هافبI فرانسو3 
Dه ا�ن فصل در ٢١ باز3 برا3 منچستر�ونا�تد 
بــه ميــدان رفته و آمــار ٢ گل  زده و ٣ پاس گل 
را از خــود برجا3 گذاشــته ، ارزشــش در بازار 
نقل وانتقــاالت ٦٥ ميليــون �ــورو تخمين زده 
شده اســت. مينو را�وال، مد�ر برنامه ها3 پوگبا 
نيــز بــه تازگ� تا�يــد Dرد Dــه ا�ن بــه احتمال 
ز�ــاد آخر�ــن فصــل حضــور او در اولدترافورد 
اســت. را�وال در ا�ن بــاره گفــت: «د�گر طفره 
رفتــن از ا�ن موضــوع فا�ده ندارد. بهتر اســت 
Dــه واضح صحبــت Dنيم و به آ�نده بيند�شــيم 
و بــرا3 �افتن مقصــر وقت تلf نKنيــم. پل در 
منچستر�ونا�تد خوشحال نيست. او نم� تواند 
آن طور Dه خــودش  م� خواهد و د�گــران از او 
انتظــار دارنــد، توانا�� ها�ــش را نشــان دهد. 
او نيــاز دارد تــا تيمش را عوض Dنــد. او نياز به 
تغيير ســنار�و دارد.» قرارداد پوگبا �I سال و 

نيم د�گر و در تابســتان ٢٠٢٢ تمام م� شود، 
امــا بهتر�ــن راه حل بــرا3 همه ا�ن اســت Dه 
در پنجــره بعــد3 (تابســتان امســال) او تيم را 
تــرD Jند. در غير ا�ن صورت ممKن اســت Dه 
منچســتر�ونا�تد، Dه من بــا آن ها روابط خيل� 
از  بــدون در�افــت مبلغــ�  را  او  خوبــ� دارم، 
دست بدهد.»  گزارش ها حا�D از آن است Dه 
منچســتر�ونا�تد خواهــان ٨٥ ميليون �ورو در 
قبال پل پوگبا است. ا�ن مبلغ ٢٠ ميليون �ورو 
Dمتر از هز�نه  ميليون �ورو�� است Dه �ونا�تد 
در ســال ٢٠١٦ برا3 بســتن قرارداد با پوگبا 
پرداخــت Dرد. پوچتينو معتقد اســت Dه پوگبا 
بهتر�ن گز�نه برا3 او ســت Dه تيم پ� اس ج� 
را بــا توجه به حضور او بازســازD 3نــد. او باور 
دارد Dــه پوگبــا  م� توانــد مانند نيمــار  و امباپه 
در ا�ــن تيم بدرخشــد. البته پار�ســ� ها برا3 
رســيدن به هدف نقل و انتقاالت� خود ٢ رقيب 

جد3 دارند؛ �وونتوس و رئال.

منچستریونایتد روى پوگبا قيمت گذاشت
  از انتخاب تبليغات� مهران مد�ر� و عل� دا�� تا اعتراض ها� تمام نشدن� به حضور اس�ندر� آغاز رقابت رئال، �وونتوس و پ� اس ج� برا� ش�ار ستاره فرانسو�

