
زوج کمدی و بچه های  جنوب 
شهر در راه نمایش خانگی

K H O R A S A N N E W S P A P E R . C O M
زندگی

 پیگیری مطالبات قطارشهری 
مشهد توسط  سازمان بازرسی

خراسان رضوی

 آلودگی هوا هم سالمت 
روان مان را نشانه گرفته؟!

زندگی سالم

 اعتماد به کوبا برای تولید 
واکسن مشترک، چرا؟

کوبا چگونه طی  60 سال به صادرکننده  
خدمات پزشکی تبدیل شد؟

7

 افت بورس به پایین ترین سطح 
7 ماهه

10

 پاسخ تند به بازگشت »پلیس بد«
ظریف به وزیر خارجه فرانسه: 

از بیان حرف های پوچ ومهمل 
درباره ایران دست بردار

12

 بالی سیاه خام فروشی نفت
در جهان 200هزار محصول از 

نفت به دست می آید اما در ایران...

4

 نوجوان ها هم 
زیر تیغ زیبایی!

گزارش ها از افزایش گرایش زیر 15 ساله ها به جراحی های زیبایی حکایت دارد، رئیس انجمن 
جراحان زیبایی درباره عوارض غیرقابل جبران این عمل ها هشدار می دهد

   صفحه ۵

   صفحه 10

 خلع سالح دشمن 
تا شعاع 2 هزار کیلومتری

پانزدهمیــن مرحلــه از رزمایش موشــکی – پهپادی 
پیامبر اعظم)ص( را می توان...

یادداشت روز

علیرضا تقوی نیا

  صفحه 2

 آرامش؛ آرزوی  
امروز جانبازان

گزارشی سرزده از مشکالت مرکز 
توان بخشی جانبازان اعصاب  و   

  خراسان رضویروان مشهد

هر لحظه، پایان زندگی خودم 
را به چشم می بینم

گفت و گو با روحانی قائمشهری که  
مسئولیت غسل و تدفین درگذشتگان 

کرونایی را برعهده گرفته  

   صفحه 6

   صفحه 3

دوشنبه
29| دی |1399

28 صفحه 
. 12صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
 + ۴صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

. 32 صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. ۴ جمادی الثانی 1۴۴2 . 18 ژانویه 2021 
. سال هفتاد و دوم . شماره 20577 

. تکشماره 20000 ریال در مشهد
. تکشماره 12000  ریال در شهرستان ها

Gettyimages:عکس

چشم انداز سقوط دالر
روند نزولی قیمت ارز با ریزش دالر به کانال 22 هزار تومان ادامه یافت، مسیر ریزش تا کجا و چگونه طی خواهد شد؟

 واشنگتن
 قلعه نظامی شد

تمام ۵0 ایالت آمریکا در آستانه مراسم تحلیف 
بایدن به حالت آماده باش در آمد؛ دیلی میل نوشته   

واشنگتن، شبیه  »منطقه سبز« بغداد شده است!



 خلع سالح دشمن تا شعاع
 2 هزار کیلومتری

پانزدهمین مرحله از رزمایش موشکی – پهپادی 
پیامبر اعظم)ص( را می توان یکی از بزرگ ترین 
و شاید مهم ترین رزمایش هــای یک دهــه اخیر 
دانست، چرا که نمایش عملیاتی و خیره کننده 
مشاهده  کنار  در  انتحاری  و  مسلح  پهپادهای 
ــادی از موشک هــای بالستیک  شلیک حجم زی
به صورت همزمان، بار دیگر قدرت و تراز برنامه 
موشک های دوربرد کشورمان را در معرض دید 
جهانیان قرار داد.در ماه ها و به ویژه هفته های 
اخــیــر، دولـــت آمــریــکــا و نــیــروهــای تروریستی 
فرماندهی مرکزی در منطقه نزدیک به کشور ما 
در حجم باالیی رفتارهای تحریک آمیز را در دستور 
کار قرار دادند که اعزام بمب افکن های بی 52، 
دستور توقف به ناو هواپیمابر در شمال اقیانوس 
ــرواز درآوردن  هند، نمایش هــای هوایی و به پ
جنگنده ها و هواپیماهای سوخت رسان در تعداد 
باال در نزدیکی مرزهای ایران و البته ارسال یک 
زیردریایی هسته ای از کالس اوهایو مجهز به 
موشک کروز از جمله اصلی ترین این اقدامات 
بود.این نوع تحریکات مشخصا نیازمند پاسخی 
خاص  بود.سپاه پاسداران جمهوری اسالمی  
ایران در روز اول رزمایش  موشکی با بیش از10 

فروند موشک بالستیک ، اهداف از پیش تعیین 
شده را با دقت تمام هدف قرار داد.در این رزمایش 
خانواده موشک های فاتح حضور داشتند و در 
یک زمان به سوی اهداف پرتاب شدند .همچنین 
پرنده های بــدون سرنشین به بمباران اهداف 
دشمن فرضی به صورت دقیق پرداختند ؛ نکته 
مهم، پهپاد انتحاری سپاه بود که توانست هدف 
تمرینی را که یک النچر ۳ تایی موشک ضد هوایی 
بود نابود کند.به نظر می رسد پیام این رزمایش 
بیش از همه متوجه ایاالت متحده و همچنین رژیم 
صهیونیستی بود، زیرا پایگاه های ارتش آمریکا 
در فواصل نزدیک ایران حضور دارند و سپاه نیز 
به همین دلیل در مانور اخیر موشک میان برد 
استفاده نکرد و تمرکز این یگان بیش از پیش، روی 
حجم آتش و دقت اصابت به اهداف بود.درباره  
پیام ویژه ایران به رژیم صهیونیستی نیز باید گفت 
مشابه موشک ها و پهپادهای به کارگیری شده 
توسط سپاه در این رزمایش ، در اختیار گروه های 
مقاومت در لبنان ، سوریه و عراق  قرار دارد و همین 
امر کابوس ارتش اسرائیل  است زیرا استراتژی 
فوق ، فاصله لحظه پرتاب تا اصابت را به شدت 
کاهش می دهد و همچنین پراکندگی النچرها در 
جغرافیای گسترده تر ، قابلیت شناسایی آن ها را 
به شدت کم می کند.اما اتفاق راهبردی مهم این 
رزمایش در روز دوم رقم خورد که یگان موشکی 
سپاه ، با استفاده از موشک های بالستیک میان 
برد اهدافی واقع در شمال اقیانوس هند را در 
ــرد.در این  فاصله 1۸00 کیلومتری منهدم ک
خصوص چند نکته مهم باید ذکر شــود :1- این 
رخــداد یک تحول استراتژیک در بحث موشک 

های ضدکشتی در جهان است زیرا هیچ کشوری 
تا امروز موشک بالستیک ضد کشتی در این برد را 
رونمایی نکرده است.2- گستره وسیعی از دریای 
مدیترانه ، تنگه های بسفر و داردانــل ، تنگه باب 
المندب و کانال سوئز زیر برد موشک های ضد 
ــران قــرار خواهند گرفت .۳- ناوگان  کشتی ای
دریایی ایاالت متحده که تا چندی پیش هنگام 
بروز خطر با اطالع از توانایی موشک های خلیج 
فارس و هرمز، ۷00 کیلومتر از مرزهای ایران دور 
می شدند ، مجبور خواهند شد در شرایط تنش 
فاصله خود را بیشتر کنند و در نتیجه قابلیت های 
آنــان خصوصا بــرای عملیات هوایی و موشکی 
ــران کاهش  ــداف مهم در عمق خــاک ای علیه اه
چشمگیری پیدا خواهد کرد. همان طور که سردار 
حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه  نیز توضیح 
داد  با موشک های بالستیک دوربرد ضدناو ایران، 
دشمن تا شعاع 2 هزار کیلومتری خلع سالح و 
مرزهای بازدارندگی ایران در مواجهه با دشمن 
متخاصم به صدها کیلومتر آن طرف تر از مرز های 
ایران منتقل خواهد شد .4- قابلیت نقطه زنی در 
دریا با استفاده از فناوری هدایت اپتیکی خطا را به 
شدت کاهش می دهد و احتمال اصابت به هدف 
مدنظر را بسیار بیشتر خواهد کرد .5- خالصه  آن 
که ایران با این اقدام به ایاالت متحده این پیغام را 
ارسال کرد که دستش برای واکنش جدی علیه 
نیروهای آمریکایی و به خصوص ناوگان دریایی آن  
کامال باز بوده و در صورت بروز تنش میان جمهوری 
اسالمی با همسایگان متخاصم ) شاید امارات (  یا 
رژیم صهیونیستی ، بهتر است آمریکا خود را وارد 

درگیری نکند .
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آقــای مسئول مثل امیرکبیر باش که در  •
40 روز به اندازه 400 سال کارکرد و تاریخ 

ساز شد.
بنده سال پیش 206 تیپ 2 ثبت نام کردم  •

که قیمتی حدود 65 تومان داشت. اکنون 
تا 110 تومان گران شده است. بنده هزینه 
اولیه را نیز با وام جور کرده بودم. حال این 
افزایش 50 میلیونی را از کجا بیاورم؟ هر 
سه ماه قرار شده قیمت ها را گران تر کنند. تا 
1400هم که معلوم نیست خودرو را تحویل 
بدهند یا خیر. شورای رقابت هم که طرفدار 
خودروسازهاست. ما جز خدا از چه کسی 

یاری بخواهیم؟!
درود بر آقای روحانی عزیز ودولت تدبیر و  •

امید. به نظر من این دولت واقعا زحمت کشید 
با این وضع کرونا و تحریم های خارجی. بی 

انصاف نباشیم.
 بنده کارگر هستم. مستاجرم و هزار بدبختی  •

دیگه دارم. دیشب برام پیامک اومد در تاریخ 
1۸ دی ساعت 9:۳0 تخلف تردد داشتین 
و 200 هزار تومن جریمه شدین! خوب فکر 
کردم یادم اومد اون شب مادرم زنگ زد. رفتم 
دنبالش تا ببرمش خونه. شما وجدان دارین؟ 

کارگر 200 هزار از کجاش بیاره؟ ...
چهل سال است که در این کشور، تابستان  •

کسری برق داریم و درخواست خاموش کردن 
کولرها را دارند. در زمستان هم کسری گاز 
داریم و درخواست کم مصرف کردن گاز را 
دارند. امسال در زمستان چیز عجیبی اتفاق 
افتاده. می گویند گاز و برق کمتر مصرف 
کنید. واقعا که این مدیران الیق را باید گل 
گرفت. کدام کشور در منطقه هست که این 
شرایط را داشته باشد؟ حتی کشورهایی که 

نه گاز دارند و نه نفت.
 تعرفه اینترنت همراه اول به محض این که  •

با نرخ آزاد حساب می شه وحشتناک می ره 
باال! این یعنی دزدی جلوی چشم مردم. واقعا 

که متاسفیم!
 این قدر می گویید این یکی می خواهد  •

برای 1400 بیاید، آن یکی می خواهد برای 
انتخابات ثبت نام کند و... هرکسی بیاید 
خوش آمده. برای ما فرقی نمی کند ننه قلی 
می خواهد مشکالت مردم را حل کند یا عمه 
قلی! هرکسی می خواهد بیاید. فقط مشکل 

را حل کند، همین.

 بانک ملی برای تاخیر دو روزه قسط نه به  •
خود شخص که به سه ضامن پیام پرداخت 
تعهد می دهد! جای تعجب است که با این 
همه دقت در وصول مطالبات، اختالس های 
میلیاردی در شبکه بانکی و امثال خاوری به 

وجود می آیند!
 من متاسفم برای اون کسی که هنوزم از دولت  •

بی تدبیر دفاع می کند. آیا روغن و چای و قند و 
نان و... مربوط به تحریم است که این روزها پیدا 
نمی شود؟ آقای روحانی که جشن خودکفایی 

گندم را گرفت، پس کجاست این گندم ها؟
 وزارت کشور در سهمیه بنزین آژانس های  •

اینترنتی همیشه بدقولی می کند. دیر واریز 
می کند و ما تحت فشاریم. باید کجا بریم و به 

کی باید بگیم؟
 از وزارت آموزش و پرورش تقاضا دارم که  •

مدرسه ها تا پایان سال 99 تعطیل باشد چون 
دانش آمــوزان به پروتکل های بهداشتی نه 
توجه و نه آن را رعایت می کنند. این موضوع 
برای خانواده ها گران تمام می شود و حتی 
ممکن است برای دانش آموزان این ویروس 
خطرناک عمل کند. لطفا پیگیر این سوال 

باشید و اطالع رسانی کنید.
بــرای جلوگیری از ورود  • دولــت محترم 

مسافر به گیالن و مازندران  قوی باشد و از 
ارتش استفاده کند، مگر اشکالی دارد؟ مثل 
کشورهای دیگر هند و پاکستان و ... تا بعضی 
ها بفهمند در کرونا با کسی شوخی نداریم. 
بگذارید  هر کسی  هر چی می خواد بگه. این 

برای حفظ جان شهروندان و خود ماست.
 با این قیمت زمین و مسکن چطور جوانان  •

بتوانند صاحب خانه شوند؟  100سال طول 
می کشد تا بتوانند یک خانه الکی بخرند. 
برای همین آمار ازدواج و زاد ولد پایین است.

اگر قرار باشه روزنامه خراسان از 4 بهمن  •
4000 تومان بشه، من که هر روز خراسان 
می خریدم، دیگه نمی خرم. چون یک دفعه 

100 درصد گرونی توجیهی ندارد.
خراسان: با تشکر از شما مخاطب گرامی 
پیشتر در سرمقاله و گزارشی توضیح داد یم 
که این تصمیم برای ما هم تلخ وبسیار سخت 
بوده اما چه کنیم که طی دو سال گذشته کاغذ 
بیش از 600 درصد و مواد اولیه تولید 500 
درصد افزایش قیمت داشته است و ما به دلیل 
عدم حمایت از سوی مقامات مسئول مجبور 

به  چنین  تصمیم تلخی شده ایم.
ــزارش چهارشنبه در  •  ممنون به خاطر گ

حمایت از کارگران. لطف کنید ادامه بدید و 
از دولتی ها به خصوص وزیر پولدار رفاه هم 
همین سوال را بکنید و پیگیر شوید که طرف 
چهارمی به حمایت کارگران در شورای عالی 
کار ورود کنه و قبل از عید تکلیف حقوق سال 

آینده مشخص شود.
 این که استقالل موقع بازی با پرسپولیس از  •

باخت می ترسد شکی نیست. متاسفانه این 
تیم هیچ گاه مربی باجرئتی نداشته.

 تو رو خدا خودرو وارد کنید و کمی به فکر  •
مــردم باشید. ما اگــه با دالر آزاد خــودروی 
خارجی بخریم از پراید خودمان کمتر می شه!

 آقای روحانی دستور فرمایید تکلیف آن  •
60 درصد سهام عدالت را که اوایل سال آزاد 
اعالم کردید، روشن کنند. چون هنوز پول آن 
واریز نشده. شما قول آزادی ۳0 در صد دیگر 

را 22 بهمن دادید.
ترامپ چهار سال قوانین بین المللی را  •

شخم زد و به جای دیپلماسی، رقص شمشیر 
کرد، کنگره خواب بود؟ حال که طرفدارانش 
یک ساعته کنگره را شخم زده اند و واشنگتن 
و نیویورک را به آشوب کشیدند، بیدار شده 

است.
 قــرار شــده از عــراق تخم مــرغ وارد کنند.  •

احتماال کم کم کل مواد غذایی را از عراق وارد 
خواهیم کرد.

 به جای قطع کردن برق کافیه چند روز بیت  •
کوین ها رو خاموش کنین.

خواستم به اطالع این نماینده کمیسیون  •
اجتماعی مجلس برسونم، شما و دولت چیزی 
به تامین اجتماعی ندید ولی دست تون رو از 
جیب تامین اجتماعی بیارید بیرون. بهتره 
پیگیری کنید دولت بدهیش رو پرداخت کنه 
و پول های گرفته شده برای اون مربی فوتبال 
رو پس بدید، خود سازمان همسان سازی 

خواهد 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؟
چرا سازمان دام پزشکی برای صدور پروانه  •

ها این قدر مردم رو اذیت می کنه؟

 ترامپ چمدان هسته ای 
را از واشنگتن خارج می کند

ترامپ در آخرین روز ریاست جمهوری خود، 
هنگام ترک واشنگتن دی سی چمدان »فوتبال 
هسته ای« را با خود می برد. به گزارش مهر،  به 
نقل از ایندیپندنت، »دونالد ترامپ« در آخرین 
روز ریاست جمهوری خود، هنگام ترک واشنگتن 

دی ســی چمدان »فوتبال هسته ای« را با خود 
می برد، چنان که پیشتر در گزارش ها پیش بینی  
ــود، ترامپ ایــن چمدان 20 کیلویی را  شــده ب
صبح روز تحلیف جو بایدن در پــرواز به فلوریدا 
همراه خود می برد، اما روز چهارشنبه، به محض 
قسم خــوردن بایدن به عنوان رئیس جمهوری 
جدید، رمزهای اتمی مربوط به این چمدان در 
فاصله هزار و 600 کیلومتری از آن دیگر معتبر 
نخواهد بود. چمدان اتمی وسیله ای است که 
در آن داده هــای رمزی و سری الزم برای صدور 
فرمان حمله با به کار گیری تسلیحات هسته ای 

جمهور  رئیس  توسط  آمریکا   متحده  ایـــاالت 
نگهداری می شود. در این چمدان وسایل ارتباط 
کاماًل امن با یک ماهواره به خصوص، نقشه های 
کشورهای مختلف، سناریوهای مختلف جنگی، 
ــورد هدف،  ــار احتمالی تلفات در منطقه م آم
رمزهای صدور مجوز حمله و برخی اسرار دیگر 
جای داده شده اند.ترامپ که روز چهارشنبه برای 
بار دوم استیضاح شد )امری که در تاریخ آمریکا 
بی سابقه اســت( قــرار است به جای شرکت در 
مراسم تحلیف، صبح آن روز برای آخرین بار کاخ 

سفید را ترک کند.

مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمه)س( با حضور رهبر انقالب

ــزاداری شام شهادت حضرت فاطمه    مراسم ع
زهرا )سالم ا... علیها( در حسینیه  امام خمینی 
)ره( با حضور رهبر انقالب اسالمی،  برگزار 
شد. این مراسم از پنج شنبه 99/10/25 تا 
دوشنبه 99/10/29 پس از نماز مغرب و عشا، 

در حسینیه  امام خمینی رحمةا...علیه بر پا شد.  
امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی و مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرونا، برنامه عــزاداری در حضور 
رهبر انقالب اسالمی بــدون جمعیت و تنها با 

حضور یک سخنران و یک روضه خوان برگزار 
و مشروح آن هر شب ساعت 19:25 از شبکه 
یک سیما پخش شد. در آخرین شب از مراسم 
عزاداری، حجت االسالم  رفیعی به بیان فضایل 

حضرت زهرا )س( پرداخت. 
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نبی شریفی-تا چند ماه قبل، چه کسی تصور 
می کرد که دور تا دور کاخ سفید و کنگره آمریکا، 
حصار امنیتی بکشند تا مانع هجوم مردم شوند؟در 
پایتخت آمریکا از ترس مردم،چیزی شبیه حکومت 
ــزار نیروی نظامی در  نظامی بــرپــاشــود؟۲۵ ه
واشنگتن مستقر شود و تعداد نظامیان حاضر در 
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به پنج برابر 
نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان برسد؟چه 
کسی فکر می کرد سر خط خبری رسانه های غربی 
این عناوین باشد:سی ان ان: گارد ملی نه به خاطر 
بن الدن، بلکه برای مقابله با رئیس جمهور به کنگره 
آمده است!دیلی میل: حضورنیروهای گارد ملی در 
واشنگتن، این منطقه را شبیه »منطقه سبز« بغداد 

کرده است.شبکه آمریکایی الحّره: پایتخت آمریکا، 
تبدیل به اردوگاهی نظامی مانند منطقه سبز شده 
است. اوضاع امنیتی در واشنگتن دی سی آن قدر 
وخیم است که در آستانه برگزاری مراسم تحلیف 
جو بایدن، ارتش آمریکا تایید کرد که ۲۵ هزار 
نیروی نظامی گارد ملی در پایتخت مستقر خواهند 
شــد. ایــن رقــم ، بــرای تعداد نظامیان آمریکایی 
مستقر در کشورهای جنگ زده افغانستان و عراق 
است. سه روز پیش بود که کریستوفر میلر، معاون 
وزیر دفاع آمریکا با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد، 
شمار نیروهای آمریکایی در هر یک از دو کشور 
عراق و افغانستان به ۲۵00 نظامی کاهش یافته 
اســت.  حضور پر تعداد نظامیان در خیابان ها، 

پوشاندن شیشه فروشگاه های نزدیک کنگره با 
تخته های چوبی، محصور کردن کنگره با نرده 
های فلزی بلند و بستن خیابان های منتهی به 
کنگره و کاخ سفید از جمله اقداماتی است که 
طی روزهــای اخیر انجام شده است.  اقداماتی 
برای جلوگیری از شورشی مجدد؛ شورشی که 
رئیس جمهور شکست خــورده آن را زیرپوستی 
هدایت می کند. مری ترامپ، دختر »فرد« برادر 
فوت شده رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با 
شبکه »سیریس ایکس ام« دربــاره حــوادث اخیر 
گفته است: »او )ترامپ( از هر ثانیه حمله به کنگره 
لذت برد. او از لحاظ فیزیکی ترسوست اما وقتی 
دیگران از طــرف او دســت به خشونت می زنند 
کاماًل خوشحال می شود. او واقعًا فکر کرد این 
)حمله( روشی برای تغییر نتایج انتخابات است. 
اگر او )ترامپ( از پیش در طراحی و حمایت از آن 
)حمله( مشارکت مستقیم نداشته باشد، من شوکه 
می شوم.« یک مقام دولت در گفت وگو با »سی 
بی اس« نیز تایید کرد که وزارت امنیت داخلی در 
گزارشی تصریح کرده است که شورشیان داخلی 
»بزرگ ترین تهدید« برای مراسم تحلیف جو بایدن 
در روز چهارشنبه )یکم بهمن( هستند. همچنین، 
تمامی ۵0 ایالت آمریکا در آستانه مراسم تحلیف 
جو بایدن، رئیس جمهور منتخب، به دلیل احتمال 
بروز اعتراضات خشونت آمیز به حال آماده باش 
درآمده است. فرمانداران مریلند، نیومکزیکو و یوتا 
قبل از وقوع هر گونه اعتراض احتمالی، وضعیت 
اضطراری اعالم کرده اند. کالیفرنیا، پنسیلوانیا، 
میشیگان، ویرجینیا، واشنگتن و ویسکانسین از 
جمله ایالت هایی هستند که گارد ملی خود را فعال 
کرده اند و تگزاس مرزهای این ایالت را از روز شنبه 

تا پنج شنبه آینده بسته است.

برنامه بایدن برای روز نخست ریاستش 	 
چیست؟ 

ــا جــو بــایــدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا  ام
برنامه دارد در همان روز تحلیف، با صدور چندین 
دستورالعمل اجرایی، برخی از فرمان ها و اقداماتی 
را که دونالد ترامپ در چهار سال اخیر صادر کرده ، 
لغو کند.  این فرامین جدید به موضوعات مربوط 
به محدودیت های مهاجرتی، تغییرات اقلیمی 
و همچنین اقدامات اولیه برای مقابله با بحران 
ویروس کرونا اختصاص خواهد داشت. به گزارش 
یورونیوز، از جمله اقداماتی که رئیس جمهوری 
آمریکا بعد از ادای سوگند در روز چهارشنبه انجام 
مهاجرتی  محدودیت  فرمان  لغو  داد،  خواهد 
ــود. رئیس جمهوری  جنجالی ترامپ خواهد ب
 Muslim آمریکا، ژانویه ۲0۱۷ در فرمان معروف به
ban در نخستین روزهای حضورش در کاخ سفید 
دستور داد ورود شهروندان کشورهای عمدتا 
مسلمان نشین ایران، سوریه، یمن، لیبی، سودان 
و سومالی برای دوره های 90 روزه قابل تمدید 
معلق شود. ترامپ بعدها نام شهروندان چاد و کره 
شمالی را هم به این فهرست اضافه کرد. از دیگر 
اقدامات آینده بایدن می توان به پیوستن دوباره 
به پیمان تغییرات اقلیمی پاریس، تمدید توقف 
دریافت اقساط وام های دانشجویی، توقف اخراج 
و توقیف اموال مستاجرانی که نتوانسته اند اجاره 
خود را پرداخت کنند و البته الزامی کردن استفاده 
از ماسک در سفرهای بین ایالتی و همچنین اماکن 
دولتی اشــاره کرد. با توجه به این که بیشتر این 
اقدامات با فرامین اجرایی رئیس جمهوری آمریکا 
صادر شده، بایدن هم می تواند با صدور یک فرمان 
دیگر آن ها را لغو و بی اثر کند و برای اجرایی شدن آن 

توئیت روز ها نیازی به تایید کنگره ندارد.

فلسطین:  اسالمی  مقاومت  جنبش  سخنگوی 
ــاع آمریکا ،رژیـــم صهیونیستی را به    وزارت دف
فرماندهی مرکزی)سنتکام( که شامل کشورهای 
عربی می شــود، ملحق کرد تا همکاری نظامی 
و امنیتی را میان همه کشورها تقویت کند. این 
تصمیم یکی از ثمره های توافقات اخیر عادی 
ــازی روابـــط و شــاهــدی دیگر بــر ایــن اســت که  س
ــرای کمک به پـــروژه منطقه ای  ایــن توافق ها ب

صهیونیست ها طراحی شده است.

آماده باش در تمام 50 ایالت آمریکا در آستانه مراسم تحلیف بایدن 

قلعه نظامی واشنگتن دی سی
 دیلی میل: حضورنیروهای گارد ملی در واشنگتن 
 این منطقه را شبیه »منطقه سبز« بغداد کرده است 

تحلیل روز

میراث پمپئو برای بقا ! 

اقدامات روزهای اخیر وزارت خارجه دولت ترامپ 
در حوزه های مختلف همه باهدف دشوارسازی 
مسیر و افزایش هزینه اقدامات آینده دولت بایدن در 
حال انجام است. پمپئو به عنوان مجری و طراح این 
اقدامات ،تالش می کند دولت آینده آمریکا نتواند 
به سادگی مسیر طی شده را تغییر و عماًل این دولت 
را در مقابل عمل انجام شده قراردهد. از مهم ترین 
اقدامات روزهــای اخیر وی، بازگرداندن کوبا به 
فهرست کشورهای حامی تروریسم است که باهدف 
مسدودسازی مسیری که اوباما بــرای نزدیکی 
به هاوانا انجام داد، صــورت گرفته اســت.  اقدام 
دیگر شناسایی حوثی های یمن به عنوان سازمان 
تروریستی است که این اقدام نیز باهدف کمک به 
سعودی ها و دشوار سازی کمک به مردم مظلوم 
یمن انجام شده اســت. همچنین ایــراد اتهاماتی 
نظیر ارتباط القاعده و ایران نیز باهدف افزایش 
هزینه نزدیکی احتمالی دولت بایدن با تهران در 
حال انجام است. اقدام دیگر وزارت خارجه آمریکا 
تسهیل ارتباطات دیپلمات های آمریکایی و مقامات 
تایوان است تا از این طریق سیاست دولت بایدن 
دربــاره چین دچار ابهام و دردســر شود. همه این 
اقدامات و احتمااًل اقدامات چند روز آینده پمپئو، 
به منظور ایجاد میراثی ماندگار و ایجاد فضایی برای 
بازگشت به عرصه سیاست در آینده با توجه به بدنه 
رأی ترامپ و البته اقداماتی ایذایی و خوش خدمتی 
به کارفرمایان و البی های صهیونیستی و عربی قابل 

تحلیل است.

  دکتر ابوذر گوهری مقدم

کارتون روز 

چهره روز 

تیتر روزنــامــه: بدترین رئیس جمهور تاریخ/
مشاور ترامپ: » از کجا معلوم ، شاید در آینده  یک 

رئیس جمهور سه بار استیضاح بشه« !

جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا ،وندی 
شرمن دیپلمات کهنه کار این کشور را برای 

تصدی معاونت وزیر خارجه آمریکا برگزید.

 طرح روی جلد مجله واشنگتن اگزماینر ؛ ویژه 
انتقال قدرت در آمریكا

پیشخوان بین الملل 
کلیه مسیرهای منتهی به اماکن حساس کنگره و کاخ سفید مسدودو با رنگ قرمز مشخص شدند 

بلندپروازی های رئیس جمهور ترکیه گویا تمامی 
ندارد!سانایدین، کارشناس راهبردی ترکیه 
مدعی شد که اردوغــان در صدد تشکیل ارتش 
مشترک با کشورهای ترک زبان است و در اکتبر 
سال ۲0۲۱ تشکیل ارتش توران را اعالم خواهد 
کــرد. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند در 
به جمهوری  شرایطی که رژیــم صهیونیستی 
آذربایجان سالح می دهد و از این کشور حمایت 
می کند، مشارکت ترکیه با جمهوری آذربایجان 

در نجات منطقه کوهستانی قره باغ هم تحولی 
ــوران بــوده است.حاال  باهدف تشکیل ارتــش ت
قاآن سانایدین، کارشناس مسائل اقتصادی و 
استراتژیک در گفت وگو با فردا ییلدیریم، مجری 
برنامه "از هر سو" در شبکه تلویزیونی بیاض تی وی 
با اشاره به این که دولت ترکیه در صدد تشکیل 
ارتــش مشترک با کشورهای ترک زبان است، 
افزود: ارتش توران در آینده ای نزدیک تشکیل 
می شود و این مسئله، دیگر یک آرزو و خیال نیست 

و حاال دیگر زمان اعالم آن فرا رسیده است.وی با 
بیان این که من به طور یقین در این باره 

امیدوارم و نمی خواهم این سورپرایز را 
خراب کنم، اظهارکرد: حاال دیگر هر 

لحظه امکان اعالم اتحادیه ترکی 
وجود دارد و زمان بسیار کمی تا 
زمان اعالم این خبر مانده است. 

قاآن سانایدین که چندی پیش نیز 
اظهارات مشابهی را مطرح 

ــود، در آن  ــرده بـ کـ
اظـــهـــارات هم 

به تاریخ ۱9 
ــر  ــبـ ــتـ اکـ

ــن  ــا ای ــود. بـ ــ ــرده بـ ــ ــاره کـ ــ ــ ۲0۲۱ اش
حال،جزئیات بیشتری از استعداد 
و کیفیت این نیروها منتشر نشده 
و مشخص نیست محل استقرار 
مرکز فرماندهی این نیروها در 
کــدام یــک از کــشــورهــای عضو 
خواهد بــود، اما ناظران اجرای 
ــورت موفقیت  ایــن طــرح را در ص
دولت  بلندپروازی های  از  بخشی 
موثرتر  نقش  ــفــای  ای در  ترکیه 
منطقه ای واحیای دوران 
ارزیابی  عثمانی 

می کنند.

