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 در پی تبادل نکردن اطالعات
9 بانک در خراسان رضوی 

نحوه مصارف 10 درصد منابع 
بانکی استان شفاف نیست

خراسان رضوی

 شیخ جعفر 
شاخه ای از شجره طوبی

نگاهی به ویژگی اخالقی و  رفتاری 
مرحوم شیخ جعفر مجتهدی تبریزی

زندگی سالم

 دوگانه خطرناک 
در بازگشایی مدارس

نظرات متفاوت ۲ وزیر درباره  تاثیر 
بازگشایی مدارس در شیوع کرونا

5

 سرنوشت قدیمی ترین 
بیمارستان شهر بجنورد

2

 »تحقیر حداکثری« ترامپ 
خواسته دموکرات ها 

رئیس جمهور آمریکا با استیضاح 
از چه مزایایی محروم می شود؟

3

راز هولناک ۲ برادر فاش شد

 آتش جنایت در کوه های خلج!
9

نگرانی ها از حذف 
غربالگری جنین

رسانه ای شدن احتمال حذف غربالگری جنین با واکنش های 
   صفحه ۵گسترده مواجه شد، طراحان اظهارنظر صریح نکردند؛ ماجرا چیست؟

 آینده سیاسی ترامپ 
در هاله ای از ابهام 

ســرانجام دونالد ترامپ با دومین استیضاح خود طی 
چهار سال ریاست جمهوری ...
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  صفحه 4۲004 چه گفته اند؟

بورس در 
محاصره 

متغیرهای 
سیاسی و 
اقتصادی 
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 چهار سال دوندگی برای استرداد سپرده  •
از بانک قوامین و بی نتیجه ماندن را به آقای 
همتی و دیگر مسؤالن مربوط تبریک می گویم.

 علت گسترش کرونا، رعایت نکردن نکات  •
بهداشتی توسط مردم است! قطعی برق به علت 
رعایت نکردن اصــول مصرف صحیح توسط 
مــردم اســت! قطعی گــاز، قطعی آب، سقوط 
بورس، قیمت دالر و مسکن و آلودگی هوا و... 
هم تقصیر مردم است! خدا رو شکر دولت هیچ 

تقصیر و مسئولیتی ندارد! علی برکت ا...!
من نمی دونم چه فرقی بین کارگر و کارمند  •

دولت هست که کارگر باید له بشه ولی کارمند 
دولت حقوق خوب، تعطیلی، بیمه تکمیلی، 
امکانات رفاهی و... داشته باشه؟ انصاف و 

عدالت هم خوب چیزیه.
این چه وضعشه؟ امروز به چند فروشگاه و  •

سوپر مارکت رفتم ولی یک دانه روغن پیدا 
نکردم. این روغن هایی که تبلیغ می کنید 

کجا می ره؟ کمی رسیدگی کنید.
ــا لبنیات که می خــرم، می بینم هر  • روزه

یک روز به نسبت روز قبل گران تر می شود. 
هرچند همه اجناس همین طوری هستند 
ولی لبنیات دیگه شورش رو در آورده. واقعا 

هر کی هر کی شده. نظارت هم که کشک!
 اگر کشورمان روی این همه ثروت  و معدن و  •

نفت و طال نخوابیده بود از این همه مشکالت 
اقتصادی دلم نمی سوخت. بیچاره مردم!

خواستم  • هستم.  لبنیات  فروشنده  بنده 
تشکر کنم از اداره برق که باعث شد 300 

کیلو شیر من خراب شود!
مطالب ستون حرف مردم شده محلی برای  •

انتقاد از دولت. کمی انصاف داشته باشیم. 
با بلوکه شدن پول کشور، تحریم های نفتی، 
بانکی و... دست دولت تا حدودی خالی می 
شود. علت تورم و گرانی و... فشار حداکثری 

دولت آمریکاست.
 چرا به داد ما بازنشستگان تامین اجتماعی  •

نمی رسید؟ با 27 سال سابقه با دومیلیون و 
500 تومان حقوق چطور زندگی کنیم؟

 آقای روحانی شما دالر 10 هزار تومانی را  •
هم می گفتی واقعی نیست! 

 ببینید این دولت چه بالیی سر ما آورد؟ یک  •
زمانی ماشین و خانه یک آرزوی قشنگ بود اما 
حاال یک رویا و افسانه قشنگه! حاال این بمونه که 
خیلی از خوراکی ها کم کم دارند آرزو می شوند.

 تلویزیون دایم تبلیغ می کنه مصرف گاز کمتر  •
از 200 مترمکعب در ماه رایگان حساب می شه. 
مصرف گاز ما برای ۴5 روز 25۶متر مکعب مبلغ 
23200 تومان آمده! تا کی باید دروغ بشنویم؟

شما می توانید آبنبات را حــذف کنید و  •
ــی و  صفحات کــار و کسب و اقتصاد و ورزش
ــم ادغــام  خیلی ازصفحات روزنــامــه را دره
کنید و روزنامه را گران نکنید. حاال که کاغذ 
گرانه خالقیت به خرج بدهید تا کاغذ کمتری 
مصرف شود. با شرایط فعلی مصرف کاغذ 

شما زیاد است. خود دانید!
خراسان:مخاطب گــرامــی،گــران کــردن 
روزنامه مردمی خراسان برای ما نیز سخت 
و تلخ است اما در خورذکر است، هزینه تمام 
شده هر نسخه روزنامه در شرایط فعلی بیش 

از 12 هزار تومان است.
 شک نکنید که تنها مقصر اصلی قطعی برق  •

مدیریت نکردن صحیح و کارآمد است.
 نوشتید در پارک های تهران ظرف 5 دقیقه  •

خرید مواد انجام می شود. تعجب نکردیم. در 
مشهد خودمان در زمان کمتر از 2 دقیقه می 
توان مواد مخدر خرید. ما به چشم خود دیدیم در 
این زمینه مواد فروشان صاحب رکورد هستند!

تمام  • بدبختی،  تمام  گرانی،  تمام  عامل 
فالکت، تمام تورم، همین دولت تدبیر و ناامید 
است. آقای روحانی! دست از سر ملت ایران 

بردار. برو دیگر بس است...بس کن.
چرا قبض برق بدون افزایش مصرف این  •

دوره 80 درصد بیشتر اومــده؟ چی از جون 
ملت می خواین؟ ... شما هم که چاپ نمی 
کنین. فقط گزینش و سانسور شده پیام های 

مردمی رو چاپ می کنید.
 مسئولین صادقانه به مــردم علت اصلی  •

قطع برق را بگویند. چون به نظر می رسد نه 
گاز مصرفی آن چنان افزایشی یافته و نه برق.

من صنعتگر صنایع دستی با سه نشان ملی  •
هستم که شاگردان زیادی دارم با هزینه خودم 
به پیشنهاد میراث فرهنگی مستندی تهیه 
کردم 27 دقیقه ای که شبکه استانی حاضر 
به پخش آن نشد ومشکل را پرداخت هزینه 
دانست. فقط می خواهم بگویم هنرمندی که 
در حوزه امور فرهنگی فعالیت می کند در این 
کشور نقشی ندارد و فقط شعار داده می شود.

 در پاسخ به خواننده ای که گفته بود »مردم  •
کارآمدی دولت را در چهار سال اول دیدند« 

باید گفت: تنها هنر این دولت در چهارسال 
اول مهار تورم بود به بهای رکود اقتصادی که 

همان هم در چهار سال دوم به باد فنا رفت.
ــرا؟  • ــا دیـــگـــر چـ ــم ــز! ش ــزیـ ــان عـ ــ ــراس ــ  خ

ان شـــاءا... هیچ مشکلی نه بــرای شما و نه 
برای خوانندگان تان به وجود نیاید. دعا می 

کنم که مشکالت برطرف شود.
 لطفا یکی بگه آیا عرض خیابان شیرازی از  •

میدان شهدا تا چهاراه شهدا خیلی زیاده که 
شهرداری عالوه بر خط ویژه در حال ایجاد یه 
معبر دیگه است؟ آیا پای رانت یه پیمانکار در 

میان است؟
خدا پدر موادفروشان تهران را بیامرزد که با  •

تلفن همراه هماهنگی می کنند. در محله ما که 
علنی می فروشند و آب از آب تکان نمی خورد!

 چرا پلیس راهور فکری برای ماشین هایی  •
که پالک خود را می پوشانند، نمی کند؟ اگر 
به کسی بزنند و فرار کنند یا اتفاق دیگری 

بیفتد قابل پیگیری نیست.
 لطفا پیگیر پرونده ویلموتس باشید. چی  •

شد اصال؟ مقصران راست راست راه می روند 
و درباره فوتبال اظهار نظر می کنند.

 می خواستم به خانم فائزه هاشمی بگم شما  •
مال و اموال خودت را بده به من، آن وقت آرزو 

کن ترامپ بماند!
 کاش از روسای کمیسیون مجلس سوال  •

ــر همین  دیــگــری هــم مــی پرسیدین کــه اگ
حداقل حقوق بیش از چهار مــاه به تعویق 
بیفتد چه می کنند؟ افسوس که کسی حامی 

کارگران نیست.
 از نمایندگان مجلس می خواهم درآمد  •

حاصل از قیمت دالر را بــرای ایجاد شغل و 
کار برای جوانان هزینه کنند. بیکاری بیداد 

می کند در جامعه.
به گمان من روزنامه ای با بیش از 70 سال  •

سابقه باید آن چنان توانمند و تاثیرگذار باشد 
که مدیران و مسئوالن در هر رده و منصبی 
خــود را موظف به پاسخ گویی در برابر آن 
بدانند. مردم هم اگر ببینند رسانه ای پیگیر 
خواسته ها و مشکالتشان است حتما از آن 

پشتیبانی خواهند کرد.
 متاسفانه مخابرات در یک اقدام غیرمنتظره  •

این دوره قبض که نمی فرستد بماند پیام هم 
نداده و تلفن را قطع کرده. مگر برای مخابرات 

چقدر هزینه دارد؟

طرح اجازه تخریب دوباره بیمارستان امام رضا)ع( 
بجنورد که در روزهای گذشته از سوی استاندار 
خراسان شمالی به وزیر بهداشت در قالب نامه 
نگاشته شده است، واکنش های بسیاری را در 
فضای مجازی و در بین برخی مسئوالن به دنبال 
داشته است تا جایی که نایب رئیس کمیسیون 
بهداشت مجلس تخریب بیمارستان امام رضا)ع( 
بجنورد را برخالف سیاست کمیسیون بهداشت 
دانست. پیرو این واکنش ها پنج شنبه جلسه ای 
با حضور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی خراسان شمالی، اوقــاف و امور خیریه، 
علوم پزشکی، شهرداری و مسکن و شهرسازی 
بــرای تعیین تکلیف بیمارستان امــام رضــا)ع( 
تشکیل شد و در این میان سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور، تخریب بیمارستان را عمل به بندها 

و اجرای چند شرط منوط کرده است تا به نوعی 
مشخص  شهر  قدیمی  بیمارستان  سرنوشت 
شود. مدیرکل اوقــاف و امورخیریه خراسان 
شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما درباره این که 
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور موافقت خود 
را با تخریب بیمارستان به عمل کردن به بندهایی 
منوط کرده است، اظهارکرد: زمین بیمارستان 
باید در وقف خود باقی بماند و به ارزش ریالی 
زمین، در جای دیگری زمین به نام موقوفه داده 
ــالم »آســـوده« با بیان این که  شود. حجت االس
بیمارستان فعلی در صورتی تخریب می شود که 
در زمین جدید ساخته، تجهیز و تحویل داده شود، 
تاکید کرد: تا زمانی که بیمارستان احداث نشود، 
بیمارستان فعلی به فعالیت خود ادامه می دهد و 

تخریبی در کار نخواهد بود.

 آینده سیاسی ترامپ 
در هاله ای از ابهام 

سرانجام دونالد ترامپ با دومین استیضاح خود 
طی چهار ســال ریاست جمهوری مواجه شد. 
مجلس نمایندگان آمریکا پنج شنبه با 231 رای 
موافق در برابر 197 رای مخالف، اتهامات وارد 
شده به دونالد ترامپ از جمله اتهام شورش علیه 
ــدرال را به تصویب رساند .نکته قابل  دولــت ف
توجه در استیضاح دوم ترامپ این که برخالف 
استیضاح نخست در ماه دسامبر سال 2019 ، 
این بار 10 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
از جمله لیز چنی ، مقام سوم این حزب در مجلس 
و همچنین، دختر دیــک چنی، معاون با نفوذ 
جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور جمهوری خواه 
پیشین آمریکا به استیضاح رای مثبت دادنــد.
البته از موضوع تصویب الیحه استیضاح در مجلس 
نمایندگان مهم تر، موضوع محاکمه ترامپ در 
سنا خواهد بود. بر اساس قانون اساسی  وظیفه 
طــرح اتهام به مقامات فــدرال از جمله رئیس 
جمهوری، برعهده مجلس نمایندگان است و 
دادگاه رسیدگی به آن در سنا برگزار می شود. 
در دادگــاه سنا نیز ریاست با رئیس دیوان عالی 
فدرال است و تمامی سناتورها نقش دادستان و 
هیئت منصفه را برعهده می گیرند و اگر اتهامات 
واردشده مورد تایید دو سوم سناتورها قرار گیرد، 
فرد متهم، گناهکارشناخته و به شکل خودکار، از 
سمت خود عزل می شود.اکنون مشکل استیضاح 

دوم ترامپ، محدود بــودن زمــان باقی مانده از 
ریاست جمهوری وی است . روز بیستم ژانویه 
2021 مراسم تحلیف جو بایدن برگزار می شود 
و ریاست جمهوری ترامپ پایان می پذیرد. این در 
حالی است که نخستین جلسه سنا بعد از تصویب 
الیحه استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان، 
روز نوزدهم ژانویه برگزار می شــود. با توجه به 
این که رسیدگی دادگــاه سنا به استیضاح اول 
ترامپ حدود 20 روز به درازا کشیده شد، مسلما 
رسیدگی به استیضاح دوم، به بعد از پایان ریاست 
جمهوری ترامپ و آغاز ریاست جمهوری بایدن 
کشیده خواهد شد. از این رو ، حتی محکومیت 
احتمالی ترامپ در دادگاه سنا، موجب عزل رئیس 
جمهوری وقت نخواهد شد.اما برای دموکرات 
و برخی از جمهوری خواهان که از ترامپ کینه 
شدیدی به دل گرفته اند، برکناری وی از سمت 
ریاست جمهوری از درجه اهمیت برخوردار نیست 
بلکه آنان، در تالش هستند مانع بازگشت ترامپ 
به قدرت شوند. یکی از بندهای استیضاح ترامپ، 
به متمم چهاردهم قانون اساسی اشاره دارد که 
بعد از پایان جنگ داخلی در نیمه دوم قرن نوزدهم 
به تصویب رسید. این متمم عهده دار شدن هر 
مقام آمریکایی را که زیر سوگند، علیه دولت فدرال 
شــورش کــرده باشد، بــرای سمت هــای دولتی 
ممنوع می کند. اگــر دمــوکــرات ها با متحدان 
جمهوری خواه خود بتوانند اتهام ترامپ به شورش 
علیه دولت فدرال در روز ششم ژانویه را به تایید 
دادگــاه سنا برسانند، ترامپ عــالوه بر از دست 
دادن مزایای مالی و اجتماعی دوران بازنشستگی 
از سمت ریاست جمهوری، اجازه نخواهد داشت 
در انتخابات ریاست جمهوری 202۴ شرکت 
کند.اما مشکلی که اکنون پیش روی دموکرات 
ــود دارد ایــن اســت کــه همزمانی جلسه  هــا وج

رسیدگی به اتهامات ترامپ در سنا با آغاز به کار 
دولت دموکرات جو بایدن می تواند در روند تایید 
ــران دولــت و تصویب برخی طرح  صالحیت وزی
های فوریت دار احیای اقتصادی و ضد کرونایی، 
اخالل ایجاد کند. جمهوری خواهان با اطالع 
از این محدودیت، اصرار دارند پرونده استیضاح 
هرچه سریع تر به سنا ارجاع داده شود تا موضوع 
پرونده اتهامی ترامپ در روزهای نخست ریاست 
جمهوری بایدن تعیین تکلیف شــود. در حالی 
که برخی از دموکرات ها گفته اند شاید پرونده 
بعد از پایان 100 روز نخست ریاست جمهوری 
بایدن، در اختیار سنا قرار گیرد.به هر حال، فارغ 
از این که چه زمانی ، دادگاه رسیدگی به اتهامات 
ترامپ در سنا برگزار شود، آن چه که از اهمیت 
بیشتری بــرخــوردار است این که، ترامپ برای 
باقی ماندن در کانون تحوالت سیاسی و توجهات 
افکار عمومی در دوران پس از ریاست جمهوری 
با محدودیت های فراوانی مواجه است. بستن 
تمامی راه های دسترسی ترامپ به شبکه های 
اجتماعی و دشمنی عمیق میان وی و رسانه های 
جریان اصلی در آمریکا ، امکان برقراری ارتباط 
میان ترامپ با افکار عمومی را دشوار می کند. 
این وضعیت می تواند به تدریج، ترامپ را به سمت 
فراموشی نزد افکار عمومی سوق دهد، به ویژه 
این که هرگونه تالشی برای بازگشت به قدرت، 
موجب فعال شــدن مجدد  نیروهای قدرتمند 
سیاسی – امنیتی علیه ترامپ خواهد شد.با این 
ــده شــدن احتمالی دونالد  حــال، به حاشیه ران
ترامپ به منزله فروکش کردن اعتراض حامیان 
وی نخواهد بود و چه بسا، در ماه های آینده ، این 
گروه از شهروندان آمریکایی ، نقش پر رنگ تری در 
سیر پرشتاب تحوالت سیاسی – اجتماعی آمریکا 

برعهده بگیرند.

محرومیت یک ساله هادی ساعی سرنوشت بیمارستان قدیمی شهر بجنورد
از حضور در لیگ برتر تکواندو

با اعالم کمیته قضایی فدراسیون تکواندو، هادی 
ساعی به مدت یک سال از حضور در مسابقات لیگ 
تکواندو، قهرمانی کشور و خانه تکواندو محروم 
ــاره  درب فدراسیون   انضباطی  کمیته  شد.دبیر 
درگیری فیزیکی هادی ساعی با دبیر سازمان لیگ 
گفت:هادی ساعی یکی از قهرمانان ارزشمند 
ورزش است و ای کاش این اتفاق برایش رخ نمی داد 
اما این موضوع جامعه ورزش و مردم را به واکنش 
واداشت چون مردم از قهرمان المپیک توقع این 
کار را نداشتند.  هادی ساعی در حضور من از دبیر 
سازمان لیگ حاللیت طلبید و عذرخواهی کرد.  
اما نکته ای که وجود داشت این بود که ما باید در 
این خصوص تصمیم گیری می کردیم تا پاسخگوی 

جامعه مدنی و رسانه ها باشیم.



3بین الملل شنبه 27 دی1399
2  جمادی الثانی  1442.شماره 20576

در آستانه  تحلیف بایدن ،کره شمالی از موشک بالستیک با قابلیت شلیک از 
زیردریایی رونمایی کرد 

بازگشت اون به اتاق جنگ 
کره شمالی به مناسبت برگزاری کنگره حزب 
حاکم کارگر، موشک های بالستیک جدید 
با قابلیت شلیک از زیردریایی را به نمایش 
گذاشت. این رونمایی تنها شش روز پیش از 
ادای سوگند جو بایدن به عنوان رئیس جمهور 
جدید آمریکا انجام شده است. اوایــل هفته 
گذشته نیز کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، 
آمریکا را »دشمن درجه اول« کشورش توصیف 
کرد. تصاویر منتشر شده نشان می دهد این 
رژه نظامی با حضور کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی در پیونگ یانگ برگزار شده است. 
»اون« که در سه سال گذشته با هدف کاهش 
تنش با آمریکا و تالش برای برداشتن تحریم ها، 
ــره، سنگاپور و ویتنام پشت میز  در مرز دوک
مذاکره نشسته بود، حاال دوباره به اتاق جنگ 
بازگشته است. عکس هایی از کیم در این رژه 
که کت چرمی و کاله پوستی پوشیده بود و 
لبخند می زد و دست تکان می داد، منتشر 
شده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی در 
این زمینه مدعی است که »قوی ترین سالح 
دنیا، موشک های بالستیک با قابلیت شلیک 

از زیردریایی« را به نمایش گذاشته است، 
هرچند صحت این ادعا هنوز مشخص نیست. 
به گزارش رویترز، در رژه پنج شنبه برخالف 
رژه مهرماه امسال، موشک  بالستیک قاره 
پیما )ICBM( کره شمالی به نمایش گذاشته 
نشد. گفته می شود، این موشک ها می توانند 
کالهک هسته ای حمل کنند و قادرند هر 
نقطه از ایــاالت متحده را هدف قــرار دهند. 
تحلیل گران می گویند، این موشک می تواند 
بالستیک  از عظیم ترین موشک های  یکی 
مجهز به سامانه متحرک جاده ای در سراسر 
دنیا باشد. به گزارش رویترز، این نخستین بار 
بود که کره شمالی پس از دو سال و به ویژه 
پس از دیــدار با رهبران بین المللی از جمله 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال 
۲۰۱۸، از موشک های بالستیک قاره پیمای 
خود رونمایی کرد. کره شمالی طی سه سال 
گذشته هیچ آزمایش اتمی انجام نداده است؛ 
واپسین بار در تابستان ۹۶ بود که حکومت 
این کشور اعالم کرد یک بمب هیدروژنی را 

آزمایش کرده است. 

 هدیه تازه ترامپ 
به تل آویو 

بادستوررئیس جمهور آمریکا، رژیم 
صهیونیستی برای نخستین بار به حوزه 
فعالیت سنتکام، ستاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا، افزوده می شود 

دونالد ترامپ، در آخرین روزهای 
حضور خود در ریاست جمهوری 
آمریکا بــه منظور تقویت روابــط 
برخی کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیستی علیه ایران، دستور 
داد حوزه فعالیت تروریست های 
ســنــتــکــام شــامــل تـــل آویـــو هم 
بشود. »وال استریت ژورنــال« در 
خبری اختصاصی گــزارش داد: 
»رئیس جمهور ترامپ در تالش 
دقیقه نودی خود به منظور سازمان 
دهی مجدد ساختار دفاعی آمریکا 
که برای مدت های مدید گروه های 
حامی اسرائیل مشوق انجام آن 
به منظور تقویت همکاری ها برای 
مقابله با ایران بوده اند، دستور داد 
فرماندهی نظامی ایاالت متحده 
در خــاورمــیــانــه گسترش یــابــد و 
شامل اسرائیل شود.« این روزنامه 
خود  اختصاصی  خبر  آمریکایی 
را به نقل از »مقام های آمریکایی« 
منتشر کرد و نوشت: »این اقدام 
)افزودن رژیم صهیونیستی به حوزه 
فعالیت سنتکام( بدان معناست 
آمریکا  مــرکــزی  فرماندهی  کــه 
ــذاری  گ سیاست  بــر  )سنتکام( 

نظامی آمریکا در مسائل مرتبط با 
اسرائیل و کشورهای عربی نظارت 
خواهد کرد؛ اقدامی که ساختار 
چند  موجود  نظامی  فرماندهی 
دهه ای آمریکا را به دلیل خصومت 
میان اسرائیل و برخی از متحدان 
عربی پنتاگون کنار می زند.« بنا 
ــزارش وال استریت ژورنــال  بر گ
این اقدام دولت ترامپ، »تازه ترین 
اقدامات در زمینه سیاست گذاری 
به منظور شکل دادن به دستورکار 
ــت جو  ــوزه امنیت ملی در دول ح
منتخب  رئیس جمهور  ــدن  ــای ب
است.« تاکنون مسئولیت نظامی 
آمریکا در قبال رژیم صهیونیستی 
برعهده »فرماندهی اروپای« ارتش 
ــت. البی های  آمریکا قـــرار داشـ
رژیم صهیونیستی در آمریکا بعد 
از انعقاد توافق های عادی سازی 
روابط بین امارات متحده عربی، 
بحرین، سودان و مغرب با تل آویو، 
بــارهــا از دولــت تــرامــپ خواسته 
ــم صهیونیستی را  بودند که رژی
به حــوزه فعالیت تروریست های 
سنتکام اضافه کند.»بنیاد یهودی 
برای امنیت ملی آمریکا« که یک 

گــروه البــی مستقر در واشنگتن 
اســت، ماه گذشته میالدی )ماه 
دسامبر ۲۰۲۰( از دولت آمریکا 
تقویت  منظور  بــه  ــود  ب خواسته 
اتحاد و همکاری میان تل آویو و 
کشورهای عربی علیه ایران، حوزه 
فلسطین  به  را  سنتکام  فعالیت 
اشغالی گسترش دهد. »آنتونی 
زینی« ژنــرال بازنشسته و رئیس 
پیشین تروریست های سنتکام در 
مصاحبه با وال استریت ژورنال به 
شدت از این اقدام و »زمانبندی« 
دولت ترامپ در واپسین روزهای 
دولــتــش استقبال کــرد. دنیس 
راس، دستیار ویژه »باراک اوباما« 
رئیس جمهور سابق آمریکا نیز در 
مصاحبه با این رسانه آمریکایی 
اعالم کرد جو بایدن مخالفتی 
با این اقدام دولت ترامپ ندارد. 
راس گفت: »من فکر نمی کنم 
که افراد )دولت( بایدن مشکلی 
با این اقدام داشته باشند و فکر 
می کنم اسرائیلی ها از این اقدام 
بــه عــنــوان یــک اقـــدام نمایانگر 
آسیا   درغـــرب  جدید  واقعیات 

استقبال خواهند کرد«.

ــود بــا تحریک  ــد تــرامــپ کــه خ ــال شریفی- دون
هوادارانش کبریت در انبار کاه انداخته بود، در 
پیامی ویدئویی که کاخ سفید آن را منتشر کرد، 
گفت: »من صریحا خشونتی را که هفته گذشته 
شاهد آن بودیم، محکوم می کنم.« او همچنین 
گفت: »من هم مثل همه شما از این فاجعه شوکه 
و عمیقا غمگین شدم. خشونت و خرابکاری در 
کشور ما جایی ندارد.« ترامپ همچنین سعی کرد 
از هوادارانش که به کنگره حمله کردند، فاصله 
بگیرد. با توجه به گزارش های منتشرشده درباره 
احتمال بروز خشونت در واشنگتن و دیگر شهرها 
در روز چهارشنبه و همزمان با مراسم سوگند ریاست 
جمهوری جو بایدن، ترامپ از هوادارانش خواست 
تا از اعمال خشونت بپرهیزند. محکومیت دیرهنگام 
حوادث ششم ژانویه توسط ترامپ درحالی است که 
بسیاری از هواداران شورشی وی بازداشت شده 
اند و اطالعیه هایی برای شناسایی باقی مجرمان 
منتشر شده است. یکی ازآن ها »کلت کلر«، ستاره 
پیشین شنای آمریکا و برنده مدال طالی مسابقات 
شنای المپیک آتن در سال ۲۰۰۴ میالدی است. 

پلیس فدرال آمریکا FBI که این قهرمان المپیک در 
ماده شنای آزاد ۸۰۰ متر را بازداشت کرده، می 
گوید تصاویر به دست آمده حضور او در حمله به 
کنگره را اثبات می  کند. در پی انتشار خبر حضور 
کلت کلر در حمله به کنگره آمریکا، کانال های وی 
در شبکه های اجتماعی حذف شده اند و دیگر 
در  دسترس نیستند. همان سرنوشتی که دونالد 

ترامپ به آن دچار شده است.

استیضاح با ترامپ چه می کند؟  	 
اما چند روز مانده به مراسم تحلیف و آغاز به کار 
جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا، 
خیابان های پایتخت این کشور رنگ و روی امنیتی 
گرفته و هــزاران نیروی گارد ملی و پلیس مخفی 
محدوده مرکزی واشنگتن و محوطه اطراف کنگره 
آمریکا را قرق کرده اند. همزمان با تصویب طرح 
استیضاح دونالد ترامپ برای بار دوم، گفت و گوها 
دربــاره چگونگی برگزاری جلسات استیضاح در 
مجلس سنا به مناقشه جدیدی میان دو حزب 
دموکرات و جمهوری خواه بدل شده است. آخر 

هفته گذشته طرح استیضاح ترامپ بعد از سخنرانی 
و اعالم مواضع نمایندگان به رای گذاشته شد. 
۲۲۲ نماینده دموکرات و ۱۰ نماینده جمهوری 
خواه به این طرح رای مثبت دادند. ۱۹۷ نماینده 
جمهوری خواه با این طرح مخالفت کردند. این 
چهارمین بار در تاریخ آمریکاست که طرح استیضاح 
یک رئیس جمهور تصویب می شود و اولین بار است 
که یک رئیس جمهور برای دو بار استیضاح خواهد 
شد. به گزارش اشپیگل، در صورت موفق بودن 
استیضاح، ترامپ از مزایای قانون »رئیس جمهور 
سابق« محروم می شــود. این مزایا شامل: اول( 
ــادام العمری در حــدود ۲۱۹۰۰۰  مستمری م
دالر در سال. دوم( حقوق مخصوص سفر به میزان 
یک میلیون دالر در سال. سوم( هزینه حفظ دفتر 
و استخدام کارمندان در حدود ۹۶۰۰۰ دالر در 
سال. چهارم( حق درمان در بیمارستان نظامی 
و بیمه درمانی مــادام العمر. پنجم( هزینه های 
حفاظت فیزیکی وی توسط سرویس مخفی که 
دولت متقبل می شود. ششم( ترامپ در صورت 
ریاست  انتخابات  نامزد  تواند  نمی  استیضاح 
جمهوری ۲۰۲۴ شــود.  هفتم( ترامپ با ترک 
دفتر رئیس جمهوری مصونیت خود را نیز از دست 
می دهد و سپس او را مــی تــوان به خاطر نقش 
خود در حمله به کنگره تحت پیگرد قانونی قرار 

داد. نشریه اشپیگل نیز تالش دموکرات ها برای 
اعمال فشار به ترامپ را به سیاست خارجی آمریکا 
در دوران وی موسوم به »فشار حداکثری« تشبیه 
کــرده و آن را به منزله »تحقیر حداکثری« او از 
سوی دموکرات ها ارزیابی کرد. از سوی دیگر،آن 
طور که رسانه های آمریکا گزارش کرده اند مکان 
برگزاری مراسم ادای سوگند به سنت گذشته در 
بالکن بخش غربی ساختمان کنگره آمریکا برگزار 
می شود. قرار است در حوالی ۱۲ ظهر ۲۰ ژانویه 
)زمانی که رسما دوره ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ تمام می شود( جو بایدن و کامال هریس در 
حضور قاضی القضات دیوان عالی، جان رابرتز، 
سوگند یاد کنند اما بر خالف سال های گذشته، 
مسیر  معاونش  و  جدید  رئیس جمهور  امسال 
میان کنگره تا کاخ سفید را در رژه ای از میان 
صفوف مردم طی نخواهند کرد. نیویورک تایمز 
نوشته، در عوض قــرار است بایدن و هریس در 
حالی که صفوفی از سربازان یگان های مختلف 
ارتش کنار آن ها رژه می روند مسیری حدود ۱.5 
کیلومتر   را طی کنند و پس از آن راهی کاخ سفید 
شوند. در این مراسم »لیدی گاگا« و»جنیفر لوپز« 
ــرای موسیقی می پــردازنــد و تــام هنکس  به اج
هنرپیشه مشهور هالیوود نیز مجری مراسم برای 

تماشاگران مجازی خواهد بود. 

»تحقیر حداکثری« ترامپ، خواسته دموکرات ها 
ترامپ خشونت هفته گذشته را به صراحت محکوم کرد، با این حال، او در صورت  استیضاح 

چه  چیزهایی را از دست می دهد؟

تحلیل روز

آن سوی ماجراجویی جدید تل آویو 
ــامــداد  ب صهیونیستی  رژیـــم  جــنــگــنــده هــای 
به  هــوایــی  حمله  چندین  گذشته  چهارشنبه 
مواضع نظامی سوریه و پایگاه های هم پیمان 
ارتش در دیرالزور و البوکمال انجام دادنــد که 
خسارت هایی در پی داشته اســت. ســوال این 
است که چرا رژیم صهیونیستی به حمالت علیه 
سوریه ادامه می دهد؟ پس از آغاز بحران سوریه، 
ــرای در امان  ــم صهیونیستی تــالش کــرد ب رژی
ماندن از تبعات تحوالت غرب آسیا، مداخله ای 
در امور داخلی کشورها از جمله سوریه نداشته 
باشد اما با گذشت زمان، مداخله این رژیم آغاز 
شد و روند تصاعدی پیدا کرد. این مداخله بیش 
از همه در قالب حمایت از گروه های تروریستی 
و کمک به این گروه ها برای ادامه فعالیت های 
شان در مقابل نظام سوریه انجام می شود. رژیم 
صهیونیستی این سیاست را با حمایت مستقیم 
آمریکا پیگیری می کند.در دو ســال اخیر که 
حــدود ۹۰ درصــد جغرافیای سوریه از اشغال 
گروه های تروریستی آزاد شد، میزان حمالت 
رژیم صهیونیستی علیه سوریه و متحدانش در این 
کشور افزایش داشته است. این حمالت با چندین 
هــدف مهم پیگیری می شود:یکی از اهــداف 
اصلی، ممانعت از تــداوم روند تقویت موقعیت 
نظام سوریه در مقابل گــروه های تروریستی و 
همچنین کمک به احیا و بازآفرینی توانمندی 
گروه های تروریستی به خصوص داعش در سوریه 
است. رژیم صهیونیستی پایان جنگ تروریستی 
در سوریه را سازگار با منافع خــود نمی داند. 
بنابراین، امید دادن به گروه های تروریستی برای 
ادامه جنگ با نظام سوریه را پیگیری می کند. 
در همین راستا، سرلشکر »نزار خضر«، فرمانده 
نظامی و رئیس کمیته نظامی و امنیتی در منطقه 
شرقی و فرمانده تیپ ۱۷ ارتش سوریه با اشاره 
به حمالتی که اسرائیل بامداد چهارشنبه در 
دیــرالــزور و البوکمال انجام داد، گفت: هدف 
اصلی این حمالت، احیای داعش در سوریه است 
و اسرائیل در این هــدف، تحت حمایت آمریکا 
قرار دارد. وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیه ای 
اعالم کرد همراهی و همزمانی حمالت اسرائیل 
با حمالت تروریستی بار دیگر نشان داد میان 
تمامی طرف های متخاصم با سوریه که بخشی از 
خاک آن را اشغال و حاکمیت، امنیت منطقه ای 
و ثبات سیاسی آن را نقض و نقش هایشان را 
با یکدیگر تبادل می کنند، توافق و هماهنگی 
برای اجرای برنامه های مشترک شان در حمایت 
از تروریسم تکفیری و اقتصادی و استمرار آن 
و تحقق برخی پــروژه هــای تقسیم و جدایی در 
منطقه وجود دارد. هدف دیگر اسرائیل از حمالت 
بامداد چهارشنبه، مربوط به جغرافیایی است 
که حمالت انجام شد. پایگاه نظامی التنف و 
منطقه موسوم به 55 کیلومتری، تحت اشغال 
ارتش آمریکا قرار دارد. ارتش سوریه در ماه های 
اخیر تالش کرد این مناطق را تحت محاصره 
خود در آورد و به خصوص مانع احیای داعش 
در این منطقه شود. رژیم صهیونیستی با حمله 
به دیرالزور و البوکمال،در صدد بود صدمات 
جدی به ارتش سوریه و متحدانش در این حومه 
وارد کند و مانع تکمیل حلقه محاصره التنف و 
55 کیلومتر توسط آن ها شود. هدف مهم دیگر 
اسرائیل از تداوم حمالت علیه سوریه این است که 
از فرصت باقی مانده تا پایان دولت دونالد ترامپ 
برای ضربه زدن به سوریه و همچنین متحدان آن 
به خصوص جمهوری اسالمی ایران و حزب ا... 
بهره گیرد. البته ایــن بدین معنا نیست که با 
روی کار آمدن دولت جدید آمریکا این حمالت 
تکرار نمی شود بلکه استنباط اسرائیل این است 
که اکنون در فرصت باقی مانده تا پایان دولت 
ترامپ، جمهوری اسالمی ایران و حــزب ا... به 

حمالت اسرائیل پاسخ نمی دهند.

  دکتر سید رضی عمادی
international@khorasannews.com

نمای روز

کارتون روز

چهره روز 

خبر متفاوت 

اثاث کشی در کاخ سفید
پیتر ناوارو مشاور ترامپ در حال ترك كاخ سفید 

با تابلویی از دیدار روسای جمهور آمریكا و چین

بسته شدن 
حساب 
كاربری 
ترامپ در 
توییتر - كاری 
از : مارتن 
ولترینگ

دادگــاه عالی کره جنوبی حکم ۲۰ سال زندان 
»پــارک گئون هائه« را که به دلیل فساد مالی و 
سوءاستفاده از قدرت مقصر شناخته شده بود، 
تأیید کرد. پارک در سال ۲۰۱۳ به عنوان اولین 
رئیس جمهور زن کره جنوبی قدرت را به دست 
گرفت اما در سال ۲۰۱۶ مورد استیضاح پارلمان 
قرار گرفت و قبل از پایان دوره اش در سال ۲۰۱۷ 

از سوی دادگاه قانون اساسی برکنار شد.

 ایجاد حساب رسمی »آقای دوم«
 در توییتر 

توییتر اعالم کرد از زمان ادای سوگند جو بایدن 
در ۲۰ ژانویه به عنوان رئیس جمهور جدید 
ایاالت متحده، حساب رسمی داگالس امهوف، 
همسر کامال هریس نیز تحت عنوان »آقای دوم« 
آمریکا  فعال خواهد شد. پس از انتصاب تاریخی 
کامال هریس به عنوان اولین زن در مقام معاون 
رئیس جمهور در آمریکا، اعطای لقب »آقای 
دوم« به همسر او نیز رویدادی تاریخی و بی سابقه 

در این کشور محسوب می شود.

روزنامه های آمریكا و ركورد تاریخی ترامپ با دو 
بار استیضاح

پیشخوان بین الملل 

خبر متفاوت 

» 39«تا ابد ممنوع!

امرا... صالح، معاون نخست ریاست جمهوری 
افغانستان می گوید به ریاست ترافیک دستور 
داده تا از این پس هنگام توزیع پلیت/پالک به 
خودروها، شماره ۳۹ را از سیستم شان حذف 
کنند. دلیل این کار خودداری مردم از گرفتن 
پالک با این شماره و همچنین متوسل شدن 
به دادن رشوه برای عبور از این عدد در شماره 
مسلسل پلیت اعالم شده است. از چند سال 
قبل در افغانستان شایع شده که شماره ۳۹ 
نحس است و بعضی ها آن را چیزی معادل »بی 

آبرویی« می دانند.