ماجراهــا و حاشــيه ها3 فدراســيون بوليگ  و 
بيليارد گو�ــا تمام� ندارد. ماجــرا از انتخاب 
دوبــاره هاشــم اســKندر3 به عنــوان رئيــس 
فدراســيون بولينگ، بيليارد و بولس در سال  
٩٧ آغــاز شــد. برخــ� از اهالــ� ا�ــن رشــته 
اعتراض ها�ــ� نســبت بــه نحــوه Dســب را3 
معتقــد  و  داشــتند  انتخابــات  در  اســKندر3 
بودند انتخاب مهــران مد�ر3 به عنوان رئيس 
Dميته هنرمندان فدراسيون درست چند ماه 
قبل از برگــزار3 انتخابات �ــD Iار تبليغات� 
بــود. منتقــدان زمانــ� بيشــتر از ا�ــن اقــدام 
اســKندر3 انتقــاد Dردنــد Dــه هيــچ گاه ا�ن 
Dميتــه فعــال نشــد و برنامه ها3 اســKندر3 
مبن� بر برگزار3 مســابقات بيــن هنرمندان 
و حضــور چهره ها�ــ� ماننــد علــ� دا�ــ� در 
ا�ــن مســابقات تنهــا در حد حرف باقــ� ماند 
 و خبرنــگاران هرگــز پاســخ روشــن� مبن� بر 
عــدم فعاليت ا�ن Dميته از رئيس فدراســيون 
انتقادهــا ،  ا�ــن  تمــام  بــا  نKردنــد.  در�افــت 
اســKندر3 بــر صندلــ� ر�اســت فدراســيون 
نشســت اما ر�اســت او به دال�لــ� Dه هيچ گاه 
از ســو3 مســئوالن وزارت ورزش اعالم نشد، 
نيمــه Dاره ماند. او در روزها3 آخر ســال ٩٨ 
به �I باره از ســو3 وزارت ورزش از ســمتش 
برDنار شــد تــا محمدرضا مقصودلــو به عنوان 
سرپرســت معرف� شــود. به گزارش تســنيم، 
بعدها مشــخص شــد Dه اســKندر3 به دال�ل 
حقوقــ� ٦ مــاه از خدمت تعليق شــده. طبق 
روال مد�ر�ــت فدراســيون تا زمــان برگزار3 
انتخابات به سرپرســت ســپرده شد اما ظاهرا 
قــرار نبود انتخابات� برگزار شــود و در اتفاق� 
نادر، پس از پا�ان دوره سرپرســت� مقصودلو 
Dه تنهــا ٥ ماه به طــول انجاميد، اســKندر3 
همان طور Dه ب� ســر و صدا از ر�اســت برDنار 

شــده بــود، در ســKوت Dامــل به فدراســيون 
اتفــاق درحالــ� رخ داد Dــه  ا�ــن  برگشــت. 
از ســو3 بعضــ� مل� پوشــان  صحبت ها�ــ� 
درخصــوص جعــل امضــا و اســناد �ــا اعــزام 
مل� پوشان به مســابقات بين الملل� با هز�نه 
شــخص� آن هم در شــرا�ط� Dه بودجه سفر و 
هز�نه ها3 مربوط توسط فدراسيون از وزارت 
ورزش در�افــت م� شــده، مطرح شــد تا پا3 
ســازمان بازرســ� Dشــور به ا�ن فدراســيون 
بــاز شــود. چنــد روز پــس از بازگشــت مجدد 
اســKندر3 به فدراســيون، عــده ا3 از اهال� 
او  بازگشــت  بــه  نســبت  بيليــارد  و  بولينــگ 
واDنش نشــان دادنــد و در تجمع� اعتراض� 
مقابــل وزارت ورزش شــرDت Dردنــد. برخ� 
از ا�ــن افراد معتقــد بودند Dه با�ــد انتخابات 
ا�ن فدراســيون دوباره برگزار شود و خواهان 
ورود وزارت ورزش بــه ا�ــن ماجرا شــدند  اما 
ا�ــن اعتراض هــا ب� نتيجه ماند و اســKندر3 

همچنان بر صندل� ر�اســت ا�ن فدراســيون 
تKيه زده. در چنين شــرا�ط� به نظر م� رسد 
با رو�ه اD 3ه فدراســيون در پيش گرفته، روز 
به روز به مخالفان ا�ن فدراسيون اضافه شده 
و جــا3 ســوال دارد Dه چــرا وزارت ورزش در 
ا�ــن مورد ســKوت Dرده؟ چه شــد Dه هاشــم 
اســKندر3 رفت و چه شــد Dه برگشــت؟ چرا 
مســئوالن فدراســيون درخصوص ادعاها�� 
چون جعل امضا، تنخواه هــا3 ميليارد3 رد و 
بــدل شــده، تهد�ــد به شــKا�ت و بســيار3 از 
مــوارد د�گر هيچ گونــه صحبتــ� نم� Dنند؟ 
اميــد اســت وزارت ورزش به عنــوان متولــ� 
ورزش Dشــور هرچــه ســر�ع تر بــه ا�ــن قضيه 
ورود Dننــد و شفاف ســاز3 در مــورد اتفاقات 
ا�ــن فدراســيون را در اولو�ت خــود قرار دهد 
چرا Dــه امــروز شــاهد آشــفته  بازار3 بــه نــام 
فدراســيون بولينگ و بيليارد هستيم Dه گو�ا 