سلطان در پی تشکیل» ارتش توران«! 
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توصیه  بورسی روحانی و گم شدن رمز 225 میلیون یورویی!
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توصیه  بورسی رئیس جمهور

ویدئویی با عنوان »یادآوری« در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که مربوط به مــرداد 99 و زمان 
فروش صندوق سهام ETF بود که در آن رئیس جمهور 
در جلسه هیئت دولت می گوید: »مــردم می توانند 
در بورس بیایندو خریدهایی کنند که برای آینده و 
دارایی شان اطمینان بیشتر پیدا کنند. »ETF« که در 
شهریور سهام آن با تخفیف فروخته می شود، برای این 
است که مردم بدانند سکه و دالر جای سرمایه گذاری 
نیست اما بورس جای سرمایه گذاری است.« کاربران 
زیادی با بازنشر این ویدئو نوشتند: »از اون موقع تا 
االن، دالر و سکه رشد کردن، بورس هم ۶۰ درصد 
ریخته و مردم فهمیدن که سکه و دالر جای سرمایه 
گذاری نیست! « کاربری نوشت: »دخالت های دولتی ها 
باعث فراز و فرودهای احساسی توی بورس می شه که 

فقط سرمایه گذارها رو آزار می ده.«
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اهواز حاال آب ندارد!

وضعیت بد آب شرب اهــواز به فضای مجازی رسید 
تا شاید مسئوالن مربوط برای بهبود آن کاری کنند. 
مدیرکل محیط زیست استان خوزستان با اشاره به این 
که بررسی وجود فاضالب در آب شرب لوله کشی وظیفه 
محیط زیست نیست، گفته: »بررسی اداره کل حفاظت 
محیط زیست خوزستان وجود یک مورد اختالط فاضالب 
و آب شرب را در منطقه پردیس اهواز تایید می کند.« 
این در حالی است که وضعیت آب آشامیدنی بسیاری از 
روستاهای اهواز هم بسیار نامطلوب و غیرقابل استفاده 
است. هفته گذشته هم یک عضو شورای شهر اهواز از 
ابتالی تعدادی از شهروندان به هپاتیت نوع A و بیماری 
روده ای به علت وجود فاضالب در آب شرب اهواز خبر 
داده بود. کاربری نوشت: »من موندم این همه بودجه 
هم برای وضعیت اهواز اختصاص می دن ولی چرا هیچ 

تغییری در بهبود وضعیت مردم نمی بینیم.«
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گم کردن رمز 225 میلیون یورویی!

ماجرای مرد ولــزی متخصص رایانه که بــرای پیدا 
کردن رمز کیف مجازی بیت کوین اش دست به دامن 
شهرداری شهر نیوپورت شده بازتاب زیادی در فضای 
مجازی داشته است. ماجرا از این قرار بوده که این 
مرد ولــزی 35 ساله سال  2۰۰9 زمانی که ارزش 
واحد بیت کوین کمتر از دو دالر بوده اقدام به خرید 
بیت کوین کرده که حاال ارزش آن به 225 میلیون 
یورو رسیده است. او در تابستان 2۰۱3 کیف پول 
دیجیتالی حاوی اطالعات مربوط به هفت هزار و 5۰۰ 
بیت کوین خودش را به سطل آشغال انداخته و حاال 
به شورای شهر نیوپورت پیشنهاد داده که با گفتن 
محل دفن زباله های محله او به پیدا کردن هارد کمک 
کنند و 25 درصد از این دارایی را پاداش بگیرند. 
البته شورای شهر گفته از سال 2۰۱4 از این گونه 

درخواست ها زیاد داشته است.
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 اعتراض به سانسور صدا و سیما

در بخش های خبری صدا و سیما از جمله ساعت ۱4 شبکه 
یک، در گزارشی، به گالیه های وزیر بهداشت و معاونش 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخته شد. نمکی 
وزیر بهداشت در تصاویر منتشر شده از صدا و سیما 
به حجم باالی سفر  به استان های پرخطر انتقاد می کرد و 
رئیسی معاون او هم عکس هایی را از صف بلند ماشین ها 
برای ورود به جزیره قشم و همچنین جاده های پرتراکم 
شمال به رئیس جمهوری و دیگر اعضا نشان می داد. 
حاال معاون اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری ضمن 
انتشار فیلم سانسور نشده  ستاد، اقدام صدا و سیما را 
»دوگانه سازی« توصیف کرده است چون در فیلم منتشر 
شده ستاد ملی مقابله با کرونا، »هم از مسافرت در 
تعطیالت گالیه کردند و هم به پروتکل شکنی در تجمعات 
مذهبی اعتراض داشتند به خصوص به شیوه برگزاری 
نماز جمعه و مراسم عزاداری در قم. در حالی که بسیاری 
از کاربران سفرها به کیش و قشم در ایام کرونا را محکوم 
کرده اند برخی هم از این که صدا و سیما فکر کرده کرونا 
فقط در سفرها وجود دارد و در تجمعات مذهبی نیست به 

این سانسور گالیه داشتند.
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شاهکار جدید آقای مجری!

بخشی از برنامه »زنده باد زندگی« که در آن مجری از مهمان 
برنامه می پرسد: »این لباس چوپانی چیست که پوشیده 
ایــد!« بازتاب زیــادی در شبکه های اجتماعی داشت و 
بسیاری از کاربران از این صحبت محمد جعفر خسروی 
مجری برنامه ناراحت شدند و آن را توهین به لباس یکی 
از اقوام کشورمان دانستند. ماجرا از این قرار بوده که 
مجری برنامه زنده تلویزیونی به مهمان برنامه اش که دکتر 
فریبرز عزیزی بوده و لباس کردی بر تن دارد، می گوید: 
»این لباس چوپانی چیست که پوشیده اید!« البته مهمان 
برنامه هم در پاسخ می گوید: »این لباس یادگار کاوه آهنگر 
و نماد آزادی از چنگال استبداد است .« کاربری نوشت: 
»این مجری برنامه خیلی حرف می زنه و اگه برنامه اش 
رو دیده باشید، از مهمان هاش هم بیشتر حرف می زنه 
و توی همه زمینه ها ادعای فضل داره و همین می شه که 

این جوری می شه.«
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این جا شیر تو شیر بود!

ویدئویی از یک صف طوالنی خودرو برای ورود به پمپ 
بنزین در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که 
واکنش های زیادی در پی داشت. این ویدئو به این دلیل 
با واکنش های زیاد همراه بود که این صف در حالی ایجاد 
شده که پمپ بنزین تعطیل است و نفر اول و دومی هم که 
این صف را ایجاد کرده اند اصال به پمپ بنزین کاری ندارند 
و از تعطیلی پمپ بنزین استفاده و آن جا پارک کرده اند و 
بقیه هم بدون هیچ توجهی خودروی شان را درون صف 
برده و باعث شده اند صف طوالنی ایجاد شود. کاربری 
نوشت: »واقعا شیر تو شیر که می گن همین جاست، آخه 
یکی نیست به اینا بگه خب می بینید صف تکون نمی خوره 

برین ببینین چه خبره؟«

            چرا باید خام فروشی را کنار بگذاریم؟

نفت و در کل مواد خام معدنی موهبتی است که وجود آن در هر 
کشوری نوعی مزیت به حساب می آید که می تواند منبع خوبی 
برای ارزآوری به حساب آید. موهبتی که مرجع فراورده های 
گران بهای دیگری هستند و در صورت سرمایه گذاری روی آن 
ها، تبدیل به کاالهای گران بهایی می شوند که آن مزیت نسبی را 
تبدیل به مزیت رقابتی می کنند. بر این اساس چنان چه کشوری 
بتواند محصولی ارزان تر و با کیفیت تر از رقبا را در جهان تولید و 
توزیع کند، این کشور در تولید چنین کاالیی دارای مزیت نسبی 
است و هر چه محصوالت فراوری شده بیشتر شوند میزان بهره 
دهی باالتر و ارزش افزوده قابل توجه تری خواهند داشت. به 
عنوان مثال در فرایند تولیدات صنعت پتروشیمی که به ساخت 
مواد اولیه صنعت دارو منجر می شود، اقالم از نظر مقایسه قیمت 
با ماده اولیه آن یعنی نفت حدود پنج تا شش هزار برابر تفاوت 
ارزشی دارند. اگر بخواهیم این موضوع را ساده تر نشان دهیم، 
می توانیم از مثال تولید انرژی برق حاصل از به کارگیری نفت در 
نیروگاه ها استفاده کنیم که به ازای یک بشکه نفت تبدیلی به برق 
صادراتی می توان 250 دالر عایدی کسب کرد که با قیمت اولیه 

استخراج و استحصال تفاوت قابل توجهی دارد.
در کنار ایجاد اشتغال زیاد در فراوری نفت، دسترسی به منابع 
ارزان یا کم هزینه بودن هزینه های حمل و نقل و نیز وجود نیروی 
متخصص و کارآمد را هم می توان از مزیت های نسبی پتروشیمی 
در کشور دانست که سرمایه گذاری برای تولید بیشتر و متنوع 
تر در این صنعت را سودآورتر می کند و توان ارزآوری کشور را تا 
حد قابل قبولی ارتقا می بخشد. مزیت نسبی ایران در صنعت 
پتروشیمی یکی از میانبرها برای رسیدن به جایگاه غیرقابل 
تحریم در اقتصاد است و چنان چه ایران بتواند سهم خود را در 
بازار محصوالت پتروشیمی تثبیت کند، به سختی امکان تحریم 

این نوع محصول میسر خواهد بود.

            معایب خام فروشی نفت

شاید قبل از این که به چرایی دالیل خام فروشی بپردازیم، بد 
نباشد مروری بر معایب خام فروشی داشته باشیم. با نگاهی به 
مقاالت متعددی که درباره خام فروشی وجود دارد، می توان 9 
عیب خام فروشی را استخراج کرد که در ادامه آن ها را نوشته ایم.
درآمد متکی به نفت خام، فرصت و فکر کردن به دیگر حوزه  ها را محدود می کند و حکومت نیازی به استفاده از 1

ظرفیت های دیگر نمی بیند.
زمانی که مجبور شویم فراورده های همین نفت را با ده ها 2 خام فروشی در وهله اول به صرفه به نظر می رسد اما نه 

برابر قیمت نفت وارد کنیم.
در کشور را به همراه دارد.3 متکی بودن به نفت خام، فرار مغزها و ناکامی افراد نخبه 
فرصت های شغلی را هم در کشور کاهش می دهد.4 خام فروشی نه تنها انگیزه افراد مستعد را کم می کند که 
کارمند دولتی که منتظر فروش نفت خام هستند.5 متکی بودن به فروش نفت خام، یعنی بیش از پنج میلیون 
دارد.6 فروش نفت خام، فساد و رانت خواری های بزرگ را در پی 
نفت دچار آسیب می کند.7 فروش نفت خام کشور را در برابر افزایش یا کاهش قیمت 
خام فروشی وابستگی کشور به واردات فراورده های نفتی  برای خوراک کارخانجات را افزایش 8

می دهد.
صادرات را به حداقل ممکن 9 خام فروشی سود حاصل از 

می رساند.

            سهم ایران از فراورده های نفتی

ایران با دارا بودن 211 میلیارد بشکه نفت سومین کشور 
دارنــده نفت در جهان است که سهم به مراتب کمتری در 
فرایند تولیدات پتروشیمی دارد. سهم این کشور در صنایع 
پتروشیمی حدود 2.5 درصد از مجموع تولیدات در جهان 
اســت. طبق آمــار هم اکنون تــوان تولید پتروشیمی ها در 
کشور به حدود 53.6 میلیون تن می رسد و درآمد ساالنه این 
محصوالت رقمی معادل 17 میلیارد دالر بوده که 12 میلیارد 

دالر آن ناشی از صادرات است.
هم اکنون 56 مجتمع پتروشیمی در کشور داریم که طبق برنامه 
گسترش تعداد آن ها تا سال 1404 باید به 109 و مبلغ سرمایه 
گذاری از 53 میلیارد دالر به 93 میلیارد دالر برسد. سیاست 
کلی این است که در این صنعت ایــران تبدیل به اولین تولید 
کننده مواد و کاالی پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه شود که 
بر این اساس تا سال 1404 باید رقم صادرات ایران در صنعت 

پتروشیمی به 52 میلیارد دالر برسد.

چرا همچنان خام فروشی می کنیم؟
یکی از مهم ترین دالیلی که خام فروشی همچنان در کشور ما 
ادامه دارد، نگاه مدیران به درآمد بیشتر در مقطع زمانی کوتاه 
مدت است و همین باعث شده برخی مجریان و مدیران هر روز 
برای ساختن پاالیشگاه شروع به بهانه تراشی کنند و برای هر 
مسیری که منتج به سـاخت پاالیشـگاه شود، توجیهی بیاورند 
و آن مسیر را سد کنند. یکی از این بهانه هایی که برای احداث 
ــد ایــن مسئله اســت که ساخت  نکردن پاالیشگاه می آورن
پاالیشگاه، اقتصادی نیست، اما سوال این جاست که اگر 
ساخت پاالیشگاه اقتصادی نیست، چرا کشورهایی که یک 
قطره نفت ندارند به دنبال تاسیس پاالیشگاه رفته اند؟ ایتالیا 
یا کشوری مثل انگلیس، نصف نفت خود را وارد می کنند. یا 
حتی کشورهایی مانند هند و کره جنوبی با این که خودشان 
به صورت خدادادی نفتی ندارند، پاالیشگاه های یک میلیون 
و 100 هزار بشکه ای ایجاد کرده اند؛ بـه گونه ای کـه نفت 
خام را از ما می خرند و فراورده های آن را به خودمان با صدها 
برابر قیمت نفت می فروشند. همان طور که خواندید، بالفعل 
بودن درآمد فروش نفت خام که زحمت چندانی ندارد، باعث 
شده برخی مدیران به دنبال احداث پاالیشگاه برای فراوری 
نفت و تولید محصول جدید نباشند. از طرف دیگر ایجاد 
پاالیشگاه بسیار هزینه بر است و تا رسیدن به تولید و درآمدزا 
شدن نیاز به زمان دارد و از آن جایی که تاکنون اقتصاد کشور 
متکی به فروش نفت خام بوده است، مدیران به سراغ آن نرفته 
اند که به نظر این مدت تحریم زمان خوبی برای تمرین اقتصاد 
بدون نفت بود تا در آینده خام فروشی به حداقل و در بهترین 

حالت به صفر برسد.

بالی سیاه 
خام فرویش نفت!

رعیت نواز - نفت، این عنصر ارزشمند و بدبو، درست از سال 1287 شمسی که در مسجد سلیمان کشف شد،  به یکی از موضوعات 
مهم و اساسی کشورما تبدیل شد. البته به طور کلی کشف نفت در تاریخ بشر را شاید بتوان یکی از مهم ترین نقاط عطف اقتصادی 
بشر به حساب آورد. شاید باورتان نشود اما از پنل های خورشیدی، دندان مصنوعی و لنزهای چشمی گرفته تا عطر و ادکلن و حتی 
آدامس و داروهای مختلف از جمله آسپرین از همین بدبوی مفتی که در اختیار ما قرار دارد به دست می آید. شگفت زده تر خواهید 
شد وقتی بفهمید که در جهان با استفاده از مواد حاصل از فراوری نفت خام حدود 200 هزار محصول پرکاربرد تولید می شود، 
یعنی چیزی حدود 70درصد از کاالهای مورد استفاده در زندگی روزمره انسان ها که از نظر قیمت به هیچ عنوان با قیمت خرید 
و فروش نفت خام قابل برابری نیست و قیمت بعضی از محصوالت از ماده اولیه آن یعنی نفت حدود پنج تا شش هزار برابر بیشتر 
است. البته متاسفانه در کشور ما که خود یکی از بزرگ ترین دارندگان منابع نفتی است تنها 100 محصول فراوری شده تولید و 
عمدتا نفت به صورت خام از کشورمان به دیگر کشورها صادر می شود. امروز می خواهیم درباره خام فروشی بنویسیم که معضل 

بزرگ اقتصاد کشورمان است و درباره دالیل این خام فروشی بیشتر بدانیم.

راز عقب نشیین 
واتس اپ

دلیل عقب نشینی مدیران واتس اپ از به اشتراک 

گذاشتن داده های کاربران با فیس بوک چیست؟

»یا اطالعات شخصی بدهید یا خداحافظی کنید.« همین 
جمله ســاده آغازگر بحرانی بود بــرای واتــس اپ تا جایی 
که می گویند در روزهــای گذشته »بزرگ ترین مهاجرت 
دیجیتال تاریخ بشر« با ترک کاربران واتس اپ آغاز شده 
است. اعتراض ها و البته کوچ کاربران واتس اپ تا آن جا باال 
رفت که مدیران این پیام رسان برای حفظ کاربرانش، مجبور 
به انتشار آگهی تمام صفحه در چند روزنامه هندی شده و به 
تازگی اعالم کرده اند که تغییرات در نظرگرفته شده برای 
نحوه و شرایط استفاده از اپلیکیشن پیام رسان خود را به 
دلیل واکنش های اعتراض آمیز به تاخیر می اندازد. امروز از 
تعداد افرادی که پیام رسان های دیگر را انتخاب کردند و 
دالیل عقب نشینی مدیران واتس اپ از تغییرات نوشته ایم.

خرید واتس اپ توسط فیس بوک	 
ــس اپ در ســال 2014 به قیمت 19 میلیارد دالر  وات
توسط فیس بوک خریداری شد تا به این غول رسانه ای در 
افزایش درآمد کمک کند. درآمدزایی فیس بوک از طریق 
اطالعات کاربرانش به دست می آید. فیس بوک، برندها 
را قادر می سازد تا بتوانند به طور مستقیم طرفدارانشان 
را شناسایی کنند، به همین دلیل بازاریابان شرکت های 
بزرگ درصدد هستند که بتوانند در جامعه میلیاردی این 
غول رسانه ای که فیس بوک، واتس اپ و اینستاگرام را با 
تعداد حدود پنج میلیارد نفر دارد، درآمدهای هنگفتی را 
از طریق تبلیغات به جیب بزنند که کاهش این کاربران در 

درآمد آن ها تاثیر گذار است.

بزرگ ترین مهاجرت دیجیتال 	 
سایت تحلیل آپ »سنسور تاور« نشان می دهد، سرویس 
پیام رسان سیگنال تا دهم ژانویه از فروشگاه های برنامه 
اپل و گوگل در سراسر جهان 7.5 میلیون بار دانلود شده 
است که رشد 4200 درصــدی نسبت به هفته پیش را 
نشان می دهد. پیام تلگرام هم که توسط مدیر این پیام 
رسان منتشر شد، افزایش بیش از 25 میلیون نفر را بعد 
از اعالم تغییرات در واتس اپ نشان می دهد و البته این 
آمارها روز به روز تا نزدیک شدن به 8 فوریه )20 بهمن( 
که آخرین مهلت واتس اپ برای تغییرات بود در حال 
زیاد شدن است. البته باید دید عقب نشینی واتس اپ از 
تغییرات از این ریزش جلوگیری می کند یا همچنان شاهد 

ریزش کاربران این پیام رسان خواهیم بود.

چرا واتس اپ از تصمیم اش عقب نشینی کرد؟	 
همین ابتدا بگوییم که این ضرب المثل »چرا عاقل کند 
کاری که باز آرد پشیمانی!« مصداق بــارزی از عملکرد 
مدیران واتس اپ است و تجربه نشان داده که مردم و 
کاربران شبکه های اجتماعی به حفظ حریم خصوصی شان 
بسیار اهمیت می دهند و دربرابر نقض آن واکنش نشان 
می دهند که نمونه آن را در ریزش اخیر کاربران واتس اپ 
شاهد بودیم اما همان طور که گفتیم پیام رسان ها از فروش 
شماره ها، اطالعات و عالیق مردم به شرکت ها درآمدزایی 
می کنند. حاال فکر کنید هر قدر این تعداد بیشتر باشد، 
سود بیشتری نصیب شان می شود. واتس اپ هم از این 
قاعده مستثنا نیست و با کوچ کاربرانش به پیام رسان 
های دیگر با عث می شود درآمدش در این زمینه کم شود و 
مدیران آن را به فکر بازنگری و به تعویق انداختن  تصمیمی 
که در خصوص تغییرات در به اشتراک گذاشتن داده های 

کاربران با فیس بوک گرفته بودند، انداخته است.

در حالی در جهان 200 هزار محصول از نفت خام به دست می آید که این میزان در کشور ما 100 محصول است، 

چرا هنوز در کشور ما خام فروشی نفت صورت می گیرد و معایب این خام فروشی چیست؟

پیش بینی میزان تولید محصوالت  
پتروشیمی جهان در سال 1404

 ارزش ظرفیت محصوالت پتروشیمی جهان  
 در سال 1404 حدود 820 میلیارد دالر 

پیش بینی شده است.
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گزیده یک توئيت

یک عکس  

نمایی از یــک کــاس درس عشایری در 
دهستان دیناران از توابع بخش مرکزی 
شهرستان اردل  در استان چهارمحال و 

بختیاری

ــروز نوشت : قدیمی ترین   سی ان ان دی
اثر هنری شناخته شده جهان  در غاری 
در اندونزی  کشف شده است -تصویری  
جالب از یک خوک- باستان شناسان می 
گویند این اثر حداقل ۴5 هزار و 5۰۰ سال 

قدمت دارد.

رسانه های جهان 

ــپــنــدنــت:  ــنــدی ای
پژوهش  یــک  نتایج 
ــد  ــی دهـ ــان مـ ــ ــش ــ ن
۱ميليون  /۳ حدود
را  بریتانيا  مهاجر 
تــرک کــرده انــد که دليل آن احتماال 
ویـــروس کــرونــاســت. تنها در لندن، 
حــدود ۷۰۰ هــزار مهاجر نقل مکان 
کرده اند که باعث کاهش ۸ درصدی 

جمعيت پایتخت می شود.

دویچه وله:  بيش از 
حيوان  ميليون   ۳۴
خانگی در ۴۵ درصد 
خانه های شهروندان 
آلــمــانــی نــگــهــداری 
می شوند که این موضوع، صدها هزار 
شغل و ميلياردها یورو درآمد در صنایع 

وابسته ایجاد کرده است.

 پیکر پاک  55 شهید تازه 
تفحص شده  وارد کشور شد

فرمانده کميته جست وجوی مفقودین ستادکل 
گفت: پيکر مطهر ۵۵ شهيد تازه تفحص شده 
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه)س(

از مرز شلمچه وارد کشور شد.
 به گزارش ميزان، سردار باقرزاده با بيان این که 
این شهدا در مناطق عملياتی مجنون، فکه، شرق 
دجله و شلمچه تفحص شده اند، افزود: این شهدا 
در عمليات  کربالی ۵، والفجر مقدماتی، خيبر 
و تک دشمن در سال های ۶۵ و ۶۷ به شهادت 
رســيــده انــد. طبق گفته وی تــعــداد ۷۶ جسد 
کشته شده عراقی در جنگ تحميلی نيز تحویل 

مقامات کشور عراق شد.

 انتقاد شدید ستاد ملی کرونا
 از وضعیت پروتکل های بهداشتی 

در قشم و قم

جلسه ستاد مقابله با کرونا در حالی برگزار شد 
که روی انتقادهای سخنگوی این ستاد و البته 
وزیر بهداشت به وضعيت پروتکل های بهداشتی 

در قشم و قم بود. 
عليرضا رئيسی سخنگوی این ستاد و معاون 
وزیر بهداشت با ارائه آمار و تصاویری از قشم و قم 
گفت: در یک روز حدود ۵ هزارنفر وارد این جزیره 

شدند که اغلب شان نيز بدون ماسک بودند.
نحوه  و  تجمعات  وضعيت  بــه  همچنين  وی   
برگزاری نمازجمعه شهر قم هم انتقاد و تصریح 
کرد: در قم فقط ۳۰درصد از مردم پروتکل ها را 
رعایت می کنند و این شهر بدون شک در روزهای 
آینده در وضعيت شدید شيوع این بيماری قرار 
خواهد گرفت. سعيد نمکی وزیر بهداشت نيز 
در این جلسه گفت: به شدت نگران خيز جدید 
بيماری و شروع موج چهارم با ارتفاعی به مراتب 

بيشتر از امواج قبلی  هستيم.
گفت:  کــرونــا  بــا  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی 
عکس  هایی را که من از قم نشان دادم باید به این 
قسمتش نيز اشاره کنم که در قم آیت  ا... وحيد که 
هميشه پيشرو در برگزاری ایام فاطميه هستند، 
این مراسم را با ۴۰ تا ۵۰ نفر برگزار کرده    اند که 
یک الگوی عملی است.به گزارش خبرنگاران 
پویا، وی  اظهار کرد: در ایام فاطميه و سایر ایام 
مذهبی دیدیم که رهبر معظم انقالب به عنوان 
یک الگو برای جامعه، با رعایت پروتکل  ها و به 

تنهایی عزاداری می  کنند.

 منتظر ورود 16 میلیون واکسن       
 هستیم

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 
پرداخت ۵2 ميليون دالر به کواکس، گفت: ما 
۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن کرونا از 
کواکس خریداری کرده  ایم و به رغم مشکالتی 
که به دليل تحریم  های آمریکا در انتقال ارز وجود 
داشت، پول را انتقال دادیم و قول داده  اند که در 
یک تا دوماه آینده بخشی از این واکسن  ها را به ما 

تحویل دهند. 
رئيسی افــزود: از روسيه، هند و چين نيز سعی 
می  کنيم 2 ميليون و ۶۰۰ هــزار دوز واکسن 

کرونا تهيه کنيم.

مدارس اجباری نیست       
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در بخشی 
ــه حــضــور در مـــدارس به  ــن  ک ــا بــيــان ای دیــگــر ب
هيچ عنوان اجباری نيست، تصریح کرد: پایه  های 
اول و دوم ابتدایی در مناطق زرد و آبی در صورتی 
که خانواده  ها تمایل داشته باشند می  توانند یک 
تا دو روز در هفته حضور داشته باشند؛ حضور 
کادر مدارس نيز بنا به تصميم وزارت آموزش و 

پرورش است و باید حضور داشته باشند.

صدور مجوز تزریق واکسن ایرانی کرونا به گروه چهارم 

تزریق واکسن ایرانی توليدی ستاد اجرایی 
ــروه چهارم داوطلبان  ــام)ره( به گ ــ فرمان ام
ــاز مــی شــود. به گــزارش  از  امــروز دوشنبه آغ
فــارس، حامد حسينی مدیر مرکز کارآزمایی 
بالينی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول 
واکسن  انسانی  آزمایش های  بر  نظارت   تيم 
ــران بــرکــت« گــفــت: طبق جلسه ای  »کـــوو ایـ
کــه بــا وزارت بهداشت داشــتــيــم، باتوجه به 
و  قبل  مراحل  در  تزریق  موفقيت آميزبودن 

ایمن بودن واکسن تا این لحظه و مشاهده نشدن 
ــی، مجوز تزریق به گروه  عــوارض خاص داروی
ــزود: به احتمال زیاد  بعدی صــادر شد. وی اف
امروز دوشنبه 29 دی ماه به گروه چهارم که ۷ 

نفر هستند تزریق واکسن را خواهيم داشت.

عضو هیئت رئیسه:

 حذف غربالگری جنین
  مصوبه مجلس نیست 

بر  تاکيد  بــا  مجلس  رئيسه  هيئت  سخنگوی 
این که حــذف غربالگری جنين مصوبه مجلس 
نيست، گفت: این موضوع در قالب پيشنهادی در 
کميسيونی مطرح شده و درمورد آن تصميم گيری 
نشده اســت. بنا بر گــزارش خانه ملت، فرهنگی 
ادامــه داد: این موضوع در یکی از فراکسيون ها 
مطرح بوده و در کميسيون ویژه خانواده مطرح 
ــا تصویب نــشــده و هيچ مــصــوبــه ای در  ــده ام ش
این باره نه در کميسيون ویژه و نه در کميسيون 
بهداشت که مرجع رسيدگی به این موضوعات 
اســت، نداشتيم. این خبر حاکی اســت،  کبری 
خزعلی  رئيس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در 
شورای عالی انقالب فرهنگی پنج شنبه در توئيتی 
نوشته بــود:»عــرض تبریک به مـــادران 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 شود( 
برداشته شــد. حــاال دیگر هيچ پزشک و مــادری 
نيست«. جنين  کشتن  و  غربالگری  به   مجبور 
در پی انتشار این توئيت، انتقادهای شدیدی به 
این تصميم صورت گرفت که حاال مجلس اعالم 
کرده، اساسا این موضوع در مجلس هيچ مصوبه ای 

نداشته است.

مصطفی عبدالهی- رکــورددار بودن در آمار 
جراحی های زیبایی را می توان توجيه کرد، اما 
پایين آمدن سن متقاضيان عمل زیبایی را کجای 

دلمان بگذاریم؟

ــزار جــراحــی رســمــی؛ چند هــزار         ۲5 هـ
غیررسمی؟

سال هاست که درباره جراحی های زیبایی 
در کشور صحبت مــی شــود؛ جراحی هایی 
که طبق آمــارهــای موجود ساالنه بيش از 
ــورد اســت و حتی در سالی که  ــزار م 2۵ ه
بــرده،  از بين  کرونای لعنتی، همه چيز را 
گونه  و  بينی  جــراحــی  متقاضيان  هــم  ــاز  ب
و...، از هيچ تالشی بــرای انجام آن دست 
زیبایی  عمل  هــزار   2۵ البته  نکشيده اند. 
ــه، فقط مــربــوط بــه آمـــار رســمــی این  ــاالن س
حوزه است و فراموش نکنيم کسی از تعداد 
غيررسمی  مراکز  در  که  زیبایی  عمل های 

انجام می شود، اطالعی ندارد!

فهرست قیمت عمل های عجیب  و غریب       
سایت های  مــرور  و  تلفنی  تــمــاس  چند  بــا 
پزشکان جراحی زیبایی می شود از قيمت 
این عمل های جراحی مطلع شد. هرچند 
در  زیبایی  عمل  بيشترین  مــی شــود  گفته 
سنين پایين در کشور عمل بينی است، اما 
بد نيست با برخی عمل های زیبایی دیگری 
که همچون دیگر کشورها، بين هموطنان 
ما هم مشتری هایی پيدا کرده است، آشنا 

شویم:
عمل زیبایی بینی: ۱۰ تا ۱2 ميليون

جراحی پلک باال و پلک پایین: هر کدام ۵ تا 
۶ ميليون

لیفت ابرو: ۴ ميليون
ساکشن پهلو، بــازو، ران: هر کدام بين ۳ تا 

۶ ميليون
پروتز چانه و گونه: هر کــدام بين ۱۰ تا ۱2 

ميليون
لیفت شقیقه: ۱۰ ميليون تومان

ساکشن غبغب: ۳ تا ۴ ميليون تومان
حذف چربی لپ: ۶ تا ۷.۵ ميليون

 صدرنشین یا نایب قهرمان؟!       
انــجــمــن بــيــن الــمــلــلــی جــراحــی پالستيک 
زیبایی)ISAPS( ساالنه گزارشی درباره تعداد 
پزشکان جراح پالستيک و عمل های انجام شده 
در کشورهای مختلف ارائه می کند. طبق آمار 
سال 2۰۱9 این انجمن، آمریکا با ۶9۰۰ جراح 
پالستيک بيشترین تعداد جراحان این حوزه را 
در جهان دارد و ایران با ۳۶۱ جراح پالستيک، 
در رتبه 2۷ جهان بوده است. از نظر تعداد آمار 
هم با درنظرگرفتن روش های زیبایی جراحی 
و غيرجراحی، آمریکا با حدود ۴ ميليون مورد 
در سال 2۰۱9 صدرنشين است که ۱.۳ مورد 
ــورد آن شامل  آن شامل جراحی ها و 2.۶  م
ــای زیبایی غيرجراحی اســت. برزیل،  روش ه
ژاپن، مکزیک، ایتاليا، آلمان، ترکيه، فرانسه، 
هند و روسيه 9 کشور دیگر این رده بندی هستند 
و ایران در بين این ۱۰ کشور قرار ندارد. هرچند 
این موضوع می تواند خوشایند باشد اما از سوی 
دیگر به استناد وجود جراحی های غيررسمی، 
آمارهای نگران کننده ای اعــالم می شود، از 
جمله این که ایران در جراحی بينی، صدرنشين 
رده بندی جهانی است. البته برخی هم رتبه دوم و 
سوم این جراحی را به ایران اختصاص می دهند.