آسمان های  بین المللی  معاهده  از  روسیه 
باز در پی خروج آمریکا از این پیمان، خارج 
می شود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای 
اعــالم کــرد، خــروج آمریکا از ایــن پیمان در 
ســال گذشته میالدی به طــرز چشمگیری 
تــوازن منافع کشورهای امضا کننده را زیر 
سوال می برد و بر هم می زند و پیشنهادهای 
مسکو بــرای حفظ این پیمان پس از خروج 
آمریکا از آن نیز از سوی متحدان واشنگتن با 
بی توجهی مواجه شده است.وزارت خارجه 
روسیه همچنین اعالم کرد، مسکو در حال 
انجام اقــدامــات مرتبط بــرای خــروج از این 
پیمان است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا تمایل کشورش را برای خروج از این 
پیمان در مه سال گذشته میالدی اعالم کرد 
و گفت که نقض های مکرر از سوی روسیه 
باعث شده تا آمریکا چنین تصمیمی بگیرد. 
را  خــود  تصمیم   ۲۰۲۰ نوامبر  در  آمریکا 
عملی کــرد. روسیه اتهام نقض این پیمان 

را رد کرد که در سال ۲۰۰۲ به مرحله اجرا 
درآمــده بــود. اتحادیه اروپــا به آمریکا تاکید 
کرده بود تا در تصمیمش تجدیدنظر کند و از 
روسیه نیز خواست در این پیمان باقی بماند. 
مسکو گفته که خروج ایــاالت متحده از این 
پیمان با دشــوار کــردن تفسیر اهــداف ملت 
های دیگر برای دولت ها، امنیت جهانی را از 
بین خواهد برد. در همین حال، کنستانتین 
امــور بین المللی  کوساشف، رئیس کمیته 
شورای فدراسیون روسیه امروز گفت: تمام 
تقصیر حذف و ملغی شدن این پیمان بر عهده 
آمریکا و متحدان این کشور است. این قانون 
گذار روس همچنین گفت: متحدان آمریکا 
باید متعهد می شدند که هر گونه اطالعاتی 
را که از طریق اجرای معاهده به دست آمده 
عضو  کشورهای  ندهند.  آمریکا  اســت،بــه 
ناتو اگر می خواستند آن را حفظ کنند، باید 
راهی را برای حل این مشکل پیدا می کردند. 
نامه ای  توافق  بــاز  آسمان های  پیمان نامه 

بین ۳۴ کشور جهان درخصوص اجازه پرواز 
بر فراز  و تجسسی  هواگردهای شناسایی 
مناطق کشورهای عضو این پیمان نامه است. 
این پیمان نامه که در مارس ۱۹۹۲ امضا شد 
به کشورهای عضو اجازه می دهد با اطالع 
قبلی، بر فراز خاک کشورهای دیگر پروازهای 
گــردآوری  منظور  به  شناسایی  غیرمسلح 
اطالعات درباره نیروها و فعالیت های نظامی 
که  شناسایی  هواپیماهای  دهند.  انجام 
می روند  کــار  بــه  ماموریت هایی  چنین  در 
باید مجهز به حسگرهایی باشند که بتوانند 
توپخانه،  همچون  نظامی  مهم  تجهیزات 
هواپیماهای جنگنده و خودروهای زره پوش 
رزمی را تشخیص دهند. با این که ماهواره ها 
هم می توانند چنین اطالعاتی را به دست 
بیاورند؛ ولی همه ۳۴ کشور عضو پیمان نامه، 
توانایی رصد مــاهــواره ای را ندارند. هدف 
از ایــن پــیــمــان نــامــه، اعــتــمــادســازی میان 

کشورهای عضو است.

فراخبر

سناریوهای محتمل برای مراسم تحلیف بایدن:

۱ – احتمال بروز آشوب در روز بیستم ژانویه در شهر واشنگتن با توجه به حجم گسترده حضور نیروهای 
امنیتی محتمل نیست.

۲ – احتمال دارد در برخی دیگر از مناطق آمریکا، همزمان با برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
جو بایدن، اعتراضات خشونت آمیزی برگزار شود.

۳ – با توجه به بازداشت چهره های اصلی آشوب روز ششم ژانویه در کنگره، به نظر می رسد تجمعات 
احتمالی از گستردگی فراوانی برخوردار نباشد.

۴ – انتظار می رود جز ترامپ، مقامات برجسته دولت کنونی آمریکا در مراسم تحلیف روز بیستم ژانویه 
حضور داشته باشند.

5 – انتظار می رود بخش عمده سخنرانی بایدن در مراسم تحلیف، معطوف به آشتی ملی در آمریکا باشد.
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پایان »آسمان باز« ؟
پس از خروج آمریکا ، روسیه نیز از معاهده آسمان های باز خارج می شود 
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جریمه  میلیونی کتمان کرونا و سانسور دوباره قیمت ها!
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بازگشت سانسور به بازار مجازی!

صحبت های وزیر شهرسازی که خواستار توقف دوباره درج 
قیمت مسکن در وب سایت ها شده بود بازتاب زیادی در 
شبکه های اجتماعی داشت. محمد اسالمی گفته: »قبال از 
طریق دادستانی خواسته بودیم که درج آگهی های امالک 
در وب سایت ها کنترل شود؛ مجدد هم مکاتبه خواهیم 
کرد و از آن ها می خواهیم تا به ممنوعیت درج قیمت در 
آگهی های امالک ادامه دهند.« از نگاه وزیر شهرسازی 
در وب سایت ها و اپلیکیشن های خرید و فروش عمدتاً 
مشاوران امالک آگهی می دهند و مشخص نیست که مالک 
مسکن آگهی شده، چه کسی است. کاربران به این صحبت 
ها واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »خب به جای این 
که قیمت ها رو از آگهی ها حذف کنید و پشت پرده قیمت 
ها باال بره سایت های فروش آنالین رو مجبور به احراز 
هویت کنید.« کاربر دیگری نوشت: »هشت ماهه که قیمت 
از سایت های فروش برداشته شده و توی این مدت نه تنها 

قیمت ها پایین نیومده که افزایش هم داشته.«
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محیط بان افتخاری

یکی از خبرهایی که واکنش های زیادی در فضای مجازی به 
دنبال داشت مربوط به مردی است که تالش های زیادی 
برای حفاظت از محیط زیست استان سیستان و بلوچستان 
انجام داده است . این مرد که »ملک دینار شجره« نام 
دارد، برای اولین بار زمانی که رودخانه »باهوکالت« در 
حال خشک شدن بود هر روز به گاندوهایی که در رودخانه 
زندگی می کردند، غذا می داد. این فرد  حتی باغ موز خود 
را به دلیل این که زیاد آب مصرف می کرد خشکاند تا به 
این گونه از تمساح ها آب برسد. به تازگی هم ویدئوهایی 
از غذا دادن او به گاندوها در فضای مجازی منتشر شده که 
واکنش هایی را به همراه داشته است. کاربری نوشت: »از 
این که یک نفر این قدر به محیط زیست عالقه منده جای 
تحسین و تشکر داره.« کاربر دیگری نوشت: »به نظرم 

محیط بانی باید از این فرد قدردانی کنه.«
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جریمه کتمان کرونا در اصفهان

خبر جریمه ۱۲ میلیون ریالی برای کتمان بیماری کرونا 
در شهر اردستان استان اصفهان بازتاب زیادی در فضای 
مجازی داشت. مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان 
گفته: »فردی که پس از مثبت شدن آزمایش کرونای خود 
برای  قرنطینه خانگی اقدام نکرد پس از معرفی به دستگاه 
قضایی شهرستان به پرداخت جریمه نقدی ۱۲ میلیون 
ریالی محکوم شد.« کاربران زیادی از این که با این گونه 
افراد که سالمت دیگران را به خطر می اندازند برخورد 
می شود تشکر کردند ،با این حال برخی از کاربران هم از 
نبود رصد کافی مبتالیان گفته اند. کاربری نوشت: »البته 
که باید آدم هایی که کرونا دارن قرنطینه بمونن ولی کاش 
دولت هم یه حمایتی ازشون می کرد که حداقل بتونن تا 

بهبودی مشکل مالی نداشته باشن.« 
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تهدید کنندگان ایمنی

ویدئویی از کشف کارگاه تولید قطعات تقلبی خودرو در 
فضای مجازی بازتاب زیادی داشت. در این ویدئو لنت های 
ترمز تقلبی را می بینیم که با آرم »مید این ُکره« در یک 
کارگاه زیرزمینی تولید می شود. در این کارگاه که قطعات 
تقلبی خودرو تولید می شود به جز لنت لوازم دیگری مانند 
دیسک و صفحه فاقد کیفیت و بدون استانداردهای الزم 
که در بسته بندی کارخانه های معتبر عرضه می شود 
هم وجود دارد. کاربری نوشت: »واقعا اینایی که این 
جوری جون مردم رو به خطر میندازن باید مجازات های 
سنگین تری شامل حالشون بشه.« کاربر دیگری نوشت: 
»قیمت پایین لوازم یدکی که مردم رو ترغیب به خرید اون 
می کنه، اغلب نشان دهنده کیفیت پایین و گاهی اوقات از 

رده خارج بودن اون لوازمه.«

 

  2.8     M   views 

دردسر لیس زدن ستون فوالدی!

ویدئویی از به دردسر افتادن یک نوجوان چینی هنگام 
لیسیدن یک ستون فوالدی در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد که بازتاب زیــادی داشــت. دوربین مدار 
بسته ای در یکی از شهرهای چین لحظه ای که این نوجوان 
۱۵ ساله ستون فوالدی را لیس می زند ضبط کرده است. 
او که شاگرد یک آرایشگاه است از آرایشگاه خارج می شود 
و زبان خود را روی میله فوالدی می کشد. نوجوان چینی 
پس از آن که زبانش به تیر می چسبد تلفن همراهش را 
از جیبش درمی آورد تا درخواست کمک کند و از آن جا که 
به خوبی نمی توانست صحبت کند همکارش تلفن را قطع 
می کند. لحظاتی بعد یک نفر از مغازه در حالی که یک فنجان 
آب گرم در دست داشت خارج شد و آن را روی زبان پسر 
ریخت و او را از این گرفتاری نجات داد. کاربری نوشت: 
»آخ آخ من درک می کنم چه حسی داشته چون برا خودم 

پیش اومده این اتفاق!«
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آشفته بازار روغن؛ از خوراکی تا موتوری

ماجرای فروش اجباری کاال در قبال خرید روغن فقط محدود 
به روغن خوراکی نیست و گویا به تازگی روغن موتور را 
هم شامل شده است. ویدئویی از گزارش صداوسیما در 
فضای مجازی منتشر شده که طبق آن شرکت های تولیدی 
و عوامل فروش کلی روغن موتور، روغن خود را به شرطی 
می فروشند که خریداران، واسکازین و دیگر محصوالت 
آن ها را بخرند. در ادامــه گــزارش  یکی از شاکیان به 
خبرنگار می گوید، گاهی روغن هایی به اجبار می دهند که 
مخصوص تابستان است و در این فصل کاربردی ندارند. 
انتشار این گزارش واکنش های متفاوتی در فضای مجازی 
داشت. کاربری نوشت: »فکرکنم بعضی از شرکت های 
تولیدی روغن موتور با خودشون گفتن مگه ما چی از روغن 
خوراکی کم داریم که اونا اجباری هرچیزی می فروشن، ما 
نفروشیم.« کاربر دیگری نوشت: »نبود نظارت باعث شده 

بازار افسار گسیخته بشه.«

جهانگیری ارز 4200 به 4400 افزایش یافت اما 
متوقف شد

هفته گذشته  اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در 
مراسم روز ملی صادرات ضمن دفاع از تصمیم ارز 4200،  تلویحًا 
مسئولیت آن را متوجه سران قوا و نه دولت دانست. وی با بیان 
این که بعد از اعالم ترامپ برای خروج از برجام، دولت تصمیم 
گرفت نرخ ارز 4200 باشد اما با تورم تغییر کند، گفت: »این نرخ 
در مردادماه سال 97 به 4400 تومان رسید و در همان ماه در 
جلسه سران سه قوه با حضور رئیس کل بانک مرکزی سیاست 
ارزی اعالم شد که آقای پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود و لذا 
در آن جلسه سران اعالم کردند که نرخ ارز ثابت همان 4200 
تومان باشد. حال این  که عده ای تالش می کنند بگویند این ارز از 
طرف فالنی انجام شده و تصمیم او بوده به دور از واقعیت است.«

پورابراهیمی چرا آدرس غلط می دهید؟!

یک روز پس از این اظهارات، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری شفاهی در  صحن 
علنی مجلس خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: آقای 
جهانگیری! بهتر است درباره ارز 4200 تومانی واقعیات را به 
مردم بگوییم. تاریخ گواهی می دهد که تصمیم دولت در فروردین 
97 منجر به تعیین ارز به نرخ 4200 تومان شد که آن زمان 
مجلس و کمیسیون اقتصادی با آن مخالفت کرده بود. اکنون آثار 
زیان بار این تصمیم را به خوبی می توان دید. وی افزود: صحبت 
های جناب عالی مبنی بر این  که تصمیمات برای نرخ ارز 4200 
تومانی در مرداد ماه چند سال قبل و در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی گرفته شده، به معنای دادن آدرس غلط به 
مردم است. چون شما وقتی در فروردین ماه چند سال قبل برای 
تعیین نرخ ارز 4200 تومانی تصمیم گرفتید اساسًا جلسه ای 
با عنوان سران قوا وجود نداشت. پورابراهیمی یادآور شد: مقام 
معظم رهبری در اردیبهشت و خرداد ماه همان سال دستور 
تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور را دادند 
و در مرداد ماه کار انجام شده شما در دستور کار این جلسه  قرار 
گرفت. پس چرا آدرس غلط به مردم می دهید؟ ... پورابراهیمی 
در ادامه تذکر خود خطاب به روحانی، بیان کرد: »همه می دانند 
که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با ارز 4200 
تومانی مخالف بود و در جلسه ای که با هماهنگی رئیس مجلس 
وقت در دفتر جناب عالی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل 
 بانک مرکزی وقت به مدت دو ساعت و نیم برگزار شد، شما در 
جمع بندی رسمًا اعالم کردید که »مجلس کار خودش را بکند و 

دولت کار خودش را. ما تصمیم گرفتیم و اجرا می کنیم!««

روایت های متضاد دیگر از جلسه تصمیم گیری برای ارز 	 
4200

ــوده که  ــ ــدر بــحــث بــرانــگــیــز ب  ســیــاســت ارز 4200 آن قـ
شرکت کنندگان در آن جلسه که 20 فروردین 97 برگزار شد، 
تالش کرده اند به گونه ای از رای مخالف خود در جلسه تصمیم 

گیری درباره آن سخن بگویند.

روحانی    مخالف بودم اما چون همه موافق بودند پذیرفتم

روحانی تاکنون حداقل دو مرتبه در خصوص جلسه تصمیم گیری 
ارز 4200 صحبت کرده است. اقتصاد نیوز به نقل از وی در 13 
آذر 97 نوشته: »توطئه آمریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی 
اقتصادی در سطح ملی با حضور مسئوالن، معاونان و مشاوران 
اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم. در آن نشست 
از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی پذیرفتم.« وی 
ادامه داد: »تمام وزیران، معاونان 
و مــشــاوران در آن نشست تاکید 
داشتند که ارز تک  نرخی شود، در 

آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ 4200 تومان 
تمام نیازمندی کشور کامل تامین می شود.« البته اظهارات وی 
در 4 شهریور امسال اندکی با روایت قبلی اش تفاوت دارد. به 
گزارش تسنیم، روحانی در این تاریخ ابتدا به موافق بودن دولت و 
مخالفت وی اشاره کرده و گفته است: جلسات متعددی را معاون 
اول در این زمینه گذاشت و بعد به من گفتند »ما به جمع بندی 
رسیدیم«. جلسه ای برگزار شد و همه اقتصادی های دولت 
و بیرون دولت در جلسه حضور داشتند؛ من آن جا گفتم »اگر 
اجماع دارید ارز تک  نرخی باشد، من با وجودی که مخالفم، اما 
می پذیرم«؛ که در آن جا همه آن ها یکپارچه گفتند »ما موافق ارز 

تک نرخی هستیم«.

آشنا ارز 4200 فقط یک مخالف داشت که آن هم
 رئیس جمهور بود

اما مسعود نیلی که در زمان  تصمیم گیری برای ارز 4200  مشاور 
اقتصادی رئیس جمهور بود، پس از اظهارات حسام الدین آشنا، 
مشاور رسانه ای رئیس جمهور، از این تصمیم اعالم برائت کرد. 
ماجرا از این قرار بود که آشنا، در مصاحبه با شماره آذرماه 97 
مجله اندیشه پویا، روایتی شبیه روایــت روحانی در خصوص 
موافقت همه اعضای جلسه بیان کرد و در عین حال از موافقت 
روحانی با عبارت »به مثابه اکل میته« خبر داد. وی همچنین در 
خصوص نقش دکتر نیلی در جلسه گفت: » ایشان در )جلسه( 
تصمیم 4200 تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه 
حرف بزنند و حرف زدنــد. می توانستند مخالفت کنند؛ ولی 
نکردند. بنابراین این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی تصویب شد. 

فقط یک مخالف داشت و آن رئیس جمهور بود.«

نیلی درخواست انتشار فایل صوتی جلسه

پس از این اظهارات، مسعود نیلی خواستار پخش فایل صوتی آن 
جلسه شد. وی با اشاره به این که بیشتر مطالبی که تاکنون از آن 
جلسه نقل شده نادرست بوده، پیشنهاد داد: »چقدر خوب بود اگر 
فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و این که بعید 
است نکته محرمانه ای داشته باشد، انتشار عمومی پیدا می کرد. 

این باعث می شد که برداشت های نادرست تصحیح شود.« 

روایت سیف سرپایی تعیین شدن نرخ 4200

ولی ا... سیف رئیس سابق بانک مرکزی که در آن جلسه حضور 
داشت، نیز حداقل در دو نوبت در این باره صحبت کرده است. وی 
در گفت و گو با خبرگزاری فارس با اشاره به مواضع بانک مرکزی 
در آن زمان مبنی بر لزوم تعدیل تدریجی نرخ ارز برای ایجاد 
تعادل در عرضه و تقاضا گفت: با آقای رئیس جمهور جلسه ای 
گذاشتند، گفتیم جمع بندی این است که باید یک نرخ داشته 
باشیم؛ آقای رئیس جمهور گفت: باشد، 3800 تومان و این نرخ 
همین طوری و بدون هیچ محاسبه ای اعالم شد. وی افزود: نرخ 
3800 تومان نمی توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس جمهور 
اصرار داشتند... من گفتم نرخ ارز زیر 4800 تومان غیرمنطقی 
است و تبعات خــودش را دارد. 4800 تومان پیشنهادی ما 
به شدت با مخالفت روبه رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت 
سعی کردند از 4200 تومان نرخ را باالتر ببرند که آقای رئیس 
 جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد. وی در خصوص 
تصمیم گیری برای نحوه اعالم نرخ ارز افزود: آقای رئیس جمهور 
رو به آقای جهانگیری کرد و گفت شما این تصمیم را اعالم کن. 
من به آقای دکتر جهانگیری گفتم آقای دکتر 4800 تومان اعالم 
کن. وقتی آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید آقای رئیس 
جمهور اجازه می دهید 4500 تومان بگویم؟ آقای رئیس جمهور 
گفت: نه به هیچ وجه از 4200 تومان باالتر نرود. من از نظر خودم 
عدول کردم. نظر من همان 3800 تومان است اما چون دیدم 

اکثریت این را می گویند، گفتم تابع نظر شما باشم.

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

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

از وقتی 
الستیک و 

رینگ ماشین 
گرون شده 
بعضیا صبح 
ماشین شون 
رو این جوری 
دیدن چون 

دزده اومده و 
الستیک و رینگا 

رو برده

 بچه های امروزی یه جوری به بازی های 
رایانه ای معتاد شدن که وقتی بهشون میگی باید 

توی طبیعت بازی کنن بار و بندیل رو می برن 
توی طبیعت!

من موندم 
اول دکه 
مخابرات 

بوده یا المان  
زیبا سازی 

شهر؟  به هر 
حال یک 

کدومشون 
 دلش 

نمی خواسته 
اون یکی 

دیگه رو ببینه

سرقت 4 چرخ

همکاری مخابرات با زیباسازی شهر!

یک دامدار 
استرالیایی 

وقتی می بینه 
گوسفنداش 

بدون هیچ 
نشانه ای دارن 
کم می شن یه 
حصار برق دار 
دور مزرعه اش 

می کشه و یه 
همچین صحنه 
ای رو می بینه!

توی تایلند 
فیل ها نقاشی 

می کشن و 
این نقاشی ها 
تا 1300 پوند 

یعنی حدود 
40 میلیون 

تومان فروخته 
می شه تا 

صرف هزینه 
زندگی این 
فیل ها بشه

فیل های نقاش و پول ساز!

مار گوسفند خوار

بازی 
در طبیعت

اظهارات متناقض چند روز اخیر درباره نحوه تعیین ارز 4200 موجب شد تا روایت های روحانی، 

جهانگیری، نیلی، سیف، آشنا و پورابراهیمی از جلسه تعیین ارز 4200 را مرور کنیم 

6 روایت از تولد ارز 4200

حقگو -اظهارات هفته پیش جهانگیری مبنی بر تعیین نرخ ارز 4200 در جلسه سال 97 سران قوا، با واکنش و تکذیب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس همراه شد. اظهارات این دو مقام مسئول، در ادامه روایت های بعضاً متناقض از جلسه تعیین ارز 4200 
در بیستم فروردین 97 مطرح می شود که از مهم ترین آن ها می توان به اظهارات رئیس جمهور، مسعود نیلی )مشاور سابق اقتصادی 

رئیس جمهور(، ولی ا... سیف )رئیس کل سابق بانک مرکزی( و حسام الدین آشنا )مشاور رسانه ای رئیس جمهور( اشاره کرد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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کرونا یک توئيت

گزیده 

آزمایش های غربالگری مجموعه ای از تست 
های خون و سونوگرافی برای بررسی سالمت 
جنين از لحاظ بيماری های عفونی، سندروم 
داون و برخی دیگر از نقایص ژنتيکی است. 
به استناد اطالعات یکی از آزمایشگاه های 
پاتوبيولوژی و ژنتيک کشور، غربالگری مرحله 
اول ترکيبی از سونوگرافی جنين و آزمایش خون 
مادر در سه ماه اول بارداری است. مرحله دوم 
غربالگری نيز در سه ماه دوم بارداری انجام می 
شود و درصد ریسک ابتالی جنين به ناهنجاری 
های کروموزومی و بيماری های مــادرزادی را 
نشان می دهد.بررسی های خراسان نشان 
می دهد برخی نمایندگان مجلس به استناد 
گزارش های دریافتی، معتقدند درصد خطای 
غربالگری در کشورهای پيشرفته بين 1/6 تا 

2 درصد است اما ميزان خطای این غربالگری 
در کشور ما در مواردی تا 10 برابر بيشتر است. 
از سوی دیگر گفته می شود پزشکان در صورت 
به دنيا آوردن نوزادانی که به بيماری هایی از 
جمله سندروم داون مبتال باشند، به پرداخت 
جریمه محکوم می شوند به همين دليل ترجيح 
می دهند احتمال خطای باال در غربالگری را 
نادیده بگيرند و اجازه سقط بدهند. به همين 
دليل گفته می شود کميسيون مشترکی در 
مجلس قصد دارد برای به حداقل رساندن این 
خطاها و حمایت از پزشکان، طرح غربالگری 
فعلی را بازنگری کند. حاال این که این بازنگری 
چه جزئياتی دارد و پاسخش به نگرانی ها و 
انتقادهای مطرح شده چه خواهد بود، موضوعی 

است که باید منتظر آن بمانيم.

      غربالگری سالمت جنین چیست؟

رسانه های جهان 

ــه:  بر  ــ دویـــچـــه ولـ
اســــاس پــژوهــشــی 
که وزارت بهداشت 
عنوان  زیــر  بریتانيا 
عمومی  »بهداشت 
آن  نتایج  و  داده  انگلستان« انجام 
ــده اســت، خطر  به تازگی منتشر ش
ابتالی دوباره به کرونا  پس از بهبودی 
تا پنج مــاه به ميزان قابل  دست کم 

توجهی کاهش می یابد.

 تی آر تــی:  به گفته 
مــقــامــات بــاغ وحــش 
آمریکا  در  سن دیگو 
در سه گوریل  از هشت 
ــا خطر  ــه ب ــل ک ــوری گ
انقراض مواجه انــد، عالیمی از کرونا 

مانند سرفه مشاهده شده است.

دوگانه خطرناک در بازگشایی مدارس
وزیر بهداشت: مخالف بازگشایی مدارس هستيم

وزیر آموزش و پرورش: مطالعات نشان می دهد تاثير تعيين کننده ای 
بين بازگشایی و شيوع بيماری وجود ندارد

ــور که  ــ غـــفـــوریـــان-   آن ط
ــرورش  مسئوالن آمـــوزش و پ
ــد، ظاهرا قرار  ــرده ان ــالم ک اع
است از ابتدای بهمن مدارس 
دوم  و  اول  مقطع  دو  بـــرای 
ابتدایی و نيز مدارس کمتر از 

50نفر بازگشایی شود. در عين حال وزیر بهداشت 
در اظهار نظری صریح می گوید با بازگشایی 
مدارس مخالفيم:»مخالف بازگشایی مدارس 
هستيم؛ نگرانيم که دوباره با عادی انگاری به تله 
اردیبهشت و خرداد ماه بيفتيم.« این دو قطبی 
در مسائل کالن کرونا از آسيب هایی است که از 
ابتدای شيوع کرونا، کشور به آن مبتالست. وزیر 
بهداشت در توضيح مخالفت اش با بازگشایی 
مدارس می گوید: »اگر این بار گرفتار شویم، موج و 
شدت خيز جدید کرونا در کشور شاید بيشتر باشد 
و نيروهای ما ممکن است توان و انــرژی مقابله 
چندباره با موجی جدید را نداشته باشند.« اما 
ظاهرا نظر وزیربهداشت به عنوان نفر اول حوزه 
بهداشت و درمان کشور و فرمانده اجرایی ستاد 

ــوزش و پــرورش  ملی کرونا، چندان بــرای آم
محلی از اعراب ندارد و وزیر آموزش وپرورش ساز 
دیگری می زند: »مطالعات نشان می دهد تاثير 
تعيين کننده ای بين بازگشایی و شيوع بيماری 
وجود ندارد.« همچنين وزیر آموزش و پرورش 
به این نکته در صحبت هایش اشاره کرده است: 
»دربسياری از کشورهای دنيا مدارس اولين 
مکان بود که تعطيل شد و با توسعه آگاهی ها و 
ارزیابی ها، به تدریج درصدد بازگشایی مدارس 
خود هستند. امروز این سياست در کشورهای 
زیــادی حتی با ميزان ابتال و فوت بيش از ما 
جریان دارد.« این سخن وزیر درباره کشورهای 
جهان در حالی است که حوزه اروپا از هراس 

ــای انگليسی  ــرون شــيــوع ک
همچنان سياست محدودیت 
های شدید را برای کشورهای 
 خود اتخاذ کرده اند. به عالوه 
 طی دو روز گذشته از گونه 
کـــرونـــای بــرزیــلــی صحبت 
می شود که خطرناک تر از کرونای انگليسی 
است. به نظر می رسد، اغلب کشور این روزها 
در یک بی خيالی به سر می برد و با این توهم که 
 کرونا تمام یا ضعيف شده است اهتمام گذشته بر 
پروتکل های بهداشتی  کم رنگ شده  است. باید 
بپذیریم این حرف وزیر بهداشت را که: »هرگونه 
عادی پنداری و سهل انگاری به دليل فروکش 
کــردن بيماری در استان ها موجب بازگشت 
رفتارهای اجتماعی نادرست و شيوع مجدد 
بيماری خــواهــد شـــد.« بنابراین همه مــا چه 
شهروندان عادی و چه آقای وزیر آموزش و پرورش 
در این شرایط باید به دیدگاه کارشناسی وزارت 
بهداشت تمکين کنيم که  در شمار مطالبات رهبر 

انقالب نيز محسوب می شود.

کرونای برزیلی خطرناک تر از 
کرونای انگلیسی

گروه اجتماعی- در شرایطی که جهان، نگران 
فراگيرشدن کرونای انگليسی است، تولد  گونه 
جهش یافته ویروس کرونا در برزیل باعث نگرانی 
شده است. بی بی سی دیروز عصر نوشت: »در شهر 
مانائوس برزیل، که شاهد افزایش شدید شمار 
بيماران و قربانيان است، بعضی بيمارستان ها 
ندارند.«برزیل  اکسيژن  بيماران  ــرای  ب دیگر 
با ثبت 205 هــزار مرگ با ابتال به کرونا پس از 
آمریکا بيشترین شمار درگذشتگان همه گيری 
را دارد. دولت بریتانيا می گوید به دليل نگرانی 
از گونه برزیلی ویــروس کرونا ورود مسافران از 
آمریکای جنوبی را ممنوع می کند. روزهای اخير 
مرگبارترین روزهای همه گيری کرونا در جهان 
بوده  و از سه شنبه تا پنج شنبه هر روز بين 15 تا 16 

هزار مرگ با ابتال به کووید1۹ ثبت شده است.

کمیته اضطراری برای کروناهای جدید       
آن طور که دیــروز یورونيوز گــزارش داد، کميته 
اضطراری سازمان جهانی بهداشت که به طور 
معمول هر سه ماه یک بار تشکيل جلسه می دهد 
، این بار به درخواست دبيرکل سازمان بهداشت 
جهانی، دو هفته زودتر از موعد مقرر اعضای این 
کميته را برای حل این مشکل دعوت کرد. اعضای 
کميته اضطراری سازمان جهانی بهداشت قرار 
است درباره گونه های جدید جهش یافته ویروس 
بحث و گفت وگو کنند. طبق اعالم سازمان جهانی 
بهداشت جدیدترین جهش ویروس که منشأ آن 
برزیل است و در هفته ای که گذشته چند مورد 
ابتال به آن در ژاپن گزارش شد، می تواند بر پاسخ 
ایمنی بدن تاثير بگذارد. قبل از این نيز دو نوع 
دیگر ویروس جهش یافته با سرعت شيوع بيشتر 
در بریتانيا و آفریقای جنوبی مشاهده شد که نوع 
جهش یافته با منشأ بریتانيا در دست کم 50 کشور 
و با منشأ آفریقای جنوبی در دست کم 20 کشور 

دیده شده است.   ۲.۰۰۰.۰۰۰قربانی کرونا 
در جهان  

بر اساس داده های پایگاه اطالعاتی ارزیابی های 
جهانی »ورلدومتر« که آمــار جهانی کرونا را به 
صــورت آنالین اعــالم می کند تا دیشب )جمعه 
شب( تعداد قربانيان این ویــروس عجيب به 2 
ميليون و 5  هزار نفر رسيد. همچنين  تاکنون ۹3 
ميليون و 600هزارنفر نيز به این بيماری مبتال 
شده اند. طبق آمــار این پایگاه، آمریکا با 3۹8 
هزار   فوتی در صدر فهرست کشورهای دارای 
بيشترین آمار جان باختگان کرونا در جهان قرار 
دارد. برزیل با 207 هزار و 200 نفر ، هند با 152 
هزار ، مکزیک با 138هزار، انگليس با 86 هزار 
، ایتاليا با 80 هزار ، فرانسه با 6۹ هزار و 500و 
روسيه با 64 هزار جان باخته پس از آمریکا دارای 
بيشترین تعداد قربانيان کرونا در جهان هستند. 
همچنين کشورهای ایران با 56 هزار و 621 ، 
اسپانيا با 53 هزار ، کلمبيا با 47 هزار ، آلمان 
با 45 هزارو 500و آرژانتين با 45 هزار و 125 
فوتی در رده های بعدی بيشترین قربانيان کرونا 
در جهان قرار دارند. تاکنون بيش از 66 ميليون 
بيمار کرونایی در سراسر جهان نيز بهبود یافته اند. 

دولت نروژ پرونده مرگ ۲3 
سالمند پس از واکسیناسیون را 

بررسی می کند

آژانس دارویی نروژ گزارش داده است متخصصان 
این کشور در حال بررسی پرونده فوت 23 نفر 
از سالمندانی هستند که واکسن کرونای فایزر 
را تزریق کــرده  بودند. بنابر گــزارش رادیــو آزاد 
و خبرگزاری اروپایی یورونيوز، هنوز گزارشی 
ــراد ناشی از تزریق  ــاره ایــن که مــرگ ایــن اف درب
واکسن بــوده یا دالیــل دیگری داشته، منتشر 
نشده اســت. نــروژ جــزو اولين کشورهایی بود 
که واکسيناسيون گــروه هــای پرخطر از جمله 
خانه های سالمندان در اسلو، پایتخت این کشور 
را با استفاده از واکسن فایزر شروع کرد، ولی دولت 
اعالم کرده است که زدن واکسن کرونا برای مردم 
نروژ اجباری نخواهد بود. یورونيوز نيز نوشت: 
طبق اعالم آژانس دارویــی نروژ، از این مرگ ها 
تاکنون در 13 مورد، کالبدشکافی صورت گرفته 
است که نشان می دهد عوارض جانبی شایع در 
واکسن ممکن است در واکنش های شدید بين 

افراد ضعيف و مسن نقش داشته باشد.

مصطفی عبدالهی – ماجرا با یک تویيت آغاز 
شد که از حذف »غربالگری های اجباری جنين« 
حکایت داشــت؛ تویيتی که چند ساعت بيشتر 
عمر نداشت و حذف شد اما موجی از انتقادها و 

اظهارنظرها را به راه انداخت.

یک توییت جنجالی       
تویيت »کبری خزعلی« رئيس 
اجتماعی  فرهنگی  ــورای  شـ
ــان و خــانــواده در شــورای  زنـ
عالی انقالب فرهنگی، ساعت 

12:46 پنج شنبه منتشر شد:»عرض تبریک به 
مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت. باالخره 
با تالش برخی نمایندگان انقالبی مجلس، اجبار 
به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای 
غيراستاندارد و غيرمتقن علمی)که باعث قتل 
جنين می شــود( برداشته شد. حاال دیگر هيچ 
پزشک و مــادری مجبور به غربالگری و کشتن 

جنين نيست«.

واکنش های تند و تیز       
این تویيت خيلی زود حذف شد اما واکنش هایی 
را به همراه داشت که تقریبا همه آن ها در انتقاد 

از آن  بود :
* چطور می شود در کشوری که ازدواج فاميلی 

زیاد است، غربالگری جنين را حذف کرد؟
ــد تــالش می کنند تست های  * همه  دنيا دارن
غربالگری را رایگان کنند، آن وقت در کشور ما می 

خواهند حذفش کنند!

* به نظر می رسد برخی به دنبال حذف پوشش 
بيمه ای غربالگری ها هستند که اگر انجام شود، 

رانت بزرگی ایجاد خواهد کرد.

پاسخ خزعلی به خراسان       
بــرای اطــالع از جزئيات ماجرا، با دکتر »کبری 
خزعلی« تماس گرفتيم. خزعلی در گفت وگو با 
خراسان اعالم کرد که اظهارنظر رسمی در این 
باره را به زمانی دیگر موکول می کند، اما توضيح 
مختصری به ما ارائه کرد: »برخی پزشکان به خاطر 
این که اجازه سقط نمی دهند و تصميم به قتل نمی 
گيرند، مجازات می شوند. حاال ما می خواهيم 
مجازات پزشکان حذف شود و قطعا بدانيد این 
طرح برای دفاع قاطع از پزشکان است.« کبری 
خزعلی در گفت وگو با ما نکاتی را درباره محتوای 
تویيت اش و دليل حذف آن هم مطرح می کند 
اما درخواستش این بود که اظهاراتش در این 

خصوص فعال رسانه ای نشود.

9۲ هزار سقط غیر درمانی در 3 ماه؟       
ــاه قبل خزعلی  ــای چند م ــا مـــرور صحبت ه ام
ــدودی مشخص می کند که او از چه سخن  تا ح
گفته است. خرداد ماه امسال بود که او در ميزگرد 
خبرگزاری مهر در این باره گفت: »در سه ماه اخير، 
۹2 هزار سقط غير درمانی و غيراستاندارد در کشور 
رخ  داده و طبق اعالم وزارت بهداشت در سال ۹2 
هم روزانه 1000 سقط غير درمانی و جنایی در 
کشور انجام شده.« او درباره طرح غربالگری هم 
گفته بود: »غربالگری های غيراستانداردی در 

حال انجام است و هيچ جای جهان این شيوه را 
نمی پذیرند، هم اکنون طرح غربالگری برای همه 
مادران اجباری است در حالی که در جهان تنها در 

شرایط خاص انجام می شود.«

موضع وزارت بهداشت          
گسترده شدن دامنه واکنش 
ها، راهی جز این باقی نگذاشت 
که وزارت بهداشت هم موضع 
خود را درباره این موضوع اعالم 

کند.  ظهر دیروز »کيانوش جهانپور« رئيس مرکز 
اطالع رسانی وزارت بهداشت در رشته تویيتی 
نوشت: »وزارت بهداشت به عنوان توليت سالمت 
در قبال تولد کودکان سالم و سالمت نسل آینده، 
خود را مسئول می داند. غربالگری بيماری های 
ژنتيکی که برپایه شواهد علمی و فناوری های 
موجود، پيشگيری از آن ميسر باشد، سياستی در 
راستای ارتقای سالمت عمومی است، همزمان 
وزارت بهداشت خود را در قبال سياست های 
کالن جمعيت و مقابله با پدیده سقط غيرقانونی 
و غيرعلمی نيز متعهد می دانـــد... غربالگری 
بيماری های ژنتيکی جنين هيچ گاه اجباری 
نيست و دستورالعمل وزارت بهداشت در این باره 
با مشارکت آگاهانه والدین، عملی شده و البته 
نقش موثری در کاهش موارد توليد بيماری های 
ژنتيکی از جمله سندروم داون و ... داشته و خواهد 
داشت. همه در قبال جمعيت و سالمت جمعيت 
در چارچوب دستاوردهای دانش نوین بشری 

مسئوليم، نه یک کلمه بيش و نه یک کلمه کم.«

تولد ساالنه 35 هزار کودک معلول در کشور       
براساس اعالم سازمان بهزیستی ساالنه 2۹ تا 
35 هزار کودک معلول در کشور متولد می شوند 
که نيمی از آن ها حاصل اختالالت ژنتيکی هستند 
و بررسی های علمی نشان می دهند می توان با 
علت یابی ژنتيکی، معلول زایی را کاهش داد. به 
گفته  »وحيد قبادی دانا« رئيس جدید این سازمان  

» در سال ۹8 با سقط درمانی و با مجوز پزشکی 
ــوزاد دارای معلوليت  قانونی از تولد 1444 ن

جلوگيری شده است.«

هنوز چیزی تصویب نشده است       
پس از واکنش ها به طرح مجلس و اعالم موضع 
وزارت بهداشت دکتر »حسينعلی شهریاری« 
رئيس کميسيون بهداشت مجلس هم پای صحبت 
دربــاره این موضوع آمد و توضيحاتی ارائه کرد. 
شهریاری در گفت وگو با اعتماد آنالین گفت: »این 
مسئله که در حد پيشنهاد است و هنوز هم تصویب 
نشده، تنها بحث »اجباری بودن غربالگری« را 
حذف می کند، حتی اگر این مسئله تصویب هم 
بشود- که هنوز معلوم نيست- در همه کشور در 
مراکز مختلف کميته ها و تيم های پایش برای 
ــاردار وجــود دارد و همچنان اگر مادر  ــادران ب م
بــارداری نياز به غربالگری داشته باشد، دستور 

انجام این کار صادر می شود.«

ترجیح به سکوت تا زمان مناسب       
روز گذشته تالش کردیم با برخی نمایندگان 
مجلس که در جریان این طرح قرار دارند گفت 
وگویی داشته باشيم. دکتر »فاطمه محمدبيگی« 
و دکتر »اميرحسين بانکی پور« دو نماینده صاحب 
نظر در این حــوزه بودند که گفت وگــوی نسبتا 
مفصلی هم با ما داشتند و در دفاع از این طرح، 
نکات قابل توجهی را مطرح کردند  اما ترجيح شان 
این بود که این صحبت ها و استدالل های علمی در 

زمان مناسب تری رسانه ای شود.