هيچ نظارت� رو3 آن نيست.

سکوت وزارت ورزش در قبال حاشيه هاى تمام نشدنی بولينگ؟! 

سعيد معروف، �I سال� است Dه از مسابقات 
دور مانده؛ اتفاق� Dه برا3 مغز متفKر واليبال 
ا�ران نگران Dننده به حساب م� آ�د. ٢٢ د3 
ماه ســال ٩٨ بود Dــه تيم مل� واليبــال ا�ران 
مجــوز صعود به المپيI توDيو را Dســب Dرد. 
تنها Dســ� Dــه از تيــم مل� ا�ــران بعــد از ا�ن 

مســابقات در چين ماند و به ا�ران بازنگشــت، 
ســعيد معروف بود. Dاپيتان تيم مل� ا�ران Dه 
قرارداد3 با تيم با�ــI موتور چين امضا Dرده 
بود، راه� ا�ن Dشــور شد. اما شــيوع و�روس 
Dرونــا ناگهــان همه چيــز را بــه هم ر�خــت. با 
ا�ن Dه به نظر م� رســيد قرارداد معروف با تيم 
چين� فســخ شــود اما در آبــان دعوت نامه ا3 
برا3 حضور او در چين فرستاده شد و در نها�ت 
اواسط آذرماه معروف با پرواز3 از آمر�Kا به پKن 
رفت و دوره قرنطينه دو هفته ا3 را هم ســپر3 
Dرد. طبــق برنامــه قــرار بــود روز ٢٤ د3 ماه 
ليگ چين آغاز شــود و معــروف برا3 اولين بار 
در ترDيب تيم با�I موتــور به ميدان برود، اما 
بار د�گر با باال رفتــن آمار Dرونا در چين، ليگ 

واليبال ا�ن Dشــور به تعو�ق افتاد. به گزارش 
ورزش سه، گو�ا بدشانس�  دست بردار سعيد 
معروف نيســت و حاال او دقيقا �I سال است 
Dه در هيچ مســابقه ا3 به ميدان نرفته اســت. 
ا�ن در حال� اســت Dه حامد حداد3، ســتاره 
بســKتبال ا�ران بارها و بارها در ماه ها3 اخير 
ليگ بسKتبال چين به ميدان رفته، اما ستاره 
واليبال ا�ران بعد از �I سال با بدشانس� ها3 
مداوم و شا�د ســخت گير3 مسئوالن واليبال 
چين مواجه م� شــود. ســعيد معــروف با�د تا 
چند ماه د�گر Dار خود را در تيم مل� ا�ران آغاز 
Dند و مشخص نيســت بدون انجام مسابقه در 
�I ســال اخير با چه آمادگ� ا3 ز�ر نظر آلKنو 

تمر�ن خواهد Dرد.