نگرانی تازه       
اما فارغ از انواع و اقسام جراحی های زیبایی و 
قيمت های آن، حاال آن چه بر نگرانی های قبل 
افزوده است، پایين آمدن سن مراجعه برای انجام 
جراحی های زیبایی است و آن طور که گفته شده، 
به تازگی نوجوانان زیر ۱۵ سال هم مشتری این 

عمل ها شده اند!

مراجعه نوجوانان برای لیفت ابرو و صورت!       
دکتر »حامد باطنی« رئيس انجمن جراحان 
با  گفت وگو  در  ــران  ایـ زیبایی  و  پالستيک 
با نوجوانان  به دفعات  خــراســان می گوید: 
کم سن و سالی از جمله زیر ۱۵ ساله ها مواجه 
می شویم که درخواست انجام عمل هایی مانند 
ليفت ابرو یا صورت دارند، در حالی که چنين 
عمل هایی متناسب با سن یا وضعيت صورت آن 
نوجوان نيست به همين دليل من و همکارانم 
این جراحی ها مطلع ایم،  از آسيب های  که 

چنين عمل هایی را انجام نمی دهيم.

عوارضی برای تمام عمر         
می کند:  تصریح  وی 
بعضی  متاسفانه  ــا  ام
افــــراد غــيــرحــرفــه ای 
برخی شان  حتی  کــه 
پزشک هم نيستند، با 
تبليغات نــادرســت در 
فضای مجازی اقــدام 

به جذب این بيماران کم سن و سال می کنند 
و این جراحی ها را در مراکز غيرمجاز انجام 
می دهند. وی می گوید: ایــن نــوجــوانــان با 
غلط  به  فيلم ها،  و  عکس ها  برخی  تماشای 
تصور می کنند که به جراحی زیبایی نياز دارند 
و تالش می کنند به هر قيمتی این کار را انجام 
دهند اما نمی دانند که یک عمل جوان سازی 
یا یک پروتز در زمان نامناسب، می تواند برای 
آن هــا عوارضی داشته باشد که به هيچ وجه 
قابل برگشت نباشد یا به سختی بتوان آن را 

اصالح کرد.

آگاهی عمومی در کنار نظارت       
دکتر باطنی درباره ميزان نظارت ها در این حوزه 
هم اظهار می کند: همه عمل های زیبایی وابسته 
به بيمارستان ها نيست و در مراکز مختلفی از 
جمله برخی مراکزی که جنبه آرایشگاهی دارند 
انجام می شود، به همين دليل نظارت دولتی 
روی آن ها کار مشکلی است و به نظر می رسد راه 

منطقی، باال بردن سطح آگاهی جامعه است.

نمی توان سنی قطعی تعیین کرد       
توضيح دکتر باطنی درباره سن مناسب برای 
ــت که:  ــن اس انــجــام عمل های زیبایی هــم ای
نمی شود سن قطعی و مشخصی را برای انجام 
جراحی های پالستيک و زیبایی تعيين کرد و 
این کار وظيفه پزشک کارآزموده است. گاهی 
برخی از این عمل ها در سنين پایين و برای رفع 
نواقص مادرزادی است که کمک می کند فرد در 
محيط جامعه دچار آسيب روحی نشود، گاهی 
هم عمل های جوان سازی در بزرگ سالی انجام 
می شود که نواقص ایجادشده در بدن به دليل باال 

رفتن سن رفع شود.

ــوزه جــراحــی         تــوانــمــنــدی ایــــران در حــ
پاستیک

البته رئيس انجمن جراحان پالستيک و زیبایی 
ایران توضيحاتی هم درباره حوزه کاری خود و 
همکارانش ارائه می کند و می گوید: جراحی 
زیبایی و عمل های وابسته به آن بسيار متنوع 
است و تعداد این عمل ها در همه کشورهای 
جهان رو به افزایش است؛ کشور ما هم از نظر 
کيفيت و توانایی کادر درمانی، در سطح منطقه 
یکی از معتبرترین کشورها در حوزه جراحی 
پالستيک و زیبایی است و به همين دليل از برخی 
کشورهای منطقه هم برای انجام این عمل ها به 
ایران می آیند، بنابراین نمی توان باال بودن آمار 
جراحی های زیبایی را یک نگران جدی دانست. 
دکتر باطنی این نکته را هم می گوید که: در برخی 
نقاط جهان از جمله ایران و خاورميانه، جراحی 
بينی یکی از شایع ترین عمل های زیبایی است 
در حالی که در برخی کشورها دیگر اندام بدن 

موردتوجه است.

تداوم صدرنشینی ایرانی ها در ترکیه!
ایرانی ها در سال ۲۰۲۰ با ۲5 درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۷189 خانه در ترکیه خریدند

مرکز آمــار ترکيه در تازه ترین گــزارش خود اعــالم کرد که 
ایرانی ها در سال 2۰2۰ ميالدی حدود ۷۱۸9 خانه در 
ترکيه خریداری کرده اند که نسبت به سال 2۰۱9 حدود 2۵ 
درصد رشد داشته و نسبت به سال های قبل از آن ۱۰ برابر 
شده است. آن طور که خبرگزاری آناتولی ترکيه گزارش کرده، 
در سال 2۰2۰ ميالدی در مجموع، ۴۱ هزار و 29۸ خانه 
در ترکيه به شهروندان خارجی ۱۰۰ کشور مختلف فروخته 
شده که تقریبا یک پنجم این مشتریان، ایرانی ها بوده اند. 
کارشناسان یکی از دالیل این موضوع را ارائه تسهيالت ویژه 

توسط دولت ترکيه به مشتریان خارجی ارزیابی کرده اند، 
موضوعی که عــالوه بر جــذب سرمایه هنگفت اقتصادی 
می تواند صنعت گردشگری و رفت و آمد گردشگران به این 
کشور را هم رونــق ببخشد. هرچند در این بين مشکالتی 
مانند نابه سامانی وضعيت اقتصادی کشورمان هم در خروج 
سرمایه از کشور و افزایش تمایل به سرمایه گذاری در آن سوی 
آب ها بی تاثير نبوده است، اما به نظر می رسد کشور همسایه 
ماهی گير خوبی برای استفاده از این آب گل آلود است و با این 
کار لطمه بيشتری به اقتصاد و بازار مسکن ایران وارد می کند.

تعداد جان باختگان در اثر واکسن فایزر در نروژ به ۲9 نفر رسید

 بلومبرگ نوشت: براساس داده های آژانس 
دارویی نروژ، تعداد فوتی ها در ميان افراد 
باالی ۷۵ سال  که اولين واکسيناسيون 
ــد بــه 29 نفر  کــوویــد ۱9 را انــجــام داده انـ
ــد. مــقــامــات ایـــن کــشــور می گویند  ــي رس
احتماال واکسن کرونا برای افراد پير بسيار 
ــت. ایــن در حالی اســت که  خطرناک اس
کارکرد اصلی واکسن کرونا باید محافظت 
از گروه های آسيب پذیر مانند افراد مسن 

بيماری  کــه  بــاشــد  کسانی  همين طور  و 
زمينه ای دارند. آژانس دارویی نروژ گفته 
اســت، واکــســن شــرکــت آمریکایی فایزر 
است  کشور  ایــن  در  موجود  واکسن  تنها 
و تمام مــرگ و ميرها در اثــر دریــافــت این 
واکسن رخ داده اســت. پایين آمــدن سن 
سال   ۸۰ زیــر  به  کرونا  واکسن  قربانيان 
منجر به افزایش نگرانی ها در بين مقامات 

بهداشتی نروژ شده است.

نوجوان ها هم زیر تیغ زیبایی!
گزارش ها از افزایش گرایش زیر 15 ساله ها به جراحی های زیبایی حکایت دارد،  رئیس انجمن جراحان 

زیبایی  درباره  عوارض غیرقابل جبران این عمل ها هشدار می دهد



بــرزو نیک نژاد در گفت وگوی 
تسنیم  با  اینستاگرامی  ــده  زن
درباره ساخت سریال »دودکش 
2« گفته است که فیلم نامه آن در 
حال نگارش است. او با اشاره به 
محدودیت ها در حوزه ساخت کمدی نیز گفته که 

از کمدی خسته شده است.

روح ا... حجازی در جمع هیئت 
ملی  مــســابــقــه  بــخــش  داوران 
جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور 
عسگرپور،  محمدمهدی  دارد. 
بهرام توکلی و محمدرضا دلپاک 

نیز از دیگر داوران این رویداد هستند.

سینما و تلویزیون 6

ــان بـــه بــیــمــاری  ــی ــان ــی ــا ک ــ رض
کووید-19 مبتال شــده. او در 
گفت وگو با ایسنا توضیح داده 
است که به نوع خفیف آن مبتال 
شده و پــروژه ای که در آن بازی 

ــروس به  مــی کــرده، به تازگی تعطیل بــوده و وی
همکارانش سرایت نکرده است.

مهراوه شریفی نیا امسال با فیلم 
ــروس خــیــابــان فــرشــتــه« اثر  ــ »ع
مهدی خسروی و به تهیه کنندگی 
پدرش محمدرضا شریفی نیا، در 
جشنواره فجر حضور دارد. عاطفه 

رضوی و پوریا پورسرخ نیز در این فیلم بازی کرده اند.

چهره ها و خبر ها

فــردا  از  شهرستانی  میکائیل 
آقای  باشکوه  »لبخند  نمایش 
گیل« به نویسندگی اکبر رادی را 
روی صحنه می برد. این تئاتر قرار 
بود اوایــل مهر اجرا شود، اما به 
دلیل تعطیلی تماشاخانه های تئاتر به تعویق افتاد.

شبنم قلی خانی از شنبه چهارم 
بهمن ماه با فصل دوم سریال 
ــت« به  ــن اسـ ــا م »بــیــگــانــه ای ب
کارگردانی آرش معیریان در 
شبکه دو دیده می شود. فصل 

اول سریال که در 33 قسمت تولید شده بود، 
امشب به پایان می رسد.
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 مائده کاشیان  

افزایش شانس »خورشید« در اسکار

قانون جدید آکادمی، می تواند شانس نماینده 
سینمای ایران برای درخشش در شاخه بهترین 

فیلم بین المللی اسکار 2۰21 را افزایش دهد.
ــزارش ایسنا، آکــادمــی علوم و هنرهای  بــه گـ
سینمایی اسکار اعالم کرده که امسال به دلیل 
ــروس کرونا رای گیری  شرایط همه گیری وی
مقدماتی شاخه بهترین فیلم بین المللی این 
جوایز را به صورت مجازی برگزار خواهد کرد و 
تعداد فیلم های راه یافته به فهرست کوتاه را از 1۰ 
فیلم به 1۵ فیلم افزایش داده است. امسال بیش 
از 9۰ کشور فیلم برگزیده خود را برای رقابت در 
شاخه بهترین فیلم بین المللی جوایز اسکار به 
آکادمی معرفی کرده اند و سینمای ایران نیز فیلم 
»خورشید« ساخته مجید مجیدی را پس از نمایش 
موفق در جشنواره ونیز به عنوان نماینده رسمی 

خود در این جوایز برگزیده است.
فیلم مجیدی که در بخش رقابتی ونیز 2۰2۰ 
رونمایی شد و یکی از نامزدهای شیر طالیی 
بــود، در نهایت موفق به کسب جایزه »مارچلو 
ماسترویانی« ویژه برترین بازیگر نوظهور از این 
جشنواره برای روح ا... زمانی شد. حاال با افزایش 
1۵ فیلم،  تعداد فهرست فیلم هــای کوتاه به 
شانس سینمای ایران نیز برای قرار گرفتن در این 

فهرست افزایش یافته است.
مجیدی که در سال 199۸ به عنوان اولین فیلم 
ساز ایرانی با فیلم »بچه های آسمان« به جمع 
نامزدهای نهایی شاخه بهترین فیلم خارجی زبان 
راه یافت، امسال نیز این فرصت را دارد تا برای 
دومین بار، فیلم خود را در جمع برترین آثار بین 

المللی سال سینمای جهان ببیند.

تکلیف نمایش های مردمی فجر 
مشخص نیست

مدیر روابط عمومی سی و نهمین جشنواره ملی 
فیلم فجر می گوید تکلیف چگونگی برگزاری 
این جشنواره در نهایت تا دو روز آینده مشخص 

می شود.
به گــزارش صبا، در حالی که دیــروز مشخص 
شد سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به صورت 
مدیر  نجفی  مسعود  می شود،  برگزار  فیزیکی 
روابط عمومی سی و نهمین جشنواره ملی فیلم 
فجر در پاسخ به این پرسش که آیا شیوه برگزاری 
بخش مردمی، رسانه ها و هنرمندان این جشنواره 
نیز مشخص شده است یا نه، بیان کرد: »در یک 
تا دو روز آینده قرار است جلسه ای با ستاد ملی 
مقابله با کرونا و مسئوالن وزارت بهداشت داشته 
باشیم و در این بــاره صحبت کنیم.« وی ادامه 
داد: »چند بار قرار بود جلسه داشته باشیم که به 
تعویق افتاد اما با برگزاری جلسه در روزهای آینده 
تکلیف بخش های فیزیکی جشنواره مشخص 

می شود و اعالم می کنیم.«
مدیر روابط عمومی سی و نهمین جشنواره فیلم 
فجر  اظهار کرد: »با توجه به این که سینماها باز 
اتفاق عجیبی رخ ندهد احتماال  اگر  هستند، 
بتوانیم بخش های مختلف را به صورت فیزیکی 
برگزار کنیم اما باید منتظر نظر ستاد ملی مقابله 

با کرونا باشیم.«

تام کروز روبات نخرید
ــه گفته  ــالف آن چ ــرخ ب
ــرای  ــام کـــروز ب شـــده، تـ
ــرای پــروتــکــل هــای  ــ اجـ
بهداشتی کرونا در محل 
فیلم بــرداری »مأموریت 
ــات  روبـ  »۷ غیرممکن 

نخریده است.
ــام  بـــه گـــــزارش مــهــر، ت
کــروز که به تازگی برای 
عصبانیت شدید به دلیل  
رعــایــت نــکــردن دقیق 

کارکنانش  توسط  بهداشتی  پروتکل های 
درباره کرونا خبرساز شده بود، برای کنترل 
این موارد روبات نخریده است. در دو روز اخیر 
شایعه ای منتشر شد مبنی بر این که تام کروز 
دو روبات خریده تا بتواند همه چیز را در محل 
فیلم برداری کنترل کند. این شایعه از سوی 
نشریه »ســان« منتشر شد که نوشت: چون 
کروز نمی تواند همه جا حضور داشته باشد 
و افرادش را به رعایت پروتکل ها وادار کند، 
دو روبات پیشرفته گران قیمت خریده است. 
سایت »اسلش فیلم« حاال خبری منتشر کرده 
که از یکی از کادر تولید فیلم شنیده چنین 
خبری واقعیت ندارد و آن ها روباتی سر فیلم 

برداری دو قسمت هفتم و هشتم »مأموریت 
غیرممکن« نــدارنــد. کــار فیلم بـــرداری دو 
قسمت »ماموریت غیرممکن« همزمان در 

بریتانیا در حال انجام است.
اعتراض کروز به عوامل تولید فیلمش که با 
داد و فریاد او همراه شده بود، ماه پیش در 
نهایت موجب شد پنج تن از عوامل تولید 

استعفا کنند.
»مــأمــوریــت غیرممکن ۷« بــه کــارگــردانــی 
 2۰21 19 نوامبر  کریستوفر مک کواری 
اکران خواهد شد. »فال آوت« قسمت ششم 
این مجموعه فروش ۸۰۰ میلیون دالری را 

در سراسر جهان ثبت کرده بود.

گذشته  ماه های  در  خانگی  نمایش  مدیوم 
روزهای خلوت و سوت و کوری را سپری کرده 
بود، اما دور جدید انتشار سریال های تازه این 
مدیوم آغــاز شده و دو مجموعه »قورباغه« و 
پس از آن »ملکه گدایان«، پخش خود را آغاز 
کرده اند. چند سریال دیگر نیز در راه هستند 
که از میان آن ها، زمان پخش »سیاوش« برای 
1۰ بهمن ماه و »خوب، بد، جلف: رادیواکتیو« 
ــزی  ــه ری ــام ــرن ــدود نــیــمــه بــهــمــن ب ــ ــرای ح ــ  ب

شده است.

»سیاوش« در جنوب شهر	 
ــروش محمدزاده،  سریال »ســیــاوش« اثــر س
ســال 9۸ در سکوت خبری جلوی دوربین 
رفت. ابتدا قرار بود نیما اقلیما کارگردانی این 
مجموعه را برعهده داشته باشد، اما محمدزاده 
جایگزین او شد. زمانی که خبر ساخت این 
سریال منتشر شد، اخبار غیررسمی حاکی 
از این بود که »سیاوش« اسپین آف مجموعه 
»ممنوعه« به کارگردانی امیر پورکیان است. 
تا به حال جزئیات چندانی دربــاره قصه این 
مجموعه منتشر نشده، اما همان طور که از 
تیزر سریال پیداست، داستان آن در جنوب 

شهر روایت می شود و شخصیت های متعددی 
دارد. این مجموعه قرار است تنها از پلتفرم 

نماوا منتشر شود.

مجید صالحی در نقش یک الت	 
پربازیگـری  مجموعـه  »سـیاوش«  سـریال 
اسـت و بازیگـران مختلفـی در آن ایفـای نقـش 
کرده انـد. میـالد کی مـرام یکـی از نقش هـای 
اصلـی آن را بـازی کـرده و در نقـش »سـیاوش« 
ظاهـر شـده اسـت. او پیـش از ایـن بـا سـریال 
»ممنوعـه« در نمایـش خانگی دیده شـده بود و 
اکنون در دومین تجربه حضـور در این مدیوم، 
بـا »سـیاوش« در راه اسـت. او کـه در سـریال 
پورکیـان نقـش یـک بوکسـور را بـازی کـرده 
بـود، در ایـن مجموعـه نیـز نقـش خـود را ادامه 
داده اسـت. رضـا کیانیـان، مجیـد صالحـی 
،خسـرو شـهراز، سـوگل خلیق، گیتی قاسمی 
و تـرالن پروانـه از دیگـر بازیگرانـی هسـتند 
کـه در ایـن مجموعـه حضـور داشـته اند. نکتـه 
جالـب دربـاره بازیگـران ایـن سـریال، حضـور 
مجید صالحـی در یک اثـر غیرکمدی و نقشـی 
کامال جدی اسـت. این بازیگر بیشتر به عنوان 
بازیگـر کمـدی شـناخته می شـود و آخریـن 
تجربـه او در نمایـش خانگـی هـم کارگردانـی 
سـریال »سـال های دور از خانـه« بـود، امـا 
صالحـی کـه گریـم متفاوتـی هـم در مجموعـه 

»سـیاوش« داشـته، نقـش یـک الت را در ایـن 
سـریال بـازی کـرده اسـت.

شانس باالی »خوب، بد، جلف« در رقابت	 
در  زودی  به  که  سریال هایی  از  دیگر  یکی 
توزیع خواهد شد، »خوب،  نمایش خانگی 
بد، جلف: رادیو اکتیو« به کارگردانی محسن 
چگینی اســت. این سریال چند برگ برنده 
دارد که شانس آن را بــرای استقبال خوب 
مخاطبان بسیار باال می برد. اولین برگ برنده، 
خاطره خوب تماشاگر از نسخه سینمایی این 
سریال است. قسمت اول آن با نام »خوب، بد، 
جلف« سال 94 به کارگردانی پیمان قاسم 
خانی ساخته شد و فروش خوبی در سینماها 
داشــت. قاسم خانی چهار سال بعد قسمت 
دوم این فیلم با نام »خوب، بد، جلف: ارتش 
سری« را جلوی دوربین برد که مانند بسیاری 
از فیلم های سینمایی تا حدودی از شیوع کرونا 
لطمه خورد، اما به طور کلی در زمان اکران 
عمومی و اکران آنالین مورد توجه قرار گرفت. 
این فیلم نسبت به قسمت اول اثر ضعیف تری 
بــود و داســتــان آن به سرانجام نرسید تا در 
قسمت سوم یا سریال ادامــه یابد. در نهایت 
این اتفاق افتاد و ادامــه آن در قالب سریال 
نمایش خانگی ساخته شد. این مجموعه در 

فیلیمو منتشر می شود.

اولین تجربه سام و پژمان در نمایش خانگی	 
پیمان قاسم خانی که در قسمت اول و دوم 
»خوب، بد، جلف«،  نویسندگی و کارگردانی 
را برعهده داشت، در سریال »خوب، بد، جلف: 
رادیو اکتیو« تمرکز خود را روی نگارش فیلم 
نامه گذاشته و در طراحی داستان امیرمهدی 
ژوله و مهراب قاسم خانی را در کنار خود داشته 
است. تقریبا همه بازیگران اصلی »ارتش سری« 
در این سریال حضور دارند و برگ برنده مهم 
دیگر سریال گــروه بازیگران آن اســت. زوج 
کمدی پژمان جمشیدی و سام درخشانی که 
نقش های اصلی هر دو قسمت فیلم و سریال 
را برعهده دارند، با این مجموعه اولین حضور 
کرد.  خواهند  تجربه  را  خانگی  نمایش  در 
شخصیت  خــانــی،  قاسم  پیمان  گفته  طبق 
»فربد« که در قسمت دوم فیلم در نقش یک 
ــش دیــده شد، در سریال به  جاسوس و آدم ُک
ــازی عالقه مند مــی شــود و  سینما و فیلم س
تصمیم می گیرد فیلم خوبی بسازد. فرهاد 
آئیش، گوهر خیراندیش، آناهیتا درگاهی، 
مارال فرجاد، محمد بحرانی و شکیب شجره 
دیگر بازیگران این مجموعه هستند. با توجه 
به عالقه مخاطبان به آثــار کمدی و دالیلی 
ــو اکتیو«  ــوب، بد، جلف: رادی که گفتیم، »خ
نیز رقیب سختی برای دیگر سریال های این 

مدیوم است.
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جواد نوائیان رودسری –   اعالم خبر همکاری 
ــرای تولید واکسن کووید – 19  ــران با کوبا ب ای
همان طور که پیش بینی می شد، برخی سوال ها 
را پیش کشید و البته در این میان، سر و صدای 
رسانه های غربی و ماهواره ای هم برای پیش بردن 
اهدافشان بلند شد. اما نگاهی به سابقه کوبا در 
عرصه پزشکی و تولید واکسن طی 60 سال اخیر، 
نکات قابل تأملی دارد که پاسخ اکثر این سواالت 
و تردیدها را می دهد. گویا  منتقدان، عامدانه 
فراموش کرده اند که این، نخستین همکاری ایران 
و کوبا در زمینه تولید دارو و واکسن نیست؛ چند 
روز قبل، علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور 
ایــران که سازمان متبوعش، قــرارداد همکاری با 
شرکت کوبایی »فاینلی« را بــرای تولید واکسن 
امضا کرده است، در گفت وگویی با ایرنا، برخی 
از همکاری های گذشته با کوبایی ها را در این 
ــاره بیگلری به دریافت  زمینه یـــادآوری کــرد. اش
فناوری تولید واکسن هپاتیت-بی از کوبا و ورود 
به همکاری مشترک با ایــن کشور، بــرای تولید 
واکسن ذات الریه کودکان بود که تولید واکسن 
اخیر، یکی از پیشرفته ترین فناوری های موجود 
در دنیا را نیاز دارد؛ فناوری که تنها در اختیار پنج 
کشور است. با این حال، رسانه هایی که به موضوع 
همکاری علمی – پزشکی با کوبا تاختند و سعی 
کردند اذهان ایرانیان را مشوش کنند، اصال حرفی 
از تمایل دیگر کشورها برای همکاری با کوبایی ها به 
میان نیاوردند؛ 29 مردادماه امسال )19 آگوست 
2020(، آندراس نوبلوک، خبرنگار »دویچه وله« 
در هاوانا، گزارش مبسوطی از تمایل روسیه برای 
تولید واکسن کووید – 19 خود در کوبا تهیه و ضمن 
تأکید بر توانایی های این کشور برای تولید واکسن، 
کوبا را به عنوان نخستین تولیدکننده واکسن 
استنشاقی جهان )علیه هپاتیت.بی( و توانمند 
در ساخت باکیفیت 80 درصد واکسن های مورد 
استفاده در سراسر دنیا، معرفی کرد. نوبلوک از قول 
»کریل دیمیتریوف«، مدیر صندوق سرمایه گذاری 
مستقیم روسیه نوشت: »کوبا توانایی های خوبی 
در تولید واکسن دارد. ما معتقدیم کوبا می تواند به 
یکی از مهم ترین مراکز تولید واکسن در جهان تبدیل 
شود.« با این حال، به نظر می رسد برای درک بهتر 
این موضوع، باید سری به تاریخ و سابقه حدودًا 60 
ساله کوبا در زمینه فعالیت های پزشکی و دارویی 
بزنیم؛ موضوعی که برآنیم تا در این گــزارش، به 
اختصار به آن بپردازیم و کار تحلیل اطالعات را برای 

شما خوانندگان عزیز، ساده تر کنیم.

پزشکی کوبا در دوران پیشاکاسترو	 
کوبا تا پیش از انقالب ســال 1959  )1338 
خورشیدی( و به قدرت رسیدن کاسترو، از نظر 
تولید دارو و فناوری های پزشکی، وضعیت مطلوبی 
نداشت و تنها واکسن چند بیماری محدود، مانند 
هــاری، آبله، حصبه و ســل، توسط شرکت های 
خارجی و با فناوری های ابتدایی در این کشور تولید 
می شد. کوبا در این زمان، تنها از خدمت شش هزار 
پزشک بهره می برد. »خوزه دالاوســا«، پژوهشگر 
حوزه تاریخ پزشکی در آمریکای مرکزی در مقاله 
»نگاهی دست اول به برنامه سالمت ملی در کوبا«، 
با آوردن آمار و ارقام رسمی نشان می دهد که وضع 

کوبا در سال اول بعد از پیروزی کاسترو، به مراتب 
بدتر شد؛ نیمی از پزشکان کوبایی در اعتراض به 
تنظیم مقرراتی که به دستمزدهای نجومی آن ها 
نظم می داد، کوبا را ترک کردند و به آمریکا رفتند. 
مرگ و میر نوزادان در کوبا به 60 در هزار رسید؛ 
بیماری های واگیرداری مانند فلج اطفال و وبا، 

غوغا می کرد.

بهداشت؛ اولویت اول دولت کاسترو	 
آمریکایی ها ژست انسان دوستی گرفتند؛ آن ها 
اعالم کردند که حاضرند به کوبا خدمات دارویی 
ارائــه کنند، به شرطی که دولت این کشور تن به 
برخی خواسته های آن ها بدهد! »آنتونی دپالما«، 
از  پس  و  بعدها  »نیویورک تایمز«،  ستون نویس 
درگذشت کاسترو، نوشت که او، در چنین شرایطی، 
در حالی که سیگار برگ هاوانا بر گوشه لب داشت، با 
خونسردی  گفت: کوبا به چیزی که آمریکا می دهد، 
ــدارد؛ ما خــودمــان از پس مشکالتمان  نیازی نـ
برمی آییم. موجی از تمسخر در رسانه های غربی، 
علیه کاسترو به راه افتاد؛ اما کوبایی ها مصمم بودند 
که از این بحران عبور کنند. طبق گزارش رسمی 
سازمان جهانی بهداشت در سال 2015 )1394 
خورشیدی( که اشاراتی تاریخی به اقدامات پزشکی 
کوبا نیز دارد، دو سال بعد از رد پیشنهاد آمریکا، فلج 
اطفال در این کشور ریشه کن شد! دولت کاسترو، 
شش اولویت اصلی برای بیرون بردن کشور از بحران 
وابستگی درنظر گرفت که بهداشت و پزشکی در 

رأس آن قرار داشت.

جنبش تولید واکسن در هاوانا	 
با موفقیت در زمینه ریشه کنی فلج اطفال، توجه ویژه 
دولت کوبا به موضوع تولید دارو و واکسن جلب شد. 
آن ها طرحی به نظر بلندپروازانه برای توسعه خدمات 
بهداشتی و دارویی رایگان داشتند؛ اما یک مشکل 
عمده وجود داشت: قدرت تولید دارو و واکسن در 
کوبا محدود بود. دولت های غربی حکومت کاسترو 
را تحریم کرده بودند و تهیه مواد اولیه یا واکسن های 
موردنیاز از اروپای شرقی و شوروی هم، به سادگی 
فهمیدند  زود  خیلی  کوبایی ها  نداشت؛  امکان 
که باید دستشان را بر زانوی خودشان بگذارند و 
برخیزند. بودجه بخش سالمت به نحو چشمگیری 
افزایش یافت. گزارش های غیر رسمی از برابری 
این بودجه با بودجه نظامی کوبا حکایت می کرد. 
»خوزه دالاوسا« می نویسد که دولت کوبا در عرض 
ــال، در 1964 )1343 خورشیدی( با  پنج س
یک  »واکسیناتوریوس«،  ملی  شرکت  تأسیس 
پلی کلینیک ملی بــرای بــاالبــردن سطح ایمنی 
مردم در برابر بیماری های واگیردار به وجود آورد 
و طی دو سال بعد، سطح ایمنی عمومی را از 25 
درصد به 60 درصد افزایش داد. کاسترو ُمِصر 
بود که طرح های پزشکی هر چه زودتــر طراحی 
و اجرا شود؛ او شخصًا بر روند پیشرفت طرح ها 
نظارت می کرد. با وجود کمبود پزشک، در همان 
سال 1960، 300 دکتر داوطلب به روستاهای 
دورافتاده فرستاده شدند، تا هم به سالمت مردم 
رسیدگی و هم گزارشی دقیق از شرایط و نیازهای 
تنظیم  کــار  آمارگیری ها  ایــن  و  تهیه کنند  کوبا 

برنامه های سالمت را دقیق تر و مؤثرتر می کرد.