و اما ...       
با وجود همه این جنجال ها و اظهار نظر ها توجه 
به دو نکته اهميت دارد :1-وجود مجوز شرعی 
برای سقط جنين در صورت وجود نقص تا قبل از 
دميدن روح در آن .2-این یک واقعيت است که 
اغلب کسانی که ميل به تولد فرزند ندارند ، موانع 

قانونی مانع از اراده آن ها برای سقط نمی شود .

نگرانی ها  از حذف غربالگری جنین
 رسانه ای شدن احتمال حذف غربالگری جنین با واکنش های گسترده مواجه شد

 طراحان اظهارنظر صریح نکردند؛ ماجرا چیست؟



هـــومـــن بــــرق نــــورد ســریــال 
»داِدســـتـــان« ساخته مسعود 
ده نــمــکــی را در نــوبــت پخش 
دارد و به زودی با این سریال 
به تلویزیون می آید. او به زودی 
با مسابقه »شام ایرانی« اثر سعید ابوطالب نیز در 

نمایش خانگی دیده می شود.

سینما و تلویزیون 6

همزمان  حاتمی کیا  ابراهیم 
ــرداری فیلم  ــ ــا آغـــاز فیلم بـ ب
کارگردانی  به  طــا«  »شمش 
فرزندش یوسف حاتمی کیا، در 
پشت صحنه آن حضور داشته 

است. مسعود کرامتی و مریم سعادت بازیگران 
 این فیلم به تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیا 

هستند.

ــه جمع  ــزاد رحــیــم خــانــی ب ــه ب
بــازیــگــران ســریــال »بوتیمار« 
ساخته علیرضا نجف زاده اضافه 
شد. نجف زاده در گفت وگو با 
ــارس، ضمن اعــام ایــن خبر  ف

خاطر نشان کرده است که تعدادی بازیگر بومی 
و مازندرانی در سریال حضور دارند.

چهره ها و خبر ها

افسانه بایگان در موزه سینما 
حضور  یافته و تاریخ شفاهی 
ــی و  ــودک ــاره دوران ک ــ او درب
ــه سینما،  ــی ، ورود ب ــوان ــوج ن
عاقه به شعر و بــازی در فیلم 
ها و سریال ها، ضبط شده است. تاریخ شفاهی 
ــن پـــروژه ضبط شده   آزیــتــا حاجیان نیز در ای

است.

فیلم  با  امسال  پاکدل  مهدی 
ــاوه  ــی ک ــردان ــارگ ــه ک »تــــارا« ب
قــهــرمــان، در جــشــنــواره فجر 
حضور خــواهــد داشـــت. او در 
این فیلم که سال 99 ساخته 

شده، با همسرش رعنا آزادی ور، سروش صحت 
و نازنین فراهانی همبازی بوده است.
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 مائده کاشیان  

مــریــم مــومــن بـــرای بـــازی در 
ســریــال »هــم بــازی« کـــاری از 
ــدزاده، جلوی  ــم ــح ســـروش م
دوربین رفته و در این سریال 
با کامران تفتی، دیبا زاهدی و 
حسین مهری همبازی شده است. این مجموعه 

ویژه نوروز 1400 تولید می شود.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

بونگ جون هو  رئیس داوران ونیز شد

کارگردان کره ای برنده جایزه اسکار و نخل طای 
کن به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره ونیز 

۲0۲1 مشخص شد.
به گزارش صبا، بونگ جون هو کارگردان فیلم »انگل« 
به عنوان رئیس هیئت داوران هفتاد و هشتمین دوره 
جشنواره ونیز انتخاب شد. این برای اولین بار است 
که یک فیلم ساز کره ای ریاست جشنواره ونیز را 
برعهده می گیرد. بونگ جون هو هیچ گاه با فیلم 
هایش در جشنواره ونیز حضور نداشته است. او در 
سال ۲0۲0 با فیلم »انگل« توانست جایزه اسکار 
بهترین فیلم سال را ببرد و  به عنوان یک فیلم ساز 
خارجی، رکورد نزدیک به 100 ساله تاریخ اسکار را 
بشکند. وی  در سال ۲019 برای فیلم »انگل« برنده 

جایزه نخل طای کن نیز شده بود.
کــارگــردان سرشناس کــره ای در واکنش به این 
انتخاب گفت افتخار می کند که این سمت را در 

جشنواره ای با چنین قدمت بر عهده دارد.
هفتاد و هشتمین دوره جشنواره ونیز بین روزهای  

یکم تا  یازدهم سپتامبر ۲0۲1 برگزار می شود.

 احتمال مجدد تعویق اکران 
»جیمز باند«

انتظار می رود، اکران بیست و پنجمین قسمت از 
سری فیلم های »جیمز باند« بار دیگر به دلیل ادامه 

شرایط کرونایی به چند ماه بعد موکول شود.
به گــزارش ایسنا، »زمانی برای ُمــردن نیست« که 
بیست و پنجمین قسمت از سری فیلم های اکشن 
»جیمز باند« است، اولین فیلم مهم استودیوهای 
فیلم سازی بود که در واکنش به بحران جهانی کرونا 
تاریخ اکران خود را از آوریل ۲0۲0 به نوامبر ۲0۲0 
تغییر داد و پس از آن بار دیگر اعام شد این فیلم 
درنهایت در آوریل ۲0۲1 در سینماها رونمایی می 
شود. با ادامه روند شیوع ویروس کرونا در بسیاری 
از نقاط جهان، تعطیلی سینماها در برخی ایاالت 
آمریکا به ویــژه دو بــازار بــزرگ سینمایی نیویورک 
و لس آنجلس و همچنین عرضه واکسن کرونا با 
سرعتی کمتر از انتظار، پیش بینی می شود چندین 
فیلم مهم سینمایی که در صف اکران قرار دارند، بار 
دیگر دست به تغییر تاریخ عرضه عمومی خود بزنند و 
فیلم »ماربیوس« اولین قطعه این دومینو بود که تاریخ 
اکران خود را به اکتبر ۲0۲1 تغییر داد و »زمانی برای 
مردن نیست« نیز احتماال این مسیر را در پیش بگیرد.

گفته می شود به احتمال فراوان قسمت جدید فیلم 
»جیمز باند« در پاییز ۲0۲1 اکــران خواهد شد، 
اگرچه کمپانی MGM این خبر را هنوز به صورت 
رسمی تایید نکرده است. سال گذشته گمانه زنی 
هایی درباره احتمال فروش حق اکران فیلم »زمانی 
برای ُمردن نیست« به سامانه های نمایش آناین به 

ارزش ۶00 میلیون دالر نیز مطرح شد.

از زمانی که خبر ساخت دومین سریال حسین 
سهیلی زاده در نمایش خانگی به نام »ملکه 
گدایان« منتشر شد و پس از انتشار تصاویر و 
تیزر سریال، پیش بینی می شد این مجموعه 
شباهت هایی به سریال تلویزیونی »آوای باران« 
که این کارگردان سال 9۲ ساخته بود، داشته 
باشد و اکنون پس از انتشار دو قسمت از »ملکه 
گــدایــان«، شباهت هایی واضــح میان این دو 
مجموعه دیده می شود. جالب این جاست که 
شبکه آی فیلم دقیقا همزمان با انتشار »ملکه 
گدایان«، تصمیم گرفته  است بازپخش مجموعه 
»آوای باران« را روی آنتن ببرد و این سریال هم 

اکنون از تلویزیون نیز در حال پخش است.

جعل هویت بچه پولدارها	 
مهم ترین شباهت داستان »ملکه گدایان« با 
»آوای باران«، جعل هویت یک جوان ثروتمند 
به جای یکی از اعضای باند تکدی گری است. 
در »آوای بــاران« دختربچه ای به نام »بــاران« 
که پدرش تاجر داروست، طی اتفاقاتی از پدر 
دور می ماند و فرار از خانه باعث می شود میان 
کودکان بی سرپرست که در خیابان ها گدایی 
ــزرگ شــود و خــانــواده و آشنایان  می کنند، ب
خود را گم کند. در سریال »ملکه گدایان« هم 
»البرز« تنها پسر خانواده »شمس« سال ها در 
آلمان درس خوانده و او نیز مانند خانواده خود 
وضعیت خوبی دارد، اما پس از بازگشت به 
ایران با افرادی مواجه می شود که ادعا می کنند 
هویت واقعی او شخص دیگری است که خانواده 
و ثروتی نــدارد و از کودکی به عنوان یک بچه 

بی سرپرست در میان گروهی از تکدی گران 
بــزرگ شده اســت. هنوز معلوم نیست که آیا 
»البرز« فرزند واقعی خانواده »شمس« است یا 
خانواده سرپرستی او را برعهده گرفته اند، اما در 
هر صورت جعل هویت »باران« و »البرز« موضوع 
مشترک قصه هر دو سریال است. شغل پدر این 
دو کاراکتر هم مشابه یکدیگر است. همان طور 
که گفتیم »طاها« در حوزه تجارت دارو فعالیت 

می کرد و »خسرو« نیز داروساز است.

توطئه خانوادگی و فامیلی	 
در سریال »آوای بــاران«، یک توطئه فامیلی 
ــاران« آواره شود و  و خانوادگی باعث شد »ب
سروکارش با گروه های تکدی گری بیفتد. 
هرچند »بـــاران« خــودش از خانه فــرار کرد، 
ــادر« با بازی  اما خــواهــرزاده پــدرش یعنی »ن
ســام درخشانی و همسرش »زیــور« با بازی 
الهام چرخنده، قبل از فرار او تصمیم داشتند 
»بــاران« را از خانه و زندگی  خــودش فراری 
دهند و اسم و اثری از او باقی نماند، بنابراین 
برای بازگشت او به خانه کاری نکردند و گم 
شدن او را به نفع خودشان دیدند. در سریال 
»ملکه گدایان« هم شاهد سناریوی مشابهی 
هستیم و مادر »البرز« و وکیلش طبق انگیزه ای 
که بعدا روشن خواهد شد، تصمیم گرفته اند 
نقشه ای برای انکار وجود »البرز« بچینند. در 
این سریال هم پای توطئه خانوادگی در میان 
اســت. مــادر »البرز« با همدستی »پارسا« با 
بازی فرزاد فرزین که خودش را وکیل خانواده 
»شمس« معرفی کرد، هویت واقعی »البرز« را 
انکار و وانمود کرد فرزندی ندارد. در »آوای 
باران«، انگیزه »نادر« و »زیور« تصاحب اموال 
ــود، باتوجه به  ــاران« یعنی »طــاهــا« ب پــدر »بـ

ثروت خانواده »شمس« در »ملکه گدایان« نیز 
احتماال انگیزه حذف »البرز«، مالی خواهد 

بود.

متهمان بی گناه و دوری از ایران	 
در قسمت دوم سریال »ملکه گدایان« متوجه 
شدیم »البرز« در 15 سالگی طی یک اتفاق به 
ظاهر قتل که به گفته این شخصیت احتمال 
دارد صحنه سازی بوده باشد، قاتل شناخته   
و توسط پــدرش، قاچاقی به آلمان فرستاده 
می شود و دیگر نمی تواند به ایــران برگردد. 
پیش از این در سریال »آوای باران«، از سناریوی 
مجرم شناخته شدن »طاها« طی یک اتفاق و 
دور ماندن اجباری او از ایــران استفاده شده 
بود. رقیبان »طاها« در تجارت دارو، به علت 
درستکاری او و به خطر انداختن منافع شان، 
برایش پاپوش درست کردند و با جاسازی مواد 
مخدر در وسایلش، باعث شدند او که برای سفر 
کاری به ترکیه رفته بود، زندانی و به حبس ابد 
محکوم شود. در »ملکه گدایان« هم طی اتفاق 
مشابهی، »البرز« از ایــران و خانواده اش دور 

مانده است.

باندهای تکدی گری	 
زاویه دیدی که حسین سهیلی زاده در سریال 
»ملکه گدایان« به متکدیان داشته نیز مشابه 
همان نگاهی است که در »آوای باران« به این 
ــاران« کودکان  موضوع داشـــت. در »آوای بـ
بی سرپرست به دستور شخصی به نام »شکیب« 
به خیابان ها فرستاده می شدند تا گدایی کنند. 
در مجموعه »ملکه گدایان« نیز به باندهای 
تکدی گری پرداخته شده است و جوانی به نام 
»افرا« کودکان را مدیریت می کند. البته »افرا« 

خود عضوی از این باند است و سردسته، شخص 
ــت. فضای خــانــه ای که کودکان  دیگری  اس
در آن نگهداری می شوند و روابــط افــراد هم 
سریال »آوای باران« را در ذهن مخاطب تداعی 
می کند. هرچند که »افــرا« به انــدازه »بــاران« 
مظلوم نیست، اما مانند او با بچه ها مهربان 
است و همکاری با این باند، باعث نشده است 
آن قدر سنگدل شود که بچه ها را صرفا به چشم 
وسیله ای برای کسب درآمد ببیند. به عنوان 
مثال در قسمت دوم دیدیم که اجازه نمی دهد 
بچه ها به دستور یکی از اعضای باند بدون 
این که صبحانه بخورند سر کار بروند و آن ها را 
کتک نمی زند. تقابل او با یکی دیگر از اعضای 
باند که زن بدجنسی به نام »کوکب« است نیز 
بی شباهت به تقابل »باران« و »آفرین« همسر 

»شکیب« نیست.

آغاز ماجراها از ترکیه	 
کشور ترکیه یکی دیگر از اشتراکات هر دو 
سریال است. در مجموعه »آوای باران«، »طاها« 
برای انجام کاری به ترکیه سفر کرد و بخشی از 
قصه در آن جا گذشت. او در این کشور دستگیر 
و سپس زندانی شد. در سریال »ملکه گدایان« 
هم خانواده »البرز« و »ســارا« در این کشور با 
یکدیگر دیدار کردند و قرار بود مراسم عروسی 
آن ها در آن جا برگزار شود که با شنیدن خبر 
سکته کردن پدر »البرز« مراسم عروسی به هم 
خورد و همگی به ایران برگشتند. هیچ کدام از 
بازیگران سریال مشترک نیستند، اما ابتدا قرار 
بود سام درخشانی که در »آوای باران« حضور 
داشت در این سریال بازی کند که به دلیل بازی 
در »خوب، بد، جلف« انصراف داد و فرزاد فرزین 

جایگزین او شد.

احتمال اکران های محدود برای مردم در جشنواره فجر
جشنواره  سی ونهمین  روابط عمومی  مدیر 
فیلم فجر در گفت وگوی برخط با برنامه »شهر 
فرنگ« شبکه خبر در خصوص فرایند اعام 
فیلم های راه یافته به جشنواره و نحوه داوری 

آثار توضیحاتی را ارائه داد.
بــه گـــزارش ستاد اطــاع رســانــی جشنواره 
این  از  بخشی  در  نجفی  مسعود  فجر،  فیلم 

برنامه به صورت برخط روی خط آمد و گفت: 
جشنواره  در  حضور  متقاضی  فیلم   110«
بــودنــد کــه در زمــان مقرر ثبت نام کــردنــد و 
فیلم توسط دبیرخانه اعام   ۶۲ نهایت  در 
شــد.« وی متذکر شد: »فیلم ها با آیین نامه 
جشنواره مورد بررسی قرار گرفت و داشتن 
در  مهمی  نکته  سینمایی  ســاخــت  ــه  ــروان پ

ارزیابی بود. بیشتر فیلم ها به دلیل نداشتن 
پروانه ساخت سینمایی حذف شدند. سال 
تولید و این که هیئت انتخاب سال گذشته 
ــوارد ارزیابی ــده باشند یا نه از م  فیلم را دی

 بود.« مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر 
ادامه داد: »داوران از ۲۲ دی مشغول دیدن 
ــا به  فیلم هایی هستند که دی ســی پــی آن ه

جشنواره رسیده است. پیش بینی می شود 
اگر شرایط مهیا شود و ستاد کرونا اجازه دهد 
حدود ۲0 فیلم برای اصحاب رسانه و صاحبان 
آثار به نمایش درآید.« وی در پایان گفت: »اگر 
همان طور که دبیر جشنواره هم مطرح کرد 
امکان سومی مهیا شود، اکران محدود برای 

مردم هم خواهیم داشت.«
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از ماتم زهرا)س( دل عالم  همه خون است
از طاقت گیتی غم این رنج فزون است

بازخوانی نقش بی بدیل حضرت فاطمه)س( در ارتقای جایگاه اجتماعی بانوان در گفت و گو با حجت االسالم دکتر محمدرضا جباری

مناسبت

 به مناسبت سالروز
 شهادت نواب صفوی و یارانش

 آن شیرهای شرزه
 که با شب نزیستند

سحرگاه روز یک شنبه، 27 دی  1334، میدان 
بزرگ پادگان لشکر 2 زرهی تهران، شاهد به شهادت 
رسیدن رادمردانی بود که عمر و جوانی خود را فدای 
اسالم کرده بودند؛ رادمردانی که نام خود را »فدائیان 
اسالم« گذاشتند و برای عزت اسالم و مسلمانان، 
حتی از نثار خونشان، دریغ نکردند. در آن سحرگاه 
خونین، سیدمجتبی نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، 
خلیل طهماسبی و سیدمحمد واحدی، در آخرین 
لحظات حیاتشان، فریاد تکبیر سر دادند تا پژواک 
صدایشان، در کنگره تاریخ طنین انداز شود و خفتگان 
را بیدار کند. رهبر فدائیان اسالم، تا آخرین لحظات 
عمر، امیدوار بود که سخنان پرالتهابش، در دل 
تیره دالن تأثیر بگذارد و آینده ای بهتر را برای آن ها 
رقم بزند. پیش از آن که روح بلند نواب به آسمان ها 
پر بکشد، با صدای رسای خود خطاب به حاضران 
در میدان، سخنانی ایراد کرد، که یادگاِر ماندگار آن 
مجاهد نستوه برای آیندگان است: »شما بندگانی 
ضعیف در برابر خدای جهان هستید، چند روزه دنیا 
به زودی می گذرد، کاری کنید که در جهان دیگر در 
برابر آفریدگارتان شرمنده نباشید. شما به دستور شاه 
ستمگر ما را شهید می کنید، ولی طولی نمی کشد که 
همگی از این کردار زشت پشیمان می شوید، آن روز 
پشیمانی دیگر سودی ندارد. شما باید سرباز اسالم 
باشید و در راه دین بجنگید، نه این که سالحتان را 
برای حفظ حکومت شاه، رو به سینه عاشقان اسالم 
نشانه بگیرید. روزی حقایق آشکار می شود و آن 
وقت، از این که از شاه حمایت کرده اید، پشیمان 
خواهید شد. ای افسران و مقامات عالی مرتبه 
ارتش! شما هم به جای این که خود را به حکومت 
پوسیده و فاسد شاهنشاهی بفروشید، به اسالم 
رو بیاورید تا در دو جهان به عزت برسید. فریب این 
درجه ها و مقامات ظاهری را نخورید و بدانید که 

قیامت بسیار نزدیک است.«

خبر

مراسم  عزاداری حضرت زهرا)س( 
در محضر رهبر انقالب

اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت 
رهبر  حضور  بــا  سالم ا... علیها،  ــرا  زه فاطمه   
انقالب اسالمی، در حسینیه امام خمینی)ره( 
برگزار شد. به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیــت ا... خامنه ای، در این مراسم، 
حجت االسالم والمسلمین صدیقی در سخنانی، 
بــا اشـــاره بــه اهمیت مقام یقین و مصونیت از 
تردید و انــحــراف، وجــود مقدس حضرت زهرا 
سالم ا... علیها را سرشار از ایمان و یقین خواند و 
گفت: بر اساس آیات شریف قرآن، الزمه رسیدن 
به یقین و ثبات و استقامت در راه حق، بندگی 
پــروردگــار و پرهیز از استکبار و برتری جویی 
است. در این مراسم که با تالوت آیاتی از کالم ا... 
مجید توسط آقای ابوالقاسمی آغاز شد، آقای 
سماواتی نیز، به ذکر مصیبت و قرائت دعای 

توسل پرداخت.

 حضرت زهرا)س(؛ دارنده
 »مقام محمود« و »حق شفاعت«

 حجت االسالم دکتر جواهری
 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

پیامبرخدا)ص( بارها در وصف دختر گرامی شان 
سخن گفته و زوایای پنهان شخصیت الهی آن 
بانوی برگزیده خــدا را بــرای جهانیان روشن 
فرموده اند. رسول خدا)ص( خطاب به حضرت 
َأْبِشِري  َفاِطَمُة!  »َیا  می فرمایند:  فاطمه)س( 
یِك  َفَلِك ِعْنَد ا... َمَقامٌ  َمْحُموٌد َتْشَفِعیَن ِفیِه ِلُمِحِبّ
ِعیَن«)بحاراالنوار، ج 29، ص  َو ِشیَعِتِك َفُتَشَفّ
346(؛ ای فاطمه! بشارت و مژده باد بر تو که 
در پیشگاه خداوند، مقام شایسته ای داری و 
در آن مقام، دوستان و شیعیان خود را شفاعت 
می کنی و شفاعتت پذیرفته می شود. به حکم 
این حدیث نبوی، فاطمه علیهاالسالم صاحب 
»مقام محمود« و نیز، صاحب مقام »شفاعت«  
اســت و شفاعت او در پیشگاه خــدای سبحان 
پذیرفته می شود. مقام محمود، مقام بسیار بزرگ 
و با ارزش الهی است و داشتن این مقام، آثار و 
برکات بزرگی دارد که یکی از ابعاد این مقام، 
کسب حق شفاعت است. به حکم قرآن، پیامبر 
خــدا)ص( نیز، از مقام محمود برخوردار است 
) سوره اسراء آیه 79( . افزون بر این، طبق این 
روایت نبوی، شفاعت فاطمی مختص به دو گروه 
است؛ محبان و شیعیان. محبان، دوستداران 
حضرت فاطمه)س( هستند که به آن حضرت 
مهر می ورزند و تالش می کنند از برکات سیره 
فاطمی برخوردار شوند. اما شیعیان کسانی 
هستند که حضرت فاطمه)س( را فراتر از محبت 
قلبی و گفتار زبانی دوست دارند و در عمل به 
سیره مطهر آن بانوی گرامی، راســخ هستند 
و همواره از ایشان پیروی می کنند. خوشا به 
حال محبان و شیعیان حضرت فاطمه)س( و 
رهروان این بانوی بزرگوار که به سعادت دنیوی 

و اخروی می رسند.

مظلومانه  شهادت   – حالجیان  حمیدرضا 
فاطمه زهرا)س(، داغی بر دل آزادگان سراسر 
تاریخ گذاشت؛ مظلومیتی که در حصار زمان 
نماند و در گستره تاریخ بشر تا قیامت باقی است؛ 
شهادتی که با وجود غم افزایی بسیار، برای آنان 
که در مسیر حق گام بر می دارند، متمایز کننده 
راه از بی راهه اســت. سیره فاطمی نمایانگر 
همان راهی است که حضرت ختمی مرتبت، 
محمد مصطفی)ص( برای طی طریق نوع بشر 
ترسیم فرمود و تبلور عالی ترین شکل آن در 
زندگی و حیات دختر بزرگوارش، قابل مشاهده 
و فراگیری است. فاطمه زهرا)س(، افــزون بر 
این، آموزگار بصیرت و معلم بی بدیل آموختن 
هنر آزاده زیستن به همه انسان ها و مبلغ ارجمند 
مسیر رستگاری به همه بانوان عالم است. به 
مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت آن یگانه و 
در گفت  وگو با دانشمند ارجمند، حجت االسالم 
عضو  جباری،  محمدرضا  دکتر  والمسلمین 
هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام 
خمینی)ره( و پژوهشگر برجسته تاریخ اسالم، 
به بررسی برخی از ویژگی های اجتماعی سیره 

فاطمی پرداختیم.
یکی از مباحثی که در بررسی   
زندگانی حضرت فاطمه زهرا)س( به چشم 
مــی آیــد، ایستادگی آن حضرت در برابر 
انحرافات و بدعت هاست. کدام ویژگی در 
سیره فاطمی باعث شکل گرفتن چنین 

رویکردی شده است؟
همان طور که اشاره کردید، یکی از نکات مهمی 
که شاید بیش از دیگر ویژگی ها، در سیره حضرت 
فاطمه زهرا)س( دیده می شود، جریان شناسی 
و تسلط آن حضرت بر مباحث مربوط به شناخت 
انحرافات و بدعت هاست. حضرت زهرا)س( 
از بصیرتی بی مانند بــرخــوردار بــود؛ تا کسی 
بصیرت نداشته باشد، نمی تواند انحرافات را 
بشناسد و بدعت ها را تشخیص دهد. آن ویژگی 
مهمی که باعث اتخاذ تصمیم های راهبردی 
در سیره حضرت فاطمه زهرا)س( می شود، 
همین بصیرت است که در قالب انحراف شناسی 
و لغزش شناسی نمود پیدا می کند. یکی از 
ــروزی جامعه ما، توجه نکردن به  مشکالت ام
همین ویژگی مهم و راهبردی است و متأسفانه 
برخی از ما، گرفتار درد بی بصیرتی و ناتوانی 
انــحــرافــات و لغزش ها هستیم.  در شناخت 
مسئله ای که می تواند عواقب ناخوشایندی در 

پی داشته باشد.

حضرت زهــرا)س( برای انتقال   
ــن شناخت و ویــژگــی مهم بــه جامعه و  ای
ترغیب مردم به اهتمام برای فراگیری آن، 

چه اقداماتی انجام داد؟
ایشان بر شناساندن این مسیر به مردم و سوق 
دادن آن ها به سمت ارزش های اصیل، در مقام 
بیان و عمل تأکید داشــت. نقل است حضرت 
فاطمه)س(، با وجود این که در شرایط بارداری 
قرار داشت، برای تبیین حرکت و هدایت مردم در 
مسیر ارزش های اصیل اسالمی، سوار بر َمْرکب، 
به همراه امیرالمومنین و حسنین علیهم السالم، 
به دِر خانه های مهاجرین و انصار می رفت تا حق 
را برای آن ها بیان و با انحراف مقابله کند. البته 
این موضوع، نشانه مظلومیت حضرت زهرا)س( 
هم هست؛ به جای این که مردم به در خانه ایشان 
بیایند، ایشان برای بیان و تبیین راه حق این کار 

را انجام می داد.
موضوع دیگری که در بررسی   
بصیرت حضرت زهرا)س( قابل بررسی است 
و نقش مهمی در تداوم و تبلور این ویژگی 
در سیره فاطمی دارد، پایداری و استقامت 
آن حضرت در صراط مستقیم است. به نظر 
می رسد که این رویکرد، همان جنبه عملی 

باشد که شما به آن اشاره کردید.
ــاره کردید. حضرت  بله، به نکته درستی اش
ــچ مــالمــتــگــری  ــی زهـــــــرا)س( از مــالمــت ه
نمی هراسید و به پیامدهای تبیین حق ملتزم بود. 
ایشان حتی بعد از اتفاقات تلخی که رقم خورد، 

از موضع حق و حقیقت عقب ننشست و تسلیم 
نشد. آن حضرت پای عقاید و اصالت هایی که به 
آن ها معتقد بود،  ایستاد؛ ولو به قیمت شهادت 

در این مسیر.
یکی از موضوعاتی که دربــاره   
سیره حضرت فاطمه زهــرا)س(، نیازمند 
بررسی و تبیین بیشتر است، نقشی است که 
آن حضرت در ارتقای جایگاه بانوان در جامعه 
اسالمی ایفا کرد. لطفًا نظرتان را در این باره 

بفرمایید. 
حضرت  کــه  هــدایــایــی  و  موهبت ها  از  یکی 
زهــرا)س( به بانوان مسلمان و بلکه همه زنان 
عالم مرحمت فرمود، این بود که مقام زن را به 
جایگاه اصیل و واقعی آن که در نظام خلقت 
برایش تعیین شده است، رساند. در فضای عصر 
جاهلیت که زن، حتی شهروند درجه دوم هم به 
حساب نمی آمد و مانند کاال قابلیت خرید و فروش 
و انتقال داشت، حرکت زنان، هم پای مردان 
در جامعه، به افسانه ای شبیه بود. اما اسالم، با 
توضیح این که زنان و مردان از نفس واحد خلق 
شده اند و کرامت انسانی بسته به تقوای شخص 
است؛ تصورات غلط جاهلی را بر هم زد. برای 
ارائــه تصویر جدید از جایگاه زن، الزم بود یک 
نمونه عینی و عملی پیدا شود و چه الگویی بهتر از 
فاطمه زهرا)س( که عماًل نشان داد زنان، چگونه 

می توانند و باید باشند.
آیا حضرت زهرا)س( برای اصالح   

جامعه، قائل به حرکت جمعی بود؟

بله، قطعًا؛ مشخص است که برای به ثمر نشستن 
حرکت اصالحی، خیزش اجتماعی ضرورت 
دارد. حضرت فاطمه)س( در حرکت اجتماعی، 
قائل به حرکت جمعی بود و جامعه را به این امر 
دعوت می کرد. روایات تصریح دارند که حضرت 
زهرا)س( برای خواندن خطبه در مسجد، بین 
گروهی از بانوان قرار گرفت و به ایراد سخنرانی 
پرداخت؛ بی تردید، آن حضرت از این اقدام، 
هدفی جز بیداری جامعه و ایجاد یک حرکت 
جمعی نداشت. آن بانوی بزرگوار، حتی زمانی 
که روزهای پایانی حیات مبارکش را می گذراند 
و در بستر افتاده بود نیز، با چنین هدفی، برای 
زنان انصار که به عیادتش آمده بودند، سخنرانی 
کرد؛ این خطبه نسبتًا کوتاه، هم برای تنویر افکار 
عمومی و هم در راستای ایجاد حرکت جمعی 
برای اصالح جامعه بود. این ها همه نشان دهنده 
تأکید آن حضرت بر نهضت جمعی برای شکل 

دادن به حرکت اصالحی در جامعه است.

سخن اندیشه 

اسالم با توضیح این که زنان و مردان 
از نفس واحد خلق شده اند و کرامت 

انسانی بسته به تقوای شخص است؛ 
تصورات غلط جاهلی را بر هم زد. برای 

ارائه تصویر جدید از جایگاه زن، الزم بود 
یک نمونه عینی و عملی پیدا شود و چه 

الگویی بهتر از فاطمه)س( که عماًل نشان 
داد زنان، چگونه می توانند   باشند

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تست هوش هوش منطقی

می خواهیم کاشی بعدی را پیدا کنیم. کدام 
گزینه مناسب آن است؟

حل جداول ومعماها
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جواب ها

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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لطیف-بس 5.اضافه بار- اسم دخترانه – تقویت رادیویی 
6. گاز چهارکربنی– رب  النوع یونانی 7.بازداشت– بزک 
ــادی- بانگ 9.کــشــوری در  8. پسر بــزرگ فــریــدون- ش
شرق آفریقا-کتف-شماره 10. حرف درد- برکت سفره 
11.عالمت مصدرجعلی- از القاب اشرافی-ورزش تک 

رقمی 12. پایتخت اسلواکی

 عمودی :   1. نیای بــزرگ رستم- انکار 2.از اجــزای 
تشکیل دهنده اتم- از انواع شیرینی 3. رمانی از کنوت 
هامسون  4.کــال- سفید آذری- فرمان توقف 5.مقابل 
جفا-ورزش راکتی-حرف دهان کجی 6.مخفف آتش-از 
زبان های برنامه نویسی- بسامد 7. پرجمعیت ترین شهر 
کشور کوبا– رخت پوستی- پهلوان 8.امر از آوردن -آویشن 
کوهی-بانگ 9.شیر انگلیسی- جهت-رکب 10.نویسنده 

ــود  ــ ــن ه ــ ــ ــی ــ ــ راب
11.قـــوربـــاغـــه- 
ــر شــمــاره  ــص ــن ع
9  12. جریده-

بــــــــزرگ تـــریـــن 
شهرستان استان 

سمنان

افقی:1.  برنده نوبل ادبیات 1920 میالدی 2. چهره شطرنجی-  از آوازهای ایرانی-
مرتجع الستیکی  3.سوی دیگر– پول آلبانی 4.گاو مقدس مصریان- نوعی پارچه 

افقی: 1.پویانمایی ایرانی 2.منحرف- اذیت-وسیله پرواز 3. جابه جایی هوا- پیشوا 
4.مکار-هویج 5.ستون بدن-رفیق مشهدی  6.حریف-سراب 7. ناپاکی-از علوم 

خفیه 8.سوگند-آخرین عدد تک رقمی 9.فصل طبیعت- 
چراغدان 10.یار مجنون-سهم برعکس 11.سفید ترکی- 

فرمان کشتی- چه وقت 12.فیلمی از سعید سهیلی

عمودی:
1. چاک خورده-چاالک 2.کدو تنبل-سنگریزه 3. خزانه 
دولت اسالمی 4.آب طال-تعجب بانوان-رشته 5.نظریه-
7.جانوری از شاخه  6.بله روسی-شاعر تبریزی  کفش 
بندپایان-آخرین توان 8.مطیع-سیلک 9.خوک نر- ساز 
موالنا-آبزی بزرگ 10. اثری با بازی شبنم قلی خانی 11. 

جرس-همراه شلوار 12.سریر-معارفه

جدول متوسط  |  ۷۸۶۶جدول سخت  |  10۷2
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هــوش منطقی :   پاسخ گزینه )ج( 
اســت.دو عدد بخش پایینی هر دایره 
برابر اســت با مجموع دو عــدد بخش 

باالی هر دایره منهای 5. 

تست هوش:  با توجه به نحوه چرخش 
مربع و نیز نقطه سیاه رنگ، به راحتی 
مشخص می شود پاسخ صحیح، گزینه 

2 خواهد بود.

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

بازی ریاضی

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

آن ها اشاره کرده ایم.
سه حرفی: آفت، آرا، ارت، اتر، تار، 

رفع، عار، عرف عفت  و ...
چهار حرفی: فرات، عارف، عرفا

پنج حرفی: تعارف
شش حرفی: ارتفاع، اعتراف

به تصویر نگاه و رابطه بین اعداد را کشف کنید 
تا بتوانید جای خالی را پر کنید.

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.
اختالف تصاویر:

 معمای بازگشت:   کافی است آن را به سمت باال پرتاب کنید.

 معمای عدد دو اسمی:  هنگامی که به ساعت نگاه می کنیم.

 معمای پیدا شده بی هویت! :  هیچ کدام دروغ نمی گویند چون پزشک، آشپز 
و مهندس خواهران مرد پیدا شده هستند.

عددیاب

شش رقمی: 

   945682 – 576921
   297438 – 725693

865194 - 493582

سه رقمی: 

   219 – 637 – 751
   652 – 324 – 859

721 - 182 – 258

چهار رقمی:

   3218 – 7219
   3516 – 9348
4569 - 7829

پنج رقمی: 

   26174 – 93251
   74356 – 19752

39612 – 83245
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نام جوجه جغدها

اگه دوست دارید اطالعات عمومی تون باال بره و سرگرم 

هم بشید با ما همراه باشید.

1. جوجه های جغد چه نامیده می شوند؟	 

الف(بوفچه          ب(جغدک           ج(چغاله            د(بیچو

2. چند درصــد از افــراد جهان موهای سیاه یا 	 
قهوه ای دارند؟

ب(75 درصد     الف(50درصد      
د(90درصد ج(80 درصد     

3. کشور پرتغال از غرب با کدام اقیانوس محدود 	 
شده است؟

ب(اقیانوس آرام  الف( اقیانوس اطلس 
د(اقیانوس منجمد شمالی ج( اقیانوس هند 

4. رمان »مادام بواری« نوشته کیست؟	 

ب( گوستاو فلوبر الف( ویکتور هوگو  
د(ارنست همینگوی ج( تولستوی 

5. در چه فاصله ای از پیچ ها دور زدن ممنوع 	 
است؟ 

ب( 80 متری   الف( 50 متری 
د(150 متری ج(120 متری 

اطالعات عمومی

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

معما )2(

معما )3(

معما )1(

پیدا شده بی هویت!
یک پزشک، یک آشپز و یک مهندس ادعا می کنند 
که پسر جوانی که توسط پلیس پیدا شده برادر 
ــا می کند که  آن هاست امــا خــود پسرجوان ادع
ــدارم. به نظر شما کــدام یک دروغ  ــرادری ن هیچ ب

می گویند. 

بازگشت

چطور می تــوان یک توپ تنیس را پرتاب کرد که 
بدون این که به جایی برخورد کند به سمت خودتان 

بازگردد؟

عدد دو اسمی

چه زمانی بعد از نگاه کردن به عدد 2 به جای آن که 
بگوییم 2، از عدد 10 نام می بریم؟

بازی ریاضی:
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اطالعات عمومی:    1. بوفچه 2. نود 
درصد 3. اقیانوس اطلس 4.گوستاو 

فلوبر 5. 150 متری
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در امتداد تاریکی

حادثه در قاب

کوتاه از حوادث
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رازی در لجنزار گناه!