اتلتيکومادرید قهرمان نيم فصل الليگا شددورى کاپيتان معروف از واليبال یک ساله شد!
اتلتيKومادر�ــد بــا پيروز3 برابر ســو�ا توانســت قهرمــان نيم فصل 
الليگا شــود. اتلتيKومادر�ــد بامداد چهارشــنبه در ��K باز3 ها3 
معوقــه خود از هفته نخســت الليگا به مصاف ســو�ا رفت و با ٢ گل 
ميهمانش را در واندا متروپوليتانو شKســت داد تا قهرمان زمستان 
لقــب بگيــرد. شــاگردان د�ه گــو پابلــو ســيمئونه ماننــد باز3 ها3 
گذشته شــان در الليــگا بــا ثبات ظاهر شــدند و بــا گل ز�با3 آنخل 
Dورئا در دقيقه ١٧ با پيروز3 به رختKن رفتند. ســائول نيگس Dه 
در نيمه دوم وارد زمين شده بود، گل دوم روخ� بالنKو را در دقيقه 
٧٦ به ثمر رســاند. ســو�ا چــه در نيمه اول و چــه در ٤٥  دقيقه دوم 
فرصت داشــت، دروازه اتلتيKــو را باز Dند امــا موقعيت ها�ش را از 
دست داد و ضربه ا�وان راDيتيچ در دقيقه ٨٦ هم به تيرJ برخورد 
Dــرد. اتلتيKومادر�ــد با ا�ن پيــروز3 ٤١ امتياز3 شــد و با ٢ باز3 
Dمتر نســبت بــه رئال مادر�ــد ٣٧ امتياز3 قهرمانــ� اش را در نيم 
فصل قطع� Dرد. قرمز و سفيدپوشــان در حال� در مسير قهرمان� 
قرار دارند Dه در ١٦ باز3 ١٣ پيروز3 به دســت آوردند و ٢ تساو3 

Dسب Dردند. تنها شKست ا�ن تيم برابر رئال مادر�د رقم خورد.

تمدید قرارداد بزرگ پی اس جی در آستانه نهایی شدن
در نقل و انتقاالت سال ٢٠١٨ بود Dه نيمار ��K از پر سر و صدا تر�ن 
اتفاقــات دنيــا3 فوتبال ط� فصــول اخير را رقــم زد و با قرارداد3 
٢٢٢ ميليون �ورو�� از بارســلونا به پار3 ســن ژرمن پيوســت تا به 
گران تر�ــن باز�Kــن تار�ــخ فوتبال تبد�ل شــود. اما ســتاره برز�ل� 
نتوانســت آن طور Dــه انتظــار م� رفــت نما�ش ها3 درخشــان� را 
در ترDيب تيم فرانســو3 ارائه دهد و حت� ط� �I ســال گذشــته 
شــا�عات ز�ــاد3 در رابطه بــا احتمال بازگشــت نيمار به بارســلونا 
شــنيده شــد. ا�ــن مســئله در تابســتان ٢٠١٩ به اوج خود رســيد 
امــا درنها�ت  ســتاره برز�لــ� در پ� اس جــ� ماندگار شــد. اDنون 
رســانه ها3 مختلــf گــزارش داده اند Dه باشــگاه پار3 ســن ژرمن 
اولو�ــت اصل� خــود را تمد�د قرارداد با ســتاره برز�لــ� قرار داده 
و قصــد دارد هر طور Dه شــده ا�ــن باز�Kن را حفظ Dنــد. در همين 
ارتبــاط ط� روزها3 گذشــته گفته شــد Dــه تيم فرانســو3 اولين 
پيشــنهاد خود را به نيمار ارائــه داده و حاال موندو د�پورتيوو مدع� 
شــده Dه توافق بين طرفين در آســتانه نها�� شدن است و نيمار به 

احتمال فراوان با پ� اس ج� تمد�د خواهد Dرد.

بارســلونا به دنبــال به خدمت گرفتن ســرخيو 
آگوئرو، ستاره آرژانتين� منچسترسيت� است. 
از قــرارداد ســرخيو آگوئــرو با منچسترســيت� 
تنهــا ٦ مــاه باقــ� مانــده و حــاال بارســلونا به 
دنبــال جذب ا�ن باز�Kن اســت. قــرارداد ا�ن 
در  منچسترســيت�  بــا  ســاله   ٣٢ آرژانتينــ� 
تابستان به پا�ان م� رسد و اDنون او آزاد است 
تا با د�گر باشــگاه ها برا3 عقد قرارداد مذاDره 
Dند.آگوئــرو م� توانــد بدون پرداخــت مبلغ� 