از 1966 تا 1969، کوبا توانست فناوری تولید 
ــزاز،  واکــســن هــای پرمصرف مانند دیفتری، ک
سیاه سرفه، سل و آبله را بومی کند. در همین دوره، 
مراکز تحقیقاتی در بیمارستان های کوبا مستقر 
شد. دولت تجهیزات موردنیاز را از زیر سنگ هم 
که شده، فراهم می کرد. در آغاز دهه 1970، برای 
کوبا یک موفقیت ملی رقم خــورد؛ طرح کشوری 
واکسیناسیون کودکان با واکسن های کوبایی 
ــد. در سال 1974)1353  به مرحله اجــرا درآم
خورشیدی( سطح ایمنی عمومی از 80 درصد فراتر 
رفت. تزریق واکسن برای تمام کودکان اجباری 
شد و 98 درصد زنان خانه دار واجد شرایط دریافت 
واکسن کزاز شدند. کاسترو معتقد بود که برای 
پیشرفت در این زمینه، باید رشد بیماری را از مبدأ 
متوقف کرد؛ همان شعار معروف »پیشگیری بهتر 

از درمان است«.

عبور از مرزهای نوین دانش پزشکی	 
با آغاز دهه 1980، فرایند تولید فناوری و مصنوعات 
پزشکی وارد مرحله جدیدی شد؛ دولــت کوبا به 
حوزه »زیست فناوری« توجه ویژه کرد؛ علم ژنتیک 
به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. مرکز فناوری 
مهندسی ژنتیک کوبا تأسیس شد و در کمتر از 
دوسال، محصوالتی مانند »ِهِبرپورت - بی«، دارویی 
بسیار مؤثر برای درمان زخم های دیابتی و »ِهِبرِپنتا«، 
یک واکسن پنج ظرفیتی که در آن واحد کودکان را در 
برابر دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت - بی و نوعی 
آنفلوآنزای مرگبار ایمن می کرد، به تولید صنعتی 
رسید. همزمان پــرورش پزشکان و کادر درمانی 
توانمند افزایش یافت. طبق گزارش سازمان جهانی 
بهداشت در سال 2015، کوبا با جمعیتی حدود 11 
میلیون نفر، تا سال 2010 )1389 خورشیدی( 
ــزار      پزشک،  تربیت و 146 بیمارستان  ، 100 ه

تخصصی ایجاد کرده بود؛ یعنی به ازای هر 110 
نفر جمعیت کوبا، یک پزشک وجود داشت! این آمار 
حیرت آور بود؛ به این ترتیب، دولت کوبا جمعیت 
باالیی از پزشکان حاذق را در اختیار داشت که فراتر 

از نیاز کشور بودند.

ارائه خدمات در سطح بین المللی	 
در ســال 2005 )1384 خورشیدی( »بیوکوبا 
فارما«، یک مؤسسه بزرگ زیست فناوری در هاوانا 
تأسیس شد؛ 21 هزار کارمند به خدمت آن درآمدند 
که شش هزار و 158 نفر آن ها پزشک بودند. گزارش 
سازمان جهانی بهداشت تصریح می کند که 270 نفر 
از این دکترها، در زمینه های گوناگون فوق تخصص 
داشتند. مأموریت این مؤسسه انعقاد قراردادهای 
مشترک و ارائه خدمات پزشکی و دارویــی به دیگر 
کشورها بود؛ رویکردی که از اوایل دهه 1980، دولت 

کوبا، با توجه به ظرفیت باالیی که در عرصه پزشکی 
ایجاد کرده بود، به آن رو آورد. تا پایان سال 2015، 
قراردادهای تولید واکسن و ارائه خدمات بین این 
شرکت بزرگ و شرکت های اقماری آن با کشورهایی 
مانند الجزایر، آفریقای جنوبی، هند، برزیل، مکزیک، 
آرژانتین، ویتنام و مالزی امضا شد. بین سال های 
1990 تا 2015، 9 دانشمند علوم پزشکی کوبا، به 
دلیل اکتشافاتشان در این عرصه، موفق به دریافت 
مدال طالی »WIPO« )سازمان جهانی مالکیت 
فکری(، یکی از 16 سازمان تخصصی ملل متحد، 
شدند. این سازمان، طی همین مدت، چهاربار جایزه 
ویژه و ساالنه خود را به دلیل طرح های خالقانه کوبا 
برای از بین بردن بیماری های همه گیر و مادرزادی، 
ــرد. به نظر می رسید فیدل  به ایــن کشور اعطا ک
کاسترو که طی دوران طوالنی حکومت خــود، با 
11 رئیس جمهور آمریکا درافتاد و بارها از ترور جان 
سالم به در برد، به خواست خود رسیده باشد؛ کوبا 
به صورت پی درپی، طرح های واکسیناسیون ملی را 
به مرحله اجرا گذاشت؛ کوبایی ها در سال 2010 با 
سرعت عمل باال و واکسینه کردن بیش از یک میلیون 
نفر، مانع از همه گیری و کشتار ویروس آنفلوآنزای 
»AH1N1« شدند. طبق گزارش سازمان جهانی 
ــوزادان در  بهداشت، در همین سال، مرگ و میر ن
این کشور، به 4 نوزاد در هزار رسید و حتی از رقم 
ــوزادان در ایــاالت متحده آمریکا نیز،  مرگ و میر ن

کمتر شد؛ این در حالی بود 
که در 1960 )1339 
خــورشــیــدی(، بیش از 

60 نـــوزاد از هر هزار 
زندگی  فرصت  تولد، 

پیدا نمی کردند.
طــبــق گـــــزارش »خـــوزه 

دالاوســـــا«، دست کم 
ــه  ــ ــک ده ــ ــ ــی ی ــ ــ ط

گــذشــتــه، دولـــت 
کوبا توانسته است 
ــا تــولــیــد و انــجــام  ب

ن  سیو کسینا ا و

در طرح های ملی خود، کشور را از بیماری هایی 
مانند دیفتری، کزاز، اوریون، سیاه سرفه، تب زرد، 
وبا، سرخک و سرخجه عاری و مننژیت، ذات الریه 
کشنده، هپاتیت–بی، ایدز کودکان و چند بیماری 
مهلک دیگر را به طور کامل، کنترل کند. موفقیت 
کوبا در زمینه تولید داروهای ضد ایدز، حتی تحسین 
آمریکایی ها را برانگیخت و »آنتونی دپالما« در 
مقاله اش که در نیویورک تایمز منتشر شد، با وجود 
تهمت و افتراهای فراوانی که به کاسترو و دولت 
کوبا زد، اقــرار کرد که پیشرفت های پزشکی این 
کشور خیره کننده بوده است. بر اســاس گزارش 
سازمان جهانی بهداشت، از سال 2010 به این سو، 
دست کم 40 هزار دانش آموخته رشته های گوناگون 
علوم پزشکی کوبا، در بیش از 68 کشور جهان به ارائه 
خدمات پرداختند و فقط در سال 2004 )1383 
خورشیدی(، دو میلیون نفر از مردم 34 کشور قاره 
آمریکا، از خدمات پزشکی و برون مرزی کوبا استفاده 
کردند. این رویکرد، ارزآوری خوبی هم برای دولت 
کوبا داشته است. در بحران بیماری ســارس و 
همین طور همه گیری کووید – 19 نیز، حضور 
گسترده پزشکان کوبایی در آسیای جنوب شرقی، 
آمریکای التین و آفریقا مشهود بود؛ آن ها برخالف 
به  نیستند.  بدنام  زمینه  ایــن  در  آمریکایی ها، 
ــا«، کوبایی ها توانسته اند  ــوزه دالاوسـ قــول »خ
بــا اجـــرای طــرح هــای غربالگری در 
کشورهایی مانند بولیوی، ونزوئال، 
ــوادور و نیکاراگوئه در زمینه  اکـ
مــهــار بــیــمــاری هــای همه گیر و 
ــن برنامه  ــری ــزرگ ت ژنــتــیــکــی، ب
را  تاریخ  پزشکی  همبستگی 
به اجرا درآورند؛ بنابراین، 
اقــبــال کــشــورهــای دنیا، 
مانند جمهوری اسالمی 
ــرای داشتن  ــران، ب ایـ
برنامه مشترک تولید 
دارو و واکسن با کوبا، 
چـــنـــدان دور از ذهـــن و 

عجیب به نظر نمی رسد.

نگاهی گذرا به فعالیت های 60 ساله کوبا در عرصه علوم پزشکی

دهه 1960 
 ریشه کنی فلج اطفال، افزایش سطح ایمنی عمومی در برابر بیماری های واگیر تا 80 درصد؛ بومی کردن واکسن های پرمصرف 

مانند واکسن سل، کزاز، دیفتری و آبله

دهه 1970
 گسترش برنامه های مقابله با بیماری های واگیردار و تقویت بهداشت مادران در سطح استانداردهای بین المللی و اجرای کامل 

طرح های واکسیناسیون  ملی با واکسن های تولید داخل

دهه 1980 
ورود به عرصه زیست فناوری و استفاده از علم ژنتیک برای تولید دارو و واکسن؛ ریشه کنی سرخجه مادرزادی در کشور با استفاده از 

فناوری های بومی

دهه 1990
 تولید واکسن هپاتیت–بی و مهار کامل این بیماری در کنار توسعه فناوری های تولید واکسن و تالش های گسترده برای تولید واکسن 

و دارو برای بیماری ایدز؛ آغاز ارائه خدمات به دیگر کشورها

دهه 2000 
 تأسیس بیوکوبا فارما، شرکتی بزرگ با 21 هزار کارمند و هزاران پزشک برای تولید صنعتی فناوری های دارویی و کشف واکسن؛ 
قراردادهای بین المللی برای انتقال فناوری ها منعقد شد؛ کوبا به دلیل اکتشافات پزشکی، 9 جایزه از سازمان ملل دریافت کرد و 

برگزیده چهار جایزه جهانی به دلیل طرح های مؤثر برای مهار بیماری ها شد.

دهه 2010 
 تعداد پزشک در کوبا به یک دکتر برای 110 نفر رسید؛ قراردادهای بین المللی گسترش یافت. پزشکان کوبایی در همه گیری های 

بزرگی مانند سارس و کووید- 19 حضور فعال جهانی داشتند و به ارائه خدمات در بیش از 68 کشور جهان پرداختند.

تاریخ پاسخ می دهد:

اعتماد به کوبا برای تولید واکسن مشترک، چرا؟
کوبایی ها چگونه طی 60 سال به صادرکننده واکسن  وخدمات پزشکی به 68 کشور تبدیل شدند؟ 
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هوش منطقی : پاسخ عدد 56 است. 
عدد داخل مربع وسط هر مثلث این 
گونه به دست می آید که دو عدد پایینی 
هر مثلث را باهم جمع و در عدد باالیی 

ضرب می کنیم.

تست هوش:  گزینه )3(. تمام قسمت 
های رنگ شده غیر مشترک بین دو 
شکل سمت چپ را در شکل سمت 
راســت رنگ می زنیم و بخش هایی 
که در شکل هــای سمت چپ رنگ 
شده اند در شکل سمت راست رنگ 

نمی شوند.

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: اتو، آتن، آوا، بنا، تاب، 

ناب، ناو، وات، وان و...
چهار حرفی: توان، نوبت، وانت، 

نبات، بانو، آبان و...
پنج حرفی: توانا، بوتان، تابان و...

شش حرفی: اتوبان

با کشف رابطه اعداد داده شده در شکل، برای 
جای خالی عدد مناسب را پیدا 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.
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حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ عددیاب

شش رقمی: 

   675829 – 376912
   843256 – 286759

476298 - 629831

سه رقمی: 

  847 – 832 – 859
   245 – 968 – 356

541 - 983 – 435

چهار رقمی:

   8937 – 8529
   5936 – 5627
5762 – 7394

پنج رقمی: 

   87253 – 95318
   65234 – 92816

63954 - 96125
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خفن استریپ:   دوران طالیی

حداقل سرعت

اگه دوست دارید اطالعات عمومی تون باال بره و سرگرم 

هم بشید با ما همراه باشید.

1. اولین دبیرکل سازمان اوپک از کدام کشور 	 
انتخاب شد؟

الف( عربستان       ب(ایران          ج(اکوادور         د(ونزوئال
2. در چند متری ورودی تونل ها  سبقت ممنوع 	 

است؟

ب(60متری  الف(80 متری 
د(100 متری ج(140 متری 

3.اولین انتخابات سراسری در ایران  چند روز پس 	 
از پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد؟

ب(80روز  الف( 45 روز 
د(100روز ج(50 روز  

4. دروازه بان  اجازه ندارد توپ را بیشتر از چند 	 
ثانیه در اختیار داشته باشد؟

ب(12 ثانیه  الف(6 ثانیه  
د(11ثانیه ج(9ثانیه   

5. حداقل سرعت در آزادراه ها چقدر است؟ 	 

ب(60کیلومتر   الف(30کیلومتر 
د(120کیلومتر ج(70کیلومتر 

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

بازی ریاضی:
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۸ عدد یاب :

اطـــالعـــات عــمــومــی: 1.ایـــــران  
 2. 100 متری 3. 50روز 4. 6ثانیه 

5. 70کیلومتر

راه حل پیدا کردن رمز بازی ریاضی:

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

آید و این موضوع در تمام سطرها تکرار می شود.



سجادپور- جوان 28 ساله ای که معروف ترین 
شرور مشهد را در کوچه خندق تیرباران کرده بود، 
شب یک شنبه گذشته در مخفیگاهش دستگیر 

شد و راز این جنایت هولناک را فاش کرد.

آغاز ماجرا	 
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای »قرار 
مرگ در کوچه خندق«زمانی بین چند تبهکار 
مخوف لو رفت که شب سیزدهم خرداد گذشته، 
راننده یک دستگاه پژو 207 سفیدرنگ در 
کوچه خندق محله محمدآباد مشهد با شلیک 
از ســالح کالشینکف تیرباران شد و رعــب و 
وحشت عجیبی در آن منطقه به راه افتاد. اگرچه 
نیروهای اورژانس پیکر نیمه جان مجروح 37 
ساله را به بیمارستان امدادی شهید کامیاب 
رساندند اما تالش ها برای نجات جان او بی 
نتیجه ماند و »طالب -ع« که در سال 94 به اتهام 
شرارت و نزاع های مسلحانه و با دستور دادستان 
وقت مشهد در شهر گردانده شده بود، به دلیل 
عوارض ناشی از اصابت گلوله جان سپرد. وقتی 
مرگ این جوان در بی سیم های پلیس پیچید، 
بی درنگ قاضی کاظم میرزایی )قاضی وقت 
ویژه قتل عمد مشهد( عازم محل وقوع جنایت 
شد و به تحقیق در این باره پرداخت. بررسی 
های مقدماتی درحالی آغاز شد که جوانی به نام 
»حامد« خود را به صحنه حادثه رساند و ادعا کرد: 
خودروی 207 متعلق به اوست و طالب او را تا 
دقایقی قبل به گروگان گرفته بود! این جوان که 
در واقع حلقه مفقوده این جنایت وحشتناک به 
شمار می رفت بالفاصله با دستور قاضی میرزایی 
و توسط کارآگاهان اداره جنایی آگاهی دستگیر 

شد و به مقر انتظامی انتقال یافت. 

رازی در سینه »حامد« 	 
گزارش خراسان حاکی است: حامد مالک پژو 
207  گفت: من و مهدی رکابی )متهم فراری( 
از مدت ها قبل با هم دوست هستیم. شب حادثه 
هم من و او به باغی در منطقه ساعی رفتیم و بساط 
دورهمی پهن کردیم اما هنوز دقایقی از حضور 
ما در آن بــاغ نگذشته بــود که ناگهان سروکله 
طالب و یکی از دوستانش به نام قاسم در آن باغ 
پیدا شد. طالب درحالی که دست و پای مرا با 
دست بندهای پالستیکی می بست، فریاد زد 
»تو پشت سر من حرف اضافی زده ای؟« من که 
خیلی ترسیده بودم به او گفتم »من غلط می کنم 
پشت سر تو حرف بزنم!« اما غلط کردن های من 
فایده ای نداشت، او برای این که بیشتر نزد دیگر 
دوستانم تحقیرم کند ،مرا به باغ دیگری در همان 
نزدیکی برد تا با گرفتن فیلم از من ، با آبرویم بازی 
کند! ولی در همین حال دوستم مهدی رکابی که 

طالب را شناخته بود به آرامی از باغ گریخت 
و سپس با گوشی من تماس گرفت تا از حالم 
جویا شود  اما گوشی دست طالب بود. او 
خودش را به طالب معرفی کرد و ادامه داد: 
من همان کسی هستم که از باغ گریختم، 
االن هم مقابل کالنتری طرق ایستاده ام! 
ولی مقداری پول داخــل پژو 207 خودم 
دارم که در باغ پارک شده است. اگر پول ها 
را برداری  یا بالیی سر دوستم بیاوری، همه 

چیز را به ماموران لو می دهم و ...
»حامد« در ادامه اعترافاتش افزود: با این حال 
طالب با آن که کینه مهدی را به دل داشت، خیلی 
آرام با او صحبت می کرد که در نهایت با هم قرار 
گذاشتند در محلی پول ها را تحویل مهدی بدهد. 
به همین دلیل طالب مرا به دوستش قاسم سپرد 
و سوار بر پژو 207 من، به 
ــرار حرکت  طــرف محل ق
کــرد. دقایقی بعد فردی 
نیروهای  از  احتماال  که 
ــود بــه تماس  اورژانــــس ب
ــا گــوشــی طالب  قــاســم ب
ــه او گفت  پــاســخ داد و ب
تیراندازی  در  طالب  که 
ــت! این  مجروح شــده اس
بود که قاسم دست و پای 
مرا باز کرد و خودش نیز از 

محل گریخت. من هم به کوچه خندق آمدم، جایی 
که مامور اورژانس نشانی آن را داده بود.

ماجرای جنایت پیچیده تر شد 	 
به گزارش اختصاصی خراسان، چند ساعت بعد با 
دستگیری دیگر افراد مرتبط با این پرونده جنایی، 
ماجرای قتل طالب پیچیده تر شد و مهدی به اتهام 
ارتکاب جنایت مسلحانه تحت تعقیب کارآگاهان 

اداره جنایی قرار گرفت.

 روند تحقیقات تغییر کرد	 
از ســوی دیگر با توجه به حساسیت ماجرای 
تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در منطقه ای از 
شهر، سردار محمد کاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( شخصا وارد ماجرا شد و دستور 
داد گروه ویژه ای از کارآگاهان با نظارت و هدایت 
مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس پلیس 

آگاهی خراسان رضوی( به پیگیری جدی پرونده 
»جنایت در خندق« بپردازند. به همین دلیل گروه 
ویژه کارآگاهان به تحقیق در این باره پرداختند 
اما بازبینی محل اصابت گلوله ها به خودروی پژو 
207، به طور کلی روند تحقیقات را تغییر داد. با 
آن که همه متهمان پرونده به شلیک های مرگبار 
مهدی با سالح کالشینکف اعتراف کرده بودند اما 
بررسی های دقیق کارآگاهان نشان داد: مهدی 
)متهم فراری( از سمت شاگرد با راننده پژو 207 
در حال صحبت بوده درحالی که گلوله ها به در 

عقب و جلوی سمت راننده شلیک شده است! 

ردپای یک تبهکار مخوف	 
بدین ترتیب، ردپــای تبهکار مخوف دیگری به 
میان آمد و ماجرای شلیک های مهدی رکابی 
رنگ باخت زیرا مشخص شد او نقش مستقیم در 
ارتکاب جنایت نداشته است. به گزارش خراسان، 

فعالیت های کارآگاهان برای شناسایی تبهکار 
مرموزی که در تاریکی شب گلوله ها را شلیک 
کرده بود، در حالی آغاز شد که نشانی از یک پراید 
111 سفیدرنگ به دست آمد که تبهکاران مخوف 
از داخل آن پیاده شده و بعد از ارتکاب جنایت 
با همان پراید گریخته بودند. ادامــه تحقیقات 
کارآگاهان که به سرپرستی سرهنگ ولی نجفی 
وارد عملیات اطالعاتی شده بودند، نشان می 
داد: جوانی به نام بهزاد رانندگی خودرو را به عهده 
داشته و سابقه دار دیگری به نام »محمدرضا. ق« 
در حالی به سمت طالب شلیک کرده است که 
مهدی برای گفت وگو با طالب از خــودرو پیاده 

شده بود.

دستورات ویژه قضایی و پلیسی 	 
ــزارش، درحالی که چند ماه بعد از  بنابراین گ
وقوع این جنایت »بهزاد« نیز با تنگ شدن حلقه 
محاصره بازداشت شده بود، قاضی دکتر 
حسن زرقانی به سمت قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد معرفی شد و تحقیقات ریزبینانه در این 
پرونده جنایی را ادامه داد. در این شرایط بود 
که گروه ویژه کارآگاهان زیر نظر سرهنگ 
علی بهرامزاده )رئیس اداره جنایی آگاهی( 
روند تحقیقات را با توجه به سرنخ های به 
دست آمده تغییر دادند و با راهنمایی های 
قاضی زرقانی به ردزنی »محمدرضا- ق« 
)متهم به شلیک مسلحانه( پرداختند. آنان پس از 
مدتی موفق شدند مخفیگاه وی را در یکی دیگر از 
شهرهای استان شناسایی کنند اما بررسی های 
غیرمحسوس نشان می داد که متهم فراری وارد 

مشهد شده است.
به همین دلیل بالفاصله عملیات کارآگاهان در 
حالی وارد مرحله جدیدی شد که با تاکید سردار 
تقوی، همه نیروهای عملیاتی به تجهیزات پلیسی 
نوین و جلیقه های ضد گلوله مجهز شدند زیرا 
احتمال درگیری مسلحانه با یک تبهکار مخوف 

وجود داشت. 

دستگیری تیرانداز مخوف! 	 
باالخره شب یک شنبه کارآگاهان منزل خواهر 
محاصره  بــه  سیدی  منطقه  در  را  محمدرضا 
درآوردند و او را درحالی به طور غافلگیرانه به دام 
انداختند که هنوز دست بندهای فوالدین حلقه 

شده بر دستانش را باور نمی کرد. قاضی ویژه 
قتل عمد که دستور ورود شبانه به مخفیگاه متهم 
به قتل مسلحانه را صادر کرده بود، دقایقی بعد 
از دستگیری وی در پلیس آگاهی حضور یافت و 

تحقیقات قضایی را آغاز کرد.

اعترافات عامل قتل مسلحانه 	 
این متهم 28 ساله ضمن اقــرار صریح به قتل 
طالب گفت: آن روز من در حال کمک کردن 
به اسباب کشی منزل یکی از بستگانم بودم که 
دوستم )بهزاد( با من تماس گرفت و گفت که 
مهدی با فردی به نام طالب درگیر شده است و 
از من خواست به کمک او بروم! من هم بالفاصله 
اسلحه کالشینکف را برداشتم و در همین حال 
بهزاد و مهدی با پراید 111 دنبالم آمدند و به کوچه 
خندق رفتیم. یک لحظه من از خودرو پیاده شدم 
و به صورت تک تیر گلوله های زیادی به در عقب و 
سمت راننده شلیک کردم اما قصد کشتن طالب 
را نداشتم ولی روز بعد از فرار، در جریان قتل قرار 
گرفتم. گزارش خراسان حاکی است:با اعترافات 
این متهم به قتل مسلحانه، بی درنگ کارآگاهان 
عــازم قوچان شدند و سالح کالشینکف را نیز 
در مخفیگاه اجاره ای »محمدرضا – ق« کشف 
کردند. در همین حال قاضی دکتر زرقانی با 
قدردانی از همه عوامل و گروه ویژه کارآگاهان 
پلیس آگاهی و همچنین نظارت مستقیم سردار 
تقوی در کشف این پرونده جنایی به خراسان 
گفت: تحقیقات مقدماتی با اقاریر صریح متهم به 
قتل آغاز شده است و متهم همه مراحل وقوع این 
جنایت هولناک را هنگام بازجویی تشریح کرد اما 
هنوز زوایای پنهانی وجود دارد که بررسی ها در 

این باره ادامه می یابد.
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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث
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افشای  جنایت در »خندق« !

*خبرآنالین/ شیده اللمی، روزنامه نگار و دبیر سرویس جامعه روزنامه 
همشهری دیروز به دلیل حادثه گازگرفتگی درگذشت. روزنامه خراسان این 

ضایعه را به خانواده و همکاران ایشان تسلیت می گوید.
*ایسنا / صبح دیــروز جسد یک مرد منتسب به معین شریفی، در مناطق 
باالدست پارک جنگلی کردکوی کشف شد. وی غروب 2۵ شهریورماه امسال 

به قصد پیاده روی به مناطق مذکور   رفت و بعد از آن به خانه بازنگشت.
توکلی/ واژگونی خودروها طی پنج حادثه رانندگی جداگانه در جاده های 

کرمان 7کشته و 20زخمی به جا گذاشت.
*شبکه خبر/ حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت: زلزله ۵/۵ 

ریشتری بامداد شنبه منطقه ُکنگ   به 80 واحد مسکونی خسارت وارد کرد.
*تسنیم/ ذوالقدری رئیس پلیس امنیت تهران از انهدام باند فروشندگان 

سالح در فضای مجازی و کشف 2 هزار سالح شکاری تقویت شده خبر داد.

*شبکه خبر/ سردار کریمی رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: شاهد 
ورود نوعی ماده مخدر شیشه به کشور هستیم که با تغییر رنگ، ظاهری جذاب 

دارد ، خانواده ها حواس شان به فرزندان شان باشد.
*شبکه خبر/ زمین لرزه ای به بزرگی ۵/۵ ریشتر بامداد دیروز بخش هایی 
از شرق و شمال شرق افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه همچنین بخش هایی 

از کشورهای پاکستان و تاجیکستان را هم لرزاند.
*بی بی سی / شمار جان باختگان زمین لرزه 6/2ریشتری جمعه گذشته در 

اندونزی از 7۵ نفر عبور کرد.
*ایرنا/ در واژگونی پراید در جاده آذرشهر- تبریز هفت نفر مصدوم شدند.

*پلیس/ سرهنگ یوسفوند رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران از 
دستگیری دو سارق زورگیر مسافرکش نمای تحت تعقیب استان قم خبر داد 

و گفت: از خودروی متهمان مقدار قابل توجهی مواد مخدر کشف شد.

پشت پرده کلیپ های 2دقیقه ای!

از این که با بازی در کلیپ های دو دقیقه ای در فضای 
مجازی به شهرت رسیده بودم، در پوست خودم نمی 
گنجیدم و احساس غرور می کردم تا این که فهمیدم 
توسط مدیر گروه اینستاگرامی فریب خورده ام و ... 
این ها بخشی از اظهارات دختر 18ساله ای است 
که برای جلوگیری از یک رسوایی بزرگ به همراه 
مادرش وارد کالنتری شده بود. این دختر جوان با 
بیان این که نمی دانستم بازیچه افرادی شده ام که 
خود را هنرپیشه های مهمی می دانستند، درباره 
ماجرای ورودش به یکی از کانال های غیرقانونی در 
فضای مجازی به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
قاسم آباد مشهد گفت: در یک خانواده متوسط بزرگ 
شدم. در حالی که دو خواهر بزرگ تر و کوچک تر از 
خودم داشتم و از امکانات مناسب رفاهی برخوردار 
بودم و زندگی ما در آرامش می گذشت اما من دختری 
بلندپرواز بودم و همیشه آرزو می کردم که کاش پسر 
به دنیا می آمــدم. از همان دوران نوجوانی عشق 
هنرپیشگی و بازیگری در وجــودم رخنه کرد و من 
به گونه ای شیفته این هنر شدم که همه اوقاتم را در 
خانه با تقلید صدا یا فرو رفتن در نقش های مختلف 
می گذراندم. از سوی دیگر به شهرت عالقه عجیبی 
داشتم و از این که دختری مشهور شوم به اندازه ای 
لذت می بردم که برای رسیدن به این آرزویم، حاضر 
بودم به هر کاری دست بزنم تا خیلی زود پیشرفت کنم 
و آدم های زیادی مرا بشناسند.  در دوره دبیرستان 
ــردن باالتر از دیگر  ــودم را یک سر و گ هــمــواره خ
همکالسی هایم می دانستم و به خاطر همین غرور 
زیاد، دوستی در مدرسه نداشتم و همه دانش آموزان 
از من گریزان بودند. در حالی که عشق بازیگری تمام 
زندگی من بود اما با اصرار مادرم مجبور شدم در رشته 
رایانه تحصیل کنم. به همین دلیل مدام در خانواده 
درگیری ایجاد می کردم و با سرزنش مادرم فریاد می 
زدم هیچ عالقه ای به تحصیل در رشته رایانه ندارم 
و جز هنرپیشگی به چیز دیگری نمی اندیشم. این 
سرزنش ها و درگیری ها به جایی رسید که مادرم به 
ناچار اجازه داد وارد یکی از گروه های بازیگری در 
فضای مجازی شوم.  خالصه توسط یکی از دوستانم 
در حالی به یکی از گروه های اینستاگرامی پیوستم 
که از فعالیت های غیرقانونی آن ها هیچ اطالعی 
نداشتم و با چشمانی بسته وارد گروهی شدم که 
پسری به نام »د« مدیر آن گروه بود. همان روز آن پسر 
جوان به صفحه شخصی من آمد و از من دعوت کرد 
در ساخت کلیپ های دو دقیقه ای با آن ها همکاری 
کنم. من هم که شیفته بازیگری بودم بدون تفکر 
پیشنهادش را پذیرفتم و از شدت خوشحالی تا صبح 
نخوابیدم و با خودم انواع نقش ها را تمرین کردم. روز 
بعد زودتر از همه در پارک محل قرار حاضر شدم. آن 
ها یک گروه هشت نفره از دختران و پسران جوان 
بودند که میان پرده های عاشقانه، طنز، درام و ... 
تهیه می کردند. در این میان من هم به خاطر عالقه 
عجیبم به شهرت و بازیگری همه تالشم را به کار 
می بردم تا نقش های پسرانه ای را که به من واگذار 
می شد به بهترین شکل بازی کنم. به همین دلیل 
خیلی زود در فضای مجازی به شهرت رسیدم به 
طوری که هزاران نفر در اینستاگرام کلیپ های با 
بازی مرا دنبال می کردند و من از این موضوع بسیار 
خوشحال بودم. از هر نقطه کشور با من تماس می 
گرفتند و تشویقم می کردند. حتی برخی از دختران 
و پسرانی که عالقه مند به بازیگری بودند، حاضر می 
شدند با پرداخت مبلغی در کنار من بازی کنند اما من 
قبول نمی کردم تا این که روزی یک ماجرای تکان 
دهنده همه آرزوها و غرورم را فرو ریخت تا جایی که 
ترسیدم رسوایی بزرگی به بار بیاید. به همین دلیل 
یک لحظه به خودم آمدم و ارتباطم را با آن گروه قطع 
کردم چون فهمیدم مدیر آن کانال همه کلیپ هایی را 
که من با پوشش مردانه بازی کرده بودم ، صداگذاری 
می کند و با صفحه ای که به نام من درست کرده ، به 
افرادی در خارج از کشور و با دریافت مبالغ هنگفتی 
می فروشد. این گونه بود که متوجه اشتباهم شدم 
و برای جلوگیری از یک رسوایی بزرگ به کالنتری 
آمدم تا حیثیت ام بر باد نرود و ... شایان ذکر است، با 
گزارش هایی که دختر جوان از پشت پرده این کلیپ 
های دو دقیقه ای فاش کرد، رسیدگی به این موضوع 
با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ معطری 
)رئیس کالنتری قاسم آباد( در دستور کار نیروهای 

انتظامی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

عامل تیرابران معروف ترین رشور مهشد دستگیر شد

پایان اختالف شخصی با قتل!