دیگر از این زندگی نکبت بار خسته شده ام و از این که دیر یا زود خانواده ام در 
جریان ارتباط پنهانی من با مردی غریبه قرار می گیرند و رسوایی بزرگی به بار 
خواهد آمد همواره در وحشت به سر می برم به طوری که... این ها بخشی از 
اظهارات دختر 40 ساله ای است که با افشای راز عجیب زندگی اش به کارشناس 
اجتماعی کالنتری سجاد مشهد گفت: دو خواهر بزرگ ترم که چهره ای زیبا و 
جذاب داشتند خیلی زود ازدواج کردند و به دنبال سرنوشت خودشان رفتند اما 
من که سومین فرزند خانواده بودم زیبایی ظاهری نداشتم به همین  دلیل هیچ 
گاه مورد توجه اطرافیانم قرار نمی گرفتم با آن که از همان دوران نوجوانی دوست 
داشتم من هم مانند خواهرانم زودتر ازدواج کنم و زندگی مستقلی تشکیل بدهم 
اما خواستگاری نداشتم به همین  دلیل برای جلب توجه دیگران سعی می کردم 
با انواع آرایش ها و پوشش های نامناسب خودم را نزد دیگران زیبا جلوه بدهم در 
حالی که نمی دانستم همین کارها موجب می شود تا دیگران مرا دختری بی بند و 
بار تصور کنند که مدام به دنبال جذب پسران هوسران است این گونه بود که دیگر 
کسی به چشم دختری باایمان و با وقار به من نگاه نمی کرد و تنها جوانان هوسران 
در پی ارتباط با من بودند. زمانی به خود آمدم که دیگر راه را به اشتباه رفته و از 
سن منطقی ازدواج فاصله گرفته بودم در حالی که 31 بهار از عمرم سپری شده 
بود افرادی به خواستگاری ام می آمدند که یا از همسرشان طالق گرفته بودند 
یا به دلیل فوت همسرشان فرزندی خردسال  داشتند اما همواره پدرم به این 
خواستگاران پاسخ منفی می داد چرا که معتقد بود باید با فردی مجرد ازدواج 
کنم اگرچه در میان این گونه خواستگارانم افرادی ایده آل و متناسب با شرایط 
زندگی من وجود داشت  اما منطق پدرم آن ها را از این ازدواج باز می داشت .در 
همین سال ها بود که دیگر احساس تنهایی به سراغم آمد چرا که پدر و مادرم نیز 
سال های پیری  را سپری می کردند و درک و تفاهم اخالقی بین ما کمتر شده 
بود به همین  دلیل تصمیم گرفتم شغلی در بیرون از منزل برای خودم دست و 
پا کنم تا این که در یک شرکت خصوصی استخدام شدم هنوز یک سال از این 
ماجرا نگذشته بود که عاشق مدیر شرکت شدم و با هر ترفندی سعی می کردم 
خودم را به او نزدیک کنم تا نظرش نسبت به من جلب شود. وقتی هیچ کدام از 
ترفندهایم کارساز نشد آرام آرام با او ارتباط برقرار کردم و رابطه دوستی بین ما 
شکل گرفت از سوی دیگر یقین داشتم که این ارتباط مخفیانه نتیجه ای نخواهد 
داشت و او با من ازدواج نمی کند به همین دلیل وارد شبکه های اجتماعی شدم 
و با افراد مختلفی ارتباط برقرار کردم آن قدر در این روابط گناه آلود غرق شدم و 
در لجنزار گناه فرو رفتم که نفهمیدم چگونه سال های جوانی و شرف و وقارم از 
دست می رود تازه فهمیدم همه افرادی که به دروغ از جذابیت های من سخن 
می گفتند به دنبال هوی و هوس های خودشان بودند. در همین روزها و برای آن 
که ظاهری آبرومندانه به این روابط غیرمتعارف بدهم به صورت پنهانی به عقد 
موقت غیررسمی مردی درآمدم که دیگران تصور کنند ازدواج کرده ام اما اکنون 
خانواده ام در حالی به این ماجرا و رفتارهای من مشکوک شده اند که من به طور 
ناخواسته باردار شده ام و از یک رسوایی بزرگ می ترسم چرا که آن مرد نیز هرگونه 
ارتباطش با من را انکار می کند و ... شایان ذکر است به دستور سرهنگ مجدی 
)رئیس کالنتری سجاد مشهد( اقدامات مشاوره ای برای این زن جوان درحالی 
در دایره مددکاری اجتماعی کالنتری آغاز شد که چهره پشیمان و چشمان 

اشکبار او حکایت از قصه ای تلخ و عبرت آموز داشت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سرقت مسلحانه از طالفروشی با موتورسیکلت 

سارقان مسلح در شهر پرند موفق به سرقت از یک طالفروشی 
شدند. به گــزارش تسنیم، بنابر اعــالم  پلیس، ساعت 18:30 
چهارشنبه گذشته، دو ســـارق بــا اســتــفــاده از یــک دستگاه 
شهرستان  پرند  شهر  در  طالفروشی  یک  به  موتورسیکلت، 
رباط کریم دستبرد زدند و مقداری طال  را سرقت کردند وسپس 
متواری شدند. بالفاصله به دستور فرمانده انتظامی غرب استان 
تهران، گروهی از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی بررسی موضوع 
را در دستور کار خود قرار دادند و موتورسیکلت سارقان توسط 
پلیس کشف شده است. تالش برای دستگیری سارقان ادامه دارد.

ایسنا/ ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران 
گفت: ساعت 14 دیــروز حادثه وقوع تصادف یک 
خودروی ٢0۶ با یک نفر سرنشین مرد جوان حدود 
٢۵ ساله با گاردریل های بزرگراه یادگار امام اطالع 
داده شد که پس از حضور نیروهای آتش نشانی در 
محل مشاهده شد این گاردریل ها به شدت به پاهای 
این جوان آسیب زده به گونه ای که هر دو پای این 

جوان از بدنش جدا شده بود.

ــرادر که پس از قتل بی  سجادپور- دو ب
رحمانه مادرشان، جسد او را در کوه های 
خلج مشهد به آتش کشیده بودند، در حالی 
راز این جنایت هولناک را فاش کردند که در 
تنگنای بازجویی های تخصصی قرار گرفته 
بودند. به گزارش خراسان، بیست و یکم آبان 
گذشته، زنی با تسلیم شکوائیه ای به پلیس 
آگاهی خراسان رضوی از گم شدن ناگهانی 
مادر ۵1 ساله اش خبر داد و از پلیس کمک 
خواست. او به کارآگاهان اداره جنایی گفت: 
مــادرم از روز گذشته )99.8.٢0( که به 
منزل برادرم رفته بود گم شده است و دیگر 
خبری از او نداریم! با اعالم این گزارش، 
تحقیقات مقدماتی در این باره آغاز شد اما در 
بررسی های اولیه، سوسوی ضعیفی از وقوع 
جنایت نیز نمایان شد و به عنوان یکی از 
فرضیه های پلیسی مورد توجه قرار گرفت.

با مطرح شدن فرضیه جنایی، این موضوع 
به طور غیرمحسوس زیر ذره بین تحقیقات 
رفت و به این ترتیب پسر ٢۵ ساله طاهره 
)زن گم شده( با صدور دستور قضایی، به 
پلیس آگاهی احضار شد اما او ادعا کرد: 
مادرم ساعت 14 بیستم آبان به منزل من 
آمد ولی حدود ساعت 1۶ به قصد رفتن به 
منزل خواهرم از خانه ما خارج شد که دیگر 
من هم خبری از او ندارم! گزارش خراسان 
حاکی است، در اثنای تحقیقات کارآگاهان، 
سخن از قولنامه منزل مسکونی زن ۵1 
ساله به میان آمد که اکنون گم شده بود و 

کسی از آن قولنامه اطالعی نداشت! همین 
موضوع احتمال وقوع جنایت با انگیزه مالی 
را قوت بخشید و این گونه بود که با دستور 
سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 
آگاهی خراسان رضوی( گروه ورزیده ای از 
کارآگاهان دایره فقدانی های پلیس آگاهی 
ماموریت یافتند تا به طور ویژه، این پرونده را 
با استفاده از راهنمایی های قضایی پیگیری 
کنند. ماجرای تحقیقات غیرمحسوس با 
رصدهای اطالعاتی به طور شبانه روزی 
ادامه داشت تا این که قاضی دکتر زرقانی 
ــژه قتل عمد مشهد،  در سمت قاضی وی
سکان رسیدگی به پرونده های جنایی را 

به عهده گرفت 
مطالعه  بـــه  و 
ســطــور اوراق 
پــــرونــــده گم 
ــدن زن ۵1  ش
ساله پرداخت. 
بــــه گـــــزارش 
خراسان، این 
در حالی بود که 
به  کارآگاهان 
زمینه روشنی 

از احتمال وقوع قتل دست یافته و منتظر 
ــوی مقام قضایی  صــدور دســتــوری از س
بودند. اسناد و مــدارک ارائــه شده توسط 
کارآگاهان کافی بود تا قاضی جدید ویژه 
قتل عمد، پازل به هم ریخته این پرونده را 

در کنار یکدیگر قرار دهد و به موشکافی 
ماجرای گم شدن زن میان سال بپردازد 
طولی نکشید که قاضی دکتر زرقانی دستور 
بازداشت دو پسر جــوان و عــروس زن گم 
شده را صادر کرد و به این ترتیب آن ها روز 
پنج شنبه گذشته بــازداشــت شدند و در 
حالی زیر رگبار سواالت فنی و تخصصی 
قــرار گرفتند که قاضی ویــژه قتل عمد به 
ــد تحقیقات نظارت  طــور مستقیم بر رون
می کرد. هنوز چند ساعت از دستگیری 
مظنونان این پرونده جنایی، نگذشته بود 
که سرنخ هایی از تناقض گویی و داستان 
سرایی آنان به دست آمد. به همین  دلیل  

تحقیقات با حضور قاضی ویژه قتل عمد در 
پلیس آگاهی ادامه یافت تا این که در یک 
لحظه و زمانی که سواالت پیچیده قضایی، 
رونــد گیج کننده ای به خود گرفته بود، 
ناگهان عروس جوان لب به اعتراف گشود 
و راز قتل »طاهره« را فاش کرد. او گفت: 
شوهرم با همدستی برادرش او را در منزل 
ما به قتل رساندند و .... فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی که با تدابیر ابالغی برای 
پیگیری ویژه پرونده های جنایی، بر روند 
فعالیت های پلیسی در این  خصوص نظارت 
مستقیمی دارد، روز گذشته پس از کشف 
بقایای جسد زن میان سال، در گفت وگوی 
اختصاصی به خراسان گفت: ماجرای گم 
شدن قولنامه، کارآگاهان را به این نتیجه 

رساند که احتماال جنایتی خانوادگی رخ 
داده است. به همین دلیل و با دستورات 
قضایی، اعضای خانواده زن گم شده، زیر 
ذره بین رصدهای اطالعاتی 
و تحقیقات غیرمحسوس قرار 
گرفتند. سردار سرتیپ دوم 
ــزود:  محمد کاظم تقوی اف
پس از بازداشت فرزندان و 
ــروس ایــن زن، بررسی ها  ع
با شگرد پلیسی و در حضور 
مقام قضایی ادامه یافت تا این 
که در نهایت راز این جنایت 
هولناک گشوده شد.  سکاندار 
امنیت سرزمین خورشید با 
قدردانی از دستورات ویژه و به موقع قاضی 
زرقانی تصریح کرد: متهمان پس از چند 
ساعت داستان سرایی و تناقض گویی، 
قتل مادرشان را فاش کردند که در این 
میان دو پسر ٢۵ و 19 ساله مقتول اظهار 
کردند: مادرمان را از روی پله ها به پایین 
پرت کردیم و سپس با کشیدن پالستیک 
به سر نیمه جان او، راه تنفس اش را بستیم 
و بعد هم جسد او را در کوه های خلج به 
ــاره به  ــردار تقوی با اش آتش کشیدیم!  س
اعترافات یکی از متهمان ادامه داد: یکی 
ــادرم به  از متهمان مدعی است»وقتی م
منزل ما آمد، نپرداختن اقساط وام ازدواجم 
را به رخم کشید که دایــی ام ضمانت مرا 
کــرده بــود! به همین  دلیل من عصبانی 

شدم و زمانی که او به قصد رفتن از منزل، 
روی پله ها ایستاده بود او را هل دادیــم! 
ــت که پالستیک را به  او هنوز نبض داش
سرش کشیدیم تا خفه شد. بعد خودرویی 
را به مبلغ 100 هزار تومان اجاره کردیم 
و جسد او را درون یک چمدان به کوه های 
خلج بردیم و با تینر  آتش زدیم. روز بعد هم 
دوباره به محل رفتیم و جسد سوخته را چند 
کیلومتری باالتر بردیم و دوباره آتش زدیم 
تا اثری باقی نماند.  به گزارش خراسان، 
در حالی که جست وجوهای شبانه در پنج 
شنبه گذشته بــرای یافتن بقایای جسد 
مقتول بی نتیجه ماند ، صبح روز گذشته 
دوباره کارآگاهان اداره جنایی به فرماندهی 
سرهنگ علی بــهــرامــزاده )رئیس اداره 
جنایی( به جست وجو در ارتفاعات خلج 
ادامه دادند تا این که باالخره حدود ساعت 
1۵ ، بقایای جسد سوخته و لنگه کفش 
مقتول پیدا شد و به این ترتیب سه متهم 
این پرونده جنایی دوباره زیر رگبار سواالت 
تخصصی و قضایی قرار گرفتند تا زوایای 
پنهان دیگر این جنایت وحشتناک نمایان 
شود. به گزارش خراسان، یکی از متهمان 
به برداشتن قولنامه منزل مادرش، به منظور 
فروش آن درحالی اعتراف کرد که بقایای 
جسد، روز گذشته با دستور قاضی ویژه قتل 
عمد به پزشکی قانونی انتقال یافت. بررسی 
های ویژه در این پرونده جنایی همچنان با 

دستورات محرمانه قضایی ادامه دارد.

 *تسنیم/ مالشاهی، فرمانده مرزبانی سیستان و 
بلوچستان گفت: در راستای انجام مأموریت مرزی 
در راه پاسداری و حراست از مرزها در منطقه مرزی 
زهک، استوار دوم  "رضا اسدالهی" حین کنترل نوار 

مرزی به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
اهل  ساله   10 عبدلی نوجوان  توکلی/ حسن 
شهرستان انار استان کرمان با اهدای ٢۵0 میلیون 
تومان از پس اندازهای چند ساله خود به حوزه نظم و 
امنیت، عنوان کم سن ترین خیر امنیت ساز نام گرفت 

و   طی مراسمی از وی تقدیر شد.
*ایرنا/ همایی جانشین رئیس پلیس راه همدان 
گفت: سانحه رانندگی در جاده گل تپه - بیجار طی 
پنج شنبه شب  منجر به فوت سه نفر و مجروح شدن 

یک نفر دیگر از سرنشینان  دو خودرو شد.
* تسنیم/موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ از دستگیری سارقانی خبر داد که چهارشنبه 
شب گذشته هنگام سرقت از یک صرافی در محدوده 

سعادت آباد بازداشت شدند. 
ــس اهواز  *مهر/ فرهنگ کره بندی رئیس اورژان
از مصدوم شدن 11 نفر در دو سانحه رانندگی در 

استان خوزستان خبر داد.
*میزان/ حسنوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فاتب از دستگیری متهم مواد فروشی که   اقدام به 
توزیع مواد روان گردان گل می کرد، خبر داد و گفت: 

از متهم بیش از ۶ کیلوگرم گل کشف شد.
*ایرنا/ سرخوش نهاد رئیس پلیس فتای همدان 
گفت: دو زن در همدان که با استفاده از نرم افزار 
اقدام به ارائه رسید جعلی به فروشنده می کردند، 

دستگیر شدند.

 بیش از 34 کشته و ۶50 مجروح در زلزله اندونزی 

مرکز زلزله نگاری اروپا- مدیترانه اعالم کرد که زمین لرزه ای با قدرت ۶.٢ ریشتر و در 
عمق 10 کیلومتری زمین ساعت یک بامداد به وقت محلی جزیره کوهستانی »سوالوسی« 
اندونزی را لرزاند. به گزارش  مهر به نقل از اکسپرس، مرکز زلزله نگاری اروپا- مدیترانه 
کانون این زمین لرزه را در 138 کیلومتری شمال غرب شهر »پاریپیر« اندونزی با جمعیت 
140 هزار نفری اعالم کرد. رویترز در گزارشی با استناد به داده های اولیه آژانس مدیریت 
بالیای طبیعی اندونزی اعالم کرد که در اثر این زمین لرزه بیش از ۶۵0 نفر زخمی شده اند. 
رویترز همچنین اعالم کرد که در این زمین لرزه دست کم ۶0 خانه ویران شد و هزاران  نفر از 
ساکنان این منطقه زلزله زده مجبور به ترک خانه های خود و پناه گرفتن در مکان های امن تر 

شدند. گاردین نیز در گزارشی شمار کشته شدگان این زمین لرزه را 34 نفر اعالم کرد.

قاچاق دام زنده با اتوبوس مسافربری!

ــوس های  ــوب ــا ات ــده ب تــوکــلــی/ قــاچــاق دام زنـ
مسافربری به مقصد نرسید. فرمانده انتظامی 
شهرستان منوجان از کشف 40 رأس گوسفند 
قاچاق از چهار دستگاه اتوبوس عبوری از این 
شهرستان خبر داد. به گزارش خراسان، سرهنگ 
ــزود: مــأمــوران پلیس این  ــ ــوری اف منوچهر نـ
شهرستان هنگام کنترل خــودروهــای عبوری 
مــحــور کــهــنــوج-بــنــدرعــبــاس چــهــار دستگاه 
 اتوبوس عبوری را برای بررسی متوقف کردند.

ــی از ایــن اتــوبــوس  ــازرس وی ادامـــه داد: در ب
و  قــاچــاق  گوسفند  راس   40 مجموع  در  هــا 
فاقد مجوز کشف  شد و در این زمینه اتوبوس 
شدند. دستگیر  نیز  متهم  چهار  و  توقیف   هــا 
این مسئول انتظامی با بیان این که ارزش دام 
قاچاق کشف شده، براساس  نظر کارشناسان 
800 میلیون ریال برآورد شده است، افزود: دام 
های کشف شده تحویل اداره دام پزشکی  شد و 

متهمان   به مرجع قضایی تحویل  شدند.

دستگیری سارقی که با تجهیزات نظامی سرقت می کرد 

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری 
سارق حرفه ای با ۵0 فقره سرقت خبر داد و 
گفت: متهم با استفاده از تجهیزات نظامی 
از مال باختگان سرقت می کرد. به گزارش 
پلیس، سرهنگ موقوفه ای افزود: چهارشنبه 
حضور  از  وردآورد  کالنتری  عملیات  تیم 
مشکوک فردی که با یک دستگاه خودروی 
سواری پراید مدعی بود مامور پلیس است در 
یکی از محله ها با خبر شدند.وی ادامه داد: 

بالفاصله گشت های کالنتری برای بررسی 
موضوع به نشانی اعالمی اعــزام شدند، اما 
متهم محل را ترک کرده بود و در حالی که متهم 
در حال پرسه زنی در محدوده اعالمی بود، 
خودروی متهم توقیف و  در بازرسی از داخل 
آن یک دست لباس نظامی و یک اسلحه کلت 
پالستیکی کشف شد و متهم برای تحقیقات به 
کالنتری ورد آورد انتقال یافت. تاکنون  3۵ نفر 

از شاکیان، متهم را شناسایی کرده اند.

 تصاویر متهمان لحظاتی بعد از دستگیری

 لنگ کفش باقی مانده در محل سوزاندن جسد

  آغاز جست وجو برای یافتن بقایای جسد سوخته

آتش جنایت در کوه های خلج!
راز هولناک 2 برادر فاش شد
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 نبض بازار

بازار خبر

 ادعای نقش پسرخاله یک وزیر
 در واردات گوشت

مهر - یک نماینده مجلس گفت: واردات گوشت 
ــورت می گیرد، از  ــر ص کشور توسط اقــوام وزی
پسرخاله وزیــر و پسر معاون او گرفته تا اقــوام و 
دوستان دیگر که از ارز ترجیحی سود می برند. 
احمد امیر آبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس در یک برنامه  تلویزیونی گفت: یک بار 
ــردم و متوجه شدم  ایــن مــوضــوع را پیگیری ک
واردات گوشت کشور توسط اقوام وزیر صورت 
می گیرد. از پسرخاله وزیر و پسر معاون او گرفته 
تا اقوام و دوستان دیگر که از ارز ترجیحی سود 
می برند، این در حالی است که قیمت گوشت با 

ارز ترجیحی باید ۳۸ هزار تومان باشد.

قیمت مرغ به 21 هزار تومان رسید

ایسنا - نایب رئیس کانون سراسری مرغداران 
گوشتی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را ۲۱ هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: پیش بینی افزایش نسبی 
قیمت را برای روزهای آینده داریم. حبیب اسدا... 
نژاد قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را بین ۱۴۵۰۰ 
تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: بر این 
اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم نیز ۲۱ هزار 
تومان است. وی از افزایش قیمت تمام شده تولید 
مرغ خبر داد و گفت: با توجه به افزایش نرخ مصوب 
مؤلفه های تولید از سوی کارگروه ستاد تنظیم 
بازار و همچنین افزایش هزینه های حمل، قیمت 
تمام شده تولید مرغ باالی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
است که در نتیجه آن قیمت مرغ گرم نیز باید بین 

۲۲ تا ۲۳ هزار تومان باشد.

دربــاره  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
میزان مصرف برق مراکز استخراج 
رمز ارز گفت:۳.۸درصد استخراج 
رمزارزها در جهان برای ایران است 
که اگر این آمار را تبدیل به برق کنیم 
براساس مدل موجود ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
مــگــاوات میزان مصرف بــرق آن ها 
می شود و نیمی از آن ها براساس 
قراردادهایی که داریم مجاز هستند.
محمد حسن متولی زاده، در حاشیه 
ــور ســراســری  ــان اجـــرای سومین م
اصـــالح روشــنــایــی معابر کــشــور از 
مرکز پایش صنعت برق و در جمع 
مراکز  با  توافق  گفت:  خبرنگاران 
مجاز استخراج رمز ارز برای توقف 
دو هفته ای فعالیت انجام شده که 
مرکز رفسنجان از جمله آن هاست. 
مرکز رفسنجان بزرگ ترین سایت 
مجاز استخراج رمز ارز کشور است 
که تعرفه بــرق صــادراتــی بــرای این 
مرکز تعیین و دریــافــت مــی شــود و 
مقرر شده با هدف کمک به شبکه، 
دو هفته توقف فعالیت داشته باشد.
وی افزود: برخورد با مراکز غیر مجاز 
از ابتدا با جدیت دنبال و از مردم هم 
درخواست شده در صورت اطالع، 
این نوع مراکز را معرفی کنند و برای 
کسانی که شناسایی و معرفی کنند 
است. در نظرگرفته شده  پـــاداش 
ــالم شــده بــود کــه به  پیش از ایــن اع

گزارش دهندگان فعالیت ماینرهای 
غیرمجاز تا ۲۰ میلیون تومان پاداش 
پرداخت می شــود.در همین حال 
قبض برق ۴۰ میلیارد تومانی یکی 
از مزارع مجاز تولید رمز ارز در جنوب 
ــه گـــزارش  کــشــور خــبــرســاز شـــد. ب
تسنیم این مرکز که در روزهای اخیر 
با درخواست توانیر فعالیت خود را 
متوقف کرده است، در یکی از قبوض 
مصرفی خــود بیش از ۴۰ میلیارد 
تومان تعرفه مصرف برق دارد.شرکت 
توزیع بــرق کرمان در اطالعیه ای 
با اشاره به این که فعالیت مشترک 
ــذاری مشترک  مذکور با سرمایه گ
ایران و چین و پس از دریافت مجوز 
تاسیس از سازمان صنعت ،معدن 
و تجارت انجام شــده، آورده است: 
نحوه محاسبه هزینه انرژی مصرفی 
این مراکز بر اســاس مصوبه هیئت 

ــران و بر اســاس مقررات  محترم وزی
تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها 
برابر با بهای برق صادراتی است و 
با در نظر گرفتن تخفیفات مربوط 
به اتصال به شبکه انتقال محاسبه 
می شود.  به منظور مدیریت مصرف 
در ماه های گرم سال با نرخ دو برابر 
و در هشت ماه غیر گرم با نصف نرخ 
برق صادراتی محاسبه می شود.به 
گزارش خراسان، تصویر منتشر شده 
از این قبض برق نیز نشان می دهد 
که این قبض برق ۴۰ میلیارد تومانی 
برای بازه یک ماه ازابتدا تا انتهای 
آبان ماه محاسبه شده است و تعرفه 
برق مورد محاسبه ۳۸۶ تومان برای 
هر کیلو وات ساعت است که معادل 
نصف تعرفه برق صادراتی است که 
بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان در هر کیلو 

وات ساعت است.

آمارهای وزارت نیرو از مصرف برق ماینرها
قبض شرکت چینی مجوزدار در کرمان، جزئیات محاسبه برق ماینرها را روشن کرد 

 فرونشست دالر
 به کانال 23 هزار تومان 

در ادامه روند کاهشی در روزهای اخیر، نرخ دالر به زیر ۲۴ هزار تومان 
رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ ارز در بازار تهران تحت تاثیر 
برخی خبرهای  مثبت سیاسی و احتمال آزادسازی منابع بلوکه شده 
ایران در روزهای اخیر کاهشی شده است. بر این اساس روز پنج شنبه 
دالر در بازار آزاد تهران به زیر ۲۴ هزار تومان رسید. نرخ هر قطعه سکه 
نیز که از روز چهارشنبه پا به کانال ۱۰ میلیون تومان گذاشته بود، باز 
هم کاهش یافت و قیمت ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان را ثبت کرد.
در این حال، همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی قضاوت های 
خاص گروه های سیاسی را که توسط برخی منابع برای کاهش نرخ 
بیان می شود ، رد کرد و نوشت: روند نرخ ارز، براساس مبانی بنیادی 
بازار شکل می گیرد. بنابراین براساس آن چه طی دوسال و نیم گذشته 
شاهد آن بودیم، فشار ناشی از تحریم ها، به خصوص تشدید انتظارات، 
درافزایش قیمت ارز مؤثر و تعیین کننده بوده است. پس انتظار می رود با 
فروکش کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی 
آن حرکت کند. وی افزود: همان گونه که ریاست محترم جمهوری تأکید 
کردند با دسترسی بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی خود و نیزشرایط 
پیش رو، امکان مدیریت مؤثرتر دربازار ارز، در راستای اهداف کالن بانک 
مرکزی، فراهم می شود. در این میان، حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد، 
به همراه صیانت از ذخایر ارزی، برای بانک مرکزی اهمیت دو چندان 
دارد. بانک مرکزی درطول دو سال ونیم گذشته تالش کرده است با 
برنامه و تدبیر، تحریم های دولت آمریکا راخنثی و در حد توان از سقوط 
بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری کند و دشمن را از رسیدن به هدف 
فروپاشی اقتصادی، مأیوس و ناموفق بسازد. همتی با بیان این که بانک 
مرکزی تمام توان خودرا برای ایجاد تعادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول 
ملی به کار می گیرد اظهار کرد: انتظارم از فعاالن سیاسی این است که 
رقابت های حزبی و جناحی خود را به تالش های بانک مرکزی برای بهبود 
شرایط اقتصاد واستفاده از فرصت های بین المللی برای خنثی سازی و 
کاهش تحریم و تقویت ارزش پول ملی وصل نکنند. در نهایت، این  جانب 
هرچه که بتوانم برای منافع ملی و رفاه مردم عزیز  انجام می دهم و در این 

مسیر، براساس خوش آمد افراد و گروه های سیاسی تصمیم نمی گیرم. 

عباس آخوندی عضو 
پیشین کابینه دولت 
ــم و غالمرضا  دوازده
مصباحی مقدم عضو 
مــجــمــع تــشــخــیــص 
در  ــام،  ــظ ن مصلحت 
ــه  ــ ــره ای روب ــ ــاظ ــ ــن ــ م
و  نشستند  هــم  روی 
یکدیگر  ــدالل  ــتـ اسـ
ــاره FATF را به  ــ درب
شکل کامال صریح به 
کشیدند.به  چالش 

گــزارش اکوایران، مصباحی مقدم، مخالف 
ــران در  پیوستن به FATF مدعی اســت که ای
صورت الحاق به گروه اقدام مالی، کامال زیر 
نظر آمریکا قرار می گیرد و در شرایط تحریمی، 
امکان دور زدن تحریم را هم نخواهد داشت.
از آن سو، آخوندی موافق الحاق به FATF، از 
ضرر ۲۰ میلیارد دالری ایــران در تجارت با 
گفته  سخن  فعلی  شرایط  کشورها در  دیگر 
اســت. از سخنان مصباحی مقدم این طور بر 
می آید که در صورت رفع تحریم های آمریکا، 
به  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  احتماال 
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، رضایت 

می دهــد، در واقــع تنها معذوریت آن ها در 
شرایط فعلی تحریم های آمریکاست. با این 
حال آخوندی معتقد است که موکول کردن 
این پرونده به آینده، الحاق ایران به این گروه 
را سخت تر از زمان حال خواهد کرد و زمان 
ــادی از کشور می گیرد.آخوندی در این  زی
مناظره با اشاره به این که تعلیق ایران از سوی 
اف ای تی اف، در نهایت تجارت را در ایران 
متوقف کــرده است و انسداد تجارت، باعث 
ــذاری ملی و فقر عمومی  کاهش سرمایه گ
و تورم  شده، افزوده است: االن در همه مغازه 
ها قیمت ها در حال رشد است و همان طور 

که ایشان گفتند ملحق 
ــه هــایــی  ــن ــزی ــدن ه ــش ن
دارد. اگــر به صورت سر 
انگشتی بگویم، تجارت 
مــا حــدود ۴۰ میلیارد 
 ۴۰ و  واردات  دالر 
ــادرات  میلیارد دالر ص
در حالت کمینه است. 
ــادی  ــط ع ــرای اگــر در ش
حدود صد میلیارد دالر 
مــبــادلــه مــالــی جهانی 
حداقل  باشیم،  داشته 
هزینه ملحق نشدن به FATF حدود ۱۵ درصد 
و در برخی موارد باالی ۲۵ درصد است. یعنی 
ــران حــدود ۲۰ میلیارد  این موضوع بــرای ای
دالر هزینه در هر سال دارد و همه این هزینه 
ــردم سرشکن می شـــود.در پاسخ  به جیب م
مصباحی مــقــدم، مشکل مـــراودات تجاری 
ایران با خارج را اکنون صرفا تحریم دانست 
و گفت: اگر بخواهیم الحاق پیدا کنیم باید 
شرایط آن فراهم باشد که االن این شرایط 
فراهم نیست. این که می فرمایند ما داریم 
برای سرمایه گذاری نکردن خارج در کشور و 
خیلی از مسائل دیگر هزینه می دهیم، این ها 

همه و همه معلول تحریم آمریکاست، حتی من 
از بعضی از اعضای اتاق بازرگانی پرسیدم که 
شما یک مورد گزارش کنید که می خواستید 
تجارتی کنید اما مشکلی از ناحیه FATF پیش 
آمده باشد که تا کنون یک مورد هم پیش نیامده 
است. آن چه گزارش شده، فقط از ناحیه تحریم 
آمریکاست. این تحریم های آمریکاست که مانع 
الحاق ما به این دو کنوانسیون شده است و من 

حاضرم این موضوع را توضیح دهم.

 FATF مناظره آخوندی و مصباحی مقدم درباره پیوستن به
از ادعای ۲۰ میلیارد دالری تا نقش مهم تر تحریم ها در مبادالت خارجی

 خبر

 عیدی پایان سال کارگران، 3/8 
تا 5/۷ میلیون تومان 

پایان امسال تمام کارگران مشمول قانون کار 
بین ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و 
۷۳۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت. پرداخت 
عیدی کارگران از بهمن ماه شروع می شود.به 
گزارش تسنیم،  براساس ماده واحده قانون کار 
که در پایان شهریور سال ۱۳۷۰ اصــالح شد، 
تمام کارگاه های مشمول قانون کار مکلف اند به 
هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار 
معادل ۶۰ روز آخرین مزد پایه، عیدی و پاداش 
بپردازند، به شرطی که از سه برابر حداقل مزد 
کارگران فراتر نرود.برای محاسبه حداقل عیدی 
باید دستمزد روزانــه مصوب سال را در ۶۰ روز 
ضرب کنیم. در ماده واحده قانون کار آمده است 
که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 9۰ روز 
حداقل مزد روزانــه تجاوز کند.بر این اساس، با 
توجه به حداقل دستمزد یک میلیون و 9۱۰ هزار 
و ۴۲۷ تومانی کارگران در سال 99، امسال تمام 
کارگران مشمول قانون کار بین ۳ میلیون و ۸۲۰ 
هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان عیدی 
خواهند گرفت و هر نوع پرداختی کمتر از این رقم، 

غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

طرح مستقل شدن بورس از دولت 
در دست تدوین 

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برای بررسی 
رانــت ها و مفاسد رخ داده و حمایت از حقوق 
سهامداران، طرح تحقیق و تفحص از سازمان 
ــن و در  ــدوی ــای ۵۰ نماینده ت ــض ــا ام ــورس ب بـ
کمیسیون اقتصادی تصویب و به زودی در جلسه 
علنی مطرح می شود.حجت االســالم الرگانی 
عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با تسنیم 
با اشاره به شرایط و وضعیت بورس، اظهار کرد: 
متوسط زیان سهامداران در بورس به ۵۰درصد 
رسیده و کسانی که اوایل تابستان وارد بورس 
شدند، حتی تا ۷۰ درصد سرمایه شان آب رفته 
اســت.وی با بیان این که چه کسی پاسخ گوی 
نابودی سرمایه مردم است؟ ادامه داد: کنترل 
بورس دست دولت است اما احساس مسئولیت 
است. نگرانی  باعث  مسئله  همین  که  نــدارد 
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ایــن که 
باید بورس مستقل شود و دولت نتواند هر طور 
خواست یکه تازی کند، افزود:  در این راستا تدوین 

طرح  استقالل بورس از دولت را آغاز کرده ایم.

 شاخص

رشد درآمد شهری از 92 تا 98 

گزارش شماره 99-۲9 مرکز آمار راهبردی 
وزارت کــار نشان می دهــد در دوره هفت 
ساله 9۲ تا 9۸ و از میان گروه های شغلی 
ــد کــارمــنــدان  ــای شــهــری ، درآمـ ــواره ــان خ
ــد  ــا ۲۰/۳ درص ــری ب ــت ــوراداری و دف ــ ــ ام
بیشترین رشد را داشته است و بعد از آن، 
متخصصان علمی و فنی قرار دارند. کمترین 
رشد درآمد نیز به ترتیب به »کارکنان ماهر 
کشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری« و 
نیز »کارکنان خدماتی و فروشندگان« تعلق 
داشته است. این در حالی است که سطح 
درآمدی اقشار یادشده با رشد درآمد آن ها 

الزامًا تناسب ندارد.

کمیسیون تلفیق مجلس برای اصالح ساختار 
بودجه، افزایش شفافیت و آشکارسازی ارقام 
پنهان را در دستور کار قرار داده است. در این 
باره، اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس 
از شناسایی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه 
پنهانی حکایت دارد که بــدون هیچ دخــل و 
خرج مشخصی در الیحه بودجه سال آینده 
گنجانده شده است. به گفته نادران، همچنین 
ایــن که گفته شد »مــا ارز را ۱۱۵۰۰ تومان 
بستیم و مجلس آن را ۱۷۵۰۰ تومان کرده 
است«، خالف واقع است و اتفاقًا ارزی که خود 
دولت در بودجه برای درآمدهای ارزی در نظر 

داشته ۱۷۵۰۰ تومان بوده است.به گزارش 
تسنیم، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق 
مجلس، با بیان این که در بــاره الیحه بودجه 
چند نکته نادرست به مردم گفته شد، به دو مورد 
اشاره و اظهار کرد: اول این که گفتند ما ارز را 
۱۱۵۰۰ تومان بستیم و مجلس آن را ۱۷۵۰۰ 
تومان کرده است. وی توضیح داد: دولت گفته 
بود۲/۳ میلیون بشکه صادر می کنیم و ۲۰ 
درصد از آن را به صندوق و ۱۴/۵درصد آن را 
به نفت می دهیم و بقیه اش را خرج می کنیم. 