به ســيتيزن   ها در تابســتان از ا�ن باشگاه جدا 
شــود و بارســا قصــد دارد تمام تالش خــود را 
بــرا3 به خدمت گرفتن مهاجم ســابق اتلتيKو 
مادر�ــد به Dار ببــرد. اما ســرخيو آگوئرو Dه ٩ 
سال گذشــته را در Dنار ســيتيزن   ها گذرانده، 
هنوز منتظر در�افت پيشــنهاد قــرارداد جد�د 
از سو3 منچسترسيت� اســت. آگوئرو Dه پس 
از تمــاس بــا فرد3 مبتال بــه Dرونــا، اDنون در 
قرنطينه به ســر م� برد، ٢ باز3 بعد3 ســيت� 

را برابــر برا�تــون و Dر�ســتال پاالس از دســت 
خواهد داد. بجز تما�ل نوDمپ برا3 به خدمت 
گرفتن آگوئرو، مائور�تسيو پوچتينو، سرمرب� 
جد�د پار3 ســن ژرمن نيز خواهــان به خدمت 
گرفتن بهتر�ــن گلزن تار�خ سيتيزن   ها ســت. 
آگوئــرو در دوران پربار حضورش در ورزشــگاه 
اتحاد، ٤ عنــوان قهرمان� ليگ برتر، ٥ عنوان 
قهرمانــ� جام اتحاد�ه باشــگاه ها3 انگليس و 

�I قهرمان� در D FA Cupسب Dرده است.

بارسلونا به دنبال جذب ستاره منچسترسيتی
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پایان مهلت دفاع در پرونده ویلموتس
بر اســاس اعالم ســلطان� فر، وز�ر ورزش وجوانان، شب 
گذشــته آخر�ــن مهلــت بــرا! ارســال دفاعيــات ا�ران 
در پرونــده فرجام خواهــ� از ح1ــم مــار/ و�لموتــس، 
ســرمرب� پيشــين تيم مل� فوتبــال بود و در ا�ن راســتا 

آخر�ن دفاعيات ا�ران به :اس ارسال شد.
افتخارى دیگر براى عليرضا فغانی

فدراســيون بين المللــ� آمــار و تار�ــخ فوتبال د�ــروز از 
برتر�ــن داوران مــرد �ــA دهــه اخير جهــان(٢٠١١ تا 
٢٠٢٠) رونما�ــ� :ــرد :ه بر ا�ن اســاس  نــام عليرضا 
فغانــ�، داور بين المللــ� :شــورمان هم د�ده م� شــود 
:ــه با ٢٣ امتياز رتبه هفدهــم را به خود اختصاص داده 

است. 
استراماچونی در آستانه بازگشت به فوتبال

طبق اعالم سا�ت :الچومر:اتو ا�تاليا، جيووان� استروپا، 
ســرمرب� تيم :روتونه در آستانه اخراج از ا�ن تيم است و 
باخــت در بــاز! بعــد! مم1ن اســت منجر بــه بر:نار! 
او شــود. :الچومر:اتــو از لئونــاردو ســمپليچ� و آندره آ 
استراماچون� به عنوان ٢ گز�نه باشگاه :روتونه به عنوان 

جانشين استروپا نام برده است. 
دژاگه از فردا در تمرینات تراکتور 

اش1ان دژاگه :ه هفته گذشته برا! مداوا! مصدوميت 
خود راه� آلمان شــده بود، امروز به ا�ران برم� گردد و 
از فــردا به تمر�نات تيم ملحق خواهد شــد. تيم ترا:تور 
٢٩ د! در چارچوب هفته �ازدهم رقابت ها! ليگ برتر 

فوتبال باشگاه ها! :شور ميزبان استقالل است.
٣ پرسپوليسی نامزد بهترین بازیکن  آسيا

:نفدراســيون فوتبــال آســيا ١٥ نامزد بهتر�ــن باز�1ن 
ليــگ قهرمانــان ٢٠٢٠ را اعــالم :رده :ــه ٣ باز�1ن از 
تيــم پرســپوليس در ا�ن فهرســت حضــور دارنــد. از ا�ن 
جمع شجاع خليل زاده و بشــار رسن پرسپوليس را تر/ 
:رده اند ول� در رده بند! برتر�ن باز�1ن ســال به عنوان 
باز�1ن پرســپوليس  حضور دارند. حامد لA، دروازه بان 

ا�ن تيم سومين پرسپوليس� در ا�ن ليست است.