توکلی/ متهم به قتل 31 ساله ای که جوانی را 
در یک نزاع هولناک به سبب اختالف شخصی 
به قبرستان فرستاد، بالفاصله پس از ارتکاب 
جرم دستگیرشد. به گزارش خراسان، نوزدهم 
دی ماه امسال، به دنبال وقوع نزاع و درگیری 
بین چند نفر در شهر جیرفت، پلیس در صحنه 
حاضر شد و دریافت جــوان 20 ساله ای به 
دنبال نزاع و درگیری، بر اثر ضربه چاقو به شدت 
زخمی و به بیمارستان منتقل شده است، اما 
تالش کادر درمانی بی نتیجه مانده و او جان 
سپرده است. ماموران در ادامه با بررسی های 
میدانی، بالفاصله جوان 31 ساله مظنون به 

قتل را شناسایی و متهم را دستگیر کردند. 

متهم به قتل

سالح کشف شده  از عامل تیراندازی 

خودرویی که طالب در آن به قتل رسید
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یادداشت

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com

جای خالی منابع برق تجدید پذیر 
در خاموشی های اخیر 

در شرایطی که هنوز متهم ردیف اول خاموشی 
های اخیر کشور کامال مشخص نیست و نظریه 
از  غیرمجاز  استفاده  جمله  از  مختلفی  هــای 
ماینرهای تولید رمز ارزهای دیجیتال، سرمای 
دی ماه و کمبود گاز در نیروگاه ها به دلیل مدیریت 
مصارف خانگی ، محدودیت استفاده از مازوت به 
دلیل آلودگی هوا و صادرات برق، معاهده پاریس 
و ... برای این وضعیت مطرح می شود، جای توجه 
رسانه ها و مسئوالن ذی ربط به  توسعه استفاده 
از منابع برق تجدید پذیر خالی است، منابعی 
که استفاده از آن ها اوال نگرانی های ناشی از 
آلودگی هوا را که عمدتا برگرفته از استفاده انرژی 
های فسیلی هستند ندارد و موجب حفاظت از 
این منابع نادر می شود، ثانیا در راستای عمل 
به برخی معاهده های بین المللی و حفاظت از 
محیط زیست است و ثالثا دسترسی به آن ها در 

کشور ما بسیار سریع و فراوان است.
بهره مندی ایران از اراضی و مراتع بی شماری که 
امکان نصب و بهره مندی از نیروگاه های بادی 
و خورشیدی را دارد تا موضوع بهره مندی از 
نیروگاه های برق اتمی و حتی طرح نصب نیروگاه 
های کوچک خورشیدی روی پشت بام منازل 
که وزارت نیرو خرید برق آن ها را تضمین کرده و 
چند سال متوالی است که برای این کار،فرهنگ 
سازی می کند، همه و همه موضوعاتی هستند 
که زمینه ها و بسترهای خوبی را برای استفاده از 
منابع برق تجدید پذیر فراهم کرده است و از این 
منظر کشور ما یکی از معدود کشورهای جهان 
است که تا این حد توان بالقوه بسترسازی برای 
توسعه نیروگاه های برق تجدید پذیر را در خود 
دارد، حتی چندی پیش رئیس سازمان انرژی 
های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( 
از شناسایی مناطق جدیدی در شرق کشور در 
نزدیکی مرز افغانستان برای نصب نیروگاه های 
بــادی خبر داده بود و به تازگی مدیرکل دفتر 
پتانسیل سنجی و ارزیــابــی منابع ساتبا گفته 
است که از سال 97 تاکنون ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ 
مگاوات پتانسیل احداث نیروگاه تجدیدپذیر و 
پاک در کشور شناسایی شده ، که این رقم بیش 
از دو برابر کل ظرفیت برق کشور در شرایط اوج 

مصرف است.
در هر حال در شرایطی که سخنگوی برق کشور 
دلیل اصلی خاموشی های اخیر را ناشی از کمبود 
گاز برای نیروگاه ها اعالم کرده و با وجود همه 
تالش هایی که طی سال های اخیر برای توسعه 
برق تجدید پذیر در کشور شده اما هنوز سهم 
تولید این نوع برق نسبت به کل مصرف کشورمان 
بسیار ناچیز است و با توجه به بسترهای موجود در 
کشور و مشکالتی نظیر خاموشی های اخیر ، لزوم 
توجه جدی و عملیاتی به این عرصه باید بیشتر از 

گذشته مدنظر مسئوالن باشد.

دالر در ادامــه رونــد نزولی خــود، وارد 
کانال ۲۲ هــزار تومان شــد. ایــن افت 
تقریبًا بعد از اظهارات امیدوار کننده 
کاهش  خــصــوص  در  جمهور  رئــیــس 
نــرخ ارز تا ۱۵ هــزار تومان در صورت 
آزادســازی منابع ارزی کشور در کره و 
نیز همزمان با اتمام ریاست جمهوری 
ترامپ درآمریکا و امــیــدواری به رفع 
جمهوری  ریاست  دوره  در  ها  تحریم 
بایدن صــورت گرفت. با این حال و به 
رغم این شرایط به نظر می رسد راه دالر 
در اقتصاد ایــران برای رسیدن به افق 
های ترسیم شده در نرخ های پایین تر، 

چندان هموار نباشد.
به گــزارش خــراســان، نــرخ دالر که از 
اواخر هفته قبل روند نزولی مشخصی 
را آغاز کرده است، دو روز قبل با ورود 
به کانال ۲۲ هزار تومان مجدد خبرساز 
شد. خبرگزاری تسنیم با اعالم نرخ ۲۲ 
هــزار و 9۰۰ تومان در بعدازظهر روز 
شنبه نوشت که در بازار همه فروشنده 
شدند.این افت قیمت در حالی است 
که برخی، آن را به خوش بینی بازار به 
برداشتن تحریم ها همزمان با تغییرات 
همچنین  و  آمریکا  جمهوری  ریاست 
وعده رئیس جمهور در روز چهارشنبه 
گذشته  نسبت می دهند. روحانی در 
جلسه هیئت دولــت اظهار کــرد: »اگر 
صرفا هفت میلیارد دالر منابع ایران که 
در بانک  یکی از کشورها }کره جنوبی{ 
بلوکه شــده، در اختیار بانک مرکزی 
قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دالر از ۲۵ 
هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می رسد« 
موضوعی که در میان فعاالن بــازار به 
سیگنال مثبت از آزادسازی این منابع 
برداشت شد.با این حــال، به نظر می 
موجب  میدانی  واقعیات  برخی  رسد 
شود تا اجمااًل مسیر رسیدن به افقی 

که به عنوان مثال رئیس جمهور ترسیم 
ــرده اســت به ایــن آسانی ها نباشد. ک

اولین نشانه در این زمینه را می توان در 
البه الی سخنان اخیر رئیس کل بانک 
مرکزی جست وجو کرد. وی روز جمعه 
در یادداشتی که در سایت بانک مرکزی 
منتشر شد، با اذعان به این که »انتظار 
می رود با فروکش کردن انتظارات، نرخ 
ارز نیز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی 
آن حرکت کند« و نیز با اشاره به سخنان 
روحانی مبنی بر ایــن که  »دسترسی 
بهتر بانک مرکزی به منابع مسدودی که 
امکان مدیریت موثرتر بازار ارز را فراهم 
می کند«، تصریح کرد: »حفظ قدرت 
رقابت پذیری اقتصاد، به همراه صیانت 
ــرای بانک مرکزی  از ذخــایــر ارزی، ب

اهمیت دو چندان دارد«.
 این سخنان، اجمااًل می تواند به این 
معنی باشد که بانک مرکزی افت نرخ 
ارز را به هر قیمت ولــو برهم خــوردن 
قدرت رقابتی اقتصاد ایران نسبت به 
ارزهــای خارجی و ارزپاشی و از دست 
دادن منابع ارزی نمی پذیرد.از سوی 
دیگر، به نظر می رسد چشم انداز رفع 
تحریم اجمااًل به آن صورت که هم اینک 
در برخی محافل و منابع از آن سخن 

گفته می شود، نباشد. به عنوان مثال، 
خبرگزاری بلومبرگ نوشت: » مسیر 
ــران مسیری  رفع تحریم های نفتی ای
طوالنی اســت... ایجاد روابط با ایران 
تحریم های  شدن  برداشته  شامل  که 
ــن کــشــور اســـت، در  صـــادرات نفت ای
اولویت های آخر وی قرار دارد و زمان 

بیشتری خواهد برد.«
ــزارش ها به همراه نوسان نرخ  ایــن گ
دالر در بــازار ارز با خبرها و جو روانی 
حکایت از آن دارد که تا برطرف شدن 
موانع بنیادین بــرای افت نرخ دالر از 
مبادی  از  ارز  انتقال  تسهیل  جمله 
ورودی نمی توان سخن قطعی از افت 
قابل توجه نــرخ ارز حداقل در کوتاه 
مدت داد. افت نرخ ارز اگر چه از منظر 
ایجاد  آرامش بیشتر در اقتصاد ایران، 
کاهش هزینه تمام شده تولید در برخی 
ــش بــازارهــای سفته  کاالها و نیز آرام
بازی مسکن و خودرو مثبت است، اما 
باید توجه داشت اواًل به ضرر کاالهای 
صادراتی کشور است و ثانیًا بدون در 
نظر گرفتن عوامل بنیادین، باقی ماندن 
ریسک نوسان، می تواند شوک های 
کشنده ای به اقتصاد ایران  به خصوص 

تولیدکنندگان وارد کند.  

چشم انداز سقوط دالر 
 روند نزولی قیمت ارز با ریزش دالر به کانال ۲۲ هزار تومان ادامه یافت، مسیر ریزش

 تا کجا و چگونه طی خواهد شد

افت بورس به پایین ترین 
سطح 7 ماهه 

عقبگرد شاخص کل به کانال ۱.۱ میلیون واحد با 
ترس از دالر ارزان و تبعات یک بخشنامه جنجالی

ریزش 43 هزار واحدی شاخص کل بورس در روز شنبه، باعث 
شد تا با افت 3.4 درصدی، شاخص کل به پایین ترین رقم در هفت 
ماه اخیر برسد و نسبت به کف ریزش اواسط مرداد تا اواسط آبان 
هم پایین تر برود و سطح حمایتی ۱.۲ میلیون واحد را هم از دست 
دهد و وارد کانال ۱.۱ میلیون واحد شود.از ابتدای معامالت روز 
شنبه، شاخص کل بورس روندی نزولی یافت و در پایان معامالت 
با ریزش 43 هزار واحدی به رقم یک میلیون و ۱86 هزار واحد 
رسید تا افت 3.۵ درصدی را ثبت کند که باالترین درصد افت 
شاخص در ۲۲ روز کاری گذشته از ۲۵ آذر به این سو است. 
شاخص کل هم  وزن نیز ۱۰ هزار و 3۱8 واحد پایین آمد و با افت 
۲.۲7 درصدی در رقم 444 هزار و ۵۰۱ واحد ایستاد. افت روز 
شنبه شاخص هم وزن باالترین میزان در ۲۲ روز کاری گذشته از 
۲۵ آذر به این سو است.  شاخص کل فرا بورس نیز 46۱ واحد 
افت کرد و به رقم ۱7 هزار و 8۵9 واحد رسید.روز شنبه برای 
چهارمین روز پیاپی شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم. 
در معامالت شنبه، سه هزار و ۲۰ میلیارد تومان پول  حقیقی از 
بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه رشد 49 درصدی 
داشته است. این باالترین رقم خروج پول حقیقی در 98 روز 
کاری گذشته از 3 شهریور به این سو است. ارزش معامالت کل 
بازار نیز با افت شدید به رقم ۱۰ هزار و 8۵۵ میلیارد تومان رسید 
که نسبت به روز  چهارشنبه ۵7 درصد کاهش یافته است .در 
همین حال گزارش خبرگزاری فارس نشان می دهد که استارت 
ریزش های بورس در سال  99 با اقدام های نسنجیده برخی 
مسئوالن دولتی رقم خورده است. در مرداد بازار سرمایه که به 
شاخص  دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی نزدیک شده بود، با علنی 
شدن اختالف میان وزیر اقتصاد و وزیر نفت در خصوص صندوق 
دارا دوم یا پاالیش یکم، وارد فاز اصالح عمیق شد و با گذشت سه 
ماه از آن اتفاق در آبان باالخره بورس تا حدودی روی آرامش را به 
خود دید.اما در نیمه دی بخشنامه وزیر صمت برای کاهش قیمت 
شمش فوالد در بورس کاال باعث شد تا بازار وارد فاز منفی شود و 
تنها در 9 روز معامالتی شاخص کل بازار سرمایه حدود ۱4 درصد 
کاهش را تجربه کرده است.در چنین شرایطی با وجود خبرهای 
مثبت از مسائل بین المللی مانند تحلیف بایدن در آمریکا گرفته 
تا مسائل داخلی مانند بازگشت پول های بلوکه شده و گزارش 
های مثبت شرکت های بورسی، کاهش قیمت دالر از کانال ۲۵ 
هزار تومانی به کانال ۲۲ هزار تومانی، مهم ترین موتور محرک 
افت بورس است و پالس دالر ۱۵ هزار تومانی که هفته گذشته 

از سوی رئیس جمهور مطرح شد نیز به این فضا دامن می زند.

 بازار خبر

خودرو طی یک هفته 10 درصد 
دیگر ارزان شد

ایسنا - نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خــودروی تهران، از ریزش ۱۰ 
درصد دیگر قیمت خودروها در بازار طی یک 
هفته اخیر خبر داد و اعالم کرد که با توجه به 
کاهش نرخ ارز در کشور، به تبع آن کاالهای 
سرمایه ای همچون خودرو و سکه نیز با کاهش 
قیمت مواجه شده اند. اسد کرمی اظهار کرد: 
از آبان  امسال تاکنون روند قیمتی بازار خودرو 
کاهشی پیش رفته و حدود 3۲ درصد کاهش 

قیمت داشته است.

قطع 120 هزار پایانه فروشگاهی 
فاقد پرونده مالیاتی

فارس - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
با اشاره به پایان مراحل عملیاتی سازی ماده ۱۱ 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا 
قبل از پایان سال گفت: تا ۲۵ دی تعداد ۱۲۰ 
هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند 
یا پرونده ناقص دارند یا دارنده پایانه فوت شده 

است، قطع شد.

افراد دارای سابقه چک برگشتی، 
قادر به ثبت چک در صیاد نیستند

مهر - یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: با 
اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی 
شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک 
برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه 

صیاد، چک جدید ثبت کنند.
 سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص 
ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت: 
نقل و انتقال چک های جدید که از سال آینده 
توزیع خواهد شد صرفًا از طریق سامانه صیاد، 
امکان پذیر اســت امــا نقل و انتقال چک های 
کنونی، طبق روال موجود است و نیازی به ثبت 

در سامانه صیاد ندارد.

 شاخص

خروج 9 هزار میلیارد تومان 
پول حقیقی ها از بورس 

از بین رفتن انتظارات تورمی، خــروج بی 
سابقه نقدینگی حقیقی از بورس و حتی ارز 
و طال را به مقصد دارایــی های با سود ثابت 
)افــزایــش سپرده هــای بلندمدت بانکی و 
خرید اوراق دولتی( رقم زده است. آمارهای 
خبرگزاری فارس در این زمینه حاکی از این 
است که در بازه زمانی ۱۵ تا ۲7 دی، به طور 
خالص بیش از 9 هزار میلیارد تومان بورس 

را ترک کرده اند. 

 هشدار کمبود مواد غذایی
 در پی قطعی برق 

ایلنا - دبیر فدراسیون تشکل های صنایع 
غذایی کشور اعالم کرد که تأثیر قطعی برق 
در صنایع غذایی خیلی سریع خود را نشان 
می دهد و بازار حداکثر تا چند هفته بعد با 
کمبود و گرانی محصوالت روبه رو می شود. 
نقاشی افزود: قطعی برق این صنعت را بیش 

از هر صنعت دیگر تحت تأثیر قرار می دهد.

نسخه جدید برای جایگزین ارز 4200 
حذف ارز 4۲۰۰ تومانی اگر چه مورد اتفاق 
عمده کارشناسان اقتصادی است، اما به نظر 
می رسد در صورتی که  اجرای آن بدون توجه 
به ابعاد مختلف انجام شود، ممکن است تبعات 
اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد. در 
این خصوص، اظهارات یک اقتصاددان نشان 

دهنده سه راهکار بــرای گذر از این شرایط 
است و در این میان، جایگاه بانک مرکزی باید 
از خریدار به عاملیت فروش ارز دولتی تغییر 
کند.به گزارش فارس، اظهارات مجید شاکری 
کارشناس اقتصادی نشان می دهد که حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانی از دو جنبه قابل بررسی 

است. اول از منظر رابطه بین بانک مرکزی و 
بانک ها با وارد کنندگان و دوم از منظر دولت با 
بانک مرکزی. منظر اول که تقریبًا واضح است. 
چــرا که اختصاص ارز 4۲۰۰ موجب رانت 
های زیاد در جریان واردات کاالهای اساسی 
شده است اما از منظر دوم، حذف ارز 4۲۰۰ 

تومانی، این امکان را برای دولت فراهم می کند 
که با فروش آن به بانک مرکزی منابع ریالی 
بیشتری به دست آورد. موضوعی که بخشی از 
کسری بودجه دولت را که طبق برآورد دیوان 
محاسبات در سال آینده ۱9۵ هزار میلیارد 

تومان خواهد بود، جبران خواهد کرد. 
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عصرایران مدعی شد:  به دنبال بدهی بيش از  •
1۶ ميليون دالری ایران در پرداخت حق عضویت 
در سازمان ملل، دبير کل سازمان ملل در نامه ای 
اعالم کرده ایران به همراه 9 کشور دیگر حق رای 
در مجمع عمومی ملل متحد را نخواهند داشت. در 
ميان این 10 کشور غالبا فقير آفریقایی، بيشترین 
ميزان بدهی متعلق به ایران است. ایران به دليل 
تحریم های مالی و بانکی آمریکا قادر به جابه جایی 
منابع مالی خود در بانک های خارجی نيست و به 
همين دليل از سال 2018 دیون و حق عضویت 

خود را به سازمان ملل پرداخت نکرده است.
تابناک نوشت: معاون اجرایی حــزب ندای  •

ایرانيان از تمایل شعب استانی این حزب برای 
حضور در انتخابات با کاندیداتوری دبيرکل حزب 
ندای ایرانيان خبر داد و گفت: براساس نظرسنجی 
اوليه ای که در داخل حزب و از شعب استانی صورت 
گرفت، غالب نظر شعب حزب بر حضور در انتخابات 

با کاندیداتوری آقای دکتر صادق خرازی بود.

ــه درگـــزارشـــی با  • ــام ــن روزن هفت صــبــح- ای
تيتر»رکورد غير عادی در اوین«نوشت: حراج 
بــزرگ تهران با شــگفتی های فراوانی همراه 
بود...تابلویی از آیدین آغداشــلو که یک ميليارد 
تومان قيمت پایه برای آن قرار داده شــده بود، در 
جوی هيجانی و عجيب تا دوازده برابــر افزایش 
یافت و به عدد 12ميليارد تومان فروخته شد و 
همه رکوردها را جابه جا کرد. آیدین آغداشلو 
در ماه های اخير به واســطه حاشيه های مرتبط 
باطرح شکایت برخی شــاگردان و اطرافيانش 
خبرساز شده بود و فروش غيرمنتظره تابلوی او 

احتماال بی ارتباط با حواشی اخير نيست.

تازه های مطبوعات

بدون تيتر

اتمام حجت در عمق اقیانوس هند 
موشک های هوشمند  بالستیک سپاه اهداف دریایی در فاصله 1۸۰۰ کیلومتری را منهدم 
کردند که به گفته سردار حاجی زاده دشمن را تا  شعاع 2 هزار کیلومتری خلع سالح می کند 

توکلی- پرتاب همزمان موشک های بالستيک 
زمين به زمين و پرواز پهپادهای انتحاری همه 
سپاه  هوافضای  نيروی  که  نبود  چيزی  آن 
با خــود به  رزمــایــش پيامبر اعظم )ص( 15 
آورده بود؛  در روز نهایی این  رزمایش، سپاه 
پاسداران  از موشک های بالستيک دوربرد با 
برد 1800  کيلومتری  رونمایی کرد. موشک 
ــای  ضــد نــاوی کــه از قلب ایـــران بــه سمت  ه
شمال اقيانوس هند شليک شده و اهداف از 
پيش تعيين شده  در شمال اقيانوس هند را 
با موفقيت هدف اصابت قرار دادند و منهدم 
کردند. جالب این جاست آن طور که فاکس 
نيوز مدعی شده یکی از این موشک ها در فاصله 
100 مایلی )1۶0 کيلومتری( ناوهواپيمابر »یو 
اس اس نيميتز« آمریکا در اقيانوس هند فرود 
آمده است که نشان می دهد این موشک ها قادر 
به هدف قرار دادن  ناوهای آمریکایی در فواصل 
ــت هم هستند. همان طور که  بسيار دوردس
سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه  نيز 
توضيح داد  با این موشک ها، دشمن تا شعاع 
2 هــزار کيلومتری خلع سالح خواهد شد و 
مرزهای بازدارندگی ایران در مواجهه با دشمن 
متخاصم به صد ها کيلومتر آن طرف تر از مرز 
های ایــران منتقل خواهد شد: »در صورتی 
که دشمنان ما در شعاع 2 هــزار کيلومتری 

ناکارآمد شوند، در واقع با ناکارآمدی قطعی 
ــروز را  ــوان شليک موشک هــای ک مواجه  و ت
ندارند و دیگر  هواپيمایی نمی تواند  از روی این 
ناوها بلند شود.« سردار حاجی زاده همچنين 
در خصوص رزمایش پيامبر اعظم)ص( 15 و 
این که مرحله اول این رزمایش چه تفاوتی با 
مرحله دوم و نهایی این رزمایش داشت، خاطر 
نشان کرد: »اگر دشمنانمان روزی بخواهند 
شيطنت کنند یک بخش استفاده از پایگاه های 
ثابت و زمينی است که در مرحله اول رزمایش، 
با ترکيبی از پهپادها و موشک های زمين به 
زمين مقابله با آن ها تمرین شد؛ تهدید دوم نيز 
جنبه دریایی دارد که مقابله با ناوگان متخاصم  
دشمن فرضی در مرحله نهایی این رزمایش 
به خوبی انجام شد.«   سرلشکر محمد باقری 
رئيس ستاد کل نيروهای مسلح نيز انتخاب 
اهدافی در فاصله بيش از 1800 کيلومتر در 
جنوب دریــای عمان و ابتدای اقيانوس هند 
را معنادار توصيف و تصریح کــرد: »انتخاب 
انبوهی از موشک های دوربرد برای اهداف 
دریایی نشانگر ایــن اســت کــه  اگــر دشمنان 
جمهوری اسالمی نيت سوئی دربــاره منافع 
ملی، مسيرهای تجارت دریایی و سرزمين 
ما داشته باشند، با اقدام موشکی هدف قرار 

گرفته و منهدم خواهند شد.« 

ویژه های خراسان  

ــه اقــدامــات ایــران  در  هــادی محمدی – در ادام
راستای کاهش تعهدات برجامی اش، هفته گذشته 
کشورمان به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعالم 
کرد فعاليت تحقيق و توسعه طراحی سوخت جدید 
راکتور تهران را آغاز کرده است و بازرسان نيز از 
کارخانه توليد صفحه سوخت بازدید کردند. غریب 
آبادی نماینده کشورمان در آژانس با بيان این که 
این فعاليت در سه مرحله انجام و در مرحله اول آن، 
اورانيوم فلزی با استفاده از اورانيوم طبيعی توليد 
می شود، افزود: برنامه ایران از دو سال قبل به اطالع 
آژانس رسيده و با این اقــدام، از لحاظ فنی ایران 
در ردیف کشورهای پيشر و در توليد سوخت های 
جدید قرار خواهد گرفت. همچنين یک منبع آگاه 
در سازمان انرژی اتمی در گفت و گو با خراسان 
تصریح کرد: آغازفعاليت تحقيق وتوسعه سوخت 
جدید راکتور تحقيقاتی تهران از اورانيوم فلزی در 
چارچوب گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران 
مبنی بر رفع همه محدودیت های تحقيقاتی صورت 
می گيرد و ایران اجرای بندهای 24 و 2۶ پيوست 
یک برجام درخصوص ممنوعيت ساخت سوخت 
از اورانيوم فلزی را کنار می گذارد. این منبع آگاه 
با بيان این که چنين فناوری در دنيا سابقه زیادی 
ندارد، افزود: سوخت جدید بازدهی بسيار باالیی 
دارد و باعث می شود جمعيت نوترونی راکتور باال 
برود، در نتيجه می توانيم ایزوتوپ های مختلف و 
جدید و به تبع آن   رادیوداروهای مهم تر و  متنوع 
تر را بــرای درمــان بيماری های خاص در کشور 
توليد کنيم. طبق بندهای 24 و 2۶ پيوست یک 
برجام، ایران نباید  برای 15 سال آینده )تا سال 
2030( تحقيق و توسعه در حــوزه فلز اورانيوم 
برای سوخت راکتور تهران داشته باشد و اگر بعد 
از 10 سال و قبل از 15 سال از اجرای برجام)بين 
سال های 2025و 2030( چنين قصدی داشت 
باید در کميسيون مشترک به تصویب برساند. با 
اعالم ایــران در خصوص سوخت جدید ابتدا سه 
کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگليس که در دو 
سال و نيم گذشته از خروج آمریکا کاری جز لفاظی 
و ابــراز نگرانی نداشته اند، واکنش نشان داده و 
در خصوص آمادگی بــرای توليد اورانيوم فلزی 
به عنوان سوخت راکتور تحقيقاتی تهران »عميقًا 

ابراز نگرانی« کردند و   وقيحانه از تهران خواستند 
به تعهدات برجامی خود بازگردد. آن ها در ادامه 
ــران هيچ استفاده غيرنظامی  مدعی شدند: ای
موثقی از اورانيوم فلزی ندارد. توليد اورانيوم فلزی  
به صورت بالقوه داللت های نظامی جدی دارد. 
همزمان با بيانيه تکراری تروئيکای اروپایی، »ژان 
ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه نيز در اظهاراتی 
مداخله جویانه  به تکرار زیاده خواهی ها و ایفای 
نقش »پليس بد« در تعامل اروپا با ایران درخصوص 
توافق هسته ای پرداخت و با اشــاره به گام های 
هسته ای اخير ایران گفت: »ایران در حال کار برای 
تقویت توانمندی های هسته ای خود است و الزم 
است ترتيباتی برای بازگشت ایران و ایاالت متحده 
به توافق هسته ای انجام شود«.وی سپس مدعی 
شد: »احيای توافق هسته ای کافی نيست. الزم 
است گفت وگوهای سختی دربــاره فعاليت های 
منطقه ای و موشکی بالستيک ایران داشته باشيم.« 
از سوی دیگر پس از شيطنت برخی رسانه های 
غربی در خصوص اقدام اخير ایران و ارتباط دادن 
آن به بند 4مصوبه مجلس درباره ساخت کارخانه 
اورانيوم فلزی،  سازمان انرژی اتمی در بيانيه ای 
اعالم کرد: این سازمان هنوز اطالعات پرسشنامه 
طراحی کارخانه اورانيوم فلزی را به آژانس ارائه 
نکرده و پس از انجام تمهيدات الزم و در زمان 
مقتضی و مهلت تعيين شده در قانون، این اقدام 
انجام می شود. همزمان، محمد جواد ظریف وزیر 
خارجه کشورمان در توئيتی نوشت: »رهبران سه 
کشور اروپایی هيچ کاری برای حفظ برجام انجام 
نداده اند. ابتکار عقيم ماکرون یا بدهی هایی که 
انگليس از پرداخت آن سرباز زد را به یاد می آورید؟ 
برجام تنها به خاطر ایران است که هنوز پابرجاست 
نه به خاطر سه کشور اروپایی«. او خطاب به وزیر 
خارجه فرانسه افزود: تو دوران کاری ات را با فروش 
جنگ افزار به جنایتکاران سعودی آغاز کردی. از 
بيان حرف های پوچ و مهمل دربــاره ایران دست 
بــردار. این شما هستيد که منطقه ما را بی ثبات 
می کنيد. از حمایت جنایتکارانی که منتقدان خود 
را با اره تکه تکه می کنند و از جنگ افزارهای ساخت 
»شما« بــرای سالخی کودکان در یمن استفاده 

می کنند، دست بردارید.

دستور دولت برای  ثبت خاطرات برجام 
وکرونا!

یک مسئول مهم دولتی در نامه خود به تعدادی از 
اعضای کابينه، از آن ها خواسته است با همکاری 
با مشارکت  و  مراکز علمی، دولتی و خصوصی 
دستگاه های اجرایی، ضمن شناسایی و احصای 
مصادیق ميان بخشی و دارای اهميت در سطح ملی، 
برای ثبت و حفظ سوابق و تجارب در زمينه هایی چون 
مذاکرات هسته ای، مبارزه با بيماری کرونا، مبارزه با 

فقر و توسعه دولت الکترونيک اقدام کنند.

اشتباه امالیی  500 هزار دالری!

در حالی که بر اساس ابالغيه اواخر مهرماه هيئت 
دولت به مسئوالن اقتصادی کابينه، مبلغ مربوط به 
حق عضویت سال 1399 ایران در گروه مشاورین 
بين المللی تحقيقات کشاورزی، صفر اعالم شده 
است، یک مسئول در نهاد ریاست جمهوری در نامه 
جدید خود به مخاطبان فوق، اعالم کرده در این 
خصوص اشتباه لغوی رخ داده و کشورمان باید 500 
هزار دالر بابت عضویت وزارت جهادکشاورزی در این 

نهاد به صورت ساالنه بپردازد.