هر بشکه نفت را هم ۴۰ دالر محاسبه و در آن 
فرمولی هم که حساب کرده بود نرخ ۱۷/۵ 
میلیارد دالر با ارز ۱۷۵۰۰ تومان و ۸ میلیارد 
دالر هم با ارز ۴۲۰۰ تومان منابع به دست می 
آمد که معدل همه این ها ۱۱۵۰۰ تومان می 
شد. بنابراین ارزی که دولت در بودجه برای 
درآمدهای ارزی در نظر داشته ۱۷۵۰۰ تومان 
بوده نه ۱۱۵۰۰ تومان. وی افزود: در همین 
بودجه دولت حداقل چهار نرخ برای ارز پیش 
بینی کرده است.نادران در بیان پنهان کاری 

دوم دولت در الیحه بودجه اظهار کرد: دولت 
قرار بوده برخی ارقام را به عنوان درآمد محاسبه 
کند و برای همین باید در سمت منابع، این ارقام 
درج می شد، اما این کار را نکرده  است. به این 
صورت که در الیحه یک حکم کلی نوشته و هیچ 
ردیف بودجه ای برایش نگذاشته تا به استناد آن 
پول را خرج کند. از طرفی چون در طرف منابع 
چیزی نبوده، مصادیق خرج نیز در طرف هزینه 
درج نشده است و این یعنی دولت تقریبًا هر 
اختیاری برای هر کاری در قبال این منابع دارد. 
در الیحه بودجه سال آینده، مجموع این ارقام 

۱۷۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

روایت نادران از 2 پنهان کاری در بودجه 1400 

نگاهی به قیمت های خشکبار 

۱۲۴ متعلق  ــار - هرچند در ســامــانــه  ــردب ب
ــان حــمــایــت از مــصــرف کــنــنــدگــان و  ــازم ــه س ب
تولیدکنندگان اکنون قیمت خشکبار مندرج 
نشده است اما با مراجعه  به بازار انبار نفت پایتخت 
به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه خشکبار و 
اقالم عمده مواد غذایی قیمت های ذیل برای 

عرضه به مشتریان عادی به دست آمد:
بادام زمینی کیلویی ۷۰ هزار تومان

نخودچی خام، کیلویی ۳۵ هزار تومان
نخودچی شور کیلویی ۳۵هزار تومان

خرما زاهدی کیلویی ۲۳ هزار تومان
انجیر خشک اعال کیلویی ۱۷۰ هزار تومان

مغز بادام خام و شور کیلویی ۲۱۰ هزار تومان
بادام خام با پوست کیلویی ۵۵هزار تومان

مغز گردو، کیلویی ۲۲۰ هزار تومان
گردو با پوست وارداتی کیلویی ۱۰۰ هزار تومان
گردو با پوست آذرشهر کیلویی ۱۱۵هزار تومان
پسته احمد آقایی خام کیلویی ۲۰۰ هزار تومان

پسته اکبری شور و تازه کیلویی ۲۳۰ هزار تومان
تخمه هندوانه محبوبی کیلویی ۳۵ هزار تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید کیلویی ۴۰ هزار 
تومان

تخمه آفتابگردان سیاه کیلویی ۳۰ هزار تومان
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

اعتمادآنالین مدعی شد: محسن رضایی،دبير  •
مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولت آینده 
باید کارآمدترین دولتی باشد که در طول انقالب 
روی کار آمده است. همه نيروهای انقالب باید در 
دولت آینده حضور داشته باشند، نه این که یک برادر 
حزب اللهی رئيس جمهور شود و بياید بگوید من تيم 
خودم را دارم و با هر کسی نمی توانم کار کنم. بعد هم 
مجلس برای هماهنگی با دولت نمی تواند اکثر وزرای 
پيشنهادی او را رد کند، مجبور می شویم چهارسال 

با یک دولت ضعيف کنار بيایيم و آن را تحمل کنيم.
مشرق نوشت: نيروی قدس سپاه در اطالعيه ای  •

اعــالم کــرد: ادعــای رسانه های بيگانه و معاند در 
خصوص تلفات و به شهادت رسيدن تعدادی از 
رزمندگان جبهه مقاومت در حمله اخير جنگنده های 
رژیم صهيونيستی به مواضعی در دیرالزور و البوکمال 
سوریه، از اساس کذب و جنگ روانی و رسانه ای محور 
غربی - عبری - عربی عليه جبهه مقاومت و وحشت 
آمریکایی ها و رژیم صهيونيستی از انتقام سخت 
است.بدین وسيله به شهادت رسيدن رزمندگان 

جبهه مقاومت در این حمله کور، تکذیب می شود.
تابناک نوشت: محسن هاشمی با اشاره به کاهش  •

توليد زباله در کشور گفت: در ابتدای فعاليت خود در 
شورای شهر می دیدم که توليد روزانه زباله به ۸ هزار 
تن می رسد، ولی در این سال ها به حدود 6 هزار 
تن رسيده است که این نشان دهنده کوچک شدن 

معيشت مردم است.
ــادل گفت:  • ــداد ع ــران مدعی شــد: ح عصر ای

معلوم نيست در ماه های بهمن و اسفند و فروردین 
و اردیبهشت و خـــرداد چــه اتفاق هایی بيفتد و 
پيوست تبليغاتی دشمن با افکار عمومی چه بکند. 
مسلما نظام سلطه راضی نيست که ما در انتخابات 
1400دولتی از جنس مجلس داشته باشيم. بعيد 
نيست که مقداری ارز آزاد کنند یا قولش را بدهند یا 
با معادالت پولی  و  مالی بازی کنند و قيمت ارز و سکه 

پایين بياید و مردم به یک سمت و سو بروند.
فردانیوز مدعی شد:صادق خرازی، دبيرکل  •

حــزب نــدای ایرانيان گفت: 16 ســال اســت که 
مدیریت غلط بر کشور حاکم شده اســت، چون 
تشخيص درســتــی نــداشــتــيــم.اگــر راه فــالح و 
رستگاری می خواهيد باید مشارکت اجتماعی 
شما با بينش همراه باشد، باید بتوانيم فهم درست 
و منطقی از مسائل جامعه داشته باشيم.ما اشتباه 
کرده ایم و باید بپذیریم رئيس جمهور اجــاره ای 

وضعيت امروز کشور را پدید آورده است.

ــازار ارز ضمن  • آفــتــاب یــزد-یــک کــارشــنــاس بـ
»غيردستوری« دانستن »مکانيسم تعيين نرخ ارز« 
به این روزنامه گفت: »اگر همه پارامترهای تاثيرگذار 
و تعيين کننده در نرخ ارز روی دور مثبت حرکت 
کند در خوشبينانه ترین حالت 5 سال طول خواهد 
کشيد تا نرخ دالر به 15 هزارتومان در حالت تثبيت 

شده برسد.«
جام جم- محسن قصابيان بازیگری که نقش شهيد  •

ستاری را در فيلم سينمایی »منصور« بازی کرده در 
گفت و گو با این روزنامه گفت : »وقتی گریم اوليه انجام 
شد، برایم بسيار جذاب بود و بعد از روتوش های نهایی، 
پوشيدن لباس و حرکت و بازی احساس کردم واقعا 
به شهيد ستاری نزدیک شده ام. هر چه بگویم حرف 

اضافه است و باید فيلم دیده شود.«
ــا تيتر  • ــه در گـــزارشـــی  ب ــامـ ایــــران- ایـــن روزنـ

»برخورد با برق دزدی بيت کوین ها« نوشته است: 
»وزارتخانه های اطالعات و کشور با استفاده کنندگان 
غيرمجاز از برق برای استخراج بيت کوین برخورد 
می کنند ،سخنگوی صنعت برق از پرداخت جایزه 
20 ميليون تومانی برای معرفی مزارع بيت کوین 

غير مجاز خبر داد«.
کیهان – ایــن روزنــامــه در انتقاد به افـــرادی که  •

خاموشی های اخير را به تحریم ها نسبت می دهند 
نوشت : »همين چند ماه پيش بود که روحانی رسما 
اذعان کرد که مردم می دانند که در شرایط تحریم 
آب و برق شان قطع نمی شود. با این وصف نمی توان 

خاموشی ها را به تحریم و تبعات آن ربط داد.«
فرهیختگان – تهيه کننده فيلم سينمایی »دیدن  •

این فيلم جرم است « در گفت و گو با این روزنامه 
گفت :  »ما تغييری در فيلم ندادیم و چه بسا تغيير 
می دادیم زودتر پروانه نمایش می گرفتيم. ابتدا اعالم 
کردیم به این تن نمی دهيم و سانسور نمی کنيم. من 
نمی دانم چطور نظرشان عوض شد. حرف هایی 
این ور و آن ور زده شده و مصاحبه هایی داشتم ولی 

بيش از این چيزی ندارم که بگویم.«

نگاه سوم تازه های مطبوعات

ویژه های خراسان   گروه سیاسی-در حالی که تنها یک روز از رزمایش 
نيروی دریایی ارتش با شليک موشک های برد 
بلند ضدکشتی در آب های شمال اقيانوس هند 
می گذشت، مرحله اول رزمایش پيامبر اعظم)ص(  
15 سپاه نيز صبح دیروز با رمز مقدس یا فاطمه 
زهرا )س( با شليک انبوه موشک های بالستيک 
زمين به زمين و اجرای عمليات توسط پهپادهای 
تهاجمی بمب افکن در منطقه عمومی کویر مرکزی 

ایران برگزار شد.در این مرحله از رزمایش که با 
حضور ســردار سرلشکر پاسدار حسين سالمی 
فرمانده کل سپاه ، سردار سرتيپ پاسدار اميرعلی 
حاجی زاده فرمانده نيروی هوافضای سپاه و جمعی 
از فرماندهان و مسئوالن عالی رتبه نيروهای مسلح 
برگزار شد؛ با بهره گيری از نسل جدید موشک 
های بالستيک زمين به زمين و پهپادها، تهاجم 
ترکيبی به پایگاه دشمن فرضی و انهدام تمامی 

اهداف تعيين شده انجام پذیرفت. در مرحله اول 
رزمایش پيامبر اعظم)ص( 15 سپاه، پس از حمله 
پهپادهای تهاجمی بمب افکن نيروی هوافضای 
سپاه از همه جهت ها به سپر موشکی دشمن 
فرضی و انهدام کامل هدف ها، انبوه موشک های 
بالستيک نسل جــدیــد ســپــاه در کــالس هــای 
ذوالفقار، زلــزال و دزفــول  هم به سمت اهداف 
تعيين شده شليک و این گونه ضربات مهلکی بر 
پایگاه  فرضی دشمن وارد کرد.این موشک ها به 
سرجنگی جدا شونده و قابليت هدایت در خارج از 
جو و نيز قدرت اخالل و عبور از سپر موشکی دشمن 
مجهز شده اند.سردار حاجی زاده؛فرمانده نيروی 
هوافضای سپاه از مرحله اول این رزمایش به عنوان 
عمليات شبيه سازی تهاجم به نقاط قوت و ارکان 

دفاعی دشمن نام برد و گفت: با ترکيب قابليت 
های جدید موشکی و عمليات پهپادی و استفاده از 
فناوری هوش مصنوعی، امروز قدرت جدیدی در 
سپاه متولد شد.وی با اشاره به ویژگی ها و قابليت 
های موشک های شليک شده در مرحله نخست 
رزمایش گفت: موشک هایی که در این مرحله از 
رزمایش مورد استفاده قرار گرفت، نسل جدید 
موشک های بالستيک هستند که دارای سرجنگی 
جدا شونده با RCS  و سطح مقطع راداری پایين 
هستند و زمان عملياتی و آماده شدن آن ها نسبت 
به گذشته به یک دهم کاهش یافته است.به گفته 
ــن موشک ها در کمتر از 5 دقيقه  حاجی زاده،ای
از زمان استقرار، عملياتی شده و قابليت پرتاب 
ــت. غــرش امنيت آفرین و دشمن  خواهند داش
شکن موشک های سریع، قدرتمند و جدید نيروی 
هوافضای سپاه و پهپادهای پيشرفته و قابل اتکای 
ساخت متخصصان باهوش و با ذکاوت ایرانی در 
این رزمایش  در حالی است که سرلشکر سالمی 
نيز آزمــون موفق فناوری های نوین در سيستم 
های هدایت و کنترل موشک و پهپاد و فرماندهی 
و کنترل بسيار دقيق صحنه عمليات مشترک 
راهــبــردی را از ویژگی هــای برجسته رزمایش 
پيامبر اعظم)ص( 15 توصيف و تصریح کرد: به 
فضل الهی امروز نيروی هوافضای سپاه به خوبی 
توانست با به کارگيری فناوری موشکی و پهپادی 
تمام هدف های مد نظر در رزمایش را با دقت هدف 

اصابت قرار دهد.

 مجوز روحانی برای اخذ آنالین  
 مالیات از POSها 

به پيشنهاد یک عضو کابينه که در روزهای گذشته به 
تایيد رئيس جمهور رسيده و به نهادهای اقتصادی 
در دولت نيز ابالغ شده، قرار است به منظور تسهيل 
در امور مالياتی برای مودیان، به زودی امکانی 
فراهم شود تا اخذ آنالین و علی الحساب ماليات بر 
ارزش افزوده - به ميزان مجوز قانونی مصوب شده- 
در پایانه های فروش )POS ها( که مشمول این نوع 
ماليات هستند، اجرایی شود. زیرساخت اجرایی 
این دستور با همکاری سازمان امور مالياتی و بانک 

ها عملياتی خواهد شد.

 دستور ویژه برای حمایت 
از کنسرسیوم های اقتصادی

طبق دستور جدید یک مسئول ارشــد اجرایی 
به تعدادی از اعضای اقتصادی کابينه، مقرر 
شده با توجه به اختيارات اعطایی از سوی قانون 
حداکثر استفاده از توان توليدی کشور و حمایت 
از کــاالی ایرانی و در جهت حمایت از تجميع 
توانمندی های شرکت ها و تقویت آن ها، در 
اسرع وقت دستورالعملی برای کمک به شرکت 
هایی که به شکل گروه اقتصادی با منافع مشترک 
)کنسرسيوم( با یکدیگر مشارکت می کنند تهيه 
شود تا امکان اجرای پروژه های بزرگ تر و اشتغال 
زایی بيشتر برای آن ها به صورت تسهيل شده و 

قانونی فراهم شود.

انتخابات نزدیک است و احزاب سياسی در 
هر دو جریان اصالح طلب و اصولگرا مشغول 
آماده سازی و راهبردها و نيروهای شان برای 
ورود به رقابت هستند. اوضاع و احوال حزب 
اصالح طلب اعتماد ملی اما قدری فرق دارد. 
کميسيون ماده 10 احزاب 4 عضو آن یعنی 
مهدی کروبی دبيرکل حزب، حسن کروبی، 
رحيم ابوالحسنی و اسماعيل گرامی مقدم 
سخنگوی حزب را رد صالحيت کرده است. 
در پی بروز همين چالش جدید است که آقای 
دبيرکل در نامه ای استعفای خود را اعالم 
کرد. او در نامه ای به اعضای شورای مرکزی 
خواسته بود که با پذیرش استعفایش موافقت 
و یک دبيرکل جدید انتخاب کنند.کروبی در 
این نامه خطاب به الياس حضرتی قائم مقام 
حزب اعتماد ملی با تاکيد بر این که »بقای 
ما در بقای تفکر ماست« نوشته است: »بر این 
باورم که مبارزه حزبی باید جایگزین انفعال و 
شخص محوری در ميان جریان های سياسی 
کشور به ویژه جریان اصالحات شود«.وی 
تاکيد می کند: »کار حزبی، کار جمعی است و 
قائم به فرد نيست و اهميت همه افراد این نهاد 
حزبی مهم است که ان شاءا... فعاليت های 
حزب اعتماد ملی در راستای انتظارات به 
حق ملت رقم خواهد خــورد. اعتماد ملی 
امروز یک نهاد است و دیگر منحصر به فرد 
نيست و به همين علت فــارغ از این که چه 
کسی دبيرکل آن باشد باید به فعاليت خود 
ادامــه دهد«.با این حال،»مهران فرجی« 
مسئول روابــط عمومی حزب اعتماد ملی 
دیروز به ایرنا گفت: جلسه شورای مرکزی 

این حزب با دو دستور جلسه بررسی استعفای 
ــاره معرفی کاندیدای  دبيرکل و بحث درب
ــد.وی افــزود:  ریاست جمهوری برگزار ش
درباره پيشنهاد استعفای دبيرکل بحث شد 
و در نهایت اکثریت اعضای شورای مرکزی به 
استعفای دبيرکل حزب رای ندادند. مسئول 
روابــط عمومی حــزب اعتماد ملی اظهار 
کرد: همچنين مقرر شد حزب اعتماد ملی 
اعتراض خود مبنی بر صالحيت دبيرکل این 
حزب را به کميسيون ماده 10 قانون احزاب 
ارسال و پيگيری کند.پيشتر نيز، اسماعيل 
گرامی مقدم سخنگوی اعتماد ملی درباره 
این که مشکل رد صالحيت خودش و دو عضو 
دیگر چطور حل خواهد شد، گفت: »ما هم 
اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه 
کرده ایم و منتظر تصميم دیوان هستيم تا 
ببينيم پيرو شکایت ما چه اقدامی انجام 
می  دهند.«همچنين قبل از برگزاری جلسه 
دیروز شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و 
مخالفت با استعفای دبير کل آن،حسين 
کروبی، فرزند مهدی کروبی و از دیگر 
ردصالحيت شدگان این حزب درباره این 
که آیا شورای مرکزی با استعفای کروبی 
موافقت خواهد کرد یا خير، گفت: »باید 
قبول کند، چون وقتی کميسيون ماده 
10 احزاب، آقای کروبی را رد صالحيت 
کردند، خيلی صریح گفتند و حتی در نامه 
هم نوشتند که حزب باید ظرف مدت 3 ماه 
دبيرکل جدید خود را انتخاب کند. اگر 
اعضای حزب با این موضوع موافقت نکنند، 

فعاليت حزب معلق خواهد شد«.

شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با استعفای کروبی مخالفت کرد 

»اعتمادملی«  در آستانه تعلیق

کنار  در  سليمانی  ســـردار  شهيد  عکس  ــاب  ق
رهبر انقالب در دومين شب مراسم عــزاداری 
ایــام شــهــادت حضرت فاطمه زهرا ســـالم ا...  
خوشبخت  هشتگ"رفيق  بــا  عليها.کاربری 
ما"نوشت:مجالس روضه فاطميه امسال رهبری، 

یک مهمان بيشتر ندارد:حاج قاسم.

هاشمی: نظر اصالح طلبان ورود 
باقدرت به انتخابات ۱۴۰۰ است

رئيس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
گفت: انتخابات 1400 چون اهميت زیادی دارد 
حتی اصالح طلبانی که نظرشان این بود که نباید 
در انتخابات فعال شوند، االن این نظر را دارند که 
باید با قــدرت در انتخابات شرکت کرد تا بتوانيم 
ــم بــزنــيــم. باید  ــرد جــدیــدی را در کــشــور رق ــک روی
با اتحاد و روشنگری از این انتخابات عبور کنيم 
چون اگر انتخابات بی رونق باشد و اصولگرایان 
یا محافظه کاران برنده باشند یا اگر پر رونق باشد 

ــی شـــــــود و  ــ ــب ــ ــط ــ و دوق
اصــالح  و  تحول خواهان 
این  شوند،  برنده  طلبان 

انتخابات بــرای ایــراِن 
پيش رو مهم است.

ترکیب شورای عالی وحدت 
اصولگرایان اعالم شد

سخنگوی جامعه روحانيت مبارز دربــاره ترکيب 
شــورای عالی وحدت گفت: اعضای هيئت عالی 
شامل آقــایــان مــوحــدی کرمانی، پورمحمدی، 
از  فــرد  ابوترابی  محمدحسن  و  تقوی  سيدرضا 
جامعه روحانيت، آقایان محمدرضا باهنر، منوچهر 
متکی، اســدا... بادامچيان، شهاب الدین صدر و 
عبدالحسين روح االمينی از احــزاب، حسين ا... 
کرم از »مجموعه پيش کسوتان جبهه  و جنگ« و 
سيدمحمد حسينی از تشکل اساتيد هستند.این 
ــزود: البته »جامعه مدرسين«،  فعال اصولگرا اف
»جبهه پایداری«، »هيئات رزمندگان«، »زنــان« و 

»دانشجویان و جوانان« نيز 
قرار است نمایندگان 
خـــود را در آیــنــده 
مشخص کنند که در 

مجموع تعداد اعضای 
شورای عالی 17 

نفر می شود.

چهره ها 

پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR در ادامه 
پرونده »حرف قطعی« موضع جمهوری اسالمی در 
زمينه تحریم ها و برجام، با آقای دکتر کمال خرازی، 
رئيس شورای راهبردی روابط خارجی و از اعضای 
هيئت نظارت بر اجرای برجام 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:
*اگر آمریکا بخواهد بدون رفع تحریم ها به برجام 
برگردد موجب »باج خواهی« اســت؛ چرا که در 
برابر هر تحریمی که بخواهد رفع کند خواسته ای 
را مطرح خواهد  کرد و این اقدام عاقالنه نيست! 
بنابراین راه صحيح این است که قبل این که بخواهد 
به برجام برگردد تمام تحریم هایی که بعد از امضای 
برجام در قالب دستورات اجرایی رئيس جمهور 
وضع شده است؛ اعم از این که مربوط به هسته ای 
باشد یا برچسب های تروریسم و حقوق بشر داشته 
باشد، بـــردارد. البته اگــر آمریکا اصــاًل به برجام 
برنگردد، این اقدامی عملی است که اروپایی ها 
باید دنبال کنند و به تعهداتشان عمل کنند تا ما هم 

به اجرای تعهداتمان برگردیم.
*ما در تمام طول بيش از چهل سال گذشته نشان 
دادیــم که اواًل مهم ترین مسئله، منافع و استقالل 
کشورمان است و در برابر تمام این زورگویی ها و 
فشارها ایستاده ایم. برجام تنها یک نمونه   آن است و 
موارد دیگری هم بوده که حتی به جنگ منجر شده 
اســت؛ بنابراین بــرای استقالل خودمان و تأمين 
منافعمان هيچ گاه حاضر نيستيم در برابر فشارهای 
دیگران تمکين کنيم.آن ها سندی را امضا کردند و 
باید به آن متعهد باشند، اّما تعهدشان را نقض کردند. 
آمریکا از آن خارج  شد و شروع به اعمال تحریم کرد! 
بيش از 1500 شرکت یا شخص ایرانی را تحت تحریم 
قرار داد. این مسئله خيلی به ما خسارت وارد کرده 
است؛ بنابراین باید در برابر چنين زورگویی بایستيم 

و بهترین راه رفع تحریم ها، خنثی کردن آن است.
 *خسارت های زیــادی به ما وارد شده است. در  
ایــن تردیدی نيست، هم از نظر نفروختن نفت 
ــران نتوانسته 70  که خودشان اعــالم کردند ای
ميليارد دالر نفت بفروشد و چه از بابت تجارت، 
سرمایه گذاری و نقل وانتقاالت بانکی و بيکاری که 

در کشور به وجود آمده و ورشکستگی شرکت ها، 
همه  خسارت هایی است که در اثر خروج آمریکا از 
برجام و نقض تعهدات اروپایی ها وارد شده است. 
جایی باید به این مسائل رسيدگی شود که می تواند 
در چهارچوب برجام مطرح و مطالبه شود یا این 
که در چهارچوب های دیگر. باید وزارت خارجه از 
نظر حقوق بين الملل بررسی کند که احيانًا چگونه 

می شود این خسارت ها را مطالبه کرد.
* نفس مذاکرات)برجام( نشان می دهد که ما 
اهــل مذاکره هستيم و از آن فــرار نمی کنيم. ما 
هسته ای  ــرژی  ان مانند  مهمی  مسئله   قبال  در 
مذاکره کردیم و این خود یک نتيجه گيری بسيار 
مهمی است. دوم این که در مذاکره باید همواره 
مراقب بود کاله سر کشور نرود. هم از نظر انتخاب 
مذاکره کنندگان و هم از نظر تمهيداتی که از قبل 
باید داشت و استفاده از مجموعه کارشناسانی که 
بتوانند پيش بينی کنند و روش کار را ارائه دهند؛ 
بنابراین در مذاکرات باید با دقت و توان کامل 
وارد شد تا موجب خسران نشود.سوم این که در 
هر مذاکره ای باید مکانيسم هایی را در نظر گرفت 
و طراحی کرد که در برابر نقض تعهدات دیگران از 
حقوق خود دفاع کنيم. همه  این ها تجربه است. 
ارتباط و مذاکره با دیگران و رسيدن به توافق 
جزو طبيعت روابــط بين الملل است؛ چرا که ما 
نمی خواهيم در انزوا زندگی کنيم. می خواهيم 
با همه ارتباط داشته باشيم، اما زیر بار زور نرویم 
و از حقوق خود دفاع کنيم. بایستيم و فشارها و 
مشکالت را تحمل کنيم تا دیگران به این نتيجه 
برسند که زورگویی به این کشور فایده نــدارد. 
بپذیرند که از طریق مذاکره، احترام متقابل و اصل 
برابری با ما وارد گفت وگو شوند تا دو طرف بتوانند 

سود ببرند و نتيجه برد - برد باشد.

کمال خرازی: بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع 
تحریم ها موجب باج خواهی است 

با  گفت و گو  در  کشور  انتخابات  ستاد  دبير 
ــاره آخرین وضعيت الکترونيکی  تسنيم، درب
شدن انتخابات ریاست جمهوری 1400 و این 
که چه تصميمی بــرای برگزاری الکترونيکی 
انتخابات  در استان تهران گرفته شده است، 
گفت:ترجيح ما این است که در کالن شهرها، 
انتخابات شوراها را به صورت الکترونيک برگزار 
کنيم زیرا با توجه به تعداد بسيار زیاد نامزدها 
و تعداد زیاد شعب اخذ رای در کالن شهرها، 
عمليات اخذ رای و شمارش آرا به شيوه دستی و 
سنتی بسيار سخت و زمان بر است در حالی که 
در صورت استفاده از فناوری های نوین، سرعت 
و سالمت انتخابات دوچندان می شود.سيد 
اسماعيل موسوی افزود:ایده برگزاری انتخابات 
در دو یا چند روز بر اساس نيازی که احساس 
می کردیم و نيز تجربه ای که در دنيا وجود داشت 
از ابتدا توسط وزارت کشور مطرح شد ولی اگر 
این ایده بخواهد جنبه عملياتی پيدا کند قطعًا 

نيازمند اصــالح قانون 
و تــدارک سازوکارهای 
ــت کــه تــاکــنــون  آن اسـ
ــت اما  انــجــام نشده اس
بلکه  ننشسته ایم  بيکار 
جایگزین  راهکارهای 
خوبی یافته ایم از جمله 
می توانيم ساعات رای 
کنيم. بيشتر  را  گيری 

وی گفت: برای تامين سالمت مردم شامل رای 
دهندگان و عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات با 
همکاری وزارت بهداشت پروتکل های بهداشتی 
را تدوین و به کار می گيریم. همچنان که گفته شد 

رای  ــذ  اخ شعبه های 
خواهيم  ــش  ــزای اف را 
داد و داوطلبان را نيز 
به صورت الکترونيک 
ثبت نام خواهيم کرد.
انتخابات  ستاد  دبير 
ــدواری  ــي ــا اظــهــار ام ب
ــت بـــاالی  ــارک ــش از م
انتخابات  در  مـــردم 
ریاست جمهوری گفت:  بدون تردید مردم ایران 
در هر نقطه ای که باشند به کشور و نظامشان 
ــرای تعيين سرنوشت  ب تعلق خاطر دارنـــد و 
خودشان در عرصه های سياسی و اجتماعی از 

جمله انتخابات شرکت می کنند. البته ميزان 
مشارکت در انتخابات به مولفه ها و شرایط متعدد 
و متفاوتی وابسته است. وزن و درجه معروفيت 
و مشهوریت و محبوبيت نامزدها خيلی اثرگذار 
است. رقابتی شدن انتخابات بين اندیشه های 
نيز  سياسی  جریان های  و  متفاوت  سياسی 
از عوامل موثر است. عالوه بر این ها وضعيت 
اقتصاد و معيشت جامعه، عملکرد مجموعه در 
مهار کرونا یا شيوع مجدد آن، برنامه های ارائه 
شده توسط نامزدها و ... از مولفه های دیگری 
ــرای مشارکت در  ــردم ب اســت که بر ترغيب م
انتخابات تاثيرگذار خواهد بود.وی خاطرنشان 
کرد: نظرسنجی هایی توسط برخی مراجع در 
حال انجام است و نتایج آن به ما اعالم می شود. 
بررسی روندها نشان می دهد که گرایش و عالقه 
مندی مردم برای شرکت در انتخابات بر اساس 

این نظرسنجی ها رو به افزایش است.

افزایش شعبه های اخذ رای در خرداد ۱4۰۰ 
دبیرستاد انتخابات: بر اساس نظرسنجی ها، عالقه مردم برای شرکت در انتخابات رو به 

افزایش است 

رزمایش  سپاه با شلیک انبوه نسل جدیدی ازموشک های بالستیک و اجرای عملیات 
توسط پهپادهای تهاجمی بمب افکن آغاز شد 

غرش امنیت آفرین 
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زنـــدگـــی و ســلــوک 
ــفـــر  ــعـ شـــــیـــــخ جـ
مجتهدی به گونه ای 
ــران  ــگ ــاص از دی خـ
متمایز است. توسل ایشان به ائمه)ع( 
بسیار استثنایی و ممتاز بوده و در تمام 
مراحل زندگی شگفت انگیزش دیده 
نشد جز فراخواندن افراد به سیره ائمه 
اطهار)ع( کار دیگری از ایشان سر زده 
باشد. سخن از ویژگی هــای رفتاری 
ایشان بیشتر از این نظر قابل توجه 
است که یک عاشق و سالک راستین 
الی ا... تا چه حد می تواند در این مسیر 
به تعالی برسد  و رشد داشته باشد. 
آن چــه در پرونده امــروز زندگی سالم 
درباره زندگی این انسان وارسته نقل 
از  کوچکی  بسیار  بخش  تنها  ــده  ش
حکایات و خاطره هایی است که درباره 

او نقل شده است.

پرونده

 نگاهی به سبک زندگی، ویژگی اخالقی و رفتاری مرحوم شیخ جعفر مجتهدی تبریزی 
که عشق و شوریدگی اش به اهل بیت)ع( مثال زدنی بود

شیخ جعفر؛ شاخه ای از شجره طوبی
 1796

27دی1399 شنبه
16ژانویه2021 2جمادیالثانی1442
شماره20576

برش های خواندنی از کتاب »الله ای از ملکوت«
کم نخواهید| آقا همیشه در باب توسالت می فرمودند: مواظب باشید هیچ وقت چیز کم از حضرت 
علی)ع( نخواهید که نزد کم شخصیتی نرفته اید. از بزرگ همیشه مطلب بزرگ بخواهید، به کوچکی 
کتاب الله ای از ملکوت، جلد دوم خود منگرید، به کریمی و بزرگواری او بنگرید که پایان ندارد. 

راز توفیق شیخ| غالمعلی کریمی می گفتند: »یک دفعه عده ای خدمت ایشان می رسند و از ایشان 
می خواهند تا رمز موفقیت های خود را بیان کنند. ایشان می گویند: »دستیابی به تمام این توفیقات 
در دو کلمه خالصه می شود« و به  قدری ساده می گویند که حاضران فکر می کنند مثاًل با گفتن آن 
دو کلمه، مانند آقای مجتهدی خواهند شد. پس از اصرار زیاد از جانب آنان باالخره آقا می فرمایند: 
»اول عمل به واجبات الهی و ترک محّرمات، دوم اجتناب از مکروهات و اهتمام در مستحبات« والحق 

کتاب الله ای از ملکوت، جلد دوم که دنیایی در این کالم به ظاهر ساده نهفته است. 

دل نشکنید| جناب حاج فتحعلی تعریف کردند: یک روز آقای دکتر ... نزد آقای مجتهدی آمده و 
گفت: »آقا جان یک باب مغازه دارم که آن را اجاره داده ام، اما موجر چند ماهی است که از پرداخت 
اجاره آن خودداری کرده و می گوید استطاعت پرداخت مال االجاره را ندارم، اجازه می دهید علیه او 
اقدام کنم؟«آقا سکوت کردند و حرفی نزدند. روز بعد که آقای دکتر می خواست خدمت ایشان برسد 
به او اجازه ورود ندادند. تا مدت یک هفته آقای دکتر می آمد ولی آقا او را نمی پذیرفتند. وقتی علت آن 
را از ایشان سوال کردم، فرمودند: »بیست سال در بیابان ها رفته و خانه به دوش صحراها بودیم تا مبادا 
دل کسی را بشکنیم و به کسی آزار برسانیم، اکنون ایشان آمده است از ما جواز دل شکستن بگیرد.«

آثار مکتوب درباره 
شیخ جعفرمجتهدی

نوشته  الهــوتــیــان«  محضر  »در  ــاب  ــت ک
به  فصل  چهار  در  مجاهدی  محمدعلی 
شرح حال شیخ جعفر مجتهدی می پردازد. 
نویسنده در این کتاب ابتدا کلیاتی درباره 
سیروسلوک و دلیل تالیف این کتاب ارائه 
می دهد و در فصل دوم، زندگی نامه این 
عارف جلیل القدر را به تصویر می کشد که 
برای اهل معنا بسیار راهگشاست. در فصل 
سوم کتاب شیوه سلوکی و آرای معرفتی 
جعفر مجتهدی بیان شده و در نهایت در 
فصل چهارم خاطره های سلوکی و کرامات 
این عارف بزرگ روایت شده  است. همچنین 
کتاب »الله ای از ملکوت« هم توسط حمید 
سفیدآبیان در چهار جلد به چاپ رسیده 
است. در جلد نخست این کتاب به عنوان 
یک اثر مصور گوشه ای از کرامات و فضایل 
اخالقی حاج شیخ جعفر مجتهدی تبریزی 
را بیان می کند. بخشی از جلد دوم این کتاب 
به بیان شخصیت و ویژگی  های این عارف 
از زبان عالمه حسن زاده آملی می پردازد. 
بارگاه تفکر، حسن خلق، رجاء، تهجد، توکل، 
تسلیم، غیرت و حمیت، تبعیت، شرح صدر 
توسل، بهجت و نشاط درونی و... از جمله 
سرفصل های جلد سوم است. در جلد چهارم 
هم مباحثی با عنوان های بارگاه توحید، 
واسطه در افاضه، تشرف و ارتباط با ائمه و 
اولیای الهی)ع(، تجرد از عالم طبیعت، تجلی 

انوار اهل بیت)ع( و... مطرح می شود.

خصوصیات شیخ جعفر از زبان دوست قدیمی اش
محمدعلی مجاهدی بعد از 32 سال دوستی با مجتهدی تبریزی در کتاب 2 جلدی »در محضر الهوتیان« از سیره و منش ایشان گفته است

  شب نشینی های بدون غیبت
آقای مجاهدی درباره آشنایی و دیدارهایش با مرحوم مجتهدی 
چنین می گوید: »ایشان منزلی نداشتند و جای خاصی مستقر 
نبودند. روزی هم که به رحمت خدا رفتند جز   همان پیراهنی 
که به تن داشتند چیزی نداشتند. ارتباط من با ایشان حدود 32 
سال و تا زمان ارتحال شان ادامه پیدا کرد. ایشان غالبا مشهد، 
قم و قزوین بودند. انسان اگر پنج ساعت کنار ایشان می نشست، 
اصال گذشت زمان را احساس نمی کرد و فضا رنگ و حال دیگری 
به خود می گرفت.« او درباره شب نشینی ها با شیخ هم می گوید: 
»زمانی که با ایشان آشنا شدم مجرد بودم و جلساتی با ایشان در قم 
داشتیم که دوستان دیگر هم بودند. این جلسات از غروب شروع 
می شد و تا اذان صبح ادامه پیدا می کرد. این شب نشینی ها غالبا 
با توسالتی همراه بود و غزلیات حافظ و گنجینه اسرار عمان 
سامانی، غزلیات وحدت کرمانشاهی و شعرهای حجت االسالم 
نیر تبریزی را می خواندیم. فضای جلسات ایشان به گونه ای بود که 

اصال در آن جایی برای غیبت و تهمت و افترا نبود. تا نماز صبح که 
مشرف می شدیم حرم حضرت معصومه)س( و نماز را می خواندیم 
و به خانه برمی گشتیم اصال نمی فهمیدیم این زمان چطور برای 

ما طی می شود.«
  مهمان نوازی و تواضع

ــرد عرصه عرفان به حدی  روح لطیف و رفتار مؤدبانه این رادم
ملکوتی بود که آدمی با یک بار برخورد شیفته او می شد و دیدارهای 
بعدی را آرزو می کرد. نحوه پذیرایی او از مهمانان و شور و شعف آنان 
از دیدار او، از زبان آقای مجاهدی خواندنی است: »همین که در را 
به صدا درآوردیم ایشان با چهره ای بشاش و جبینی گشاده در را 
باز کردند. جمال نورانی و هیبت وجودی ایشان به حدی دوستان 
را تحت تأثیر قرار داده بود که قادر به صحبت کردن نبودند. ما 
را به ســرداب خانه راهنمایی کردند و در نهایت ادب و فروتنی 
سرگرم پذیرایی شدند. هرچه من و دوستان از ایشان خواستیم 
که بنشینند، قبول نکردند و فرمودند: در پیش زائــران حضرت 
 که نمی توان نشست! وظیفه من پذیرایی از شماست!« ایشان
 می گوید: »برای زائران احترام خاصی قائل بودند. بارها می دیدیم 
جایی رفته اند و رختخوابی را به دوش کشیده اند و عرق ریزان 
می آیند تا شب به خانواده ای که زائر امام رضــا)ع( است سخت 
نگذرد. یا می رفتند از کوهسنگی که چند کیلومتر آن طرف تر از حرم 
امام رضا)ع( است، گهواره ای پیدا می کردند و به دوش می گرفتند و 
می آوردند. چون بچه  یک زائر شب بدون گهواره خوابش نمی برد. 
این رفتارها نشان می داد ایشان به جای صحبت کردن و موعظه، با 

عمل به انسان مهرورزی و خدمت کردن را نشان می دادند.«
  خانه تان را بهشت کنید

محمدعلی مجاهدی خاطره ای از توصیه جالب شیخ مجتهدی 
درباره خانواده نقل می کند: »وقتی موضوع ازدواج من پیش آمد و 
قطعی شد، آقای مجتهدی مرا خواست. تکیه کالمشان »آقاجان« 
بود. فرمودند آقا جان! تا دیشب شما زندگی مجردی داشتی و 
همه عشق و حال بود، ولی از امروز مسیر شما مسیر دیگری است 
و نمی توانید مسیر گذشته را ادامه دهید. اگر بخواهید ادامه 

دهید به جای پیشرفت، عقب گرد می کنید. گفتم برای چه؟ 
گفتند به هر حال شما وقتی ازدواج می کنید سرنوشت یک نفر 
را با سرنوشت خودتان گره می زنید. باید در تمامی مسائل، در 
شیرینی ها و تلخ کامی ها با هم سهیم باشید. این که شما بیایید 
و تا اذان صبح این جا بنشینید و خانم تان را در خانه تنها بگذارید 
و او احساس تنهایی و غربت بکند، حال او در شما اثر می گذارد 
و لذت سابق را از این جلسات نخواهید برد. پرسیدم پس این 
دوستانی که االن به این جلسات می آیند و سن و سالی رد کرده اند 
و بعضی هایشان نوه دارند چه؟ فرمودند علت درجا زدن شان 
همین است. من نمی خواهم شما مثل این ها باشید. االن دارم 
به شما می گویم تا گرفتاری این ها برای شما پیش نیاید. ممکن 
است این موضوع برای آن ها که سال ها از زندگی مشترک شان 
می گذرد، علی السویه شده باشد و دیگر با هم زندگی نمی کنند و 
همدیگر را تحمل می کنند. می خواهم به شما بگویم همین عشق 
و حال جلسه را به خانه تان ببرید، غزل حافظی که می خواهید 
این جا بخوانید، در خانه با خانم تان بخوانید. این تفسیر عرفانی 
که می خواهید این جا بخوانید، در خانه با همسرتان بخوانید. 
ببینید همین لذت به شما دست می دهد یا نه. خانه تان را بهشت 
کنید. مردم خانه را برای خودشان جهنم می کنند و بیرون از 
خانه را بهشت. اشتباه می کنند. خانه  انسان، خانه انس است. 
اگر بیرون از خانه ناراحتی می کشد، وقتی به خانه می آید باید 
احساس راحتی و آرامــش کند. این زندگی است. حرف های 

ایشان بزرگ ترین پیام برای جوانان امروزی است.«

 کشف کیمیای واقعی 
در نوجوانی

این جــوان تقواپیشه تبریز که مراحل خودسازی و 
مبارزه با نفس را از نوجوانی آغاز کرده بود، به نقل 
از کتاب »در محضر الهوتیان« دربــاره خودش گفته 
است: »از همان سنین نوجوانی عالقه عجیبی به تزکیه 
نفس داشتم و شروع به تهذیب نفس و خودسازی و 
تقویت اراده کردم. در قبرستان متروکه شهر تبریز 
قبری حفر کردم و در آن شب را تا صبح به ذکر حضرت 
بــاری می پرداختم، چــون بسیار دوســت داشتم به 
بینوایان و مستمندان کمک کنم و زندگی آن ها را از 
فقر و تنگدستی نجات بخشم. سعی و تالش بسیاری 
می کردم تا معمای الینحل کیمیا)علم تبدیل مواد 
بی اهمیت به باارزش( به دست من حل شود،بنابراین 
قسمتی از سرمایه پدری را در این راه صرف کردم ولی 
به نتیجه ای نرسیدم اما چون این کوشش من همراه با 
توسالت شدید بود، یک روز ناگهان هاتف غیبی به من 
ندا درداد: »جعفر؛ کیمیا محبت ما اهل بیت عصمت و 
طهارت است، اگر کیمیای واقعی می خواهی بسم ا...، 
این راه و این شما«. با شنیدن آن ندای غیبی هدف و 
مسیر زندگی ام به کلی دگرگون شد و بر آن شدم تا 
به جای تسخیر جن و انس و ملک و اکتساب کیمیا، 
به دنبال حقیقت همیشه جاوید و پاینده، یعنی محبت 

و دوستی ائمه اطهار)ع( بروم.«

شیخ جعفر که بود؟
جعفر مجتهدی در یکم بهمن ۱3۰3 خورشیدی در خانواده ای متدین، مرفه و مشهور به نجابت و اصالت، 
در تبریز دیده به جهان گشود. پدرش حاج میرزا یوسف از دل باختگان آستان حضرت سیدالشهدا)ع( بود 
تا جایی که بیشتر اوقات قافله ساالری زائران کربالی معلی را از تبریز برعهده می گرفت و هزینه زائران 
کم بضاعت را خود عهده دار می شد. وی دوران تحصیالت ابتدایی در تبریز بود ولی تحصیالت حوزوی را به 
شکل مرسوم آن نگذراند، اما به طور کامل به متون و ادبیات فارسی و عربی اشراف داشت. جعفر در همان 
خردسالی با پای پیاده راهی کربال شد اما در راه به جرمی نامعلوم به زندان افتاد. در زندان و پس از آزادی، 
برای ایشان حوادث فراوانی رخ داد که حاصل همه  آن ها توسل و تمسک بیشتر به اهل بیت)ع( بود. او 
سرانجام در 2۰ سالگی به قم مشرف شد و در منزل وقفی بسیار ساده ای ساکن شد که مدتی هم حاج فخر 
تهرانی، از عارفان مشهور آن زمان در یکی از اتاق های آن خانه ساکن بود. شیخ جعفر مجتهدی در سال های 
آخر عمر شریفش از قم به مشهد آمد و پس از چهار سال اقامت در جوار حضرت ثامن الحجج)ع( ظهر روز 

جمعه، ششم ماه رمضان ۱۴۱۶ قمری، برابر با ششم بهمن ۱3۷۴ دار فانی را وداع گفت.