ميليچ تا نيم فصل منتظر می ماند
در حال� :ه گفته م� شود شانس بازگشت مدافع :روات 
به تهران بســيار پا�ين است، شــنيده ها حا:� از آن است 
:ه ميليچ هرگونه تصميم گير! درباره جدا�� از استقالل 
را به نيم فصل مو:ول :رده است. ميليچ منتظر مشخص 
شــدن ت1ليg :ادر فن� استقالل اســت تا در صورت� :ه 
محمود ف1ر! از سرمربيگر! ا�ن تيم :نار رفت، او دوباره 

به تهران برگردد و برا! استقالل باز! :ند.

ور�ــا غفور! بــه خاطر مصاحبه ا! :ه بعــد از درب� انجام داد بــه :ميته انضباط� 
باشــگاه اســتقالل احضار شــده اما طبق شــنيده ها محمود ف1ر!، ســرمرب� تيم 
مخالg ا�ن تصميم بوده. با ا�ن حال شــنيده م� شــود قرار نيســت او جر�مه مال� 
 شود. مسئوالن باشگاه استقالل فقط به خاطر ا�ن :ه به ور�ا بگو�ند نبا�د مش1الت 
داخل� و مال� باشگاه را رسانه ا! م� :رد، او را احضار :ردند. :اپيتان استقالل بعد 
از درب� گفته بود: « بعض� از مسئوالن باشگاه برا! د�ده شدن مصاحبه م� :نند. 
مــا اصال پــاداش نم�  خواهيم و بهتر اســت بــه جا! آن اصــل پــول قراردادمان را 
بدهند.»گفتن� است؛ :ميته انضباط� باشگاه استقالل در ا�ن فصل با قدرت :ار 
م� :ند و از ابتدا! فصل تا:نون شــيخ د�اباته، فرشيد اسماعيل�، فرشيد باقر!، 

هروو�ه ميليچ و چند باز�1ن د�گر را احضار :رده و حاال هم نوبت :اپيتان است! 

طبق اعالم ســا�ت رسم� باشگاه استقالل، ظهر د�روز شيخ د�اباته با حضور 
در محل ســاختمان باشــگاه اســتقالل با احمد مدد!، مد�رعامل اســتقالل 
د�دار و گفت وگو :رد. او در ا�ن جلسه :ه در فضا�� مثبت و دوستانه برگزار 
شــد، :ليه شــا�عات اخير مبن� بر اختالفش با :ادر فن� استقالل را ت1ذ�ب 
و اعالم :ــرد با قدرت به كارش به عنوان �ك باز�كــن حرفه ا! برا! موفقيت 
اســتقالل ادامــه م� دهــد. در ا�ن جلســه د�اباته و مــدد! در خصوص نحوه 
پرداخت مطالبات د�اباته هم گفت وگــو :ردند. د�اباته پس از مصدوميت در 
��1 از تمر�نات استقالل، چند هفته دور از مياد�ن بود و هنوز آمادگ� :امل 
خــود را پيدا ن1رده. با ا�ن وجود د�اباته شــخصا بــه :ادر فن� اعالم :رده :ه 

آماده است و م� تواند برا! استقالل مقابل ترا:تور باز! :ند. 