سخنگوی وزارت خــارجــه  درخــصــوص انتشار 
ــاره احتمال آزادی کشتی کره ای  شایعاتی درب
اظهار کــرد: »مواضع و تصميم های قوه قضایيه 
صرفا از طریق سخنگوی این قوه اعالم می شود 
و اظهارات افــراد غيرمسئول در این زمينه فاقد 
ــت.  کشتی  کــره ای به دليل ایجاد  وجاهت اس
آلودگی زیست محيطی در آب های خليج فارس بر 
اساس دستور مقام قضایی توقيف شده و پرونده آن 
در مرحله دادرسی است و از این رو هرگونه تحول 
در خصوص این موضوع موکول به نظر مقام محترم 

قضایی است.«/ ایرنا

پاسخ تند به بازگشت »پلیس بد«! 
ظریف به وزیر خارجه فرانسه: از بیان حرف های پوچ ومهمل درباره ایران دست بردار 



سخنانش را در هاله ای از شیون و زاری 
ــه هــای تــلــخ و  ــال مــی شــنــیــدم. صـــدای ن
سوزناک از سینه  کسانی که عزیزشان 
را از دست داده بودند، برمی  آمد و ذکر 
»به حق ال اله اال ا...« گفتن کشیده و بلندی که از پشت تلفن 
می آید، در جانم لرزه می اندازد. کمی بعد دربــاره شرایط 
حاکم بر آن طرف خط تلفن می گوید: »همین االن دارند روی 
جنازه ای خاک می ریزند و من این طرف ایستاده ام و با شما 
حرف می زنم، لطفا چند دقیقه بعد زنگ بزنید«، سخنش را 
قطع می کند و می گوید که باید برای به جا آوردن نماز میت 
برود. او روحانی داوطلب در قائمشهر است که به بیماران 
و خانواده فوت شدگان کرونایی خدمت می کند و به تازگی 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک گــزارش تصویری از او و 
فعالیت های روزانــه اش منتشر کرده است. نکته جالب اما 
اشتباه این خبرگزاری در انتشار نام این روحانی است که 
»علی کریمی« بیان شده بود. زمانی که شماره  تماس »علی 
کریمی« روحانی داوطلب در کمک رسانی به غسل و تدفین 
مبتالیان به کرونا را از امور فرهنگی شهرداری قائمشهر 
خواستم، متوجه شدم در انتشار اسم او اشتباهی رخ داده 
و این نام متعلق به روحانی قائمشهری نیست، علی رحیمی 
روحانی عمل گرایی است که با وجدان و شهامت آستین همت 
باال زده و با کار بزرگ و ارزشمندش، توجه ها را به خودش 
جلب کرده است. در پرونده امروز زندگی سالم به سراغ او 
رفتیم تا بیشتر برای ما درباره کارش، شرایط خانواده های 

فوت شدگان کرونایی و ... بگوید.

پرونده

 گفت و گو با روحانی قائمشهری که به صورت داوطلبانه، مسئولیت غسل و تدفین درگذشتگان کرونایی را برعهده گرفته 
 و توجه آسوشیتدپرس را به خودش جلب کرده است

 هر لحظه پایان زندگی خودم 
را به چشم می بینم

مهدیس مرادیان | خبرنگار

 8 میان وعده مناسب 
کاهش وزن

آلودگی هوا هم سالمت روان مان 
را نشانه گرفته؟!

تماشای سریال »بیگانه ای با من 
است« با کودکان، ممنوع

 بهترین واکنش به 
ابراز عالقه ها در دوران نوجوانی
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این گزارش تصویری در جهان مورد توجه قرار گرفت
از این استاد حوزه و دانشگاه شهرستان قائمشهر عکس هایی 
ــزارش تصویری  در فضای مجازی منتشر شده که بخشی از گ
ــن مــوضــوع می گوید:  ای او در توضیح  آسوشیتدپرس اســت. 
»نماینده آسوشیتدپرس با حکم وزارت ارشاد برای تهیه گزارش 
به روستاهایی آمد که در آن مشغول بودیم که البته اسم من را 
اشتباه درج کرد. در قائمشهر روحانی به نام علی کریمی نداریم. 
جالب بود که پس از انتشار این گــزارش خبر کار ما به کل دنیا 
مخابره شد و مورد توجه قرار گرفت. چند تن از اقوام و دوستانم از 
انگلیس با من تماس گرفتند و گفتند عکس شما را حین تدفین 
افراد کرونایی دیده ایم. ظاهرا کار ما در خارج از کشور خیلی بیشتر دیده شد و در داخل خیلی مورد توجه قرار نگرفت. شما هم 
جزو اندک روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی هستید که به این خبر توجه کردید.« او ادامه می دهد: »تدفین بیماران کرونایی 
در کشورهای خارجی خیلی نمود داشت. آن ها باور نمی کردند که ما بیماران کرونایی را با احترام داخل قبر می گذاریم و کلیه 
مناسک و تشریفات مربوط را به جا می آوریم. برایشان باورکردنی نبود چون در خارج از کشور مراسم خاصی برای اموات مبتال 
به کرونا برگزار نمی شود و به صورت دسته جمعی در قبر قرار می گیرند اما ما مثل اموات دیگر با احترام غسل شان می دهیم، 

برایشان نماز می خوانیم و آن ها را در منزلگاه ابدی شان قرار می دهیم.«

کار ما از 10 اسفند سال پیش 
شروع شد

حجت االسالم رحیمی سرپرست گروه هشت نفره متشکل 
از زنان و مردان طلبه و بسیجی است که خدمات شان سه 
شهرستان قائمشهر، کیاخدا و سوادکوه شمالی را پوشش 
می دهد. در این گــروه، چهار نفر از خانم ها وظیفه  غسل 
متوفی های زن و آقایان گروه وظیفه دفن و به جا آوردن باقی 
مراسم را برعهده دارند. این روحانی قائمشهری نکاتی را به 
این توضیح اضافه می کند و می گوید: »همه  اعضای گروه 
ما در هر لحظه  ای و همیشه پای کار ماندند. هر روز مرکز 
بهداشت اسامی فوت شدگان کرونایی را به ما می دهد و 
بعد از هماهنگی با بیمارستان کار را شروع می کنیم. ما از 
تاریخ 10 اسفند سال گذشته حدود 508 نفر را به خاک 
سپردیم. همه افراد گروه با پوشش مناسب و کامل و رعایت 
تمامی پروتکل های بهداشتی، کار تغسیل و تکفین را انجام 
می دهند و تا امروز به لطف الهی هیچ کدام از اعضای گروه ما 
به کرونا مبتال نشده است. ما بعد از فوت فرد، جنازه را تحویل 
می گیریم، غسل می دهیم، کفن می کنیم و نماز میت به جا 
می آوریم. همیشه هم وظایف را تقسیم می کنیم و اگر الزم 
باشد، از چند نفر دیگر هم استفاده می کنیم. البته هر زمان 
کمک می خواستیم، دوستان همراه ما بودند و این کار نیک 

یک لحظه هم روی زمین نماند.«

برای این کار، ترس یا تردید 
به دلم راه ندادم

او در توضیح واکنش و بازخوردهای مردم به خصوص 
خانواده فوت شدگان کرونایی به این اقــدام می گوید: 
ــد و با  ــودن ــا ب ــردم قــــدردان کـــار م »جــمــع کــثــیــری از مـ
تشکرهایشان ما را شرمنده محبت خود کردند.« از حجت 
االسالم رحیمی می پرسم از ارتباط مستقیم با افراد مبتال 
به بیماری ترسناکی که از شدت درماندگی جان برخی از 
بیماران را به لب می رساند، نمی ترسد؟ که می گوید: »در 

هر صورت ترس وجود دارد و نمی توان منکر این قضیه 
شد. این کار مثل رفتن روی مین در زمان دفاع مقدس 

ــاز شـــود. زمانی که  ــت تــا معبر ب ــا بــایــد رف ــت ام اس
این  فرمودند  رهــبــری  مقام معظم 

امــوات باید مانند سایرین غسل 
داده  و دفــن شوند، ما به 

ــم و به  ــدی ــدان آم ــی م
ــا جــامــه  ــ ــم آق ــک ح
پوشاندیم  عــمــل 
و مــن در کــل این 

مدت حتی لحظه ای 
در چشمان بچه ها ترس 

یا تردید ندیدم. در ضمن وقتی با 
ترس وارد قبر می شوید تا خانواده 

متوفی برای یک لحظه احساس 
آرامش کنند، به ارزشمند بودن 

این کار پی می برید.«

مجبوریم جنازه را با طناب بفرستیم 
داخل قبر

»قبرها برای بیماران کرونایی یک طبقه اند ولی 2 متر و خرده ای عمق دارند. 
مراحل تدفین یک بیمار کرونایی به این شکل است که ابتدا روی کفن آهک 
پاشی می کنیم، سپس وارد قبر می شویم و جنازه را که با طناب به داخل قبر 
می فرستند، تحویل می گیریم. سپس تلقین می خوانیم، لحد را می گذاریم 
و در نهایت خاک و دوبــاره روی آن آهک می ریزیم«، او با این مقدمه ادامه 
می دهد: »این که باید روی جنازه در چند مرحله آهک بپاشیم، باعث ناراحتی 
خانواده های فوت شدگان می شود. همچنین گاهی به علت زیاد بودن عمق 
قبرها ناچاریم با طناب جنازه را بفرستیم پایین که بازهم موجب رنجش 
خاطر بعضی از خانواده ها می شود که در برابر این عمل از خود واکنش نشان 
می دهند اما ما در طول انجام کار، آرامش و خونسردی خود را حفظ می کنیم. 
بعضی ها داد و بیداد راه می اندازند، ناسزا می گویند اما من، بچه ها را با وجود 
تمام خستگی شان به سکوت دعوت می کنم و می گویم که شما چیزی نگویید، 
آن ها عزیز از دست دادند و ناراحت هستند، مراعات کنید. گاهی حتی به ما و 
لباس مان توهین می کنند اما صبوری می کنیم. بیشتر این ها زمانی که دفن را 

تمام می کنیم، می آیند و از ما عذرخواهی می کنند.«

با افتخار این کار را ادامه می دهم
او درباره این که آیا از این کار خسته شده یا نه، می گوید: »من این مسئله را یک نوع تکلیف برای 
خودم می دانم که باید آن را انجام دهم بنابراین و در صورتی که اتفاق خاصی پیش نیاید، با افتخار 
و تا انتها این کار را ادامه خواهم داد. من لطف و کمک پروردگار را در لحظه لحظه این کار می بینم 
چون واقعا کار سختی است، بعضی لحظات مجبوریم به صورت مان دست بزنیم، به خاطر عرق زیاد 
به خصوص گرمای هوا و ... اما خداوند توان مدیریت این شرایط را به ما عطا کرده است. امیدوارم 
بتوانم با قدرت در این مسیر به مردم شهرم خدمت کنم تا دعای خیر آن ها در دنیا و آخرت، دستگیر 

من و خانواده ام شود.«

 هر لحظه پایان زندگی خودم را 
به چشم می بینم

حــجــت االســــالم رحیمی 
درباره هدفش از این کار هم 
می گوید: »بعد از اظهارات 
ــراد مبنی بر  غلط بعضی اف
این که روحانیون در شرایط 
کرونا برای کمک رسانی به 
مردم  همکاری و مشارکت 
ندارند، این تصمیم را گرفتم 

که حاوی این پیام کوبنده  است که »روحانیون در کنار مردم هستند«. روحانیون 
مخلص مردم هستند، درد مردم را می فهمند و برای تسکین و مداوای این درد 
هرآن چه از دستشان بربیاید انجام می دهند. خاطرم است یکی از روحانیون 
در کمک به سیل زدگان آق قال، یک پیرمرد اهل سنت را روی دوشش حمل 
کرد. مردم وقتی یک روحانی دلداده را در بطن جامعه و کنار مردم درحال 
خدمت رسانی در شرایط جان فرسا می بینند، قطعا خوشحال 
می شوند و این کار تاثیرات بسیار مثبتی بر روان مردم 
جامعه خواهد داشت. نتیجه این کار خیر از نظر خودم 
همین است که هرچند در بطن کرونا هستم اما تاکنون 
مبتال نشدم و شب که به خانه می روم، احساس 
آرامش می کنم چون وظیفه ای را که خداوند 
به من محول کــرده اســت، درســت انجام 
می دهم.« او که روزانه با چندین میت 
سروکار دارد، درباره حس و حالش 
به خاطر دیــدن و دنبال کردن 
پایان زندگی آدم های مختلف 
می گوید: »ارتباط من با این 
اموات باعث شده هر لحظه 
ــودم را از  پایان زندگی خ
نزدیک  و به چشم ببینم. این 
پایان در انتظار همه  ماست 
بنابراین باید در حد توان مان فقط به فکر خدمت 

به مردم باشیم. «

آشنایانم مرتب هشدار می دهند که این کار 
خطرناک است

عکس العمل  ــاره  ــ درب رحیمی  علی 
خانواده، اطرافیان، آشنایان و ... به 
این حرکت انسان دوستانه می گوید: 
»جامعه روحانیون از این که گروهی به 
نمایندگی از آن ها مسئولیت کار روی 
زمین مانده را برعهده گرفتند و برای 
روحانیت آبــرو خریدند، خوشحال و 
راضــی بودند و بارها این مسئله را به 
گوش من رساندند. در مجموع کسی 

نبود که من را از انجام این کار منع کند اما بسیاری از آشنایان، من را نصیحت می کردند و 
مرتب هشدار می دادند که خطرناک است و من در معرض مستقیم ابتال به کرونا هستم. اقوام و 
خانواده ام هم اوایل می ترسیدند اما کم کم قانع شان کردم که این کار حکم الهی است و ما وظیفه 
به جا آوردنش را داریم. هر کجا خطر هست برای رفاه و راحتی مردم، روحانیون باید پیش قدم 
شوند. اگر اتفاقی هم بیفتد نوعی شهادت تلقی می شود و روحانیون باید به نمایندگی از مردم 
پرچمدار این کار باشند. با وجود این  که بسیار مراعات می کنیم و هر چند روز یک بار تست می دهیم 
تا اگر مشکلی داشتیم جلویش را بگیریم اما بعضی اقوام از ما فاصله می گیرند و می ترسند که 
انصافا هم حق دارنــد. البته من و دوستانم، به سخت گیرانه ترین حالت ممکن پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کنیم.«

 از رفتارهای تند خانواده فوت شدگان 
ناراحت نمی شوم

او درباره دردسرهای انجام این کار می گوید: »به جز استرس احتمال ابتال به کرونا و ...، بعضی 
خانواده ها هستند که پروتکل های بهداشتی را به درستی رعایت نمی کنند و در برابر انجام  آن 
مقاومت می کنند. البته ما به آن ها حق می دهیم، تعداد زیادی می خواهند عزیزشان را برای 
آخرین بار در آغوش بکشند یا صورتش را ببینند که به خاطر ایرادهای وزارت بهداشت ما در نهایت 
صبوری این مشکالت را مدیریت و حل می کنیم. همه ما این روزها به خاطر این بیماری حس های 
متفاوتی را تجربه کردیم، از نزدیک ترین افراد زندگی مان دور شدیم، فاصله گرفتیم و نمی توانیم 
در آغوش شان بکشیم. به عنوان یک خاطره باید بگویم، مادری را داشتیم تلقین می کردیم، پسرش 
بیرون ایستاده بود و از کرونا خیلی می ترسید و باور نمی کرد که من تمام آداب تلقین به مرده را 
رعایت می کنم. به او گفتم یک یا ا... بگو و بیا از نزدیک تر ببین که چه کار می کنم. وقتی دید، گفت 
واقعا کار شما تحسین برانگیز است و خیلی تشکر کرد. عمده مردم وقتی این فضا را می بینند که 
کنارشان هستیم و در این غم با عزیزشان مثل جنازه معمولی رفتار می کنیم، خوشحال می شوند 
و اظهار محبت می کنند. همه ما می دانیم  که  افراد زمان بیماری و داغ دیدن، حرف هایی از روی 
عصبانیت می زنند. گاهی خانواده داغدار از خود رفتارهای تند و زننده ای نشان می دهند که ناشی 
از فشارهای اقتصادی و اجتماعی شیوع بیماری کروناست و ما ناراحت نمی شویم. همین طور چون 
فرد متوفی زمانی را در بیمارستان و قرنطینه گذرانده، بستگان مدت زیادی است که او را ندیدند 
و دلتنگش هستند اما ما برای حفظ سالمتی خودشان و در پاسخ به اصرارهای مکرر برای نزدیک 
شدن به متوفی، عذرخواهی  می کنیم. ما مدارا می کنیم و تا این حد با آن ها کنار می آییم که از دور 

روی صورت متوفی را باز می کنیم تا صورت عزیزشان را برای آخرین بار ببینند.«
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در چه زماین؟ چی بخوریم؟

 
مهسا کسنوی |  مترجم

یکی از پرتکرار ترین 

در  مــا  ســواالت 

زندگی، این است که 

چی بپزیم؟ اما امروز 

می خواهیم شما را با سوال پرکاربردتری 

روبه رو کنیم این  که در چه زمان هایی بهتر 

است چه مواد غذایی بخوریم تا بدن مان 

سالم بماند.در ادامه به بررسی زمان های 

مهم برای تغذیه خواهیم پرداخت.

 نیاز به هوشیاری بیشتر دارید؟ می خواهید پوست شفافی داشته باشید
 یا خودتان را برای ورزش آماده می کنید؟ همه این فعالیت ها نیاز به مواد غذایی خاص دارد

دارو شناسی 
کودک

سواد سالمت

آن  چه باید درباره ماساژ 
کودک بدانید

 در مطلــب هفتــه پیش درباره ماســاژ شــکم و ســر و 
صورت کودک مطلبی را ارائه کردیم، امروز در ادامه 

به ماساژ سینه ، دست و پاهای کودک می پردازیم.
   ماساژ سینه

دو دست را روی سینه  نوزاد بگذارید و از قسمت جناغ 
سینه به سمت شانه ها ماساژ بدهید. از ناحیه  جناغ 
سینه به سمت شانه ها، قلبی روی بدن نوزاد بکشید 
و در مرکز سینه دســت ها را به  هم برسانید. حرکتی 
مــورب از نزدیک لگن کودک به ســمت شــانه طرف 
مقابل آغاز کنید و به سمت لگن برگردید. این کار را 

از هر دو طرف انجام دهید.
   ماساژ دست ها

با یک دست، مچ دست نوزاد را بگیرید و با دست دیگر 
در حالی که دور بازوی او حلقــه کرده اید به آرامی از 
قسمت باالیی بازو تا مچ را ماساژ بدهید و این حرکت 
را به  صورت معکوس تکرار کنید. بازوی کودک را با 
دو دست بگیرید و آن ها را در جهت های مخالف دور 
بازوی کودک آرام بغلتانید. با انگشــت شســت خود 
از قسمت پایین کف دســتش به سمت انگشتانش را 
با مالیمت ماساژ و هر انگشــت را  آهسته فشار دهید 
و بکشــید. ناحیه  مچ را با حرکات دایره ای انگشتان 

مالش بدهید.
   ماساژ کمر

کــودک را روی شــکم و افقــی مقابــل خــود یــا روی 
پاهــای دراز شــده تان بخوابانید. دســتانش را روی 
بدنش بگذارید و از گردن تا باســن، با دست ها پشت 
کــودک را ماســاژ بدهیــد و دســت ها را بــاال و پایین 
بیاورید. دو طرف نخاع کودک را با دایره های کوچک 
به ســمت پایین ماســاژ دهید. از فشــار مســتقیم به 
نخاع خودداری کنید. شــانه های نوزاد را با حرکات 
دایره ای کوچک و باسن را با حرکات دایره ای بزرِگ 

سرانگشتان ماساژ بدهید.
   ماساژ پاها

پای کودک را از قوزک در دســت بگیرید و آرام آن را 
تکان دهید. با یک دســت، قوزک پای کودک را نگه  
دارید و دســت دیگر را دور پایش حلقه کنید و دست 
خود را باال و پایین ببرید. پای کودک را بین دو دست 
بگیرید سپس دستان را در جهت مخالف هم به آرامی 
دور پا بغلتانید. کف پا را با دو شســت خود از پاشــنه 
تا نوک انگشــتان ماســاژ بدهید. باالی پای نوزاد را 
مالش و هر انگشــت را به آرامی فشار بدهید و خیلی 
کم بکشید. دور قوزک پا را با حرکت دورانی کوچک 

مالش دهید.
    نکته

 اســتفاده از روغــن بــرای ماســاژ الزامی نیســت اما 
درصورت اســتفاده، از نوع گیاهی و بدون بو و دمای 
محیط دســت کم ۲۴ درجه ســانتی گراد باشــد که 
نوزاد بدون لباس احساس سرما نکند. هنگام ماساژ 
با کودک ارتباط کالمی برقرار یا با پخش موســیقی 
مالیم کودکانــه، حواس او را پرت کنیــد. اگر با گریه 
و مقاومت او روبه رو شدید، ماســاژ را به وقت دیگری 

موکول کنید.

parents،raisingchildren  :منابع

بانوان

فاطمه قاسمی
مترجم

تغذیه

 نیاز به هوشیاری کامل دارید 

گاهی اوقات در طول روز  سطح انرژی شما به شدت افت 
می کند و شــما احتیاج دارید در این زمــان به علت کار، 
امتحان یا دیگر مشغله ها دارای هوشیاری کامل باشید. 
اولین چیزی که در این دوران به شــما پیشنهاد می کنم 
مصرف کافئین است شما می توانید با مصرف  100 گرم 
شکالت تلخ در این زمان  ســطح انرژی خود را باال ببرید 
ضمن این که کالری اضافی نیز به بدن خود وارد نکنید. 
دومین پیشــنهاد مصرف ویتامین C  اســت. با نوشیدن 
یک لیوان آب پرتقال نیز حســابی ســرحال می شوید و 

می توانید به راحتی به کارهای روزمره خود بپردازید.
  قبل از ورزش 

چند ســاعت قبل از ورزش زمان ســوخت گیری است و 
هیچ چیز مثل کربوهیدرات های سالم نمی تواند انرژی 

الزم برای ورزش را به شما بدهد. شما دو ساعت قبل از 
 شروع فعالیت بدنی الزم است کربوهیدرات هایی نظیر:
غــالت کامل، کــورن فلکس، نان جــو، برنج قهــوه ای و 
ماکارونی مصرف کنیــد. اما  اگر5تــا 10 دقیقه قبل از 
ورزش گرسنه شدید پیشنهادم به شما خوردن یک موز 

یا سیب است.
  بعد از ورزش 

یک تا دو ســاعت بعد از ورزش شــما برای ساخت عضله 
و برگرداندن انرژی به بدن، احتیــاج به پروتئین دارید. 
تخم مرغ، ماست کم چرب، سبزیجات، مرغ و بوقلمون 
ازجمله خوراکی هایی  است که می توانید در وعده بعد 
از ورزش خود مصرف کنیــد. همچنین فراموش نکنید 
برای جبران آب بدن که در هنگام فعالیت به صورت عرق 

از دست دادید احتیاج دارید آب بنوشید.

  پوست شفاف می خواهید 

تغذیــه ســالم روی پوســت بســیار تاثیــر دارد. بایــد 
بــه شــما بگویــم خــوردن غذاهــای پرچــرب و قندی 
پوست صورت شــما را کدر می کند و همچنین ممکن 
اســت باعث به وجود آمدن آکنه شــود. اگــر به  دنبال 
پوست شفاف و صاف هســتید به شــما مصرف بیشتر 
ســبزیجات تــازه، انــواع لوبیــا، میــوه و جو دو ســر را 

پیشنهاد می کنم . 
  احتیاج به آرامش بیشتری دارید 

اگر در طــول روز دچار اضطراب می شــوید بهتر اســت 
در تغذیه خود از موادی اســتفاده کنید که دارای زینک 
 و امگا3 باشــد . مــوادی چون ماســت های پروبیوتیک،
 تخــم مــرغ و ماهــی دارای این مــواد معدنی هســتند و 

می توانند سطح استرس شما را کاهش دهند .                      

آشپزی من آشپزی من

نان 

  آرد – 3 تا 3/5 لیوان 
 سبوس برنج  - نصف پیمانه

  ماست – ۴ قاشق غذاخوری
  آب ولرم – یک پیمانه
  تخم مرغ – یک عدد

  شکر – ۲ قاشق غذاخوری
  وانیل یا رنده پوست لیمو -  کمی

  پودر خمیرمایه - یک قاشق غذاخوری
  زعفران دم کــرده -  کمی )به دلخواه 

برای رومال(
  کنجد و سیاه دانه  -  کمی )به دلخواه  

برای رومال(
  روغــن  - کمی )بــرای چــرب کردن 

دست هنگام ورز دادن خمیر(

خواص گیاهانبیشتر بدانیم

بهترین جایگزین قرص آسپرین 
در گوجه فرنگی

دانه هــای گوجه فرنگی حاوی ماده ای اســت که 
می تواند به پیشــگیری از لخته شدن خون کمک 
 C کنــد. گوجــه فرنگــی سرشــار از ویتامین های
و A ، اســیدفولیک یــا بتــا کاروتن و مقــدار کمی 
 B5، B3، B2، B1 شــامل B ویتامین هــای گــروه
و مــواد معدنی مختلف شــامل کلســیم، فســفر، 
پتاسیم، فیبر، ســدیم، گوگرد، کمی آهن، مس و 
روی است.آزمایش ها نشــان می دهند 3 ساعت 
بعــد از مصــرف این مــاده گــردش خون بــدن به 
حالت یکنواخت درمی آید و آثار آن تا 18 ســاعت 
در بدن باقی می مانــد. البته این یافتــه ها به این 
معنی نیستند که شما مجازید مصرف آسپرین را 

خودسرانه قطع کنید.

4 نشانه  قند خون باال
 بــاال بــودن قنــد خــون یــک تغییــر متابولیکــی
 نگران کننده اســت و الزم اســت بیمار به سرعت 
تحت درمان قرار گیرد.درصورتی  که برای مدت 
زمان طوالنی برای کاهش قند خون کاری انجام 
ندهید  ممکن اســت به اعصاب و اندام های بدن 
آســیب جــدی وارد شــود. از جملــه عالیــم قنــد 

خون  باال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.از دست دادن آب بدن

احساس خشــکی در دهان و تشنگی بیش از حد 
معمــول می تواند نشــانه از دســت دادن آب بدن 
ناشــی از باال بودن قند خون باشــد. همچنین به 
دلیل وجود قند مازاد در خون، بدن تالش می کند 
از طریق ادرار مقدار اضافی از مواد قندی را دفع 
کند کــه عارضه جانبی آن از دســت رفتــن مقدار 

زیادی از آب بدن است.
2.کاهش ناگهانی وزن

گلوکــز موجــود در خــون بــا کمــک انســولین به 
انرژی تبدیل می شود. درصورتی  که بدن میزان 
کافی انسولین ترشح نکند، گلوکز در خون باقی 
می ماند. در نتیجه، به منظــور تامین انرژی، بدن 
مجبور به ســوزاندن چربی و ماهیچه ها می شود. 
بنابراین، زمانی که بدون هیچ دلیلی مقدار قابل 
توجهی از وزن بــدن کاهش پیدا کند الزم اســت 

سطح قند خون اندازه گیری شود.
3.احساس خستگی و درد

احســاس خســتگی فاکتور پیچیده ای اســت که 
می تواند نشان دهنده باال و پایین بودن سطح قند 
خون باشــد. در برخی مواقع احســاس خستگی 
مداوم با درد در شــکم، بی حســی و گزگز شــدن 
انگشت ها همراه است. همچنین پوست با عالیم 
خشــکی، ترکیدگــی و احســاس خــارش دچــار 

حساسیت می شود.
4.تاری دید

تاری دید می تواند یکی از نشــانه های رتینوپاتی 
دیابتی باشــد. این عارضه با ورم عــروق خونی در 
شــبکیه شــناخته و  از باال بودن ســطح قند خون 
ناشــی می شــود. امکان ابتال بــه ایــن عارضه در 
تمامی مبتالیان به دیابت نوع یک و دو وجود دارد.

1- در یــک کاســه خمیــر مایه ویک 
قاشــق غذاخــوری شــکر و آب ولرم 
را با هم مخلوط کنید و یک بشــقاب 
روی کاســه بگذاریــد تا خمیــر مایه 

عمــل بیاید )حدود 15 دقیقه(.
۲- در یــک کاســه بــزرگ ، تخــم مرغ 
و وانیــل یا پوســت لیمو را همــراه یک 
قاشــق غذاخوری شــکر باقــی مانده 
خوب هم بزنید تا ســفید رنگ شــود ، 
ســپس ماســت را به تخم مرغ اضافه و 

خوب مخلوط کنید.
3- بعــد از عمل آمدن خمیــر مایه ، به 
مخلوط تخم مرغ اضافه کنید و سبوس 
برنج و دو لیوان آرد را بیفزایید و خوب 

با قاشق مخلوط کنید.
 ۴- لیــوان ســوم را کــم کــم اضافــه 
و مخلــوط کنیــد طــوری کــه خمیــر 
چســبناکی بــه دســت بیایــد. کمــی 

دســت ها را چرب و شروع به ورز دادن 
خمیر کنید.

بــار  5-  هنــگام ورز دادن دو ســه 
دست تان را چرب کنید.

6- ســپس دورتــا دور کاســه خمیر را 
کمی چرب کنید و بگذارید خمیر یک 
ســاعت اســتراحت کند و حجمش دو 
برابر شود. بعد از یک ساعت پف خمیر را 
بگیرید و کمی ورز دهید و بعد در سینی 
فر به شــکل دلخــواه پهن کنیــد و روی 
خمیر را بپوشانید.ســپس  یک ساعت 

زمان بدهید تا خمیر استراحت کند.
7- بعد از استراحت زعفران دم کرده 
را روی خمیــر رومــال کنیــد و کنجــد 

بپاشید.
8- فر را حدود 15دقیقه گرم کنید و 
با حرارت 175 درجه  ، نان ها را حدود 

۲0 تا ۲5 دقیقه  در آن   قرار دهید.

ارزش غذایی میوه تازه ســدر یا ُکنار برابر با مقادیری از کلســیم، آهن، منیزیم، فسفر، درصد 

باالیی پتاسیم، سدیم، ویتامین C، روی، کلسیم، ویتامین A، ویتامین K و D3 است. طبع میوه 

ُکنار ســرد رو به معتدل اســت. برخی باور دارند که این میوه باید طبعی سرد و خشک داشته 

باشد.

   بهبود گوارش و درمان یبوست

میوه  سدر یا ُکنار معده را تقویت می کند و باعث 
بهبود وضعیت دستگاه گوارش می شود. اولین 
نشانه خوردن میوه رسیده ُکنار درمان یبوست 
اســت و با بهبود حــرکات روده به دفع ســریع 

مدفوع کمک می کند.
  کاهش وزن و الغری

ُکنــار دارای بیشــترین مقــدار فیبر اســت که 
می تواند باعث کاهش اشتها و احساس سیری 
در فرد شــود. همچنیــن کالری ایــن میوه کم 
اســت و برای افــرادی کــه قصد کاهــش وزن 

دارند، مناسب است.
  تقویت استخوان ها و دندان

این میوه سرشار از کلســیم، فسفر و آهن است. 
این ســه عنصــر مهــم بــه اســتحکام بافت های 
استخوان کمک می کنند. همچنین مقادیری 
از ویتامیــن D3 موجــود در میــوه ســدر موجب 
اســتحکام دندان ها می شــود و کمک می کند 
تا استخوان ها ســختی معمول خود را به شکل 

طبیعی حفظ کنند.
  مفید برای دیابت

توانایی میوه ُکنار در کاهش قند خون احتمااًل 
به دلیل وجود مقادیر زیادی ویتامین A اســت 
کــه می تواند میــزان انســولین کبــد را تنظیم 
کنــد. برخــی از دانشــمندان و پزشــکان بــر 
این باورهســتند که تاثیــرات مصــرف ُکنار بر 
آدیپونکتین باعث افزایش حساســیت کبد به 
انســولین می شــود و میزان خروجی گلوکز از 

کبد را کاهش می دهد.