نظر بزرگان درباره حاج شیخ جعفر مجتهدی
  عالمه سید محمدحسین طباطبایی صاحب تفسیر شریف 
المیزان، درباره شخصیت حاج شیخ جعفر آقا مجتهدی می فرماید: 
»جناب مجتهدی بسیار بزرگوار هستند و من در باطن با ایشان 
هستم، ایشان از طی الزمان هم برخوردار هستند. طی الزمان؛ 
قدرت سیر در زمان های گذشته و آینده، ایضا سیر طولی و عرضی 
در ازمنه مذکور و سیر عرضی در زمان حال و به طور کلی سیر در 

مقوله زمان... به واسطه قدرت و غلبه روحی بر آن، که حضرت آقای مجتهدی به لطف 
کتاب الله ای از ملکوت حضرت موال از این موهبت برخوردار بودند.«  

  حاج میرزا اسماعیل دوالبی از عارفان و سالکان وارسته طریق الهی 
در کتاب طوبای کربال، مطلبی را از مرحوم مجتهدی ذکر می کند: 
»مرحوم شیخ جعفرآقا مجتهدی که در عشق به ساحت مقدس امام 
عدالت باوران، حضرت حسین بن علی)ع( زبانزد بود، وقتی در 
میانه های عمرش کسی پیدا شد که حاضر بود علم کیمیای خود را به 
وی ارزانی دارد، آن را گرفت و به آب انداخت. چون کیمیایی برای او 

کیمیا بود که نشانی از محبت اهل بیت)ع( در آن وجود داشته باشد. او می گوید: کیمیا 
را در آب انداختم و رو به سوی گنبد حضرت سیدالشهدا)ع( عرض کردم کیمیا درد مرا 

دوا نمی کند. جعفر، کیمیای محبت شما اهل بیت)ع( را می خواهد«.
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مجاهدی، شاعر آیینی سرشناس یکی از دوستان جعفر است که گفتنی های زیادی از 32 سال آشنایی با او دارد و بسیاری از آن ها را 
در کتاب 2  جلدی »در محضر الهوتیان« آورده است. وی درباره سبک زندگی و خصوصیات اخالقی شیخ جعفر مجتهدی می گوید: 
»صفتی که در مرحوم مجتهدی بارز بود، ادب ایشان بود. در چند دهه ای که توفیق همصحبتی با ایشان را پیدا کردم، خنده  دندان نما 
از ایشان ندیدم. حتی افراد خردسال که وارد مجلس ایشان می شدند، تمام قد می ایستادند و احترام می کردند. نسبت به سادات 
احترام خاصی قائل بودند. حیا، ادب و شرم ایشان مثال زدنی بود. مستقیم در چشم انسان نگاه نمی کردند. فرض کنید کسی 
می آمد خدمت شان که یک گرفتاری داشت و راهنمایی می خواست. ایشان می خواستند دستورالعملی به او بدهند، مستقیم 
نمی گفتند. این طور می گفتند: آقا جان! ان شاءا... حالی پیش می آید... مشرف می شوی... در آن جا زیارت جامعه ای می خوانی و 
ان شاءا... برطرف می شود. این رفتار ایشان حاکی از ادب و حرمتی بود که برای افراد قائل بودند. این بیت را از قول حاج مال آقاجان 

زنجانی می خواندند: ادب خوب است، ادب خوب است، ادب خوب/ هر آن کس بی ادب شد، می خورد چوب.«
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لــرز  اگــر همیشــه احســاس 

دارید یا دســت ها و پاهای شما 

ماننــد یــخ می شــود، در حالی  

که افــراد دیگــری در نزدیکی 

شما می گویند گرما را احساس 

می کنند، زمان آن است که دلیل این سردی بررسی 

شود. شایع است که زنان احســاس سرما را بیشتر 

گزارش می کنند که این احساس ناشی از فیزیولوژی 

و همچنین حساسیت بیشــتر به شرایطی است که 

می تواند باعث ســرما شــود. در ادامه دالیلی را که 

می تواند باعث افت دمای داخلی بدن شــما شود ، 

مرور می کنیم.

 کمبود بعضی مواد و ویتامین ها، وجود برخی بیماری ها و مشکالت تیروئید 
می تواند موجب احساس سردی در دست و پا شود

دانستنی ها
سالمت 

تغذیه

 با خواص تخم کتان 
آشنا شوید

تخم کتان یا بذر کتان دانه ای ریز است و در رنگ های 
قهوه ای، قهوه ای مایل به زرد و طالیی یافت می شود. 
تخــم کتــان غنی تریــن منبــع گیاهــی دســته ای از 
اسیدهای چرب امگا ۳ است که با نام آلفا لینولنیک 

اسید )ALA( شناخته می شوند.
  فواید اصلی تخم کتان برای پوست

    جلوگیری از ورود مواد محرک به داخل منافذ
    آب رسانی و جلوگیری از خشکی پوست

   کم شدن چروک روی پوست
التیام بخش پوست

تخم کتان خاصیت ضد التهابی دارد. بنابراین باعث 
کاهش جوش ها و قرمزی پوست شما می شود.

افزایش رطوبت

اسید چرب موجود در تخم کتان باعث نرمی پوست 
شما می شود. تخم کتان باعث افزایش ترشح روغن 
طبیعی بدن شــما می شــود. اســتفاده از تخم کتان 
می تواند هم از پوســت شــما محافظت کنــد و هم به 

عنوان یک مرطوب کننده برای شما عمل کند.
  از 3 طریق از پوست شما محافظت می شود

روش اول: وقتــی از تخــم کتــان به عنــوان مرطوب 
کننده اســتفاده می کنید، به عنوان محافظ مانع از 

ورود محرک ها به داخل روزنه های پوست می شود.
روش دوم: وقتی از روغن تخم کتان مســتقیم روی 
پوست خود اســتفاده می کنید باعث محبوس شدن 

آب پوست و مانع از دست رفتن آن می شود.
روش ســوم: درجــه رطوبت پوســت شــما را بهبود 
می بخشد و چین و چروک پوست را کاهش می دهد.

  جلوگیری از سرطان پوست
آنتی اکســیدان موجود در تخم کتان باعث می شــود 
 پوســت شــما همیشــه به عنوان یک مبارز عمل کند .
اشعه های موجود در فضای اطراف از جمله خورشید 
همیشه ما را در معرض سرطان پوست قرار می دهد. با 
قرار دادن تخم کتان در برنامه غذایی خود می توانید از 
مضرات اشعه خورشید و اشعه فرا بنفش در امان باشید.

  فیبر باال و کربوهیدرات پایین
تخــم کتــان یکــی از منابــع غنــی از فیبــر اســت و 
کربوهیدرات پایینی دارد. یکــی از مهم ترین خواص 
تخم کتان داشتن مقدار زیاد لیزاب )موسیالژ( است. 
لیزاب نوعی فیبر با حالت ژله ای و محلول در آب و برای 
دستگاه گوارش بسیار مفید است. لیزاب مانع تخلیه  
ســریع مواد غذایی از معده به روده  باریک می شود. به 
این ترتیب جذب مواد مغذی در معده افزایش می یابد.

 کاهش مشکالت یائسگی
لیگنان های موجود در تخم کتان می تواند برای بانوان 
یائسه مفید باشد. با توجه به خواص استروژنی لیگنان 
می توان از آن به عنوان گزینه ای در درمان جایگزینی 
هورمونی اســتفاده کرد.لیگنان می تواند در کاهش 
احتمال ابتال به پوکی استخوان مؤثر باشد و همچنین 

به منظم شدن چرخه   عادت ماهانه زنان کمک کند.
درتهیه مطلب از سایت »چطور« کمک گرفته شده است

بانوان
مارال مرادی

خبرنگار

پزشکی

الغر بودن

هنگامی که شما کم وزن هستید، به دلیل کمبود چربی 
توانایی از بین بردن دمای سرد در بدن خود را ندارید. 
کاهش میزان مصرف غذا باعث توقف سوزاندن کالری 
در متابولیسم بدن می شــود، بنابراین در بدن به اندازه 
کافی حــرارت ایجــاد نمی شــود. در نظــر گرفتن چند 
کیلو وزن در کل غذاهای سالم که حاوی مقدار زیادی 
پروتئین، چربی و کربوهیدرات های پیچیده هســتند، 
راه خوبــی برای گرم کــردن و باال بــردن درجه حرارت 

بدن است.
  تیروئید کم کار

تحمل نکــردن ســرما می تواند به فهرســتی طوالنی از 
مسائل بهداشــتی که روی غدد پروانه ای گردن است، 
مربوط باشد. همیشه سرد بودن به این معنی است که 
تیروئید به اندازه کافی هورمون ترشح نمی کند. بدون 
ســطح مناســب این هورمون، سوخت و ســاز بدن شما 
متوقف و مانع از تولید کافی انرژی و گردش موتور بدن 
می شود. اگر مشــکوک به مشــکل تیروئید هستید، به 
پزشک خود مراجعه کنید تا تشخیص را با آزمایش خون 
تایید و تیروئید را بــا داروهای تجویــزی از خط فعالیت 

آهسته خارج کند.
 کمبود آهن

ســطوح پاییــن آهــن یکــی از رایج ترین دالیل ســردرد 
مزمن اســت. به همین دلیل آهن یکــی از مواد معدنی 
کلیدی اســت که به گلبول های قرمــز  کمک می کند تا 
اکســیژن را در همه جای بدن شــما حمل کند و گرما و 
ســایر مواد مغذی به هر سلول در سیســتم بدن برسد. 
بدون آهن کافی، ســلول  های قرمز خون نمی توانند به 

طور موثر کار خود را انجام دهند و باعث می شــود شما 
احساس سرمای بیشــتری داشته باشــید. بهترین راه 
برای افزایش مصرف آهن،  مصرف غذای ســالم مانند 
گوشت، ماهی، تخم مرغ و ســبزیجات برگ پهن مانند 

اسفناج است.
  گردش خون ضعیف

اگر دست ها و پاهای شما مثل یخ باشد، اما بقیه اعضای 
بدن راحت و گرم باشــند، ممکن اســت مشکل گردش 
خون ایجاد شده باشــد و جریان خونی که به اندام شما 
منتقل می شــود به خوبی انجام نشــود. بیمــاری قلبی 
عروقی می تواند یک علت باشد و نشانه آن است که قلب 
شما قادر نیست به طور مؤثر خون را پمپاژ کند  یا انسداد 
سرخرگ ها باعث جلوگیری از جریان خون به انگشتان 

دست و پا می شود.
 یکی دیگر از احتماالت، وضعیتی اســت به نام بیماری 
رینود که رگ های خونی در دست ها و پاها تا زمانی که 

بدن سرد می شود ، به طور موقت باریک شوند.
  نداشتن خواب کافی 

محروم بودن از خواب می تواند سیستم عصبی را خراب 
کند و باعث شود ســازوکار های تنظیم کننده مغز که بر 
بدن تاثیر می گذارد به هم بریزند. معلوم نیست چرا این 
اتفاق می افتد. مطالعات نشان می دهد که در پاسخ به 
استرس، کاهش فعالیت در هیپوتاالموس، پنل کنترل 
 مغز کــه در آن درجه حــرارت بدن تنظیم می شــود، رخ
 می دهد. محققان کاهش ۲۰ درجه ای  حرارت بدن را 
در ۲۰ جوان محروم از خــواب ثابت کرده اند. هنگامی 
که شــما از یک شــب بی ســر و صدا خســته می شــوید، 
متابولیسم بدن شما با سرعت بیشتری کار می کند که 

باعث کاهش جریان گرما می شود.
  کم آبی و خشکی بدن

۶۰ درصد بدن بزرگ ســاالن آب اســت. آب به تنظیم 
دمای بــدن کمک می کنــد. اگر شــما به انــدازه کافی 
هیدراتــه شــوید، آب گرمــا را تســخیر و آن را بــه آرامی 
آزاد می کند و دمای بــدن را در یک منطقــه راحت نگه 
می دارد. بــا آب کمتــر، بدن به دمای شــدید حســاس 
می شــود. آب همچنین شــما را گــرم می کنــد و قدرت 
متابولیسم شما را افزایش می دهد و متابولیسم کمتری 
به گرما تبدیل می شود. توصیه می شود همیشه قبل و 

بعد از تمرین آب بنوشید.
B12 مصرف ناکافی ویتامین   

این ماده مغذی کــه فقط در محصــوالت حیوانی یافت 
می شود ، نقش مهمی در جلوگیری از خنک شدن بدن 
دارد. بدن نیــاز به ویتامیــن B12  دارد تــا گلبول های 
قرمز خــون و اکســیژن را از طریــق این سیســتم حمل 
کنند. کمبــود  B12 یــا کمبود   گلبــول قرمــز منجر به 
سردی مزمن می شود. کمبود   این ویتامین  را می توان 
با یک رژیم غذایی مناسب جبران کرد، بنابراین هدف 
آن اســت که گوشــت، ماهــی و لبنیــات بیشــتری را به 

وعده های غذایی خود اضافه کنید.
  دیابت 

دیابتــی که کنتــرل نمی شــود، می تواند منجر بــه ایجاد 
بیماری نفروپاتی محیطی شود که به طور مداوم به اعصابی 
که باعــث حس اعتمــاد به نفــس و ثبات دمای دســت ها 
می شود، آسیب می زند. هنگامی که این اتفاق می افتد، 

بی حسی و گاهی درد در دست و پا ایجاد می شود.

هلیا صفار |  دانش آموخته رشته آشپزی

۱- در اولین مرحله پیاز و زردچوبه را 
تفت می دهیم تا سبک شود.۲-  بعد 
گوشــت چرخ کرده و ادویــه  را به آن 
اضافه می کنیــم. گوجــه و رب را به 
گوشت پخته شده اضافه می کنیم. 
۳- در تابــه را می گذاریم تــا مزه ها 
به خــورد هــم بــرود.۴- در قابلمه  

جداگانه بادمجان ها را می ریزیم.
چند   نکته مهم

  بــرای اســتفاده کمتــر از روغــن 
هنگام سرخ کردن بادمجان اجازه 
دهید آبش کشیده شود و بعد روغن 

را اضافه کنید و خوب هم بزنید.
  نان هــای قطعه قطعــه شــده را 
در ظرفــی بریزید و بــه روغن زیتون 

،پاپریکا و پودر ســیر آغشــته کنید و 
اجازه دهیــد روی تابه یا فر برشــته 

شوند.
  بادمجان ها را به مخلوط گوشت 

اضافه و زیر گاز را خاموش کنید.
  در کاســه ای ماســت، ارده، سیر 
رنده شده، نمک ،فلفل و آب لیمو را 

مخلوط کنید.
  بشقابی خوش رنگ انتخاب کنید 
و به ترتیب نان های برشته را رویش 
بچینید. مواد گوشتی را روی آن ها 
بریزید و در نهایت مخلوط ماســت و 
ارده را اضافه کنید. ســپس نعناع، 
بــادام زمینی و چنــد دانه انــار روی 

آن بپاشید. 

آشپزی من آشپزی من

غذای اصلی

  بادمجان متوسط – ۲عدد
  گوشــت چرخ کــرده – ۲۰۰ 
تــا ۳۰۰ گــرم ) اگــر گیاه خوار 
هستید می توانید سیب زمینی، 
قــارچ یــا نخــود را جایگزین آن 

کنید.(
   پیاز متوســط نگینــی – یک 

عدد
   رب - به میزان الزم

   گوجه فرنگی نگینــی – ۴ تا 
5 عدد

  ادویــه مــورد عالقه ، زیــره و  
ادویه کاری یا گرام ماســاال – به 

میزان الزم
پیتــای  یــا  لــواش  نــان     

قطعه قطعه شده – به دلخواه
   روغن زیتون  - به میزان الزم

   پاپریکا و پودر سیر یا زردچوبه 
– به میزان الزم  

   ماست یونانی -  ۶ تا 7 قاشق 
غذاخوری

قاشــق   ۳ تــا   ۲  - ارده     
غذاخوری

   آب لیموتــرش- ۲ قاشــق 
غذاخوری

   نمک و فلفل  - به میزان الزم
   سیر تازه رنده شده – ۲ حبه

   برگ نعناع – کمی
   دانه انار و بادام زمینی -  برای 

تزیین

فته بادمجان؛ غذای لبنانی با طعم شگفت انگیز و جدید 

                   منبع: باشگاه خبرنگاران 

بیشتر بدانیم

توصیف دقیقه به دقیقه اعمال بدن 
بعد از خوردن یک برش پیتزا

  بعد از این که اولین تکه از پیتزا را در دهان تان  گذاشتید، 
آنزیم های موجود در بــزاق فرایند هضــم را آغاز می کنند، 
حس کردن طعم پیتزا در  دهان و چربی موجود در آن باعث 

احساسی خوشایند در مغز و لذت در فرد می شود.
  کمی بعــد بــدن کربوهیدرات ها را می شــکند و آن ها را 
تبدیل به شکر می کند. چربی موجود در پنیر و پپرونی باعث 

کند شدن این فرایند می شود.
  بعــد از ۲۰ دقیقه قند خون برای لحظاتــی باال می رود و 

پانکراس انسولین ترشح می کند.
  نیم ساعت بعد از خوردن یک تکه از پیتزای پپرونی اسید 
معده چربی موجود در پیتــزا را هضم می کند و چربی ها به 
سمت کبد حرکت می کنند که به دنبال آن کلسترول خون 

به طور موقتی افزایش می یابد.
  بعد از گذشــت یــک ســاعت کربوهیــدرات بــا افزایش 

سروتونین باعث حس خواب آلودگی و کرختی می شود.
   چهار ساعت بعد از صرف پیتزا همچنان چربی موجود در 
خون باالست. با این حال، سطح قند خون کاهش یافته است 
و غذا در مســیر هضم نهایی قرار دارد. شما می توانیدبرای 
مقابله با کربوهیدرات و غذای پرچربی که مصرف کرده اید، 

یک میان وعده حاوی سبزیجات مصرف کنید.

در میان پیش غذاهای مختلف، از محبوب ترین های آن ها می توان به طعم های خاص خاورمیانه ای اشاره کرد

خوردنی ها و نوشیدنی های 

مناسب فصل امتحانات 
در پی اضطراب و اســترس، میزان ترشح هورمون 
آدرنالین و کورتیزول در بدن افزایش می یابد و به بدن 
کمک می کند انرژی بیشتری برای مقابله با شرایط 
استرس زا داشته باشد. مواد کافئین دار مانند قهوه 
و چای و حتی برخی کاکائوها در کوتاه مدت سبب 
بیداری و تمرکز حواس می شوند، اما خواص آن در  
چند دقیقه برعکس و باعث برهــم خوردن تمرکز و 
حتی کاهش یادگیری و در نتیجه افزایش استرس 

و اضطراب در فرد می شود.
آب میوه های صنعتی به دلیل داشــتن شکر و مواد 
افزودنی، نامناسب و به دلیل این که انرژی زیادی را 
در لحظه ای کوتاه تخلیه و آزاد می کنند، استرس زا 
هستند. در مقابل، مصرف آب خواص تسکین بخش 
دارد. هــر فــرد الزم اســت در طــول روز، آب کافی 
بیاشامد. در ضمن بیش از نیم ســاعت پیش از غذا 
و یک تا دو ســاعت پس از غذا نوشیدن آب اشکالی 
ندارد امــا آشــامیدن آب و نوشــیدنی های دیگر در 
وسط غذا سبب اختالل هضم و ایجاد نفخ می شود.
لبنیات از دیگــر مواد غذایی اســت کــه در کاهش 
اســترس دانش آموزان موثر اســت. مصرف روزانه 
یک لیوان شــیر   برای ایجاد آرامش در طول دوران 
آمادگی برای امتحــان بســیار می تواند ثمربخش 
باشــد. دانش آموزان باید توجه داشته باشند که در 
ساعات مطالعه از خوردن ماست ترش و دوغ ترش که 
موجب خواب آلودگی است پرهیز کنند اما از خوردن 

روزانه شیر و همچنین ماست شیرین غافل نشوند.
منبع: برنا   

 اســتفاده از زردچوبه در انواع غذا ها و نوشیدنی ها؛ از 
الته ســویا گرفته تا کیک های گیاهی، تبدیل به مد روز 
شده است. اما باالخره باید چیزی در این ادویه طالیی 
وجود داشته باشد که آن قدر شیفته دارد.  مطالعه علمی 
که به تازگی در نشریه علمی پزشکی منتشر شده است 
دریافته که ادویه زرد یک مســکن قوی مؤثــر برای ورم 
مفاصل اســت.زردچوبه در آشپزی منطقه جنوب آسیا 
از قدیم یــک طعم دهنده بوده و قرن ها در طب شــرقی 
به عنوان دارو استفاده شده اســت. اما فقط چند سال 
است که علم مدرن شــروع به بررســی آثار درمانی این 
ادویه کرده و نقش آن را به عنوان دارو بررسی می کند. 

زردچوبه از ریشه خشــک گیاهی به نام کوکروما لونگا 
به دســت می آیــد. تحقیقات زیــادی همچنین نشــان 
می دهد که این ادویه در درمان برخی سرطان ها موثر 
اســت که گمان مــی رود می تواند تقســیم و گســترش 
سلول های سرطانی را متوقف کند. کورکومین – ماده 
فعــال در زردچوبه-یک پلی فنول اســت کــه خاصیت 
آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضدعفونی کننده دارد.

در آخرین آزمایشی که برای سنجش میزان اثرگذاری 
زردچوبــه در کاهــش درد مفاصل انجام شــده اســت، 
دانشمندان از دانشگاه تاسمانی در استرالیا، به صورت 
تصادفی برای 7۰ بیمار با نشانه های آرتروز زانو و تورم 

مفصل زانو، کپســول های زردچوبه و یک شــبه داروی 
دیگر به مدت ۱۲ هفته تجویز کردند. شرکت کنندگان 
بایــد روزی دو کپســول – یا زردچوبــه یا شــبه دارو- را 
مصرف می کردند.نتایج در نشریه پزشکی آنالز منتشر 
شد. بر اساس این نتایج بیمارانی که کپسول زردچوبه 
مصرف کرده بودند در مقایسه با بیمارانی که شبه دارو 
مصــرف کــرده بودنــد، بعــد از ۱۲ هفتــه درد کمتری 
احســاس می کردنــد. ضمــن آن که مصــرف زردچوبه 
هیچ عوارض جانبی  نداشــت. همچنیــن افرادی که از 
کپســول زردچوبه اســتفاده کرده بودند در مقایســه با 
آن هایی که شبه دارو مصرف کرده بودند طی این مدت 

از مسکن های کمتری برای کاهش درد استفاده کرده 
بودند.

اســکن ها هیچ تفاوتی در ســاختار مفصل زانو گزارش 
نکــرد کــه نشــان می دهــد اثــر زردچوبــه فقــط روی 
گیرنده هــای درد اســت تا بخــش جســمانی بیماری. 
درواقع هیــچ درمان مؤثــری بــرای ورم مفاصل وجود 
ندارد و مســکن ها هم به ندرت در ایــن زمینه اثربخش 
هستند؛ برای همین نتایج این تحقیق بسیار مهم است.

محققــان می گوینــد تحقیقات بیشــتری الزم اســت تا 
بتوان اهمیت بالینی این یافته ها را ارزیابی کرد. 

منبع: فرادید

مهدیس مرادیان
خبرنگار

اتثیر عایل زردچوبه برای درد مفاصل
درمان مؤثری برای ورم مفاصل وجود ندارد و مسکن ها هم به ندرت در این زمینه اثربخش هستند اما زردچوبه می تواند مسکن قوی محسوب شود

خبر خوب برای خانواده ها 
اگر می خواهید در این روزها که بیشتر اوقات فرزند 
دلبندتان در منزل اســت یک ســرگرمی سالم در 
فضای مجازی داشــته باشــد می توانید با استفاده 
از بارکدخوان باال، عضــو صفحه »آبنبات«)ضمیمه 
کودک روزنامه خراسان( در اینســتاگرام شوید تا 
فرزندتان عالوه بر داستان های خواندنی، شعرهای 
آموزنده و ســرگرمی هــای جــذاب، در چالش های 
جایزه دار صفحه شرکت کند.   برای عضویت یا نرم 
افزار کیوآرکدخــوان خود را روی بارکــد بگیرید یا 
نشانی ما یعنی abnabaatiha@ را در جست و جوی 

اینستاگرام بزنید.
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زندگی سالم 
 شنبه 
    27 دی 1399   
شماره 1796 

* دربــاره پرونــده »واقعی تریــن خاطــرات مجازی«، 
می خواستم بگم که یادش بخیر روزهایی که می رفتیم 
کافی نــت، بعــد هــم 10 دقیقــه صبــر می کردیــم تــا 
یاهومســنجرمون بیــاد بــاال. آخــرش هــم می گفتــن 

اینترنت قطعه، فردا بیاین.
* مامانــم داشــت مطلــب »گام به گام با ماســاژ ســر و 
صورت و شکم کودک« رو می خوند و هی می گفت که 
ما چه جوری بزرگ شــدیم، بچه های آینده چه جوری 
بزرگ میشــن! فقط همین مون مونده که بچه هامون 

رو ماساژ بدیم!
* سالم زندگی سالم، اگر میشه برای متولدین هر ماه، 

یک شعر جذاب چاپ کنین.  
نسترن احمدنیا  

* بعد از دیــدن تصویــر پرونــده زندگی ســالم درباره 
غــروب وایبر، باورم نشــد کــه پنــج ســال از اون زمان 

گذشته. پنج سال زمان کمی نیست.
* صفحه ســالمندان روز پنج شنبه، شــبیه عطاری ها 
شــده بود. باالش پر بود از غــالت، آجیــل و ... ، پایین 

هم ادویه جات.
* خــان دایی عزیــزم، تولــدت  گرامی و ممنــون که از 
کودکی یک همبازی برایم بودی و خاطرات زیادی با 

شما دارم.  
سهیل، بچه خواهرت  

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز گوش دادن به یک سخنرانی مذهبی

در آستانه شهادت حضرت زهرا)س(، فایل 
یک ســخنرانی از بزرگانــی همچون مرحوم 
کافی، حجت االسالم فاطمی نیا، دکتر رفیعی، 
شــیخ حســین انصاریان و ... رو از اینترنت 

کنین  و در یک فرصت مناســب، دانلــود 
به تنهایی یــا در کنار 
دیگر اعضای خانواده 
بدین.  گوش 

التماس دعا

قرار و مدار

ما و شما

   چه نوع عکسی به اشتراک می گذارید؟
در کارهای فــرِوردا، مانند اغلــب مطالعاتی 
که در زمینه سنجش ویژگی های شخصیتی 
انجــام شــده اســت، از پرســش نامــه پنــج 
عاملی اســتفاده شده اســت. پنج عاملی که 
این پرســش نامه می ســنجد عبــارت اند از: 
برون گرایی، مســئولیت پذیری، گشــودگی 
و پذیرای تجربیات جدید بودن، ســازگاری 
و توافق جویــی و در نهایــت روان رنجــوری. 
اشــتراک  بــه  عکس هــای  نــوع  بــاره  در 
گذاشــته شــده ، فرِوردا ویژگی های بســیار 
متنوعی از عکس ها را در نظر داشــته است. 
موضوعی کــه می تواند تا حدی روشــن کند 
ویژگی های شخصیتی ما چه ابعاد متنوعی 

از انتخاب های ما را می تواند تحت تاثیر خود 
قرار دهد.

     عکس هایی با ترکیب رنگ های سرد

طبق این بررسی ها افرادی که پذیرای تجربیات 
جدید هســتند، احتمال بیشــتری دارد که از 
عکس هایــی بــا رنگ های ســرد و کمــی تیره 
اســتفاده کننــد، البتــه عکس های ایــن افراد 
دلگیر نیست زیرا عالقه خاصی به عکس هایی با 
غلظت باالی رنگ ها )saturation( دارند. این 
گروه کمتر از چهره افراد در صفحه خود عکس 
می گذارند و عالقه به پست کردن عکس هایی 
از آالت موسیقی بین آن ها قابل توجه است. در 
عکس های این افراد، تصاویری که نشانه های 

لذت بردن در آن ها مشــهود باشد کمتر است 
اما عکس هایی که نشانه هایی از برانگیختگی 
داشته باشد، با احتمال بیشــتری به اشتراک 
گذاشته می شود. اگر کمی روی ویژگی پذیرای 
تجربیات جدید بــودن دقیق شــویم، آن وقت 
می توانیم رابطه بین این ویژگی و این یافته ها را 
حدس بزنیم. به عنوان مثال افرادی که در این 
ویژگی قوی ترند، تنوع تجربه برایشان از لذت 
بردن اهمیت بیشتری دارد، پس اصال عجیب 
نیســت که تمایل شــان به ســمت به اشتراک 
گذاشــتن عکس هایی با محوریت لذت بردن 
نباشــد. از طرفی آن ها کمتر به دنبال دریافت 
تاییــد اطرافیــان هســتند، پس پســت کردن 
عکس هایی با فضای کمی عجیب هم از آن ها 

بعید نیست.

   عکس های ورزشی

اگر در صفحــه ای عکس های ورزشــی زیاد به 
اشــتراک گذاشــته می شــود، می تواند نشانه 
بــاال بــودن نمــره صاحــب صفحــه در مقیاس 
مســئولیت پذیری باشــد. از طرفــی ظاهــرا 
استفاده زیاد از فیلتر Kelvin هم می تواند نشانه 
دیگری از باال بودن مســئولیت پذیری صاحب 
صفحه باشــد. اما چه ارتباطی بین استفاده از 
یک فیلتر و مســئولیت پذیری می تواند وجود 

داشــته باشــد؟ فیلتر Kelvin  فیلتری اســت 
که تــم گرمی به عکــس می دهد. ایــن فیلتر تا 
مدت هــا پرطرفدارترین فیلتر اینســتاگرام به 
ویژه در حوزه مد بود و البته هنوز هم اســتفاده 
از آن متــداول اســت. از طرفــی افــرادی که از 
نظر ویژگی مســئولیت پذیری نمــرات باالیی 
کسب می کنند، به طور معمول توجه زیادی به 
هنجارهای اجتماع دارند. بر این اساس شاید 
بتوان این طور تصور کرد که این فیلتر با توجه به 
استفاده گسترده از آن، به نوعی هنجار در ذهن 
این افراد تبدیل شــده و به همیــن دلیل  اقبال 

بیشتری به آن دارند.

    نمایش وسایل الکترونیک

اگر کسی در صفحه اش از وسایل الکترونیک 
زیاد عکــس می گــذارد، آن طور که فــرِوردا در 
مطالعــه 2018 خــود نشــان داده، می تــوان 
نتیجه گرفت که احتماال او برون گراست. نکته  
دیگر در بــاره عکس های صفحه ایــن افراد، به 
نمایش گذاشــتن مفهــوم »تســلط« در خالل 
عکس هاست. برای القای مفهوم تسلط، یکی 
از کارهایی که انجام می شود، کاهش نور عکس 
اســت؛ کاری کــه باعث می شــود عکس هایی 
که این افراد به اشتراک می گذارند کمی تیره 
باشد. اما بین چنین توصیفاتی از عکس ها با این 
ویژگی چه ارتباطی می تواند وجود داشته باشد. 
افراد برون گرا، تمایل زیــادی به صرف وقت با 
دیگران دارند. شاید یکی از دالیل به اشتراک 
گذاشتن وســایل الکترونیک توسط این افراد 
این باشــد که امروزه این وسایل، نقش مهمی 
در برقــراری رابطــه و شــکل دادن جمع های 
کوچــک و بزرگ دارنــد. نکته  دیگــر مربوط به 
مفهوم تســلط در عکس های این افراد اســت. 
شاید یکی از دالیل تالش این افراد برای نمایش 
چنین تصویری در صفحه خود، تحت تاثیر قرار 
دادن مخاطبان صفحه با کمک نمایش اعتماد 
به نفس خود است. موضوعی که می تواند باعث 
شود تا دنبال کنندگان تمایل بیشتری به تعامل 

با صاحب صفحه پیدا کنند.

   عاشق عکس هایی با محوریت لباس

ویژگی دیگری که در آزمون پنج عاملی سنجیده 
می شود، توافق جویی اســت. زمانی که افراد 
در ایــن ویژگی نمــره باالیی کســب می کنند، 
انتظار می رود که تمایل بیشــتری به همراهی 

با بقیه داشــته باشــند. اما چه ویژگی هایی در 
عکس هــای ایــن گــروه از افــراد بیشــتر دیده 
می شــود؟ طبــق ایــن مطالعــات این گــروه از 
افراد برای به  اشتراک گذاشتن عکس هایی با 
محوریت لباس تمایل بیشتری دارند. البته با 
توجه به اهمیت زیاد مد در حوزه پوشاک و تمایل 
به همراهی بــا دیگــران در این گــروه از افراد، 
این موضوع چندان عجیب به نظر نمی رســد. 
در باره فیلتر، مشخص شده اســت این گروه از 
افراد به طور محسوســی کمتر از دیگران از دو 
فیلتر Crema و Gotham استفاده می کنند. 
البته در نســخه های جدید اینســتاگرام شــما 
کمتر نشانی از فیلتر Gotham می بینید. اما 
به هر صورت هر دوی این فیلترها، به عکس ها 
فضایی کمی تار و کدر می دهند. فضایی که به 
نظر خیلی مطلوب عموم افراد نیست و همین 
موضوع هم شــاید باعث شــده افــرادی که در 
توافق جویی نمره باالیی کسب می کنند، تمایل 

کمتری به استفاده از آن داشته باشند.

    عکس هایی پر از نشانه های لذت بردن

افرادی که در بعد روان رنجوری نمره باالیی 
کسب می کنند با چند ویژگی بیشتر شناخته 
می شــوند؛ آن هــا اضطــراب زیــادی دارند، 
مدیریــت هیجانــات در آن هــا ضعیف اســت 
و احتمــاال از کمبــود اعتمــاد بــه نفــس رنج 
می برند. در عکس های انتخابــی این افراد، 
عکس هایی با مفهوم لذت بردن بیشتر دیده 
می شود، شاید به این دلیل که آن ها دوست 
دارند با توجه به اعتماد به نفس پایین، نقاط 
ضعف خود را بپوشانند. از طرفی آن ها تمایل 
به اســتفاده از عکس هایی با محوریت لباس 
ندارند. شــاید از این نظــر کــه از انتقادهای 
احتمالی گریزان هستند. البته جالب است 
بدانیــد کــه در کنــار دوری از پســت کــردن 
عکس هایــی بــا محوریت لبــاس، ایــن افراد 
عالقه محسوسی به پست کردن عکس هایی 
با محوریت زیورآالت دارند. شاید این موضوع 
با مســئله پاییــن بــودن اعتماد بــه نفس این 
گــروه از افــراد ارتبــاط دارد. هر چنــد برای 
نتیجه گیری نیاز به بررسی بیشتر است. نکته 
آخر در باره این گروه این اســت که این افراد 
از بیــن فیلترهای مختلــف، عالقه خاصی به 
فیلتــر Hudson دارنــد. فیلتــری که فضای 

عکس ها را کمی سرد می کند.

 حتما برای تان جالب است بدانید با کمک عکس هایی که افراد در فضای 
اینستاگرام به اشتراک می گذارند، می توان به ویژگی های شخصیتی آن ها 
پی برد. در این مطلب برای بررسی این رابطه ما نه به دنبال تحلیل های 
بدون پشتوانه بلکه به سراغ برخی مطالعات علمی رفته ایم. یکی از افرادی 
که در این زمینه زیاد کار کرده است، »بروس فرِوردا« از دانشگاه »جانکپینگ« در سوئد 
است. در این مطلب ما به سراغ تعدادی از مقاالت او رفته ایم تا ببینیم از مجموع عکس های 

به اشتراک گذاشته شده یک نفر چه چیزهایی در باره شخصیت او می توانیم بفهمیم.