د�دار د�اباته با مد�رعامل استقالل و ت�ذ�ب شا�عه جدا�� اشاحضار ور�ا به �ميته انضباط� با وجود مخالفت ف�ر� 

تسو�ه حساب پرسپوليس با باشگاه 
واراژد�ن �رواس�

یک ميليارد و ٢۵٠ميليون مهدیخانی 
چگونه جور شد؟ 

طبق اعالم رسانه رسم� باشگاه پرسپوليس، 
�1ــ� از باز�1نانــ� :ــه ابتدا! فصــل به جمع 
شاگردان �حي� گل محمد! اضافه شد، مهد! 
مهد�خان� بود. ا�ن باز�1ــن برا! تقو�ت خط 
حمله از تيم واراژد�ن :رواســ� به پرسپوليس 
پيوست. از آنجا :ه مهد�خان� �A لژ�ونر ا�ران� 
در فوتبال اروپا محسوب م� شد، برا! در�افت 
رضا�ت نامه اش و حضور در پرسپوليس نياز به 
پرداخت ٥٠هزار دالر بود. ا�ن مبلغ :ه با دالر 
٢٥هــزار تومان� �A ميليــارد و ٢٥٠ميليون 
تومــان م� شــود به حســاب باشــگاه واراژد�ن 
وار�ز شد تا تسو�ه حساب :امل صورت بگيرد. 
مهد�خانــ� از جمله باز�1نان جوان و آ�نده دار 
فوتبــال ا�ران اســت :ه در هميــن فصل برا! 
پرسپوليس به ميدان رفته و ا�ن شانس را دارد 
تا در د�دار ها! بعد! هم شانس باز! از :ادر 
فن� در�افت :ند. ا�ن اتفاق درست ٢ روز پس 
از انتقادات تند �حي� گل محمد!، ســرمرب� 
هيئت مد�ــره  از  دربــ�  از  پــس  پرســپوليس 
باشــگاه و اولتيماتومش به وز�ــر ورزش رخ داد 
تا ســوژه جد�د! برا! :اربران فضا! مجاز! 
و رســانه ها جور :نــد. برا! برخ�  ا�ن ســوال 
ا�جاد شــده :ه چطور ٢ روزه پول رضا�ت نامه 
مهد�خان� جور شد آن هم در حال� :ه باشگاه 
از ب� پول� ش1ا�ت م� :رد. اما ميليچ به خاطر 
عدم پرداخــت مطالباتش اســتقالل و ا�ران را 

تر/ :رد.

نگرانی سرخ ها بابت
 ٨ امتياز از دست رفته 

آمار ضعي: �حي� و پرسپوليس در ٤٠ روز

پرســپوليس در ثانيه ها! پا�ان� درب� ٩٤ 
دوبــاره مثل باز! نيمه نها�ــ� جام حذف� 
فصل گذشته باز! برده را با تساو! مقابل 
اســتقالل عوض :رد تا طلسم نبردن ها! 
بمانــد.  باقــ�  خــود  قــوت  بــه  ســرخ ها 
پرســپوليس پس از باز! با شهرخودرو :ه 
با ٣ گل ا�ن تيم مشــهد! را ش1ســت داد 
در ٥ بــاز! اخيــرش از جملــه فينال ليگ 
قهرمانان آســيا رنگ بــرد را ند�ده. �حي� 
گل محمد! در فينال ليگ قهرمانان آسيا 
باز! برده را با ش1ســت عــوض :رد و جام 
آســيا�� را از دســت داد. پس از بازگشــت 
از قطــر در ٤ د�دار معوقه اش هم نتيجه ا! 
بهتــر از تســاو! نگرفتــه اســت. او مقابــل 
 A�-A� !نســاج� در قائمشهر به تســاو
رضا�ــت داد. ســپس مقابــل ذوب آهن در 
دقيقه ٩٠ مقابل ميهمانش متوقg شــد تا 