نان سبوس دار خانگی

خواص میوه خورایک 8 میان وعده مناسب کاهش وزن  
درخت سدر

مصرف میان وعده می تواند به مهار گرسنگی و در نتیجه پرخوری در وعده غذایی اصلی و همچنین، به دریافت مواد مغذی مورد نیاز فرد هم کمک کند. هنگام انتخاب یک میان وعده، 

گزینه هایی حاوی پروتئین، چربی یا فیبر را مد نظر قرار دهید. در ادامه به میان وعده های سالم اشاره می کنیم :

1- بادام

بادام حاوی فیبر، پروتئین و چربی های ســالم اســت. این ماده 
غذایی به مهار گرســنگی و بهبود ســالمت قلب کمک می کند 
و ممکن است حتی در کاهش چربی شــکم نقش داشته باشد. 
یک وعده بادام 16۴ کالری، ۴ گرم فیبر و 6 گرم پروتئین دارد.

5- حمص

یک وعــده حمص)دو قاشــق غذاخــوری  پیــش غذای 
عربی( همراه با ســبزیجات می تواند به مهار گرســنگی 

کمک کند.

3- نخود

از نخود بو داده می توان به عنوان یک میان وعده ترد و خوشــمزه 
اســتفاده کرد. نصف فنجان نخود حــدود 100 کالــری، 5 گرم 

پروتئین و 5 گرم فیبر دارد.

7- میوه خشک

مصرف میوه به کاهش وزن کمک می کند زیرا حاوی فیبر 
و ویتامین ها و مواد معدنی مهم است. محصوالتی را که 
به آن ها شــکر یا شــیرین کننده های دیگر اضافه نشده 

است انتخاب کنید.

8- ماست

ماست ساده را انتخاب و برای افزودن شیرینی طبیعی و فیبر 
به آن میوه اضافه کنید. شیر کامل و ماست ساده کم چرب  هم 

انتخاب های سالمی محسوب می شود.

2- گریپ فروت

یک گریپ فروت دارای 100 کالری و ۴ گرم فیبر است. یک عدد 
از این میوه می توانــد 100 درصد از مقدار مصرف توصیه شــده  

روزانه ویتامین C برای زنان را تامین کند.

6- جو دوسر

 جو دوسر یک کربوهیدرات پیچیده و منبع خوبی برای فیبر است؛ 
مصرف فیبر بیشــتر بــه افراد در کاهــش وزن و حفظ وزن ســالم 

کمک می کند.

4- پاپ کورن

یک وعده یک اونسی )حدود سه فنجان( پاپ کورن هواپز دارای ۴ گرم فیبر، 
تقریبا ۴ گرم پروتئین و 110 کالری است. این ترکیب آن را به عنوان یک میان 

وعده خوب برای افزایش انرژی و پرهیز از گرسنگی تبدیل می کند.
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* شیخ جعفر مجتهدی تبریزی با این همه کرامات، چرا 
تا قبل از خواندن پرونده زندگی سالم، اسمش را نشنیده 

بودم و با او آشنا نشده بودم؟
* مطلــب »توصیــف دقیقه به دقیقــه اعمال بــدن بعد از 
خــوردن یک بــرش پیتــزا« به خصــوص که بعــد از چهار 

ساعت همچنان عوارض دارد، جالب بود.
* در مطلب صفحه خانواده درباره »شخصیت شناسی با 
کمک اینستاگرام« بهتر بود از ویژگی های افرادی که هر 
روز عکس خود یا بچه شان را در این فضا منتشر می کنند 
هــم می گفتید. به نظرم که قطعا خودشــیفته هســتند و 

البته دنبال دیده شدن و بیکار!
* مقاله سایه سیاه به قلم یگانه حاجی آبادی مندرج در 
صفحه آخر زندگی  سالم، واقعا عالی بود. با خوندنش 
پی بــردم به قلــم توانای نــام بــرده  و با ادامه نوشــتن، 

مطمئنم آینده خوبی در این عرصه خواهد داشت.
* حاج شیخ جعفر آقا مجتهدی چه جمله زیبایی درباره 
علم کیمیا گفته است: »جعفر، کیمیای محبت شما اهل 
بیت)ع( را می خواهد«، ان شــاءا... همه مــا در پناه 14 

معصوم)ع( در زندگی مان باشیم.
*  عمــوی عزیــزم کــه دو ســال پیش ورشکســته شــد و 
بعدش هم ســکته کرد، چند روز پیش فــوت کرد. کاش 

حواس مون به عزیزان مون، بیشتر باشه.  
شاه مرادی  

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز فکر کردن قبل از خرید کردن

امروز قبل از خریدن هر چیزی، یک لحظه فکر 
کنین که آیا واقعا بهش نیــاز دارین یا نه؟ 
بعضی اوقات ما یک سری چیزها رو می خریم 
که واقعا بهشــون نیازی نداریم یا حداقل 

اون قدری که بهشون پول 
می دیم، کاربردی نیستن و 

خیلی زود از خریدشون 
پشیمون می شیم..

قرار و مدار

ما و شما

 

مخاطــب گرامــی، رفتــار 
شــما برای چنین اعترافی 
اســت!  تحســین برانگیز 
وقتــی خودتــان را فــردی 
شــکاک و دهان بین می دانید و می خواهید 
این ویژگی هــا را تغییــر دهید، بایــد بدانید 
کار ســختی در پیش دارید. اگر به جای این 
که بارهــا و بارهــا بــه دادگاه برویــد، یک بار 
هم به مرکز مشــاوره ســری می زدید، شاید 

مشــکل تان خیلــی زودتــر حــل می شــد به 
خصوص که شما همسرتان را دوست دارید 
و حاضر نیســتید به راحتی جدا شوید. برای 
رهایی از مشــکالتی که به آن اشاره کردید، 
می توانید راه حل هایی را که در ادامه به آن ها 

اشاره می شود، به کار ببرید.

خودآگاهی تان را تقویت کنید
اگر خودتان را انســان دهان بینــی می دانید 

یعنــی خیلی بــه نظــر دیگــران وابســته اید و 
حــرف دیگــران برایتــان خیلــی مهم اســت. 
دهان بینی یعنی برداشــت ظاهری از حرف 
و رفتــار دیگــران، عجوالنه قضــاوت کردن و 
تصمیم گرفتن، یعنی هر چه دیگران بگویند، 
همــان کار را انجــام دهیــد. خصوصیتی که 
باعث می شود افراد در هر جایگاهی که باشند 
بدون تفکر، تامــل کافی و تحلیل و بررســی، 
حرفی را که می شــنوند، بپذیرند و باور کنند 
و حتــی آن را به حافظه بســپارند و ســپس در 
اولیــن فرصتــی که بــه دســت می آیــد برای 
شخص دیگری بازگو کنند. برای غلبه بر این 
مشــکل، باید یک مهــارت را در خــود تقویت 
کنیــد و آن »خودآگاهی« اســت. خودآگاهی 
یعنی توانایی ها و نقاط ضعف خود را بیشــتر 
بشناســید تا راحت تر بتوانیــد در مواقع لزوم 
تصمیم بگیریــد. نتیجه آن، افزایــش اعتماد 
به نفس و عزت نفس اســت که باعث می شود 

آگاهانه تصمیم بگیرید و ثابت قدم باشید.

متعهد شوید و مسئولیت پذیر
سوء ظن و شکاک بودن باعث می شود همواره 
سعی کنید همسرتان را کنترل کنید. بدبینی 
ریشه در احساس نا امنی دارد. با خودتان فکر 
می کنید باید مدام مراقب همسرتان باشید اما 
در واقع با این کار او را آن قدر تحت فشــار قرار 
می دهید که دیگر رابطه با شما برایش غیرقابل 
تحمل می شود. این تعهد و احساس مسئولیت 
است که باعث حفظ رابطه می شود، تعهدی 
که از روی عشــق و عالقه و مهرورزی است نه 

خصومت، بدبینی و دشمنی.

از همسرتان کمک بگیرید
با خانم تان دربــاره تصمیم  خود بــرای بهتر 
شــدن و تغییر حرف بزنید و حتی شــاید این 
امکان وجــود داشــته باشــد کــه از او کمک 
بگیرید. هرچه که هســت، تصمیم تان برای 
طالق نگرفتن اکنون بهترین انتخاب است 

و امیدوارم در این راه موفق باشید.

دکتررضایعقوبی|روانشناسسالمتورواندرمانگر

مشاوره 
زوجین

اطرافیانم می گویند بی خیال زنت شو اما من نمی خواهم طالق بگیرم

1 فهرست تهیه کنید
برای خرید مواد غذایی یک فهرست از مایحتاج تهیه 
کنید. با ایــن کار می توانیــد برای خریــد برنامه ریزی داشــته 
باشید. با این رویه به سراغ خریدهای اضافی نمی روید. اگر مواد 
خوراکی بیشتر از نیاز خرید نکنید، پسماند غذایی هم کاهش 

می یابد. البته با این کار هزینه های ماهانه هم کمتر می شود.
2 از تکه های موادغذایی استفاده کنید

آیا تکه های باقی مانده نان را دور می اندازید؟ ســطل 
زباله تان از تکه های سبزیجات پر اســت؟ خرده های نان  باقی 
مانده یا نان های بیات و مانده را به پودر سوخاری تبدیل کنید. 
ســبزیجات را تکه تکه کنیــد و در فریزر قــرار دهید تــا در زمان 

ممکن، برای پخت سوپ و دیگر غذاها از آن استفاده کنید.

3 غذاها را با هم مخلوط کنید
به دنبال دستور غذاهایی بروید که بتوانید مواد غذایی 
باقی مانده در یخچــال و فریزر خود را برای آمــاده کردن آن ها 

مورد استفاده قرار دهید.
4 موادخوراکی را به درستی نگهداری کنید

حبوبات، غــالت، کراکــر و شــیرینی، آرد و دیگر مواد 
دانه ای را در ظرف های نگهدارنده در دار قرار دهید که هوا وارد 
آن ها نشود. سبزی های برگ دار و سبز را بهتر است در دستمال 

لوله ای بپیچید و در کیسه پالستیکی قرار دهید.
5 کارایی  یخچال را افزایش دهید

دمای یخچال را بین 3 5 درجه سانتی گراد نگه دارید. 
کشوها و طبقات مختلف یخچال درجه حرارت متفاوتی خواهند 

داشت. پس نگهداری مواد غذایی را درون هر طبقه چک کنید. 
رطوبت یخچــال را از روی دکمــه و درجه هــای درونی تنظیم 
کنید. لوله و درزهای در یخچال را با یک تکه کاغذ چک کنید. 
اگر کاغذ به درز یخچال مکیده شد، نشان می دهد درز کامال 

محکم نیست.
6 به تاریخ مصرف ها دقت کنید

مواد غذایی درون یخچال یا کابینــت خود را هر چند 
وقت یک بار بچرخانید تا موادی که تاریخ مصرف شان در حال 

تمام شدن است، جلوی چشم تان قرار بگیرند.
7 خوراکی های بد قیافه را دور نریزید!

بسیاری از خوراکی ها و مواد غذایی تنها به دلیل این که 
کمی ظاهرشان تغییر کرده است، راهی سطل زباله می شوند. 
کمی پالسیده شدن سبزی ها یا نقاط قهوه ای روی میوه ها به 
ضرر شما تمام نمی شود. در باره میوه ها بدانید که نقاط قهوه ای 

نشان دهنده شیرین بودن شان است.
8 خوراکی ها را مرتب نگه دارید

زمانی که همه مواد غذایی و خوراکی ها را مرتب و منظم 
نگهداری کنید، به خوبی متوجه می شوید که چه موادی در خانه 
دارید و استفاده از آن ها راحت تر خواهد بود. از ظرف های تمیز 
و شیشه ای استفاده کنید تا در یک نگاه بتوانید خوراکی مد نظر 

را در یخچال یا کابینت پیدا کنید.
در تهیه این مطلب از منابعی مثل  چیدانه و  couponsاستفاده شده است

بانوان

 حس اعتماد کودکان نباید خدشه دار شود

خانــواده ، اولیــن پایــگاه امن بــرای تمام کــودکان 
محسوب می شــود. خانواده مأمنی اســت که در آن 
نیازهای عاطفی و مادی کودک برآورده می شود. به 
این ترتیب حس اعتماد در انسان ها شکل می گیرد و 
به این نتیجه می رسند که به دنیا و آدم هایش می توان 
اعتماد کرد. اما گاهی شرایطی پیش می آید که این 
حس اعتماد خدشه دار و در نتیجه کودک مضطرب 
می شود. تجربیاتی مانند دزدیده شدن، گم شدن یا 
تهدیدهای گاه شایع والدین عامل ایجاد این اضطراب 
در کودک هســتند. تهدیدهایی با محتــوای بیرون 
گذاشتن کودک، گذاشتن و رفتن و سپردن کودک 
به دیگران و ... تأثیر بســیار عمیقی بر روان کودکان 
دارند. بنابراین همیشه به والدین توصیه می شود از 

چنین تهدیدهایی جدا دوری کنند.

 هر فیلمی را به همراه کودکان نبینید

 غیر از این، قرار گرفتــن در معرض فیلم ها و اخباری 
کــه چنیــن محتوایی دارنــد بــرای کودکان بســیار 
آسیب زاست و برای کودکانی که اضطرابی هستند 
و از گم شــدن یا دزدیده شــدن می ترســند، تأثیر به 
مراتب مخرب تری دارد. بهتر اســت نظارت بر فیلم 
و سریال ها با دقت بیشتری صورت گیرد و محدوده 
سنی مطمئنی در نظر گرفته شود. در گام بعدی بهتر 
است والدین فیلم ها و سریال های بزرگ ساالن را در 

کنار کودک تماشا نکنند زیرا می تواند آثار 
بلندمدتی داشته باشد.

 بعــد از دیــدن ســریالی با 
موضــوع کودک ربایــی چه 

کنیم؟
امــا چنان چــه کــودک شــما در 

معــرض اخبــار یــا ســریال هایی با 
موضــوع کودک ربایی قــرار گرفت، چه 

باید کنید؟
1- به کودک بگویید که غیرواقعی است| در گام 
اول، در باره غیرواقعی بودن این داستان ها توضیح 
دهید. در اغلب اوقات کودکان زیر هفت ســال این 
داســتان ها را جدی و واقعــی در نظــر می گیرند و با 

قهرمانان داستان همذات پنداری می کنند.
2- به او اطمینان خاطر بدهید| در گام بعدی، به 
کودک احساس امنیت دهید. او را مطمئن کنید که 
در کنارش هستید و همیشه مراقبش خواهید بود. در 
باره افرادی که می تواند از آن ها کمک بگیرد صحبت 

کنید تا اطمینان کودک جلب شود.
3- از یک روان شناس کمک بگیرید| اگر میزان 
اضطراب و ترس کودک شــدیدتر شــد و بر وضعیت 
روزمره و تحصیلی او تأثیر منفی گذاشت، حتما با یک 
روان شناس حوزه کودک در ارتباط باشید تا ترس و 

اضطراب او کنترل شود. 

 تماشای سریال »بیگانه ای با من است«
 با کودکان، ممنوع

 دیدن کودک ربایی های  چندباره در سریال شبکه 2 ، تاثیر نامناسب عمیقی روی 

روان بچه ها خواهد گذاشت

 سریال »بیگانه ای با من است« که هر شب ســاعت 21:30 از شبکه  دو پخش 
می شود، داستان زندگی زنی به نام نساء با بازی شبنم قلی خانی است که از دست 
شــوهرش برای نفروختن بچه اش فرار می کند. او کارگر یک زوج جوان می شود 
که   آن ها در یک تصادف فوت می کنند و  نوزادشــان  تا امروز، سه بار توسط افراد 
مختلف دزدیده و دست به دست شده است! در این بین و چند روز پیش، پیامکی از یک مخاطب درهمین 
باره به دست ما رسید که بهانه ای برای نوشــتن یک یادداشت مهم در این باره شد: »زندگی سالم، 
سریالی که این شب ها از شبکه دو پخش می شود، بارها و بارها در آن بچه دزدی اتفاق می افتد که باعث 
شده بچه هایی که با خانواده این فیلم را می بینند، دچار نگرانی بی جا شوند و بترسند. کاش در زمان 
پخش، بنویسند که 14+. شما چاپ کنید، شاید مسئولی دید.« در ادامه نگاهی روان شناسانه به این 

موضوع خواهیم داشت.

دکترساحلگرامی|روانشناسکودک

یادداشت

8 راهکار برای کاهش پسماند غذایی

 برخی افراد کم خوراک هستند و معموال نیمی از غذای شان در بشقاب  باقی می ماند. دیدن باقی مانده غذای دست خورده 
در بشقاب، ناراحت کننده است زیرا این پسماند غذایی عالوه بر هدر دادن هزینه مالی، انرژی را هم به دلیل دور ریختن 
این موادغذایی هدر می دهد. شما به عنوان یک مادر یا خانم خانه با مدیریت درست می توانید پسماند غذایی را کاهش 

دهید و قدم تحسین برانگیزی در این زمینه بردارید.

مارالمرادی|روزنامهنگار

با خانمم مشکالت زیادی دارم اما دوســت ندارم بعد از یک سال از شروع 
زندگی مشترک مان، مهر طالق در شناسنامه ام ثبت شود. چندین بار به اصرار 
خانمم به دادگاه خانواده رفتیم اما من همچنان مخالف جدایی هستم. اطرافیانم 
می گویند بی خیال زنت شو اما حرف مردم برایم اهمیتی ندارد چون دوستش دارم. البته 

شکاک و دهان بین هستم و نمی دانم چطور زندگی ام را نجات دهم؟

   تاثیر آلودگی هوا بر عملکرد شناختی ما
تــا  امــروز مطالعــات متعــدد در کشــورهای 
مختلف نشان داده که آلودگی هوا بر عملکرد 
شــناختی و ســالمت روان افراد تاثیر منفی 
مشخصی دارد. در زمینه عملکرد شناختی 

تا کنون دســت کم مشــخص شــده است که 
آلودگی هوا می تواند باعــث کاهش تمرکز، 
دشــواری در تصمیم گیری، مشکالت در به 
خاطر ســپردن و به یادآوردن و دشــواری در 
حل مسائل ریاضی شود. )جکسون،در سال  

2019، از موسســه فنــاوری ماساچوســت 
مروری بر این موارد را انجام داده اســت(. اما 
غیر از عملکرد شــناختی، موضوع ســالمت 
روان در نتیجه زندگی در هوای آلوده از دیگر 
موضوعاتی اســت که در حوزه روان شناسی 

مورد توجه بوده است.

  آلودگی هوا باعث افسردگی می شود
 بررسی ها نشان می دهد در شهرهایی که 
هوای آن ها آلوده اســت، عالیم افسردگی 
در افــراد بیشــتر دیــده می شــود. هــر چه 
آلودگی هــوا بیشــتر باشــد، شــیوع عالیم 
می توانــد بیشــتر دیده شــود. در بســیاری 
از مطالعات برای ســنجش ایــن موضوع از 
پرســش نامه هایــی اســتفاده می شــود که 
افراد در پاســخ های شــان اعالم می کنند 
به چه میــزان عالیم افســردگی)ناامیدی، 
تغییرات اشــتها و خواب، نداشتن انرژی و 
...( را تجربه می کننــد اما غیر از این روش، 

در یک مطالعه متفاوت گروهی از محققان 
چینی نزدیک بــه 210 میلیــون توییت را 
در محیط ویبو)فضایی شــبیه توییتر که در 
چین اســتفاده می شــود( با توجه به مکان 
جغرافیایی افراد مورد بررسی قرار دادند. 
نتیجه این مطالعه مشخص کرد میان افراد 
ســاکن مناطق آلوده بیان مثبت هیجانات 
و به ویژه شادی به شــکل محسوسی کمتر 

بود.

افســرده  چــرا  دشــوار؛  ســوالی    

می شویم؟
چرایی تاثیــر آلودگی هوا بر خلــق و خوی 
ما یکی از موضوعاتی اســت که هنوز پاسخ 
روشــن و دقیقی به آن داده نشــده اســت. 
در مقام مقایســه در نظر بگیرید که امروزه 
ما تا حد زیادی می دانیــم کدام آلودگی ها 
بر اساس کدام ســازوکار بر سالمت ریه ها 
و دستگاه تنفسی ما بیشــترین تاثیر منفی 
را می گذارند یا بــه عنوان مثــال می دانیم 
که آلودگی هوا موجــب کاهش حجم ماده 
سفید مغز و در برخی بخش ها، تحلیل رفتن 
سلول های عصبی می شود و به این ترتیب 
می تواند باعث آغــاز زودهنگام تر آلزایمر و 
پارکینسون در افراد شود. اما وقتی موضوع 
سالمت روان مطرح می شود، مسئله به این 
سادگی نیســت و هنوز ما دقیقا نمی دانیم 
چه عواملــی می تواند تاثیــر منفی آلودگی 

را تشدید کند.

  چه شرایطی تاثیر منفی آلودگی هوا را 
تشدید می کند؟

طبق آن چــه تا کنون به دســت آمــده ،همه  
افراد در موضوع سالمت روان به یک میزان 

در برابر آلودگی هوا آسیب پذیر نیستند.
در ایــن حــوزه داشــته اند، 1 افرادی که سابقه مشکالتی 

یکی از آسیب پذیرترین گروه ها در 
این حــوزه هســتند. بــه عبارت 
دیگر افرادی که سابقه افسردگی 
یا مشکالت اضطرابی داشته اند، 

بیشتر احتمال دارد که در 
روزهایی کــه آلودگی 

هــوا زیــاد اســت، با 
مشکالتی در حوزه 

سالمت روان روبه رو شوند.
موضوع دیگر نوع آلودگی هواست.  در ســال 2019 محققان چینی به 2
بررســی 22 مطالعه از 10 کشــور مختلف 
پرداختند. طبق این بررسی مشخص شد با 
افزایش میزان دی اکسید نیتروژن احتمال 
بــروز افســردگی هــم افزایــش بیشــتری 
می یابد. این در حالی اســت کــه طبق این 
مطالعه در معرض ذرات معلق، دی اکسید 
گوگرد یا ازن قــرار گرفتن، چنیــن تاثیری 
ندارد یا دســت کــم به انــدازه دی اکســید 
نیتــروژن احتمــال افســردگی را افزایــش 

نمی دهد.
هوا با آلودگــی صوتی اســت. برخی 3 اما نکته  سوم بحث همراهی آلودگی 
متخصصان تصور می کنند از آن جا که در اغلب 
اوقات این دو آلودگی همراه هم هستند، دقیقا 
ما نمی توانیم مشــخص کنیم که بــروز عالیم 
افســردگی یا دیگر عــوارض روان شــناختی 

بیشتر در نتیجه کدام یک است.

  حاال چه کنیم؟
واقعیــت زندگی بــه بســیاری از مــا اجازه 
زندگی در مناطقی را کــه آلودگی کمتری 
دارد ، نمی دهــد. در ایــن شــرایط حداقل 

می توانید به نکاتی توجه کنید:
* روزهایی که هوا بسیار آلوده است، کمتر 

از خانه خارج شوید.
* اگر سابقه افســردگی دارید، به تغییرات 
خلــق و خوی خــود زمانی کــه آلودگی هوا 
زیاد است، توجه داشته باشید و در صورت 

نیاز با متخصص در این باره صحبت کنید.
* در زمــان آلودگی هــوا و با توجه بــه تاثیر 
منفی آن بر سالمت روان، حتما زمان های 
بیشــتری را بــه کســب آرامــش و کاهش 

استرس اختصاص دهید.
* برخی مطالعات نشــان می دهند 
احتمال اقدام به خودکشی با افزایش 
آلودگی هوا، بیشــتر می شود. پس 
اگر در این روزها افکار خودکشی به 
ســراغ تان آمده، حتمــا از متخصص 
کمک بگیرید. شــماره تلفن 
123 می توانــد در قــدم 
اول در این زمینه به شما 

کمک کند.

 دی ماه امسال بسیاری از شهرهای کشورمان با مشکل آلودگی هوا درگیر 
شدند و رکوردهای ناراحت کننده ای در این حوزه به ثبت رسید. به طور مثال 
و بر اساس آمارهای موجود دی ماه ۹۹ را می توان آلوده ترین ماه از نظر 
آلودگی هوا طی 10 سال گذشته در شهر تهران دانست)منبع خبر: ایسنا( 
وقتی از عوارض آلودگی هوا صحبت می شود، هر کدام از ما می توانیم به مواردی اشاره کنیم؛ 
از بیماری های تنفسی تا مشکالت قلبی عروقی. در کنار عوارض جسمی، شاید احساس 
بی حوصله بودن در روزهای آلوده و عصبی بودن را هم تا به حال تجربه کرده باشیم. اما 
مطالعات جدیدتر نشان می دهد عوارضی که آلودگی هوا بر سالمت روان ما می گذارد، فراتر 
از موضوع بی حوصلگی و عصبی شدن است و این وضعیت می تواند مشکالتی را ایجاد کند 

که توجه به آن ها ضروری است.

محوری

نرگسعزیزی|کارشناسارشدمشاوره

آلودیگ هوا هم سالمت روان مان را 
نشانه گرفته؟!

 جدیدترین مطالعات نشان می دهد عوارضی که آلودگی هوا بر اعصاب و روان ما می گذارد
 فراتر از موضوع بی حوصلگی و عصبی شدن است



بیشــتر جمعیت نیوزیلنــد را مهاجــران اروپایی تشــکیل می دهنــد و مهم تریــن اقلیت هم 
رنگین پوستان »مائوری« هستند که از هزارسال پیش ،ســاکن این سرزمین شده اند. سالم و احوال پرسی 

در قبایل مائوری رســمی بامزه دارد به نام »هانگی«؛ به این ترتیب که وقتی دو نفر به هم می رسند، پیشانی و 
بینی ها را به یکدیگر می چسبانند و چشــم ها را می بندند و به اصطالح »نفس زندگی« را باهم سهیم می شوند. 

این شیوه سالم، نشانه ترکیب دو روح است. البته با وجود شرایط کرونایی احتماال این سنت این روزها کم رنگ تر 
شده باشد. سنت مشهور دیگر آن ها »هَنگی« اســت که مشهورترین پخت و پز تفریحی و سنتی در نیوزیلند به شمار 

می رود. هنگی در اصل گودالی بزرگ و پر شده از سنگ است که با برپایی آتش گرم می شود. زمانی که حرارت آتش 
کمتر شد و سنگ ها داغ شدند، غذاهای گوشتی، ماهی یا ریشه های سبزیجات را در اجاقی زیرزمینی داخل گودال 

قرار می دهند. پخت غذا بین ۳ تا ۷ ســاعت زمــان می برد اما این ها 
تنها بخشی از مراسم است چراکه تا آماده شدن غذا، افراد دورهم جمع 

و گرم صحبت می شوند یا کمی کریکت ساحلی بازی می کنند. حاال که 
حرف از سنت ها در نیوزیلند شد بد نیست به »هاکا« هم اشاره کنیم که یک 

نوع نمایش دسته جمعی است همراه با در آوردن صدا های خاص، حرکات 
نمایشی صورت، سرود های دسته جمعی با صدای بلند، پایکوبی، فریادزدن 

و زوزه کشیدن، تکان دادن زبان و کوبیدن دست به سینه. این نمایش بازمانده 
نوعــی رجز خوانی مردم در زمان جنگ بوده اســت که هنــوز در ورزش هایی مثل 

فوتبال برای ترساندن تیم رقیب به کار می رود.
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نیوزیلند و مراسم عجیب اش 

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار

آدم برفِی آدم حسابی

 فرمول های شخصی 
برای مدیریت نگرانی و استرس 

با احساسات ناخوشایندمان چه کنیم؟ 

هنگام ابراز عالقه دیگران به خود 
چه کنیم ؟ 

پســری 14ســاله هســتم. یه نفر خیلی بهم عالقه 

داره نمی دونم چرا و باید چی کار کنم. هر موقع منو 

می بینه، سوال های عجیب می پرسه!

 
انسیه برزویی|روان شناس بالینی

تجربه عشق حقیقی و پایدار برای افراد در هر سنی لذت بخش است اما 

گاهی مدیریت این احساس برای نوجوانان دشوار می شود. ابراز عالقه دیگران 

به یک نوجوان همواره احساسات خوشایندی به دنبال ندارد. گاه فرد به دلیل 

تازگی این تجربه، شناخت نداشتن درباره جنس مخالف، احساس خجالت یا 

ترس و خودداری از کمک گرفتن از بزرگ ساالن و مشورت با آن ها احساسات 

مبهم، گیج کننده و اضطراب آوری را تجربه می کند. همچنین بسیاری از تجارب 

عاطفی نوجوانی اگر به خوبی مدیریت نشــوند، پیامدهای عمده ای برای فرد 

دارند. افت تحصیلی، اضطراب، نوسانات خلقی، وابستگی زیاد، ترس شدید درباره ازدست دادن 

فرد مقابل و مشغولیت های ذهنی فراوان، از پیامدهای این تجارب هستند. نکات زیر کمک می کند 

اگر فردی به شما ابراز عالقه کرد، تجربه عاطفی خود را بهتر مدیریت کنید:

ارزیابی رفتارها |  آیا طرف مقابل تان، رفتارهایی اغراق آمیز دارد؟ اظهار عشق شدیدی  می کند و می گوید بدون شما نمی تواند زندگی کند؟ دســت به کارهایی غیرمنتظره  و 1
بدون رضایت شما می زند؟ مثاًل بی خبر جلوی راه تان سبز می شود یا تماس های مکرری دارد؟ تحت 
فشــار قرارتان می دهد؟ برای جلب نظر مثبت شــما به دروغ، تهدید یا التماس متوسل می شود؟ 
درخواســت های نابه جایی دارد؟ این رفتارها، پختگی و ســالمت کافی در عشــق ورزی را نشــان 

نمی دهندو  باید با فردی که این رفتارها را دارد بااحتیاط برخورد کنید.

تصورات آینده یا افکار پراکنده ای شویم یا صرفًا به احساسات طرف مقابل توجه کنیم و 2 بررسی احساســات درونی|  گاهی ابــراز عالقه دیگران به ما ســبب می شود غرق در 
از خود غافل شویم. تأمل بر احساسات حقیقی مان ،راهنمای خوبی برای رفتارهای ماست. آیا با 
فکرکردن به طرف مقابل و رفتارهایش احساس دلشوره، ترس، تردید و اضطراب را تجربه می کنید؟ 
از تصور پاســخ »نه« به او، عذاب وجــدان پیدا می کنید و فقط بــرای این که ناراحت نشــود یا دلش 
نشکند، او را رد نمی کنید؟ می ترسید اگر پاسخ منفی دهید اتفاق بدی برای تان بیفتد؟ احساس 
می کنید »گیر کرده اید«؟ خجالت می کشید خواســته حقیقی خود را بگویید؟ فکر می کنید برای 
این که پیش دوستان تان کم نیاورید یا مسخره  نشــوید، باید به این ابراز عالقه پاسخ مثبت دهید؟ 
عشق بالغانه شامل احساســاتی دوطرفه، آرامش و احترام به خواســته های یکدیگر است. در یک 
تجربه عاطفی ســالم، هیچ یک از طرفیــن به خاطر دیگری بــر نیازها و احساســات حقیقی خود پا 

نمی گذارد و احساس فشار، اجبار یا هیجانات منفی دیگری را که گفتیم، تجربه نمی کند.