محوری

نرگس عزیزی |    کارشناس ارشد مشاوره

 شخصیت شنایس
  اب کمک

 اینستاگرام
 عکس هایی که در اینستاگرام 

 به اشتراک می گذاریم چه ویژگی هایی 

 از شخصیت ما را می توانند

 به نمایش بگذارند؟

آنالیز روان شناسانه نقاشی آقا امیر 3 ساله

1- باتوجــه بــه کلیــت ایــن نقاشــی و رنگ های 
استفاده شــده به نظر می رسد که آقا امیر، پسری 
پرانرژی و شــاداب اســت، پدر و مادرش را خیلی 
زیاد دوســت دارد، هوش محیطــی باالیی دارد و 
بسیار پرشــور و پرهیجان و خود مرکزبین است و 

البته کمی هم لجباز اما بسیار باهوش.
2- همان طــور کــه بارها گفته شــده، خورشــید 
مبین نقش مناسب پدر خانواده به شکل مرکزیت 
و محوریت او در نزد کودک است. در این نقاشی، 
خورشید در وسط صفحه دیده می شود که نشان 

دهنده دوست داشتن بسیار زیاد پدر است.

3- اســتفاده از رنــگ آبــی نشــان می دهــد کــه 
مادرش را هم دوســت دارد اما شــاید بــا پدرش، 

احساس صمیمیت بیشتری داشته باشد.
4- کشــیدن گل هایی که در پاییــن صفحه قابل 
رویت هســتند، بــه درجاتــی از شــادابی کودک 
اشــاره دارد. همچنیــن حاکی از مناســب بودن 
ارتباطات بیرونی کودک با محیط پیرامون از نظر 

خودش است.
5- آقا امیر، خــودش را در مرکزیت صفحه و بزرگ 
ترسیم کرده که مبین نیاز به دیده شدن، مورد تایید و 
توجه و تشویق پدر و مادر و اطرفیان قرار گرفتن است. 

مسئله ای که پیام هایی برای والدین اش دارد.

6- برداشــت و قضاوت این کــودک از خودش تا 
حد زیادی منطقی اســت یعنی اعضای بدن خود 
را می شناسد، به طور نســبی از توانمندی هایش 
آگاهــی دارد و نــگاه کاریکاتورگونــه بــه خودش 

ندارد.
7- آدمــک کشــیده شــده در ســمت راســت که 
کوچک هم اســت، شــاید به خاطر وجود برادر یا 
خواهر کوچک تر تــازه به دنیا آمده باشــد و از این 
اتفاق بایــد بفهمیم کــه او نیاز به توجه بیشــتری 

دارد.
8- رنگ زرد و قرمز، ســبز و نارنجی که در گل ها 
نمایان است، مبین نیاز به تایید اجتماعی، نیاز به 
یک حرکت، نیاز به رفتن در بین جمع، مورد تایید 
و توجه  قرار گرفتن است و این که با همه اعضای 
خانواده و عزیزانش در فضای ســبز و شــهر بازی 

حضور داشته باشد.
9- بــه طــور کلــی اســتفاده کمتــر از رنگ های 
مختلف و تنوع پایین آن ها در این نقاشی، نیاز به 
بررسی دارد. البته باید این نکته را در نظر داشته 
باشــیم که ممکن اســت تعداد مدادهایــی که در 
اختیار کودک قرار داده شده، او را به اجبار به این 
سمت ســوق داده اســت اما اگر این گونه نباشد، 
باید توجه داشته باشیم که معمواًل تعداد رنگ های 
استفاده شــده در یک نقاشی در ســنین کودکی  
سطحی از استاندارد تربیتی مناسب را به نمایش 
می گــذارد و این که آیــا او از وضعیــت خودش در 

خانه رضایت دارد یا خیر؟

توصیه هایی به والدین آقا امیر

بــا توجــه بــه نــکات گفتــه شــده دربــاره تحلیــل 
روان شناســانه این نقاشــی، بهتر اســت کمتر از 
انتقاد و ســرزنش در تربیت، آموزش و حتی بازی   
در روابط تان با امیرجان استفاده کنید. همچنین 
مراقب کالم)صدای بلند، داد زدن و ...( باشید، 
نــوع نــگاه شما)چشــم غــره یــا اخــم کــردن( در 
امیرجان بسیار تاثیر منفی می گذارد و در نهایت، 
تنبیه بدنی به هیچ وجه استفاده نشود. همچنین 
از ابراز محبت به کودک مانند در آغوش کشیدن، 
بوسیدن، بازی کردن و هدیه دادن دریغ نورزید. 
او خیلی نیاز بــه تایید، تشــویق و تمجید از طرف 
پــدر و مــادر دارد. فراموش نکنید که مســئولیت 
دادن به کودک در کارهایی که می دانید از عهده 
آن برمی آید به افزایش اعتمادبه نفس و استقالل 

او کمک می کند.

بعضی از ما در مواجهه 
ســخت  مســائل  بــا 
دلیــل  بــه  زندگــی 

نداشــتن مهارت حل مسئله و همچنین 
احساس ناکامی، پرخاشگر می شویم و 
دست به رفتارهایی می زنیم که در لحظه، 

احســاس منفی مــا را کاهــش می دهد 
و باعــث افزایــش هیجــان مثبــت در مــا 
می شود از جمله توجه گرفتن از دیگران، 
تسلیم شدن دیگران در برابر خواست ما 
و ... اما احســاس ناکامــی در دراز مدت 
باعث ایجــاد احســاس افســردگی و در 
نتیجــه افزایــش خشــم و عصبانیــت در 
فرد می شــود که در این صورت جلسات 
روان درمانی)کمــک گرفتــن از روان 
شناس( بسیار ســودمند خواهدبود. در 

ادامه چند توصیه به شما داریم.

 تغییراتــی در ســبک زندگی تان 

ایجاد کنید
آیــا بــه خواســته های خانم تــان در 
زندگی مشترک اهمیت می دهید؟ به 
طور معمول اگر یکی از زوج احساس 
کنــد کــه نیازهــا و خواســته هایش از 
جمله نیاز به محبت و توجه، نیازهای 
زناشــویی، نیاز به اعتمــاد، نیاز مالی 
و ... بــرآورده نمی شــود به احســاس 
خشــم در فرد منجر می شــود. به طور 
معمــول مشــکالت زوج هــا، زمانــی 
اوج مــی گیــرد کــه ســعی مــی کنند 
طرف مقابــل را تغییر دهند. درســت 
اســت کــه خانم تــان عصبانــی مــی 

شــود و حتما برای شــما هــم ناراحت 
کننده اســت اما بــه جای ایــن انتظار 
که همســر من نبایــد عصبانی باشــد 
و باید عــوض شــود)کنترل بیرونی(، 
ســعی کنیــد خودتــان تغییراتــی در 
سبک زندگی تان ایجاد کنید )کنترل 
درونــی(. بــرای مثــال موضوعاتی را 
کــه می دانید باعث خشــم در ایشــان 
می شــود، به گونــه ای مدیریــت کنید 
که از خشــم بیشــتر جلوگیری شود و 
آرامش و صبوری پیشه کنید و شما هم 
مهارت کنترل خشم را در خود تقویت 
کنید چراکه بــا ایجاد تغییــر در خود، 

دیگری هم تغییر می کند.

قضاوت منطقی آقا امیر باهوش درباره خودش
آنالیز روان شناسی نقاشی پسری 3 ساله که نکات جالبی درباره ویژگی های شخصیتی اش دارد

چرا نمی توانم خانم پرخاشگرم را تغییر دهم؟

 

در تفسیر نقاشی کودک باید جنبه های مختلفی از نقاشی را مد نظر قرار داد که عبارت اند از: 
رنگ، محتوا، فضای به کار گرفته شده و خطوط)یا همان اشکال(. آثار هنری کودکان نشان دهنده 
یک دیدگاه از شخصیت خودشان است. نوع نقاشی، یک ارتباط مستقیم با بخش ناخودآگاه دارد 
و حاوی اطالعات روان شناختی زیادی است که عمق روان کودک را می توان از طریق آن احساس 
کرد. در این بین از شما می خواهیم که به هیچ وجه کودک را مجبور به کشیدن یک نقاشی خاص 
نکنید تا تحلیل آن دقیق تر باشد، همچنین اگر او چندین نقاشی کشیده، موردی را برای ما به 
شماره تلگرامی 09354394576 ارسال کنید که به نظرتان خاص تر است و تحلیل آن می تواند 
نکات جدیدتری برای شما داشته باشد. حتما در زمان ارسال نقاشی این عبارت را هم بنویسید: 
»مربوط به قسمت تحلیل روان شناسانه نقاشــی« و عالوه بر نام، سن فرزندتان را هم حتما ذکر 

کنید. امیدوارم هفته بعد، تحلیل نقاشی فرزند شما چاپ شود.

17 سال از شروع زندگی مشترک مان گذشته است. همسرم به 
شدت عصبی و پرخاشگر است. در این سال ها خیلی تالش کردم 
اما نمی دانم چرا نمی توانم خانم پرخاشگرم را تغییر دهم؟ من 45 

ساله هستم. چه کنم؟

دکتر فریده  ناصری |   روان شناس بالینی

هدی معتمدالصنایعی |    روان شناس بالینی

1 با او واضح و شفاف صحبت کنید
به او بگویید که چه کاری می خواهید انجام دهد و به او بیاموزید که چگونه آن 
کار را انجام دهد، به عنوان مثال وقتی از فرزندتان می خواهید اتاقش را مرتب کند، 
طریقه انجام این کار را نیز برای او بازگو کنید: لطفا تخت ات را مرتب کن، لباس های 
کثیف را داخل حمام و لباس های تمیز را در کمد بگذار، اسباب بازی ها را روی قفسه 
و کتاب ها را در جای خود قرار بده و ... . در این صورت کودک می داند از کجا و چطور 
شروع کند. وقتی او نداند که منظور شما چیست، نمی تواند فرمان شما را اجرا کند، 
این موضوع باعث سوءتفاهم شما می شــود و تصور می کنید که او لجبازی می کند و 

حرف گوش نمی کند.
2 به جای فریاد زدن بر سر کودک، اطالعات را در اختیارش قرار دهید 

وقتی اطالعات را در اختیــار کودکان قرار می دهید معموال آن ها خودشــان 
متوجه می شوند چه باید بکنند. بگذارید چند مثال از رفتار اشتباه و صحیح بگویم تا 

موضوع مشخص تر شود.
برخورد اشتباه: اگه یه بار دیگه روی دیوار چیزی بنویسی کتک مفصلی می خوری.

برخورد صحیح: دیوار برای نوشتن نیســت؛ کاغذ برای این است که رویش چیزی 
بنویسی.

برخورد اشتباه: هیچ وقت شده یه بار توی کار خونه به من کمک کنی؟
برخورد صحیح: خیلی خوب می شد اگه میز برای شام آماده می شد.

3 فرزندتان را با دلیل متقاعد کنید
برای اطاعت کودک از قوانین، دلیل آن را با توجه به سن اش توضیح دهید.

کمتر از 6 سال با توضیح معقوالنه|  کودک در این سن دلیل های ساده و قابل لمس را 
می پذیرد. وقت خود را با توضیحات علمی و طوالنی تلف نکنید. مثال: چرا باید اسباب 

بازی هایم را جمع کنم؟ چون ممکن است پای کسی به آن ها گیر کند و بیفتد.
6 تا 12 سال با توضیح معقوالنه و منطقی|  در این سن توانایی به کارگیری منطق در 
کودک رشد کرده و مقررات باید منطقی و محسوس و در عین حال واضح باشد. مثال: 

لباس خیس را داخل کمد نگذار چون کپک یا قارچ در محیط مرطوب رشد می کند.
بزرگ تر از 11سال با توضیح معقوالنه، منطقی و با کارهای دیگری که انجام 
داده اید، هماهنگ باشد| نوجوانان در این سن اغلب به بحث و جدل می پردازند. 
در منطق دیگران و از جمله والدین شــان به دنبال کاستی ها و تناقضات می گردند و 
با قانون مقابله می کنند. مثال: لباس پوشیدن به شیوه جلب توجه کردن، در مدرسه 
ممنوع است چون در مدرسه دانش آموز بر درس متمرکز است نه لباس. لباس پوشیدن 

خودتان هم در شرایط مشابه همین طور باشد.

 3راهکار برای  ارتباط بهتر
 با فرزندان برای انجام کارها

مادرها معموال گله دارند از این که بارها باید یک موضوع را به فرزندشان بگویند تا 
آن کار را انجام دهد. در این مطلب می خواهیم چند راهکار را به مادرهای مهربان 
آموزش دهیم تا بتوانند راحت تر با فرزندشان درباره انجام کارها ارتباط بگیرند.

مارال مرادی |   روزنامه نگار

بانوان

مشاوره 
زوجین



  اگر با فعالیت بدنی خصومتی نداشــته باشید ،  شنبه ها به »سالم باشــک« کم محلی نمی کنید؛ چون 
می دانید که این جا معموال درباره فایده های ورزش می گوییم و حرکت های ورزشــی ســاده را آموزش 

می دهیم. اما برای ورزشکارها چه حرفه ای و چه مبتدی، »باید«ها و توصیه ها کافی نیستند و »نباید«های 
مهمی هم وجود دارد کــه ورزش اصولی و مفید بدون آن ها ممکن نیســت. مثل چــی؟ تمرین بیش ازحد 

)چندبار در روز یا طوالنی مدت( به بدن آســیب  می زند و در دخترها با اختــال در چرخه قاعدگی می تواند 
به فرایند تشکیل استخوان صدمه وارد کند. توقعات غیرمنطقی یکی دیگر از نبایدهای ورزشی است. هدف 

داشتن در ورزش خوب اســت اما تغییرات بدنی معموال از کنترل ما خارج است. بنابراین اگر مثا توقع دارید با 
ورزش کردن ماهیچه های بزرگ تری داشته باشید، باید بدانید این اتفاقی است که بعد از بلوغ رخ می دهد. یا اگر 

ورزش را برای کم کردن وزن انجام می دهید، خیلی مهم است یادتان باشد این فرایند زمان بر است و هر تاشی برای 
سریع تر کردنش می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. غیر از نوع 

و شــدت نرمش ها و حرکات تمرینی که 
راجع به اهمیت شان صحبت کردیم، 

نوع ورزشــی که انتخاب می کنید هم 
مهم اســت. ورزش هــای ســنگین برای 

نوجوانان توصیه نمی شود. مثا وزنه زدن 
یکی از آن کارهایی اســت که بــدِن درحال 

رشد شــما را درمعرض فشــار ناگهانی قرار 
می دهد و مشکات فیزیکی درپی دارد. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری
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تجربه مهندسی با ماکارونی! 

theguardian.com :عکس از

می دانستید ماکارونی لذیذ و محبوب مان، خاصیت هایی غیر از سیرکردن شکم هم دارد؟ 
مهندس ها با ماکارونی سازه هایی مثل پل، ستون و جرثقیل در مقیاس کوچک می سازند که 
بهشان در طرح های واقعی کمک می کند. این کار، غیر از به دردبخور بودن خیلی هم باحال 
و چالشی است. اگر عاشق ساختن  هستید و دروهمســایه »مهندس« صدای تان می کنند، 
مقداری ماکارونی و چســب حرارتی و کاغذی دســت وپا کنید که  کلی کار داریم. قدم اول، 
داشــتن یک طرح خوب اســت. با طرح های ســاده  اینترنتی شــروع کنید. طرح را روی یک 
کاغذ بزرگ بکشید یا چاپ کنید. بعد آن را به شیشه بچسبانید؛ صاف و مرتب و بی چروک. 
حاال ماکارونی ها را بادقت روی خطوط طرح بگذارید طوری کــه خط ها از زیر ماکارونی ها 
دیده  نشوند. بسته به طرح تان باید بسنجید که کجا ماکارونی باریک الزم است و کجا کلفت. 
مثا اگر دارید روی یک پــل کار می کنید، برای قســمت هایی از پل –مثل قوس- که فشــار 
بیشتری روی آن ها وارد می شود ماکارونی غنی شده درنظر بگیرید. بعد، با چسب کاغذی، 
ماکارونی ها را روی طرح بچســبانید. مفصل ها را با چسب حرارتی محکم کنید ولی زیادی 
چسب کاری نکنید که سازه سنگین می شود. چسب  مفصل ها که خشک شد، چسب کاغذی 
را هم بکنید و سازه را از شیشه جدا کنید. با همین روش سمت دیگر پل را هم بسازید و این دو 
قسمت را به هم متصل کنید. راستش را بخواهید کار به همین راحتی که ما گفتیم نیست. 
کلی جزئیات و محاسبه و حواِس جمع الزم دارد که وقتی شروع کنید، خودتان چم وخمش را 
پیدا خواهیدکرد. ما در این مطلب فقط خواستیم توجه تان را به سرگرمی علمی و جالب سازه 
ماکارونی جلب کنیم. کلی فیلم آموزشی توی اینترنت پیدا می شود که برای شروع می تواند 
کمک تان کند. اگر معلم یا رفقای پایه هم دارید، لیِگ ســازه ماکارونی را بهشــان پیشــنهاد 
بدهید. البته این کار نیاز به دورهمی حضوری دارد ولی در  این روزهای کرونا و امتحان، بهتر 
است از راه دور با هم تیمی های ماکارونی دوست تان درارتباط باشید. طراحی، محاسبات و 
ایده های تان را تلفنی و اینترنتی باهم در میان بگذارید و از کار گروهی دورادور لذت ببرید. 

رفقا سالم!
بشتابید که دومین دوره جشنواره ملی نقاشی 

و مجسمه سازی »کمانک« با موضوع »آینده شهر من« 

شروع شده. همه 4 تا 18ساله های عالقه مند به هنر تا پانزدهم 

اسفندماه می تونن آثارشون رو برای این جشنواره بفرستن. چطوری؟ 

کافیه نظر و برداشت خودتون رو درباره موضوع جشنواره نقاشی کنید یا درقالب 

یک مجسمه بسازید و عکسش رو ارسال کنین. این جا اطالعات بیشتر، 
.vcci.ir/kamanak شماره پیامک 2000999نوشته شده؛

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000  

»نباید«های ورزشی برای نوجوانان 

دوستانه!

bestlifeonline.com :منبع

شــنبه هااین جــا بــا هــم 
زبــان تمریــن مــی کنیم . 
بــه مــا بگوییدیــاد گرفتن 
چــه چیزهایــی در زبــان 
تــان  بــرای  انگلیســی 
 سخت است تا راه آسان تر
 کردنش را با هم پیدا کنیم .

فاطمه قاسمی |  مترجم

   

مثال:

 He   told    some    fascinating    tales   
  about   the    unicorn   horses.

ترجمه :  او داستان جالبی درباره اسب های 
تک شاخ تعریف کرد.  

مثال:

Horses   use   their   tails   to   keep   away   biting   insects. 

    ترجمه :   اسب ها از دم خود برای دورکردن حشرات 

گزنده  استفاده می کنند.

    فلفل قاتل
تصورتــان از تندترین فلفل جهان چیســت؟ فکر 
می کنید بعد از خوردن تندترین فلفل، چند پارچ 
آب الزم اســت تا آتش تان خاموش شــود؟ »نفس 
اژدها« تندترین فلفل تولیدشده در جهان است که 
می تواند آدم را فورا بکشد. خوردن تنها یک عدد 
از این فلفــل، می تواند نوعی واکنش شــیمیایی 
در بدن انسان ایجاد کند، مســیرهای تنفسی را 

مســدود کند و باعث مرگ شــود. خب اصا چرا چنین فلفلی باید پرورش داده شود؟ از آن جایی 
که هیچ ماجراجویی جرئت تســت کردن آن را ندارد، »نفس اژدها« بــرای مصرف خوراکی تولید 
نمی شــود بلکه مصرف دارویی دارد. این فلفل به دلیل قدرت بــاالی بی حس کنندگی اش، طی 

فرایندی به ماده بی حس کننده تبدیل می شود.

  ساکت ترین اتاق جهان
هیچ کدام مــا تصوری از ســکوت مطلــق نداریم. 
حتــی در آرام تریــن زمــان روز هــم صداهایــی 
برای شــنیدن وجــود دارنــد اما در دفتــر مرکزی 
مایکروســافت، اتاقی ســاخته شده اســت که در 
آن می شــود ســکوت مطلق را تجربه کرد. میزان 
نویــز ایــن اتــاق 20.35- دی بی ای )مقیاســی 

برای اندازه گیری شدت صدا و پاسخ شنوایی انسان( است یعنی 20دسی  بل زیر آستانه شنوایی 
انسان. بیشتر کسانی که وارد این اتاق شده اند، تجربه  نبود صدا را »کرکننده« توصیف کرده اند؛ 
چیزی شبیه احســاس پر بودن گوش. درنتیجه پایین بودن نویز در این اتاق، ضعیف ترین صداها 
در آن شنیده می شود؛  مثا شــما می توانید صدای حرکت گرد ن تان را موقع چرخاندن سرتان و 

صدای نفس کشیدن تان را بشنوید. این اتاق برای تست محصوالت فناورانه ، ساخته شده است.

   اجتماع عظیم باکتری ها
حتمــا شــنیده اید کــه همــه باکتری هــا مضــر 
نیســتند. بعضی از این موجودات خیلی ریز که 
در همه جای جهــان و حتی در بــدن ما زندگی 
می کننــد، بــرای ســامتی مــا مفید هســتند و 
در طبیعت هــم کارهای به دردبخوری ازشــان 
برمی آیــد. مثــا ســطح نیتــروژن در خــاک را 
مدیریت می کنند و فرایند هــای مختلف تجزیه 

را در زمین انجام می دهند. در روده ما به دادمان می رسند تا مسمومیت غذایی، کار دست مان 
ندهد و کلی فایده دیگر. امــا چیزی که دربــاره باکتری ها نمی دانیم، جمعیــت عجیب وغریب 
آن هاست؛ دانشمندان تخمین زده اند حدود چهار کوادریلیون کوادریلیون باکتری روی زمین 
وجود دارد. اگر دفعه اول است که »کوادریلیون« را می شنوید، دانســتن این ترتیب کمک تان 

می کند بزرگی اش را بفهمید؛ میلیون، بیلیون، تریلیون و کوادریلیون.

tale (/teɪl/)                
داستان

tail (/teɪl/)             
ُدم، دنباله

کالس زبان

الهه توانا | روزنامه نگار   
جهان، پر از شگفتی است! این هم از آن جمله های کلی هزاربار تکرارشده 

بدیهی روی اعصاب است ولی ناچاریم قبول کنیم که حقیقتی در آن نهفته 

اســت. در اطالعات عمومی این هفته به ســراغ ســه ســوژه شــگفت انگیز 

می رویم؛ یک فلفل چقدر می تواند تند باشد؟ گوش انسان، می تواند سکوت 

را تحمل کند؟ چند باکتری در جهان وجود دارد؟

 دانستنی های 
تندوتیز 

شبیه ولی متفاوت! 

زندگی در فضا چه تاثیری روی بدن انسان دارد؟

توهم و خطای حسی

فلش های نوری در چشم ظاهر 

می شود و به نظر می رسد که 

موجوداتی دور سر درحال 

حرکت اند.

سنگ کلیه

افزایش سطح کلسیم در فضا، 

فضانوردان را مستعد ابتال به 

بیماری سنگ کلیه می کند.

مشکل در ایستادن

کاهش تراکم عضالت استخوان و 

ماهیچه در بدن فضانوردان، شبیه 

بیماری پوکی استخوان روی 

زمین است.

سرطان

قرارگرفتن درمعرض تشعشعات 

فضایی می تواند  باعث سرطان و 

آسیب به سیستم عصبی مرکزی 

شود.

آسیب پذیری بینایی

کاهش نیروی جاذبه در فضا گاهی 

سندروم عصبی چشمی را درپی 

دارد. این عارضه باعث اختالل در 

بینایی و تورم عصب بینایی 

می شود.

درگیری بین فردی

ساعت کار طوالنی و خستگی، گاهی 

به درگیری های لفظی بین اعضای 

داخل سفینه و کادر مدیریت 

منجر می شود.

سندروم صورت پفی

بدون جاذبه، مایعات بدن به سمت باال 

حرکت می کنند، برای  همین صورت 

 فضانوردان متورم 

به نظر می رسد.

تغییر شکل قلب

قلب به دلیل کاهش تراکم 

ماهیچه اش در جاذبه صفِر فضا، 

کروی تر می شود.

کاهش تراکم استخوان ها و 

بافت عضالنی

چون جاذبه وجود ندارد، بدن برای 

انجام کارهای معمول   نیرویی 

صرف نمی کند.برای همین 

فضانوردان باید ورزش 

کنند. 

کاهش عملکرد شناختی

عملکردهایی مثل توجه، تمرکز و 

مدیریت حل مسئله فضانوردان 

تاحدی کاهش می یابد.

اطالعات عمومی 

اینفوگرافی

treated.com :منبع
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ساعی: چه کسی دیده 
به بابایی سيلی زدم؟

جنجال سيل� المپين پرافتخار به صورت دبير ت�واندو

پایان قهر یحيی و قوت گرفتن برکنارى رسول پناه!
گل  محمد,: قصد دخالت در 'ار وز&ر ورزش را نداشتم

معاهده مالیاتى، بالى جان پرسپولیسمعاهده مالیاتى، بالى جان پرسپولیس
تهدید سرخ ها از سوى وکیل برانکو به شکایت جدید 
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در ادامه هفتــه �ازدهم ليگ برتر د�روز ٣ د�دار 
در اصفهــان، تهــران و ارا� برگزار شــد. البته 
�) د�دار معوقه هم همزمــان با ا�ن ٣ باز" در 
قائمشهر بين تيم ها" نساج* و ماشين ساز" 
از هفته نهم برگزار شــد. از ٤ د�دار برگزار شده 
٢ بــاز" با تســاو" به پا�ان رســيد و در ٢ د�دار  
د�گــر �) تيــم اصفهانــ* برنده شــد و د�گر" 
بازنده. ســپاهان در اصفهان ميزبان پي6ان بود 
و با نتيجه ٢-�) ميهمانش را ش6ست داد و با 
رســيدن به امتياز ١٩ به رده سوم جدول صعود 
Bــرد و به خاطــر تفاضل گل Bمتر از اســتقالل 

پا�ين تر از ا�ن تيم قرار گرفت.  

تابلو نتا&ج 
 سپاهان ٢-پي6ان �)

گل هــا:   رفيعــ* ١٩ و   شــهباززاده ٧٤ بــرا" 
سپاهان؛ آرش قادر" ٦٥-پنالت* برا" پي6ان 

 سا�پا ٢-ذوب آهن �) 
گل هــا: فر�برز گرامــ* ٦٠ و اميرعل* صادق* 
٩٥ برا" سا�پا؛ وحيد محمدزاده ٨٩ - پنالت* 

برا" ذوب آهن 
 آلومينيوم ارا� صفر-گل گهرسيرجان صفر 

 نساج* مازندران �)-ماشين ساز" �) 
گل هــا: ميــالد Bمندانــ* ٤٢ برا" نســاج*؛ 

اتاب) زارع* ٤ برا" ماشين ساز" 

سپاهان به امتياز و همسایگی استقالل رسيد 

مهد" قا�د"، ســتاره جوان و بوشــهر" تيم فوتبال استقالل با گل* 
Bــه در وقت ها" اضافــه و پا�ان* درب* ٩٤ مقابل پرســپوليس به ثمر 
رســاند، توانســت تيمش را از ش6ســت نجــات دهد. ا�ــن باز�6ن Bه 
پس از ٢ فصل پرحاشــيه در اســتقالل از سال گذشــته با تغيير رفتار 
به �) ســتاره تبد�ل شــد، ا�ــن فصل هــم هنرنما�* ها�ــش را ادامه 
داد و توانســت �) ســتاره واقعــ* برا" اســتقالل باشــد. قا�د" Bه 
پنجميــن ســال حضــورش در اســتقالل را ســپر" م* Bند، بــا پا�ان 

فصل قراردادش به اتمام م* رســد. مهاجم بوشهر" استقالل با چند 
پيشــنهاد خارج* روبه رو شده Bه برخ* از آن ها مبالغ چشمگير" را 
پيشــنهاد داده اند. �6* از ا�ن تيم ها Bه از Bشــورها" حاشــيه خليج 
فارس اســت، در ابتــدا" فصل خواهان قا�د" شــد اما پيشــنهادش 
مخالفت باشــگاه استقالل را به دنبال داشت. به غير از ا�ن تيم، چند 
پيشــنهاد د�گر نيز بــه قا�د" رســيده و احتمال دارد ا�ــن باز�6ن در 

پا�ان فصل تصميم به جدا�* بگيرد.

 چند پيشنهاد خارجی براى ستاره استقالل

انتقاد فکرى از هيئت مدیره 
و واکنش به جدایی ميليچ

 چند پيشنهاد خارجی 
براى ستاره استقالل

سپاهان هم امتياز و 
همسایه استقالل شد 

سعيد آقایی بهترین 
مدافع چپ آسيا ٢٠٢٠ 

نيمار آب� ها پا&ان فصل جدا م� شود؟ در ادامه هفته &ازدهم ليگ برتر 
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اردوى تيم ملی دوچرخه سوارى در تسخير 
خراسانی ها 

اردو� تيــم ملــ� ســرعت جوانــان و بزرگســاالن بــا حضــور ٧ 
 �دوچرخه ســوار خراســان� در تهــران برگــزار م� شــود. اردو
و  جوانــان  ســرعت   �دوچرخه ســوار ملــ�  تيــم  تدار%اتــ� 
بزرگساالن به منظور آماده ساز� حضور در مسابقات قهرمان� 
آســيا ٢٠٢١ قزاقســتان از تار6ــخ ٦ تــا ١٦ بهمــن در %مــپ 
تيم ها� مل� مجموعه ورزش� آزاد� تهران برگزار م� شود. در 
بخش بزرگســاالن محمد دانشور، احمد نصرآباد�، ابوالفضل 
امين الرعا6ا، سينا غالم� و معين ســعيد، ٥ ر%ابزن خراسان� 
از مجمــوع ١٠ نفــر دعوت شــده و در بخش جوانــان بانوان نيز 
ليال حيــدر� و L6تا غالمرضا6ــ�، ٢ ر%ابــزن از مجموع ٤ نفر 
دعوت شده به ا6ن اردو هستند. ا6ن در حال� است %ه در بخش 
آقا6ان بزرگســاالن و جوانان بانوان ر%ابزنان استان ٥٠درصد 
سهميه ها را به خود اختصاص داده اند. همچنين عارفه او6س�، 
داور و مرب� مشــهد� نيز به سرپرســت تيم مل� جوانان بانوان 

معرف� شده است.

تجليل شهردار از پيشکسوت دووميدانی 
شهردار مشهد از پيشLســوت دووميدان� ا6ران د6دار و تجليل 
%ــرد. محمدرضا %الئ� با حضور در منزل عل� باغبان باشــ�، 
قهرمــان مســابقات دووميدانــ� %ه دارنــده ده ها مــدال طال، 
نقره و برنز مســابقات مل� و بين الملل� است، حضور پيدا %رد 
و از تالش هــا� او در برافراشــتن پرچــم پرافتخــار %شــورمان 
تقد6ر %ــرد. در ا6ن د6دار المان 6ادبود� از ســو� فدراســيون 
دووميدان� %شور با دستان عل� باغبان باش� به شهردار مشهد 
اهدا شــد. ا6ــن در حال� اســت %ــه باغبان باشــ� از قهرمانان 
ارزشــمند دووميدان� %شــورمان اســت %ه تا%نون در شــان و 

اعتبار ا6ن پيشLسوت تقد6ر و تجليل به عمل نيامده است.
 

پيروزى پرگل بانوان فوتساليست
بانوان فوتساليســت خراســان� ليگ برتر فوتســال %شــور را با 
پيروز� پرگل آغاز %ردند. هفته نخســت رقابت ها� ليگ برتر 
فوتســال %شــور د6ــروز در شــهرها� مختلY پيگير� شــد %ه 
نما6نده اســتان در اوليــن باز� خود تيم ميهمــان را با ١٠ گل 
بدرقه %رد. ا6ن د6دار %ه در ســالن شهيدبهشت� مشهد انجام 
شده، شــاگردان فاطمه شــرY6 گام اول مســابقات را قاطعانه 
برداشــتند و از هميــن ابتــدا� %ار خــود را بــه عنــوان مدعــ� 
معرف� %ردند. ا6ن مســابقه با نتيجه ١٠-صفر به پا6ان رسيد. 
فاطمه ارژنگ�، سارا شيربيگ�، فاطمه حسين�(گل٦) و مر6م 
ســليمان پور(٢گل) گل ها� نما6نده فوتســال استان را به ثمر 

رساندند.

به ميزبان مشهد برگزار شد
 تدوین آیين نامه هاى مسابقات ورزشی کالن شهرها

ورزشــ�  مســابقات  آ6ين نامــه  تدو6ــن  و  بررســ�  نشســت 
%الن شــهرها� %شــور ســال ١٤٠٠ با حضور مد6ران تربيت 
 بدنــ� شــهردار� ها بــه ميزبان� مشــهد برگــزار شــد. مد6ران 
ورزشــ� %الن  شــهرها� تهران، اروميــه، بندرعبــاس، ارا`، 
شيراز، همدان، اصفهان و مشهد در ا6ن نشست حضور داشتند. 
در ا6ن جلســه شــيوه برگزار� مســابقات رشــته ها� ورزشــ� 
شــر%ت %ننده در ٢ بخش آقا6ان و بانــوان و مباحث انضباط� 
 �مورد بررســ� قرار گرفت. هر ســاله مســابقات %الن شهرها
%شــور با حضور تيم ها� ورزشــ� در رشــته ها� مصوب تقو6م 

ورزش� به ميزبان� تمام� %الن شهر ها برگزار م� شود.  

رقابت هــا� ليگ برتر فوتســال %شــورمان هفته ششــم را هم پشــت ســر 
گذاشــت و همــه تيم ها� هر ٢ گروه با حضــور مقتدرانه مقابل حر6فان به 
 �دنبال حفظ جا6گاه خود در جدول رده بند� هســتند. بازL6نان مشهد
هــم امســال در تيم هــا� مختلY تقســيم شــده اند و هــر %دام بــه دنبال 
افتخارآفر6ن� هســتند. L6ــ� از ا6ن بازL6نان تا به ا6نجا� %ار توانســته با 
درخشش خود آقا� گل� را از آن خود %ند. همان بازL6ن چپ پا� فوتسال 
%شــورمان %ه در g6 دهه اخير افتخارات ز6اد� را به ارمغان آورده است. 
فوتساليست� ب� حاشيه %ه در انتخاب تيم ها6ش ا6ن نLته را مد نظر دارد. 
قدرت بهادر� سال ها� ز6اد� در فوتسال حضور داشته و امسال شاگرد 
وحيد شمســا�6 در گيت� پسند اســت و تا%نون هم ٩ گل برا� تيمش به 
ثمر رســانده و از همين ابتدا� %ار برا� آقا� گل� ا6ن فصل از مســابقات 
خيز برداشــته. هرچند خودش بيشــتر تما6ل دارد در %ار گروه� شر%ت 
%نــد و نتيجه تيم� برا6ش مهمتر از آقا� گل� اســت. امــا ا6ن ظرفيت در 
قدرت بهادر� وجود دارد %ه بتواند در زمره برتر6ن گلزنان قرار گيرد. ا6ن 
فوتساليست تا%نون در خيل� از تيم ها حضور داشته و حت� چند سال� هم 
لژ6ونر بوده اما بيشتر6ن حضورش در تيم فرش آرا� مشهد بوده %ه امسال 
از تيم شــهرش جدا شده و قرار اســت با گيت� پسند به قهرمان� ليگ برتر 
 �برسد. به ا6ن بهانه گفت وگو�6 با ا6ن بازL6ن چپ پا %ه نيم نگاه� به آقا

گل� دارد، داشتيم %ه در ادامه تقد6م م� شود.
 انتظارات باال 

قدرت بهادر� در گذشته هم سابقه باز� در شهر اصفهان را داشته و با نوع 
باز� تيم ها آشــنا�6 دارد. اما امسال به تيم� پيوسته %ه از نظر امLانات، 
باشــگاه� حرفه ا� اســت و هميشــه به دنبال ا6ن اســت %ه جزو بهتر6ن 
تيم هــا باشــد. گيت� پســند در فصــل پيش رو بــا به خدمــت گرفتن وحيد 
شمسا�6 به دنبال قهرمان� در ليگ برتر است %ه تا%نون هم صدرنشين� 
گــروه اول را از آن خــود %ــرده. بهــادر� در ا6ــن بــاره م� گو6د: «باشــگاه 
گيت� پسند از روز� %ه وارد فوتسال شده به دنبال قهرمان� است. بهتر6ن 
 �امLانات را در اختيار بازL6نان قرار م� دهد و به نوع� باشــگاه� حرفه ا
قلمداد م� شــود. از لحاظ تيمدار� شــرا6ط خوب� دارد. قبل از پيوستن 
بــه ا6ــن تيم حرف ها و ســخنان� عليه باشــگاه م� شــنيدم امــا از وقت� به 
ا6ن تيم پيوســتم نظرم تغيير %رد و خدا را شــLر االن شرا6ط خيل� خوب� 
دار6م.» و� درباره شرا6ط تيم گيت� پسند و ا6ن %ه آ6ا امسال قهرمان ليگ 
م� شود، افزود: «امسال به خاطر شرا6ط %رونا، چند ماه از فضا� تمر6ن و 
مسابقه دور بود6م. برا� همين باز� هفته ها� اول مسابقات ز6اد جالب و 
رضا6ت بخش نبود و تيم ها هماهنگ نبودند. اما از هفته سوم به بعد شرا6ط 
تيم ها تغيير %رد و نتا6ج خوب� هم %سب %ردند. توقع همه در اصفهان هم 
باالســت و انتظار قهرمان� از گيت� پسند دارند. االن هم صدرنشين گروه 
خودمان هســتيم و ا6ن %ار را برا� ما ســخت تر م� %نــد. برا� همين هر 

باز� حLم فينال را دارد و با6د بهتر در ميدان ظاهر شو6م.»
  اولو�ت موفقيت تيم

ا6ن بازL6ن مشــهد� تا پا6ان هفته ششم مســابقات توانسته ٩ گل به ثمر 
برســاند و تا االن جزو آقا� گل مسابقات اســت و اگر همين روند را دنبال 
%ند چه بســا در پا6ان فصل بتواند به آقا� گل� هم دســت پيدا %ند. او در 
ا6ــن باره گفت: «خدا را شــLر در ٥ باز� %ه انجام داد6ــم در %ار گروه� و 
 �انفــراد� خوب ظاهر شــد6م و توانســتم ٩ گل بــه ثمر برســانم. اما فرد
نيستم %ه اولو6ت اولم آقا� گل� در مسابقات باشد. زمان ها�6 %ه در تيم 
فرش آرا� مشــهد بودم خيل� راحت م� توانســتم به آقا� گل� برســم اما 
در درجه اول ترجيح م� دهم %ه تيم نتيجه بگيرد. بيشتر دنبال قهرمان� 
تيم خودم هســتم. حاال در %نار موفقيت تيم به آقا� گل� هم دســت پيدا 
 �%نم، خوشحال %ننده است. تالشــم را م� %نم %ه موفقيت ها� بيشتر
به دســت بياورم.» بهادر� در ادامه سخنان خود به سطح باز� ها� ليگ 
برتر فوتسال اشاره م� %ند: «چند سال� است مسابقات ليگ برتر فوتسال 
ا6ران خيل� ســخت تر شده و باز� ها قابل پيش بين� نيست. شا6د تا چند 
ســال قبل اگر مقابل تيــم قو� باز� داشــتيم، از همان قبــل باز� خيال 
باخت در ســر داشــتيم. اما االن ا6ن گونه نيســت و تيم ها� قعر جدول هم 
مدع� هستند و مقابل هر تيم� زهردار ظاهر م� شوند. ا6ن نشان دهنده 
ســطح باال� فوتسال ا6ران است %ه پيشرفت خوب� تا%نون داشته است. 
همه تيم ها از بازL6نان مل� پوش اســتفاده م� %ننــد. حاال در ا6ن بين هر 
تيم� %ه از تجربه بيشــتر برخوردار باشد، بهتر م� تواند به موفقيت دست 

پيدا %نــد.» و� همچنين درباره باز� ها� تيم شــهرش 6عن� فرش آرا %ه 
 �تا%نون نتا6ج خوب� هم %سب %رده، خاطرنشان م� %ند: «تيم فرش آرا
مشــهد تا ا6نجا� ليگ خيل� خوب ظاهر شده چرا%ه مرتضا�6 سرمرب� 
تيم خيل� خوب م� تواند با بازL6نــان جوان %ار %ند و از جوانان به خوب� 
در مسابقات استفاده %ند %ه تا االن هم خوب نتيجه گرفتند. اما در مرحله 
بعد� مســابقات خيل� سخت تر م� شود و هميشــه باز� ها� فرش آرا را 

دنبال م� %نم.»
 خداحافظ ن#ردم!