ا�ن باز! هم با تســاو! �A-�ــA به پا�ان 
 A� برســد. پيــش از دربــ�، پرســپوليس
باز! هم با ســپاهان برگزار :رد :ه آن هم 
در ورزشــگاه آزاد! بــود و ا�ن بــاز! هم با 
تساو! بدون گل به پا�ان رسيد. ا�ن �عن� 
از دســت دادن ٦ امتياز از ٩ امتياز مم1ن 
برا! مدافع عنوان قهرمان� و نا�ب قهرمان 
آســيا. تيم �حي� پس از ٤٠ روز بدون برد، 
به درب� رسيد و ســرمرب� سرخ ها پيش از 
باز! وعده داد :ه بردها! شــان را از باز! 
مقابل اســتقالل شــروع م� :ننــد. دقيقه 
�A باز! بود :ه اســتقالل گل زد اما نيمه 
مربيــان را �حي� بــرد و تيمــش ٢ گل زد و 
چنــد گل هم نزد تا ا�ن :ه ثانيه ها! پا�ان� 
بــاز! دوبــاره گل محمــد! در درب� قافيه 
را باخــت و درســت مثل ٣ دربــ� قبل� :ه 
برد! نداشــت ا�ن باز! هم بــا گل قا�د! 

به تســاو! ٢-٢ رســيد تا مشــخص شــود 
�حيــ� درب� باز نيســت. عــالوه بــر آن، ٢ 
امتياز د�گر هم از دست پرسپوليس پر�د تا 
ا�ــن تيم در ٥ باز! اخيــرش فقط ٤ امتياز 
:سب :ند. اگر باز! فينال آسيا را فا:تور 
بگير�م، سرخ پوشان در ٤ باز! ليگ از ١٢ 
امتياز مم1ن ٤ امتياز گرفته اند و ٨ امتياز 
از دست داده اند. البته پرسپوليس ٢ باز! 
معوقــه از هفته نهم و دهــم مقابل تيم ها! 
مس رفسنجان و گل گهر سيرجان دارد :ه 
در ��1 ميزبان اســت و در د�گر! ميهمان 
امــا هنــوز تار�خ آن ها اعالم نشــده اســت. 

بنابرا�ن باز! پس از درب� پرسپوليس ٢٩ 
د! مــاه مقابل تيــم فوالد از هفتــه �ازدهم 
خواهد بود :ــه باز هم در ورزشــگاه آزاد! 
اســت. در واقــع سرخ پوشــان از بــاز! بــا 
ذوب آهن تا باز! با فــوالد ٤ د�دار متوال� 
در آزاد! داشــته و دارند و اگر باز! با مس 
رفســنجان هم پــس از باز! با فوالد باشــد 
٥ د�ــدار متوالــ� خانگــ� بــرا! �حيــ� و 
شــاگردانش خواهد بود؛ پوئن� :ه فعال در 
٣ د�دار گذشته ٣ امتياز  بيشتر برا! آن ها 
در پ� نداشته و شا�د از باز! با فوالد طلسم 

نا:ام� گل محمد! و تيمش بش1ند.

پــس از تســاو! پرســپوليس و روند نتيجه نگرفتن ها! ا�ن تيم پرطرفــدار، �حي� گل محمد! در اظهارنظر! پس از پا�ــان درب� اولتيماتوم� ٢ 
روزه بــه وزارت ورزش داد تــا مهــد! رســول پناه را از هيئت مد�ره ا�ن باشــگاه :نــار بگذارند اما پس از عدم وا:نش از ســو! مقامات، ســرمرب� 
سرخ پوشان روز سه شنبه در تمر�نات حاضر نشد  و حت� تمر�ن د�روز پرسپوليس� ها هم تعطيل شد. از همين رو هواداران متعصب پرسپوليس 
از ســاعات� پيش برا! اعتراض به وضعيت تيمشــان جلو! در باشگاه تجمع :رده اند و خواهان تغيير در تر:يب هيئت مد�ره و بازگشت سرمرب� 
خود هستند. عالوه بر هواداران پيش1سوتان باشگاه هم در حما�ت از �حي� مصاحبه :رده و �ا در فضا! مجاز! مطالب� را منتشر :ردند و حاال 

با�د  منتظر جلسه هيئت رئيسه بود تا مشخص شود �حي� به خواسته اش م� رسد �ا شا�عه استعفا! او جد! تر م� شود.

ادامه قهر یحيی و 
حمایت همه جانبه 
پرسپوليسی ها از 
سرمربی معترض
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