قدرت بهادر� ســال گذشــته در تيم مل� فوتسال با حاشــيه ها�6 روبه رو 
بــود و به نوعــ� مدت� از تيم ملــ� فاصله گرفت %ه خيل� هــا عنوان %رده 
بودنــد ا6ن بازL6ن خداحافظ� %رده اما خودش ا6ن مســئله را رد م� %ند 
و م� گو6ــد: «هيچ وقت از تيم مل� خداحافظــ� نLردم. در g6 تورنمنت� 
%ــه تيم مل� فوتســال ا6ــران قرار بــود حضور پيــدا %ند، ترجيــح دادم در 
خدمت تيم مل� نباشــم. شــا6د خيل� ها ا6ن مســئله را جور د6گر تفســير 
%ردند. البته g6 صحبت ها�6 از سو� سرمرب� تيم مل� مطرح شده بود 
%ه باعث ناراحت� من شــد چرا%ه توقع نداشــتم سرمرب� تيم مل� درباره 
بازL6ن چپ پا� تيمش جور� د6گر صحبت %ند. البته شا6د منظورش در 
مصاحبه چيز د6گر� بود ول� تصميم گرفتم مدت� از تيم مل� دور باشــم. 

حاال هم هر موقع نياز باشد به تيم مل� برم� گردم.» 

چپ پاى مشهدى در انتظار آقاى گلی 
گفت وگویى با فوتسالیستى که با 9 گل در راس گلزنان لیگ برتر قرار دارد اخبار خراسان

على ترابى

 �سرپرست هيئت جودو� خراسان رضو� در گردهما�6 و هم اند6ش� روسا
هيئت ها� جودو شهرســتان ها و مسئوالن %ميته ها� اســتان بر لزوم جد6ت 
مسئوالن و دســت اندر%اران ا6ن رشته در شــهرها� مختلY برا� سامانده� 
 �مناســب، شناسا�6 و پرورش اســتعدادها� فراوان مناطق شــهر� و روستا
اســتان جودوخيز خراســان رضو� و %مg به تقو6ت جودو %شــور تا%يد %رد. 
محمدصابر گرا6ل� افزود: «ا6ن جلسه با هدف هم اند6ش�، هم افزا�6 و آشنا�6 

دســت اندر%اران ا6ن رشته ورزش� با مشLالت، مسائل، ظرفيت ها، %مبود ها 
و پتانســيل ها� نهان و آشــLار در شــهرها� مختلY برنامه ر6ز� شده است.» 
و� بــا تا%يد بر لــزوم تالش مســئوالن و دســت اندر%اران ا6ن رشــته رزم� در 
شــهرها� مختلY بيان %رد: «جودو%اران مستعد ز6اد� در استان هستند %ه 
قطعا سامانده� مناســب، شناسا�6 و پرورش اســتعدادها� فراوان شهرها و 
روســتاها� استان %مg شا6ان� به قهرمان پرور� و تقو6ت جودو� استان و به 

تبع آن %شــور خواهد %رد.» و� تصر6ح %رد: «ا6ــن اقدام جد6ت همه مد6ران، 
مربيــان و جــودو%اران فعــال و عالقه منــد شــهرها� مختلY را م� طلبــد تا با 
بهره گيــر� از ظرفيت ها� %ميته ها� تخصص� و تــوان تعامل� هيئت با اداره 
 �%ل ورزش وجوانان و فدراسيون جودو� %شور و سامانده� و تدو6ن برنامه ها
آموزش� در حوزه مربيگر�، داور� و قهرمان پرور� جودو در شهرها� سرشار 

از استعداد خراسان رضو� ترتيب داده شده است.

تقویت استعدادیابى جودو در شهرستان ها  روسا( هيئت ها( جودو( استان تا&يد شد�در گردهما
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اعالم آمادگی قاسمی و رحيمی براى المپيک
�ميل قاسم� و حسن رحيم�، �شت� گيران نامدار �شورمان 
بــرا) حضــور در المپيــ$ ٢٠٢١ تو�يو ابــراز تما�ــل �ردند. 
�ميل قاســم�، قهرمان و نا�ب قهرمان المپي$ و دارنده مدال 
نقره رقابت ها) جهان� �شــت� آزاد ا�ن روزها تمر�نات خود را 
از ســر گرفته و گو�ا هوا) حضور در باز) ها) المپي$ ٢٠٢١ 
را در ســر دارد. قاســم� در پاســخ به ا�ن �ه آ�ا بــرا) حضور در 
المپي$ آماده م� شــود، گفت: «اگر نياز باشــد مم:ن است هر 
اتفاق� بيفتد.» حســن رحيم�، قهرمان و نا�ب قهرمان �شــت� 
آزاد جهــان و عنــوان دار المپيــ$ هــم گفــت: «وقتــ� انگيزه و 
انرژ) �ميل را د�دم من هم بسيار روحيه گرفتم و برا) �شت� 
گرفتن و مســابقه دادن با انگيزه شــدم اما با�د د�د در آ�نده چه 
اتفاقــ� رخ م� دهــد و شــرا�ط چگونه اســت. اميدوارم شــاهد 

خبرها) خوب� باشيم.»

درمان شمشيرباز المپيکی در دستور کار قرار گرفت
غالمرضا نوروز)، رئيس فدراسيون پزش:� از اردو) تيم مل� 
شمشيرباز) اسلحه سابر �ه برا) حضور در باز) ها) المپي$ 
تو�يو آماده م� شود، بازد�د �رد. در جر�ان ا�ن بازد�د نوروز) 
با توجه به آسيب د�دگ� مجتب� عابد�ن� از ناحيه �تO، ضمن 
بررســ� مدارR پزشــ:� ا�ــن مل� پــوش شمشــيرباز) گفت: 
«�ميته درمان فدراســيون پزش:�-ورزشــ� به جد درمان ا�ن 
ورزشــ:ار المپي:ــ� را پيگيــر) خواهد �ــرد و در ا�ن راســتا با 
تشــ:يل �ميســيون پزشــ:� و اســتفاده از نظرات متخصصان 
بهتر�ــن پروت:ل درمان� بــرا) عابد�ن� در نظــر گرفته خواهد 
شــد. با توجــه به ا�ن �ــه مجتبــ� عابد�ن� از بخت ها) �ســب 
مــدال برا) �اروان ورزشــ� �شــورمان در باز) هــا) المپي$ 
تو�يوســت از هيــچ �م:� برا) بهبــود) �امل ا�ن ورزشــ:ار 

در�غ نخواهيم �رد.»

درخواست براى تجدیدنظر اعزام شناگران به توکيو
محمدحســين اقبالــ�، رئيــس انجمن پاراشــنا از درخواســت 
تجد�دنظــر برا) اعزام شــناگران بــه تو�يو خبر داد و به ا�ســنا 
گفــت: «هرچند سياســت �ميته ملــ� پارالمپي$ بــرا) اعزام 
ورزشــ:اران بــه تو�يــو بــر مبنا) مــدال آور) اســت و شــنا در 
ا�ن سياســت قــرار نم� گيــرد امــا در نامه نگار) با فدراســيون 
جانبازان و معلوالن از آن ها درخواســت �رد�ــم �ه برا) ا�جاد  
 ��انگيزه شناگران و افزا�ش تعداد مدال ها) خود در پاراآسيا
چيــن از �ميتــه ملــ� پارالمپيــ$ درخواســت تجد�دنظــر در 
سياســت خود برا) اعزام حداقل ٢ شناگر به پارالمپي$ تو�يو 
را داشــته باشــند. در باز) هــا) پاراآســيا�� جا�ارتا تيم شــنا 
موفق به �ســب ٦ مدال شــد، قطعا با ســرما�ه گذار) رو) ا�ن 
رشــته و افزا�ش انگيزه ورزشــ:اران ما م� توانيم ا�ن تعداد را تا 

٨ مدال ارتقا دهيم.» 

اخبار

سارا اصالنى

از جنجال سيلی المپين پرافتخار به صورت دبير تا رد  پاى مغرضان براى حذفش از فدراسيون تکواندو

ماجرا) ســيل� زدن هــاد) ســاع�، پرافتخارتر�ن 
 ،��المپيــن تار�ــخ ا�ران بــه صــورت مصطفــ� بابا
دبيــر ســازمان ليگ فدراســيون ت:واندو ســوژه داغ 
خبر) ا�ــن روزهاســت؛ اتفاق� �ه البته ســاع� آن 
را ت:ذ�ب م� �ند. ماجرا از ســالن رقابت ها) ليگ 
برتــر ت:وانــدو آغــاز شــد؛ آن هــم درســت زمان� �ه 
ســيدمحمد پوالدگر، رئيس فدراســيون وارد سالن 
مســابقات م� شــود و دبيــر ســازمان ليــگ ضمــن 
خوشــامدگو�� به او پشــت مي:روفن اعالم م� �ند 
�ه هاد) ســاع� هم در ســالن مسابقه حضور دارد. 
ا�ن اعالم اما با وا�نش تند ســاع� مواجه م� شود تا 
جا�� �ه برخ� مدع� شــدند دارنده ٢ مدال طال و 
�$ مــدال برنز المپي$ به ســو) بابا�� رفته و چند 

سيل� به صورتش زده! 
 از نام من سوءاستفاده م� �نند!

بــرا) جو�ــا شــدن صحــت و ســقم ماجرا با ســاع� 
تماس گرفتيم. او در مصاحبه با خراسان از مدعيان 
خواســت برا) ادعا) خود سند رو �نند. مد�ر فن� 
تيم هــا) ملــ� �ــه در ليگ برتر بــه عنوان مشــاور و 
مد�ر فنــ� ٢ تيم فعاليت م� �ند در شــرح ماجرا به 
خراســان م� گو�ــد: «ببينيد من هميشــه در ســالن 
مســابقات رو) ســ:و م� نشــينم و بــه جا�ــگاه و�ژه 
نمــ�  روم. به هميــن دليل هــم انتظار ندارم �ســ� 
نــام مرا بــه عنوان �:ــ� از حاضران در ســالن اعالم 
�ند. ١٠ بار به ا�ن ها گفته ام دوســت ندارم اسم مرا 
اعالم �نيد. علتش هم ا�ن است �ه ا�ن ها هر جا �ه 
دلشان م� خواهد از اسم من سوء استفاده م� �نند 
و هر جا هم �ه دلشان م� خواهد به من ب� احترام� 
م� �ننــد. هفته گذشــته من از ســاعت ٨ در ســالن 
مســابقات بــودم. نزد�$ ظهر بود �ــه آقا) پوالدگر 
وارد ســالن شد. ما نزد�$ به ٤٠ دقيقه با هم حرف 
زد�ــم �ه به �$ بــاره نام مرا در ســالن اعالم �ردند. 
در صورتــ� �ــه مــن از ســاعت ٨ در ســالن بــودم. 
ســاعت ١٣ بعدازظهر چرا اسم مرا اعالم م� �نند و 
م� گو�ند من در ســالن حضور دارم؟ اگر قرار است 
نامــ� هم اعالم شــود، همــان موقع �ه آمــدم اعالم 
�ننــد. به پوالدگر گوشــزد �ردم �ــه ا�ن ها در حال 

شيطنت هستند اما او گفت تو حساس شده ا).»
 بابا�� را باز� م� دهند

ساع� با تا�يد بر ا�ن �ه پيش تر از بابا�� خواسته بود 
نامش در ســالن مسابقات اعالم نشود، حرف ها�ش 
را ا�نطــور ادامه م� دهد: «همان روز جلو) پوالدگر 

و فرهاد�ان از ا�ن دوســت عز�ز خواهش �ردم اســم 
 ��مــرا در ســالن نگو�ــد. ســال گذشــته هــم از بابا
خواســتم ا�ن �ار را ن:ند و وارد باز) د�گران نشود. 
متاســفانه او گوش نم�  �ند چون �م ســن و ســال و 
ب� تجربه اســت و ا�ن هــا او را در باز) ا) م� اندازند 

�ه بازخوردش ا�نطور م� شود.» 
 استشهاد جمع �نند و دوربين ها را چ� �نند!
از ســاع� م� پرسيم آ�ا واقعا به صورت بابا�� سيل� 
زده �ــه در جــواب م� گو�ــد: «چه �ســ� د�ــده �ه 
من بــه صــورت بابا�� ســيل� زدم؟ من دســت او را 
گرفتم و از ســالن بيرون بردم. تا�يد م� �نم �ه ســر 
او داد زدم. بــه او گفتم چرا بــه من توهين م� �ن�؟ 
مگر هفته قبل به شــما نگفتم اســم مــرا اعالم ن:ن؟ 
مــا بيرون ســالن بود�م و �ســ� هم آنجــا نبود. خدا 
�ند منتشــر�نندگان ا�ن خبر آنقدر انصاف داشــته 
باشــند �ه واقعيت ها را ببينند و بنو�سند. �ل سالن 
دوربيــن دارد. آدم ها همه �$ موبا�ل دوربين دارند 
و اگــر چنين چيــز) بود، فيلمش منتشــر م� شــد. 
اصال گزارش بنو�سند و استشهاد جمع �نند �ه چه 

�س� د�ده �ه من به صورت بابا�� سيل� زده ام!»
 به دنبال حذف من از فدراسيون هستند

انتشــار  اســت  معتقــد  ملــ�  تيم هــا)  فنــ�  مد�ــر 
چنيــن اخبــار) عليــه او بــا هــدف انجام م� شــود. 
وقتــ� از ســاع� م� پرســيم ا�ن افراد چــه هدف� را 
دنبــال م� �ننــد، م� گو�د: «به دنبــال حذف من از 
فدراســيون ت:واندو هســتند. ٦ ســال �ه مــن �نار 

رفتم و نيامدم و بعد به خواسته خودشان آمدم.»

 من باشم، بعض� ها با�د بروند!
آب  جا�ــ�  از  اتفاق هــا  ا�ــن  اســت  مدعــ�  ســاع� 
م� خورد: «همه ا�ن  اتفاق ها ز�ر ســر روابط عموم� 
فدراسيون اســت.» اما نبود او چه نفع� برا) روابط 
عموم� فدراســيون دارد؟ ســاع� م� گو�ــد: «فقط 
روابــط عمومــ� نيســت. ا�ن هــا �ــ$ تيم هســتند؛ 
متشــ:ل از �ســان� �ه وقت� مــن باشــم جا�گاه� 
ندارنــد. ا�ن ها �ســان� هســتند �ه در فدراســيون 
منافع مشترR دارند و وقت� امثال من به فدراسيون 
بيا�ند، با�د �نار بروند. به همين خاطر در چند سال 

گذشته ا�ن باز) ها را دنبال �رده اند.» 
 چه باشم چه نباشم جا�گاه خودم را دارم

امــا آ�ا بــا رو�ــه  �نون� مم:ن اســت ســاع� تصميم 
بگيــرد د�گــر در فدراســيون ت:واندو نباشــد؟ او در 
وا�نــش به ا�ــن موضــوع م� گو�د: «من چه باشــم، 
چه نباشــم جا�گاه خــودم را دارم. مگر در ٦ ســال� 
�ه نبودم، چه اتفاقــ� برا�م افتاد؟ هر اتفاق� افتاد، 
بــرا) ت:وانــدو افتاد. من فقط ســع� م� �نم �م$ 
�نــم. حاال هــم �ــه آمــده ام ٦، ٧ تيم در مســابقات 
ليگ دارم. ا�ن ها خدمت� اســت �ه مــن به ت:واندو 
م� �نــم؛ آن هم در ا�ن اوضاع نابســامان اقتصاد) 
و �رونا�ــ�. آوردن ٧ تيم به ليگ �ار بزرگ� اســت. 
�ارها) من و امثال من نوع� ســرما�ه گذار) برا) 
ت:واندوســت. منتهــا برخ� دنبال منافع خودشــان 
هســتند و افراد خــارج از ت:واندو هم هســتند. همه 
ا�ــن اتفاقات ناشــ� از تخلفات� اســت �ــه ا�ن افراد 

انجام م� دهند.» 

 رونما�� از تخل9 بزرگ و بچه گانه
ســاع� در تشــر�ح ا�ــن تخلفــات م� گو�ــد: «صبح 
پنج شنبه آقا�ان �$ تخلO بسيار بزرگ انجام دادند 
�ــه خيلــ� بچه گانــه و خنده دار بــود و منجــر به ا�ن 
شــد �ه همه تيم ها به جز ٢ تيــم متخلO، به صورت 
قانون� و �تب� نســبت به ا�ن تخلO اعتراض �نند. 
چــرا با�د دبيــر فدراســيون پا�يــن بيا�د و همــراه با 
رئيس �ميتــه فن� و رئيس برگزار) ارنج �$ تيم را 
وســط باز) عوض �نند؟! وقت� ما اعتراض �رد�م، 
دوســتان در جواب گفتند به شما ربط� ندارد و اگر 
حرفــ� بزنيد به بيرون از ســالن پرت تــان م� �نيم! 
ا�ن صحبت ها�� اســت �ــه همين آقــا) بابا�� �ه 
فعال در حــال مظلوم  نما�� اســت به سرپرســت تيم 
مــن زده. فيلم ا�ن صحبت ها هم موجود اســت. ا�ن 
رفتارهاســت �ه همه را ناراحت م� �ند. متاســفانه 
افــراد د�گــر نم�  تواننــد حــرف بزنند چون توســط 
برخ� گروه ها حذف م� شــوند. اما من نه از �ســ� 
م� ترســم و نــه به �ســ� بدهــ:ارم. اگر هــم حرف� 
م� زنم فقط در راســتا) منافع ت:واندوســت و برا�م 
مهــم نيســت ا�ن هــا چــه م� �ننــد. من حــرف حق 
م� زنــم و پــا) ا�ن حرف حــق هم م� ا�ســتم. حاال 
هــر اتفاق� �ــه م� خواهد بيفتــد. االن هم همه ا�ن 
اتفاقــات به خاطر ا�ن اســت �ه ما حــرف حق زد�م. 
جالــب اســت بعــد از ا�ــن اتفــاق، دوســتان را) را 
برگرداندنــد و آن شــ:ا�ت� �ه �رد�ــم را تا�يد �رده 
و گفتنــد حق با شماســت و �ميته برگزار) اشــتباه 

�رده.»
 تخلفات از داخل فدراسيون انجام م� شود! 

او مدعــ� اســت تخلفــات صورت گرفتــه از داخــل 
فدراســيون انجــام م� شــود: «چند روز پيــش هم به 
خواهــر بنده زنگ زدند و به او گفتنــد برا) باز) در 
ليــگ با�د خانم فالنــ� را در فــالن وزن ارنج �نيد. 
خيلــ� هم رو) �لمــه با�د تا�يد داشــته اند. جالب 
اســت �ــ$ مقام مســئول در فدراســيون ا�ــن �ار را 
انجــام داده. م� خواهــم بگو�ــم تخلفات� �ــه انجام 
م� شود از سو) بزرگان ت:واندو و داخل فدراسيون 
و از طــرف مســئوالن� �ه مســئوليت باال�ــ� دارند، 
انجام م� شــود. برخ� افــراد در �ادر فن� تيم ها) 
مل� به باز�:نان باشــگاه� م� گو�نــد حق وزن �م 
�ردن ندار) چون ما م� خواهيم تو را در فالن وزن 
بــرا) تيــم مل� محــ$ بزنيم. ســوال من ا�ن اســت 
�ــه آ�ا با ســرما�ه گذار) تيم ها) د�گــر م� خواهند 

باز�:ن مل� را مح$ بزنند؟!»  

ساعی: چه کسی دیده به بابایی سيلی زدم؟

بــه نقل از تلگراف، آژا�س پنج شــنبه شــب در د�دار هفته شــانزدهم مســابقات ليــگ برتر هلند 
بــا نتيجــه ٣-�$ توئينته را از پيش رو) برداشــت و ٣ امتياز ا�ن د�دار را نيز به دســت آورد. گل 
تعيين �ننده در ا�ن د�دار را �الس �ان هونتالر ٣٧ ساله در دقيقه ٩٠ به ثمر رساند. ا�ن باز�:ن 
دقيقه ٨٩ به زمين باز) آمد و توانســت در ٢ دقيقه ٢ گل به ثمر برســاند. به ا�ن ترتيب او اولين 
باز�:ن در تار�خ ليگ هلند است �ه توانسته در ٥ دقيقه پا�ان� باز) به عنوان باز�:ن تعو�ض� به 
زمين بيا�د و زننده ٢ گل تيمش باشد تا آژا�س ٣ امتياز ا�ن د�دار را به دست بياورد. در مجموع، 
هونتــالر در ا�ن فصل ١١ باز) در مســابقات قهرمانــ� هلند انجام داده و ٧ گل به ثمر رســانده 

تا نشان دهد در ٣٧ سالگ� هنوز تمام نشده و تيم قهرمان هلند م� تواند رو) او حساب �ند. 

فدراســيون فوتبال �لمبيا(FCF) تا�يد �ــرد ر�نالدو روئدا �لمبيا�� به عنوان ســرمرب� جد�د 
تيم مل� فوتبال ا�ن �شــور انتخاب شــده است. در بيانيه فدراسيون فوتبال �لمبيا آمده است: 
 «ر�نالــدو روئــدا مســئول هدا�ــت تيم مل� مــا در انتخابــ� جام جهانــ� فوتبال قطــر ٢٠٢٢ و 
همچنين مســابقات �وپاآمر�ــ:ا آرژانتين-�لمبيا ٢٠٢١ خواهد بود. بــرا) او و تيمش آرزو) 
موفقيــت دار�ــم.» او جا�گز�ــن �ارلــوس �� روش شــد �ه پــس از شــروع ضعيO ا�ــن تيم در 
مقدماتــ� آمر�:ا) جنوب�، جا�� �ه با ٤ امتياز از ٤ بــاز) در رده هفتم جدول رده بند) قرار 
گرفت در دســامبر ســال ٢٠٢٠ از ســمت خود �نار رفت. روئدا قبل از به عهده گرفتن هدا�ت 

تيم بزرگساالن در ژانو�ه ٢٠٠٤ مرب� همه رده ها) تيم ها) جوانان در �لمبيا بوده است. 

جانشين کی روش انتخاب شدرکوردشکنی هونتالر ٣٧ ساله با آژاکس
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لغو جام ملت هاى فوتسال و فوتبال ساحلی آسيا 
�نفدراسيون فوتبال آسيا به طور رسم از لغو برگزار� 
مسابقات فوتسال و فوتبال ساحل در فرورد#ن ١٤٠٠ 
�رونــا خبــر داد. دوره بعد مســابقات  بــه علت اپيدمــ
فوتسال ساحل در سال ٢٠٢٣ و مسابقات فوتسال در 

سال ٢٠٢٢ برگزار خواهد شد.
استقاللی ها شارژ مالی شدند

از   بخشــ اســتقالل،  باشــگاه  مد#رعامــل  اعــالم  بــا 
مطالبات آب پوشان پا#تخت وار#ز شد. به نقل از باشگاه 
اســتقالل، با اعالم احمد مدد�، مد#رعامل اســتقالل، 
پنج شــنبه بخشــ از مطالبــات باز#Cنــان تيــم فوتبــال 

استقالل به حساب آن ها وار#ز شد.
بدشانسی جهانبخش ادامه دارد

چهارشــنبه شــب در چارچوب هفته هجدهــم ليگ برتر 
-L# مقابل برا#تــون به برتر� انگليس منچسترســيت
صفر رســيد. در ا#ن د#دار عليرضــا جهانبخش به دليل 
مصدوميت حضور نداشت. ا�نون سا#ت انگليس شهر 
برا#تون از عدم حضور ســتاره ا#ران در باز� بعد� ا#ن 
تيــم نيز پرده برداشــت. Theargus نوشــت �ه عليرضا 
جهانبخش در بيــن باز#Cنان برا#تون مقابل شــاگردان 

بيلسا حضور ندارد و به ليدز سفر نخواهد �رد.
قدوس در برنتفورد ماندنی شد

باشــگاه برنتفــورد اعالم �ــرد بند خر#د دائم ســامان 
قــدوس را فعــال �ــرده و ا#ــن باز#Cــن ا#رانــ د#گــر به 
آميــا برنم گردد. ســامان قــدوس، مهاجــم ا#ران تيم 
برنتفــورد ا#ن هفتــه در جر#ــان جام حذف انگلســتان 
توانست دروازه ميدلزبرو را باز �ند و تيمش را به مرحله 
بعــد� جام حذف برســاند. او همچنين در گل اول تيم 

�رد. برنتفورد نقش آفر#ن

سعيد آقایی بهترین مدافع چپ آسيا ٢٠٢٠ 
ســعيد آقا#ــ، مدافــع فصــل گذشــته ســپاهان �ــه در 
 نقل وانتقــاالت تابســتان به جمع سرخ پوشــان تهران
اضافــه شــد و پيراهن شــماره ٧٧ ا#ن تيــم را از آن خود 
�ــرد، بــا نما#شــ درخشــان در ليــگ قهرمانان آســيا 
موفق شــده ا�نون به عنــوان برتر#ــن مدافع چپ فصل 
�ه به همراه پرســپوليس  ٢٠٢٠ انتخــاب شــود. آقا#
موفــق به حضــور در فينــال ليگ قهرمانان آســيا شــد و 
 در ا#ــن د#دار برابر اولســان �ره جنوب برا� دســتياب
بــه عنوان قهرمانــ نا�ام مانــد، با ٣ پــاس گل، برتر#ن 
باز#Cــن ا#ران از ا#ن لحــاظ �ه بر پا#ــه آن ا�نون طبق 
نظرســنج صورت گرفتــه توانســته بــا باالتر#ــن آرا بــه 

عنوان برتر#ن مدافع چپ آسيا ٢٠٢٠ نيز دست #ابد.

 fفوتبال روســيه معتقد است آزمون با#د روسيه را تر باز#Cن ســابق تيم مل
�نــد. در روزها� اخير رســانه ها از پيشــنهاد باشــگاه ها# چــون دورتموند 
 C# بــرا� خر#د ســردار آزمون از زنيت روســيه خبر دادند. در همين راســتا
از باز#Cنان ســابق تيم مل فوتبال روســيه در اظهارنظر� اعالم �رد باشگاه 
با#ــد اجازه خروج ا#ــن مهاجم ا#رانــ را بدهد. د#ميتر� ســنيCوف، مدافع 
پيشين تيم مل روسيه گفت: «سردار آزمون باز#Cن خوب است و بسيار� از 
تيم هــا� اروپا# از مدت ها پيش برا� جــذب او ابراز تما#ل �ردند. زنيت در 
�ه آزمون با پيشــنهاد خوب مواجه است با#د راه انتقالش را باز �ند.  صورت
او به اندازه �اف در فوتبال روســيه باز� �رده و ا�نون وقتش رسيده تا خود 

را در اروپا امتحان �ند.»

محمود فCر� در روز تولدش �ه جشــن هم در محل تمر#ن برا#ش برگزار شــد 
به انتقــاد از هيئت مد#ره باشــگاه پرداخت و گفت: «مــن از صحبت ها� اعضا� 
، دو هفته اخيــر ناراحتم و ا#ن موضوع C# هيئت مد#ره و مصاحبه ها� شــان در
 را هم بــه اطالع آقا� مدد�، مد#رعامل محترم باشــگاه رســانده ام.» ســرمرب
 استقالل همچنين به رفتن ميليچ و ا#ن �ه او به خاطر مسائل فن و نيمCت نشين
�رده هم وا�نش نشان داد و گفت: «ا#ن صحبت واقعا عجيب است.  fتهران را تر
شما تصور �نيد اگر باشگاه دستمزد ٢ ماه هروو#ه ميليچ را پرداخت �رده بود، آ#ا 
�ند؟ فرض �نيد دستمزد او �امل پرداخت شده بود و  fتوانست ا#ران را تر م
�ردم.،آ#ا او  من حت او را رو� ســCو م گذاشتم و حت از تمر#ن محرومش م

باز هم از ا#ران م رفت؟ پاسخ ا#ن سوال �امال روشن است.»

انتقاد ف!ر� از هيئت مد�ره و وا�نش به جدا�� ميليچسردار آزمون با�د از زنيت برود

تهد�د ســرخ ها از ســو� و�يــل بران!و 
به ش!ا�ت جد�د 

معاهده مالياتی ایران و کرواسی، 
بالى جان پرسپوليس

بــه تازگ و�يــل برانCو بــا ارســال نامه ا� 
رســم باشگاه پرســپوليس را تهد#د �رده 
�ه اگــر ماليات قــرارداد مو�لــش پرداخت 
نشــود، به ا� اف س شــCا#ت خواهد �رد. 
حاال سوال ا#نجاست �ه مگر سازمان ليگ، 
باشــگاه ها را از پرداخــت ماليــات مربيان و 
باز#Cنــان منع نCرده بود و اگــر چنين بوده 
چرا باشــگاه پرســپوليس برخالف مقررات 
عمل �رده و حاال �ار به تهد#د و�يل برانCو 
رسيده است؟ با توجه به رقم باال� دستمزد 
برانCــو قطعا ماليــات او و دســتيارانش هم 
�شورها قرارداد و  قابل توجه اســت. برخ
معاهدات با هم دارند تحت عنوان معاهده 
اجتنــاب از اخــذ ماليات مضاعــw. به زبان 
ســاده #عنــ ا#ن �ه ٢ �شــور با هــم توافق 
�نند �ه اتباع آن �شــورها �ه در �شور  م
مقابل مشــغول به �ار هستند مالياتشان را 
به �دام �شور بپردازند تا بابت #L دستمزد 
٢ ماليات �سر نشود. به معنا� ساده تر هم 
�ه  ا#ران و هم �رواس از #L تبعه �رواس
�ند ماليات �ســر نCنند.  در ا#ــران �ار م
اگر �ســ در ا#ــران ماليــات پرداخت �ند 
 د#گر نياز� به پرداخت ماليات در �رواس
ندارد و بالعCس. ا#ران و �رواســ از ســال 
١٣٨٧ ا#ــن معاهــده را امضــا �رده انــد و 
 ميــزان ماليــات در ا#ران �متر از �رواســ
اســت. برانCو و دستيارانش وقت پول شان 
را گرفتند و به حساب شــان وار#ز شد دولت 
�رواســ از آن ها ماليات مطالبه �رد چون 
ماليــات ا#ن مطالبات تســو#ه نشــده. آن ها 
هــم م خواهنــد طبــق قــرارداد، باشــگاه 
ماليــات را وار#ــز �ند تــا از پرداخت ماليات 

سنگين در �رواس معاف شوند.

پایان قهر یحيی با قوت گرفتن 
احتمال برکنارى رسول پناه

گل  محمد�: قصد دخالت در �ار وز�ر ورزش را نداشتم

دلخــور�  و  قهــر  داســتان 
 #حي گل محمد�، سرمرب
#افــت.  پا#ــان  روز   ٢ از  پــس  پرســپوليس 
او �ــه روزهــا� سه شــنبه و چهارشــنبه در 
تمر#ــن حضــور نيافــت پنج شــنبه در محل 
تمر#ــن ســرخ ها حاضــر شــد و تيمــش را 
 تمر#ن داد. #حي پس از تســاو� در درب
 و از دســت دادن بــرد در ثانيه هــا� پا#ان
باز� با اســتقالل مصاحبه ا� آتشين عليه 
هيئت مد#ره به خصوص مهد� رسول پناه، 
مد#رعامــل ســابق باشــگاه انجــام داد و به 
 wليCوز#ر ورزش ٤٨ ساعت مهلت داد تا ت
 او را مشــخص �نــد. اولتيماتوم ســرمرب
پرســپوليس بــه وز#ــر ورزش باعــث بهــت 
خيل ها شــد اما در اقدامــ عجيب �متر 
رســانه ا� بــه آن پرداخــت و پــس از آن هم 
قســمت دوم اظهارات رسول پناه �ه ظاهرا 
در آرشيو مانده بود در �مال تعجب دوباره 
منتشر شــد �ه حرف ها� تازه تر� در خود 
داشت و البته نCات مبهم درباره قراردادها 
 !#حيــ تهد#د هــا�  و  آشــت ها  و  قهــر  و 
بــا وجــود پخــش ا#ــن قســمت از اظهارات 
رسول پناه باز هم فشار رسانه ها� متما#ل 
به پرســپوليس به سمت و ســو� بر�نار� 

مد#رعامل ســابق و عضو هيئت مد#ره رفت 
و حــاال خبر م رســد با بازگشــت #حي به 
تمر#ــن دوران حضــور رســول پناه هــم در 
باشــگاه پرســپوليس رو بــه پا#ــان اســت و 
حتــ از مصطف قنبرپور بــه عنوان گز#نه 
احتمال او #اد م شــود. البته روز گذشته 
رســانه ها از انصراف عل رغبت از حضور 
در هيئت مد#ره پرسپوليس هم خبر دادند 
�ه اگــر اســتعفا� او پذ#رفته شــود دوباره 
هيئت مد#ره پرسپوليس از ا�ثر#ت خواهد 

افتاد. 
  

گل محمــد� در حالــ به تمر#ن برگشــت 
منتشرنشــده  اظهــارات  از   بخشــ �ــه 
رســول پناه �ه رســانه ا� شــد، به صراحت 
 پــرده از رفتارهــا� غيرحرفه ا� ســرمرب
تيــم برا� افزا#ش دســتمزدش با تهد#د به 
 اســتعفا برمــ دارد. با ا#ن حال ســرمرب
پرســپوليس بــا عقب نشــين آشــCار ســر 
تمر#ن رفت و در توجيه رفتارها و اظهارات 
چنــد روز پيش خــود گفــت: «همانطور �ه 
اهالــ فوتبــال م داننــد هرگز بــه دنبال 
�نم از  ا#جــاد حاشــيه نيســتم و تــالش م
ا#ــن موضوعات دور باشــم امــا در ماه ها� 

گذشته اتفاقات رخ داد �ه همه در جر#ان 
 آن هســتند. از قبــل بــا توجــه بــه برخــ
اتفاقات خواســته ها� خود را مطرح �ردم 
�ه بــه هر دليــل اتفاقــ رخ نــداد و بعد از 
دربــ هم به دنبال ا#جــاد تنش نبودم ز#را 
سلسله مراتب را م دانم. حقيقتا شأن من 
از بين رفته بود و انتظارات هم داشــتم. از 
طرف قصد نداشــتم در �ار آقا� مســعود 
ســلطان فر، وز#ر ورزش وجوانــان دخالت 
مــن  �نــم.» گل محمــد� گفــت: «حــرف 
#ــL درخواســت دوســتانه بود و از ا#شــان 
بــه عنوان متولــ و بزرگ تر ورزش �شــور 
انتظاراتــ داشــتم . خواســتم اگــر صالح 
م دانند به موضوعات و حواش پيش آمده 
ورود �نند تا ا#ن مشــCالت ر#شه �ن شود 
و شــأن و حرمــت بنده و برخــ د#گر �ه به 
آن ها �م  لطف شــد، حفظ شود چون واقعا 
اذ#ــت شــد#م. بــه هــر حــال در و#د#وها� 
منتشرشــده �امال مشخص است به بنده و 

خيل ها توهين ها# صــورت گرفته و ا#ن 
 موضــوع به صورت طبيعــ باعث ناراحت
بنده شــد. اميدوارم د#گر و#د#وها به خاطر 
حفظ حرمت باز#Cنان تار#خ ساز تيم پخش 
نشود. در آن نشست خبر� هم تحت فشار 
 بــودم. پس از مدت هــا صبــور�، ناراحت
خود را بروز دادم ز#ــرا حقيقتا منتظر بودم 

زودتر از ا#نها مشCل حل شود.» 
  

بازگشــت #حي به تمر#ن در آســتانه باز� 
حســاس ا#ن تيم با فوالد با #L خبر خوش 
از ســو� او همــراه  بــود و�ام ســرخ ها را 
 شــير#ن تر هم �رد. پيش از شــروع رسم
تمر#ــن، #حيــ گل محمد� بــه باز#Cنان 
ا#ن تيم اعالم �رد در روزها� آت شــرا#ط 
پرداخت پاداش آســيا# به ا#ن باشــگاه و 
باز#Cنان فراهم خواهد شد تا روحيه آن ها 
را بــرا� جدال حســاس مقابل شــاگردان 

جواد نCونام باال ببرد.

پشت پرده حضور رادوشوویچ در سفارت کرواسی 
 چند روز پيش اخبار� درباره احتمال فسخ قرارداد بوژ#دار رادوشوو#چ با باشگاه پرسپوليس به دليل 
رفت وآمد به سفارت �رواس منتشر شد. ا#ن در حال است �ه طبق پيگير� ها دليل رفت وآمدها� 

دروازه بان �روات پرسپوليس به سفارت �رواس پيگير� امور سفر برادرش به ا#ران است. 
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