سعی کنید سوار بر موج احساسات خود نشوید و به آرامی و با نگاه به چشم انداز پیش روی 3 شتابزده نبودن |  عشــق در نوجوانی می تواند ماهیتی شدید و پرتالطم داشته باشد. 
خود، در این دریای ناشــناخته پارو بزنید. اجازه دهید همه چیز به آرامی سپری شود. احساسات 
شدید با گذر زمان فروکش و فرصت تأمل را برای ما فراهم می کنند. فرقی نمی کند که از ابراز عالقه 
دیگری بــه خود، دچار احساســات مثبتی شــده اید یا منفی؛ مهم این اســت که الزم نیســت حتمًا 
براساس این احساســات اقدامی فوری انجام دهید. اجازه دهید هیجانات تان با افکار شما پیوند 

برقرار و در گرفتن تصمیم درست، یاری تان کنند.

تصمیم گیری براســاس مرزها|  چه کسی هســتید؟ چه ویژگی هایی دارید؟ پیش از  تجربه این ابراز عالقــه، چه ارزش ها، مرزها و حریم هایی داشــتید؟ نگران نباشــید که 4
دیگران درباره تان چه فکری می کنند. »رفتار جرأتمندانه« یعنی اجازه ندهید دیگران شما را تحت 
فشار قرار دهند و سبب شوند بر مرزها، ارزش ها و حقوق اساسی زندگی خود پا بگذارید. اگر رفتار 
و ویژگی های طرف مقابل تان به هر طریقی با استانداردهای اساسی شما تطابق ندارد، در رد کردن 

آن تردید نکنید.

نوجوانــی احســاس می کنیم به انــدازه کافی 5 صحبــت بــا والدیــن|  خیلــی از مــا در دوران 
بزرگ شده ایم و نیازی به نظرات والدین مان نداریم. اما 

والدین شــما به دلیل تجربــه فراوان شــان، حرف های 
زیادی برای 

گفتــن 
دارند. 

ت  سا حسا ا
و ا تفاقاتی را که 

برای تــان روی داده اســت، صادقانــه با آن هــا مطرح 
کنیــد و بــدون گارد گرفتــن، نظــرات آن هــا را پذیــرا 

باشید.

دورهمی 

  ُغصه آینده را نخوریم
کیانا کفایی| 13ساله

 ما معموال در برخورد با مشــکالت زندگی که شامل مسائل شخصی، 
اجتماعی و تحصیلی اســت، دچار اســترس می شــویم و اگــر نتوانیم 
آن ها را حل کنیم، تبدیل به بحران می شــوند. بــرای همین من زمانی 
که استرس می گیرم، سعی می کنم در آن لحظه هیچ کاری انجام ندهم 
و درعوض فکر کنم و به دنبال راه حل باشم. موضوع مهم دیگری که این روزها 
برای ما نوجوان ها باعث ترس و استرس می شود، فکر کردن درباره آینده است. ما دوست داریم 
در درس های مان موفق باشیم، ادامه تحصیل بدهیم، شــغل خوبی انتخاب کنیم و در جامعه 
اثرگذار باشیم. بنابراین به جای این که مدام استرس آینده را داشته باشیم، باید از همین حاال 
اهداف خود را مشخص کنیم وبا  برنامه ریزی جلو برویم. یک خانواده خوب که به توانایی های 
فرزندشــان احترام می گذارد و او را با دیگران مقایســه نمی کند، می تواند تاثیر مثبتی در این 

زمینه داشته باشد.

   بعضی چیزها را باید تجربه کرد!
عماد همتی | 17ساله

 ترس ها و استرس معموال ریشه در کودکی دارد و به تجربه های ما از آن 
دوران برمی گردد. به نظر من محیطی که در آن بزرگ شــدیم، تربیت 
خانواده و نوع ارتباط مــان با دیگــران، می تواند در به وجــود آمدن این 
احساسات نقش داشته باشد. مثال اگر شما در خانواده ای بزرگ شوید که 
در آن مدام درگیری و دعواست، در آینده دچار استرس های گاه وبی گاه می شوید 
و در کنارش فکر کردن درباره کنکور و آینده شــغلی هم می تواند اســترس تان را بیشــتر کند. 
گاهی می توانیم با برخی از این احساسات مقابله کنیم. مثال اگر از برقراری روابط اجتماعی 
می ترسیم، می توانیم با شرکت در کالس های ورزشــی یا قرارگرفتن در جمع دوستان با این 
مشکل کنار بیاییم. فکر می کنم بعضی وقت ها باید در موقعیت ترس  یا استرس زا قرار بگیریم 
و با واقعیت مواجه شــویم. البته این راهکارها را باید به کمک خانواده، دوســتان مان یا مشاور 

مدرسه انجام دهیم.

     بهترین دوسِت خودم هستم
نورا محمودآبادی|  14ساله 

من معموال روی کارهایم خیلی حساس هستم و زمانی که نتوانم 
به درستی آن ها را انجام دهم یا به خوبی رفتار کنم، دچار استرس 
می شــوم. بنابراین ســعی می کنم با انجام تمرین های مختلف، 
احساساتم را کنترل و به خودم کمک کنم. مثال ورزش می کنم، به 
خودم انرژی مثبت می دهم و کتاب می خوانم. خواندن کتاب »راهنمای 
دختر امروزی« در این زمینه کمک زیادی به من کرد. درباره ترس هایم هم به همین شــیوه عمل 
کردم و توانستم با ترس از تاریکی و ارتفاع تاحدی کنار بیایم. این روزها بیشترین استرسی که برای 
ما وجود دارد، مربوط به درس و مدرسه است به ویژه امسال که تجربه کالس ها و امتحانات آنالین را 
هم داشتیم و این موضوع استرس  زیادی داشت. اگر نتوانیم خودمان را کنترل کنیم، ممکن است 

درنتیجه استرس زیاد دچار عصبانیت  شویم و حتی  نتوانیم کارهای روزمره خود را انجام دهیم.

   خجالت کشیدن ممنوع
محمدصدرا محمودآبادی | 12ساله 

شاید امسال بیشــتر از هر زمان دیگری تجربه گرفتار شدن در 
احساسات منفی را داشتیم چراکه ازطرفی ترس مبتال شدن به 
کرونا اذیت مان کرد و ازطرف دیگر شرکت در کالس های آنالین 
و استرس هایش اضافه شــد. من هر روز قبل از شروع کالس هایم 
اســترس داشــتم که مبادا موقع حضور وغیــاب یا وســط تدریس معلم،  
اینترنتم قطع شود. اما خب به توصیه های معلم ها و کمک های خواهرم توانستم با این موضوع 
کنار بیایم. برخی معلم ها مباحث درســی مهم را ضبط می کردند و خواهــرم در انجام تکالیف 
کمکم می کرد. من فکر می کنم ترس ها و استرس ها در شرایط گوناگون سر راه ما قرار می گیرند، 
پس بهتر است بدون هیچ خجالتی درباره آن ها با اشخاص قابل اعتماد زندگی مان مثل پدرومادر 

و خواهروبرادر صحبت و به کمک یکدیگر مشکالت را حل کنیم. 
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رفقا سالم!
طرفدارهای نمایش نامه چه نشسته اید 

که یک جشنواره شروع شده ویژه شما! مسابقه 

»بادکنک طالیی« رو شهرداری اصفهان برگزار می کنه و 

همه بچه ها و نوجوون های عالقه مند سراسر کشور می تونن در اون 

شرکت کنن. مسابقه دو بخش شهروندی و آزاد داره. تا نیمه فروردین  سال 

آینده فرصت دارین آثارتون رو ارسال کنین. کجا؟ تو این سایت که اطالعات 

شماره پیامک shahrvandi-isf.ir 2000999.ثبت نام و نحوه شرکت در جشنواره رو هم نوشته؛
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

همیشه همه تخمه ها خومشزه است غیر از ... 

 
نسترن رضوی|روزنامه نگار

نگرانی ها از کجا سر راه مان سبز می شوند؟ چرا شب های قبل از امتحان معموال دچار 

استرس می شویم؟ چطور می توانیم با این احساسات ناراحت کننده مواجه شویم؟ در دورهمی 

تلفنی این هفته با مهمانان مان درباره همین موضوعات صحبت کردیم. بچه ها از نگرانی های شان 

گفتند و به دالیل اســترس  زا در زندگی، به ویژه دوران نوجوانی اشــاره کردند. مــا هم از آن ها 

پرسیدیم که وقتی در چنین موقعیت هایی قرار می گیرند، بهترین راهکارشان چیست؟

چه تخمه های 
 خوشمزه ای! 

حیف آخریشه.

 چه تلخ بود این 
آخری! یه کم دیگه تخمه 

بخورم، مزه اش بره

سبزانگشتی 

 
مریم ملی| روزنامه نگار

این روزها که هوا حسابی آلوده است، شاید بیشــتر از هر وقت دیگری یاد انرژی های پاک 

بیفتید که درباره شان در کتاب  های مدرســه خوانده اید؛ انرژی  هایی که شبیه نفت و گاز و 

محصوالت مشابه اش نیستند که دود سیاه و کلی گاز خطرناک وارد جو زمین کنند و ما را 

به سرفه بیندازند. بیایید چندتایش را با هم مرور کنیم.

برق تر و تمیز چطور تولید می  شود؟ 

سلول  های خورشیدی در 
مکان  هایی که روزهای 
آفتابی زیادی دارند، 

نصب می شوند و بدون 
هیچ آلودگی، می  شود برق 
بیشتری دراختیار داشت

در مناطق ساحلی، جزرومد 
می تواند منبعی برای تولید 
برق باشد. این روش هنوز 
در کشورهای مختلف رایج 
نشده است ولی در آینده 

می تواند یک منبع خیلی خوب 
برای تولید برق باشد

آسیاب  های بادی و توربین  ها 
بر اثر وزش باد می  چرخند و 

می توانند نیروی الزم برای تولید 
انرژی الکتریکی را فراهم کنند. 
خیلی از کشورها بخش بزرگی از 
برق مصرفی شان را از این طریق 

تأمین می  کنند

حرارت الیه  های زیرزمین می  تواند در 
نیروگاه های بخار به انرژی الکتریکی 

تبدیل شود که به آن انرژی زمین گرمایی 
گفته می شود. این نیروگاه  ها حرارت و 
گازهای تولیدشده در اعماق زمین را 

می گیرند و به کمک آن برق تولید می کنند، 
کم هزینه و بدون آلودگی
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اولين کلين شيت
علی بيران در ليگ بلژیک

طغيان رادوشوویچ 
با فسخ توافق مالی!

مش�ل جد�د سرخ ها� پا�تختبيرانوند و آنتورپ  با خوش شانس� بردند
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مش�ل بزرگ پرسپوليس برا� بازگرداندن ستاره

محکوميت ١۴٠ هزار 
دالرى استقالل 

٣ ایرانی نامزد بهترین 
لژیونر قاره کهن

اعالم زمان بازى هاى 
معوقه پرسپوليس تجربه متفاوت شجاعى تجربه متفاوت شجاعى 

مقابل استقالل مقابل استقالل 

 نبرد جذاب نکونام و یحیى نبرد جذاب نکونام و یحیى

ف�ر� و  آب� ها به ترا,تور رسيدند

درب� سرخ  ليگ در آزاد�

پرسپوليس براى جذب ترابی پول ندارد
عليرضــا بيرانوند با وجود انتقــادات فراوان در چارچوب دروازه آنتورپ مقابل خنت قــرار گرفت. در ان باز� آنتورپ 
موفــق شــد با نتيجه 4- صفر از ســد رقيب خــودش عبور +ند. در دقيقــه ٥١ باز� آنتورپ و خنــت عليرضا بيرانوند 
مرت=ــب خطا� پنالتــ< رو� مهاجم حر8 شــد. ان اتفاق در حال< افتــاد +ه باز=ن خنت تــوپ را در جهت مخال8 

بيرانوند فرستاد +ه با خوش شانس< ان توپ به تيرD دروازه برخورد +رد.

بيرانوند و آنتورپ 
با خوش شانسی 

بردند
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آغاز ليگ تندرستی ورزش همگانی در استان
 نخستين ليگ تندرست� ورزش همگان� با هدف آگاه� بخش�، 
پيشــگير, از )م تحر)ــ� و افزا&ــش فعاليــت جســمان� اقشــار 
مختلــ5 جامعــه همزمان با سراســر )شــور در خراســان رضو, 
برگزار م� شود. امير آذر&ان، رئيس هيئت ورزش ها, همگان� 
اســتان با اعالم ا&ن خبر گفت: «نخستين ليگ تندرست� ورزش 
همگانــ� همزمان با سراسر)شــور از ٤ بهمن ماه تا پا&ان ســال 
جار, با مشار)ت و رقابت استان ها برگزار م� شود. ا&ن رو&داد 
رقابت محور بوده و تمام� هيئت ها, اســتان� بر اســاس جدول 
٣٢ تيم� با هم رقابت خواهند )رد و در پا&ان رقابت ها رده بند, 
نها&� ليگ با شناســا&� اســتان ها, اول تا س� و دوم مشخص 

خواهد شد.»

مربی مشهدى آليش زنان: آینده اى براى کشتی 
کالسيک نمی  بينم

سرمرب� مشهد, تيم مل� )شت� آليش بانوان، گفت: «آ&نده ا, 
برا, )شــت� )الســيL متصور نيســتم. هر قدر هم ا&ن رشته را 
توســعه دهيم، )شــورها, د&گر با ما همســو نخواهند شــد.» آنا 
براتــ� افــزود: «هنــوز برنامه دقيقــ� در زمينه تيم مل� )شــت� 
آليش به ما داده نشــده ، اما به زود, برنامه ها را اعالم م� )نند. 
از وقتــ� )ه اردو, تيم مل� تعطيل شــد، هر هفتــه &ا هر ١٠ روز 
به مل� پوشــان برنامه م� دهيم تا در شهر خود تمر&ن )نند. اگر 
ســالن تعطيل باشــد، برنامه خاص خود را دارند و اگر در ســالن 
تمر&ــن )نند، برنامــه آنان را تغييــر م� دهيم. تمامــ� تمر&نات 
)شت� گيران را رصد م� )نيم و پا&ان هر ١٠ روز تست م� دهيم 

تا آنان انجام دهند.»

سرجان ایوانوویچ: بازى هاى سخت ترى در 
انتظارمان است 

سرمرب� خارج� تيم بسXتبال آو&ژه صنعت مشهد  گفت: «هدف 
)ل� تيــم، قرارگير, در بهتر&ن رتبه جــدول برا, مصاف با تيم 
مدنظرمان در پل� آف اســت تا باز, به نســبت راحت تر, داشته 
باشــيم. باز, به بــاز, جلو م� رو&ــم. باز, ها, ســخت  تر, در 
انتظارمان اســت و با&د به آن هــا فXر )نيم.» ســرجان ا&وانوو&چ 
در خصوص باخت تيمش مقابل تيم ا)سون تهران در هفته نهم 
ليگ برتر بســXتبال )شــور، افزود: «باز, خوب و حساس� بود، 
اما متاســفانه نتوانســتيم برنده آن باشــيم. پرتاب ها, ز&اد, را 
به طور غيرمنتظره از دســت  داد&م و نتوانســتيم برنامه ها, خود 
را پياده )نيم. باز&Xنانم آمادگ� روح� و فن� باال&� داشتند، اما 
تيم حر&5 با در اختيار داشتن باز&Xنان قدرتمند، توانست برنده 
ا&ن باز, حساس شود.» و, اضافه )رد: «تيم ا)سون &L حر&5 
جد,  بود و ما از ا&ن باز, برد م� خواســتيم، اما موفق نشــد&م. 
ســع� م� )نيم در باز, ها, بعد عملXرد بهتر, داشته باشيم. 
در باز, رفت در مقابل ا)ســون برنده شــد&م، امــا در ا&ن باز,، 
عملXرد آن ها بهتر بود  و با اختالف اندa پيروز ا&ن د&دار شدند.»  

  نزد&L به &L دهه م� شــود )ه فوتبال ســاحل� در خراسان رضو, به نوع� 
موجود&ت ندارد، &عن� ا&ن )ه زمين� بــرا, تمر&ن عالقه مندان  وجود ندارد 
و در پ� آن   تيم� در رده ها, )شــور, هم نيســت. ا&ن در حال� است )ه تيم 
مل� فوتبال ســاحل� )شورمان در سطح آسيا حرف� برا, گفتن دارد و ليگ 
برتــر ا&ران هم با جد&ت دنبال م� شــود. اما  آخر&ن بار, )ه خراســان� ها در 
ليگ )شــور حضور داشــتند، به حدود ٧ سال قبل بر م� گردد و تا)نون هيچ 
عزم� برا, احيا, دوباره ا&ن رشــته فوتبال� در اســتان وجود نداشته است.  
با ا&ن وجود &L داور و &L مدرس بين الملل� در اســتان هســتند )ه هر ساله 
در سطح )شور افتخار آفر&ن� م� )نند. )وروش شجاع، &�X از افراد, است 
)ه ا)نون به عنوان مدرس بين الملل� در ســطح )شور فعاليت م� )ند. و, 
)ه چند سال� در سطح ليگ برتر هم تيم دار, )رده ، دل پردرد, از حما&ت 
نشدن از سو, مسئوالن دارد و معتقد است  فوتبال ساحل� مظلوم واقع شده 

و با وجود استعدادها, فراوان هيچ توجه� به ا&ن رشته ورزش� نم� شود.
 مش
ل ز�ر ساخت

)وروش شــجاع از ســال ٢٠١٥ به عنوان مدرس بين الملل� معرف� شــده و 
از ســو, )نفدراسيون فوتبال آســيا در شــهرها, مختل5 به آموزش فوتبال 
ســاحل� م� پردازد. اما و, انتقاد ز&اد, از مســئوالن استان� دارد چرا )ه با 
وجود قول ها, فراوان هنوز به وعده ها, خود عمل نXرده اند. شجاع آرزو&ش 
ا&ن اســت )ه زمين� در شهر مشهد برا, فوتبال ساحل� در  نظر گرفته   شده 
و دوباره ا&ن رشــته ورزش� احيا شــود. و, درباره ا&ن )ه چرا فوتبال ساحل� 
در استان تعطيل اســت و برنامه ا, برا, ا&ن رشته ورزش� ندار&م، م� گو&د: 
«مشــXل اصل� رشــته فوتبال  ســاحل�، بحث ز&ر ســاخت اســت. متاســفانه 
&L زمين  مختص فوتبال ســاحل�  در اســتان نيســت و برا, همين هم هيچ 
جا&گاه� در ســطح )شــور ندار&م. به نظرم در اســتان هميــت و عزم� برا, 
ا&ــن )ار وجود ندارد. وگرنه  احداث &L زمين فوتبال ســاحل�  بيش از ٢٠٠ 
ميليــون تومان هز&نه  ندارد و با همدل� مســئوالن اســتان، قطعــا ا&ن هز&نه 
فراهم م� شــود.» شجاع در ادامه سخنان خود م� افزا&د: «از سال ٩٢ پيگير 
زمين تمر&ن� برا, فوتبال ساحل� در مشهد هستيم. در هر مقطع� مد&ران 
قول ها&� م� دهند، اما متاسفانه عمليات� نم� شود. وگرنه خراسان رضو, با 
وجود ظرفيت ها&� )ه دارد، براحت� م� تواند به عنوان قطب فوتبال ساحل� 

)شور معرف� شود و حت� در تيم مل� هم نما&نده داشته باشد.»

 سقوط به ليگ پا�ين تر 
و, با بيان ا&ن )ه مشــXل اصل� ا&ن رشته ورزش� بحث سخت افزار, است، 
م� افزا&د: «در اســتان  باز&Xن و استعداد ز&اد اســت. در حال حاضر خيل� از 
عالقه مندان در تماس ها&� )ه با من دارند، دنبال ا&ن هستند )ه در فوتبال 
ســاحل� فعاليت )نند. به نظرم در اطراف شهر مشهد زمين بال استفاده ز&اد 
اســت و در را&زن� با شــهردار, و شــورا, شــهر براحت� م� تــوان زمين� در 
ا&ــن زمينــه در نظر گرفت. بخصــوص ا&ن )ه رئيس هيئت فوتبال اســتان هم 
خودش جز&� از شورا, شــهر مشــهد اســت و بهتر م� تواند هماهنگ� ها, 
آن را انجام دهد. فوتبال ســاحل� رشته ا, است )ه نياز به )فش و ضربه گير 
ندارد. با )متر&ن امXانات م� توان در ا&ن رشــته ورزشــ� تمر&ن )رد. حت� 
در آغاز ر&اســت اصولــ� در هيئت فوتبال ا&ن موضوع مهــم را &ادآور, )ردم 
و تا)نون هيچ اتفاق� نيفتاده اســت. ا&ن در حال� اســت )ه االن شــهر &زد به 

قطب فوتبال ســاحل� تبد&ل شده است. شهر, )ه امXانات آن قابل مقا&سه 
با مشــهد نيســت. ول� آن ها قرار اســت ميزبان باز, ها, آسيا&� هم شوند. 
در صورت� )ه اســتان براحتــ� م� تواند چند برابر امXانات شــهر &زد را برا, 
فوتبال ساحل� فراهم )ند.» شجاع با اشاره به سال ها&� )ه خراسان رضو, 
در ليــگ برتر نما&نده ا, داشــت، خاطرنشــان م� )ند: «خراســان رضو, از 
ســال ٨٧ همزمان با اولين دوره رقابت ها, فوتبال ســاحل� تيم داشت و در 
ســطح ليگ برتر شر)ت م� )رد. تا ســال ٩٢ در رقابت ها, )شور, حضور 
داشتيم )ه متاسفانه در سال ٩٢ به خاطر حما&ت نشدن توسط حام� مال� 
به ليگ پا&ين تر ســقوط )رد&م. سپس امتياز تيم را به هيئت فوتبال دادم )ه 
در مسابقات شر)ت )ند، اما انجام نشد و به نوع� امتياز استان از بين رفت و 
از آن تار&خ تا)نون تيم� در ليگ )شور, نداشتيم . در آن زمان سخت� ها, 
ز&اد, متقبل شــد&م. به همــراه برخ� باز&Xنان عالقه منــد زمين تمر&ن� را 

آماده مسابقه م� )رد&م، ول� متاسفانه حما&ت نشد&م.»
 ب� توجه� به سرما�ه ها� ورزش�

و, در حــال حاضــر تنهــا مــدرس ا&رانــ� اليــت )نفدراســيون فوتبال 
آسيا ســت )ه در حوزه آموزش فعاليت دارد و قطعا  ظرفيت خيل� خوب� 
برا, استان محسوب م� شــود، چرا)ه با ارتباطات او م� توان امXانات 
و ميزبان� هــا, خوبــ� را برا, شــهر مشــهد در صورت حما&ــت فراهم 
)رد. او در ا&ن باره م� گو&د: «در صورت حما&ت ، حاضرم برا, توســعه و 
پيشــرفت فوتبال ســاحل� اســتان قدم بر دارم. مــن  م� توانــم ميزبان� 
مسابقات مهم� را برا, شهر مشهد بگيرم، اما با&د  عزم و همدل� وجود 
داشــته باشــد تا باعث انگيزه ما شــود. قــول م� دهم اگــر االن تمر&نات 
فوتبال ساحل� را شروع )نيم تا ٣ سال آ&نده به قطب ا&ن رشته ورزش� 
در )شــور تبد&ل شــو&م. ا)نون حدود ٢٥٠ مرب� در سطح )شور دار&م 
)ه ٢٠٠ نفر از آنان ز&ر نظر من دوره ها, آموزش� را گذرانده اند، اما در 
بين آن ها &L خراســان� هم نيست. متاسفانه در استان به سرما&ه ها, 
ورزشــ� توجه� نم� شــود و ارزش آن ها را نم�  دانيم. در آسيا شناخته 
شده ام، اما در شهرخودم غر&به هستم. امسال از ٢ تيم آسيا&� پيشنهاد 
مربيگر, داشتم، اما به خاطر وضعيت )رونا )نسل شد. اميدوارم روز, 
ا&ن شــرا&ط فراهم شــود تا دوباره فوتبال ســاحل� )ــه دارا, ظرفيت و 
اســتعدادها, ز&اد, است، احيا شــود و از اعتبار و آبرو, ورزش استان 

در )شور دفاع )نيم.»  

فوتبال ساحلی همچنان بی خط و نشان! 
مدرس بین المللى از نبود همیت و همدلى براى احیاى فوتبال ساحلى در استان مى گوید اخبار خراسان

على ترابى

چند, پيش  روزنامه خراسان گزارش� از وضعيت جسمان� جعفر پهلوان� مل� پوش )وراش )شورمان منتشر )رد )ه متاسفانه برا, درمان جراح� زانو&ش با مشXالت ز&اد, رو به رو ست. ورزشXار, 
)ه نفر اول سنگين وزن تيم مل� )وراش )شورمان محسوب م� شود و تا)نون افتخارات ز&اد, برا, استان )سب )رده  اما ا)نون از ورزش حرفه ا, فاصله گرفته و نيازمند حما&ت ها, مسئوالن است. 
لذا در پ� گزارش روزنامه خراسان، سرپرست معاونت ورزش� اداره )ل ورزش و جوانان خراسان رضو,  از حما&ت ها, )امل ا&ن مل� پوش خبر داد و گفت: «تا زمان� )ه جعفر پهلوان� به مياد&ن ورزش� 
باز گردد، روند درمان او تحت نظر اداره )ل ورزش وجوانان استان قرار خواهد داشت.» جبار قوچان نژاد با بيان ا&ن )ه د&دار, با جعفر پهلوان� داشتيم و جو&ا, وضعيت جسمان� اش شد&م، افزود: «با 
دستور مد&ر )ل ورزش و جوانان استان جلسه ا, با رئيس هيئت پزش�X ورزش� استان داشتيم و قرار برا&ن شد تا پزش�X مورد قبول اداره )ل ورزش استان معرف� شود تا ا&ن قهرمان را دوباره به مياد&ن 
بازگردانــد.» و, بــا بيان ا&ن )ه جعفر پهلوان� از روند پيگير, درمانش رضا&ت دارد، عنوان )رد: «تا زمان عمل جراح� ا&ن ورزشــXار، روند درمان� او تحت نظــارت اداره )ل ورزش و جوانان قرار دارد و 

هز&نه ها, مربوط به عمل و بهبود, را از طر&ق هيئت پزش�X ورزش� دنبال م� )نيم تا ا&ن ورزشXار دچار مشXل نشود.»

حمایت اداره کل 
ورزش از 

ملی پوش کوراش
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استعفا یا برکنارى مسعود آرمات از واليبال قزوین؟
مســعود آرمات ســرمرب� تيم واليبال شــهردار قزو�ن �ه نتا�ج 
ضعيف� را با ا�ن تيم در فصل جار رقابت ها ليگ برتر �ســب 
�رده ، از ســمت خود �نار گذاشته شد. ا�ن خبر در حال� منتشر 
شده �ه آرمات مدع� است از سمتش استعفا �رده. او همچنين 
 ســرمربيگر تيم نوجوانان ا�ران را نيز بر عهده دارد. شــهردار
قزو�ن �ه از باز�@نان خارج� نيز در تر�يب خود برخوردار است، 
بــا �ســب ٥ برد و ١٣ باخت از ١٨ مســابقه، در رتبــه ١١ جدول 
مســابقات قرار دارد. طبق شــنيده ها، ا�رج مقدم دستيار آرمات، 

موقتا به عنوان سرمرب� شهردار قزو�ن معرف� شده است. 

نایب قهرمانی فصيحی در مسابقات صربستان
فرزانه فصيحــ�، ر�ــورددار دو ٦٠ متر ا�ران، شــنبه در اولين 
مســابقه خود در صربســتان مقــام دوم را به دســت آورد. او زمان 
٧.٣٩ را ثبت �رد و پس از دونده سوئيســ� �ه زمان ٧.٣٦ ثانيه 
را ثبت �رد، در جا�گاه دوم ا�ســتاد. دونده ا از صربستان هم با 
 BAK ثبت زمان ٧.٤٤ ثانيه ســوم شــد. فصيح� به تازگ� به تيم

صربستان پيوسته است.

دورخيز کرمی براى سرمربيگرى کرواسی
�وســZ �رم�، دارنده مدال برنز المپيX آتــن �ه جزو قهرمانان 
نامــدار ت@واندو ا�ــران در چند دهه اخير به حســاب م� آ�د، از 
سال گذشــته تصميم گرفت لژ�ونر شــود و مربيگر �X باشگاه 
در �رواســ� را برعهــده بگيــرد. �رم� بعــد از �X ســال حضور 
در باشــگاه «�اســرب» �رواســ�، حاال خبر از تمد�د قرارداد خود 
م� دهــد و م� گو�ــد: «هم ا�نون برا ســرمربيگر در تيم مل� 
ت@واندو تونس و �X باشگاه چين� پيشنهاد دارم اما قراردادم را 
با تيم �اســرب تمد�د �رده ام و دوست دارم، اتفاقات بهتر برا�م 
رقم بخورد و بتوانم سرمرب� تيم مل� ا�ن �شور را برعهده بگيرم.» 
 گفتن� اســت �وســZ �رم� ســرمربيگر در تيم مل� ت@واندو

�رواس� را نشانه گرفته است. 

کعبی زاده مسئول سه پسته فدراسيون جودو! 
حضــور صد�قه �عب� زاده در ٣ مســئوليت و پســت مهــم �@� از 
مســائل� قابل توجه� است �ه مدت هاســت فدراسيون جودو با 
آن دســت به گر�بان اســت و همچنان نيز خبــر از تغيير در ا�ن 
وضعيت شــنيده نم�  شــود. بــه گــزارش تســنيم در روزها�� �ه 
جودو ا�ران منتظر اعالم نتيجه پرونده دادگاه ح@ميت ورزش 
(�اس) اســت، صد�قه �عب� زاده با حضور در پســت نا�ب رئيس 
بانوان، سرپرست دبير فدراسيون جودو و مسئول دفتر و مشاور 
عبدالحميد احمــد، معاون فرهنگ� و توســعه ورزش همگان� 
وزارت ورزش و جوانــان مشــغول به فعاليت اســت. ا�ن درحال� 
اســت �ه حضور او در ٣ مسئوليت مهم و تاثيرگذار باعث خواهد 
شــد زمــان �افــ� را برا نظــارت بر د�گــر مســئ وليت ها خود 

نداشته باشد و از �ارها د�گر خود باز بماند. 

اخبار  از نامه هاى دانش آموزان و کودکان معلول بشاگردى به رئيس ووشو تا نياز به تامين اعتبار ٣٠٠ ميليونی

١١ روز پيش بود �ه امير صد�ق� رئيس فدراسيون 
ووشــو برا برگزار مجمع انتخابات� و هماهنگ� 
مســابقات قهرمان� �شــور راه� اســتان هرمزگان 
شــد؛ ســفر �ــه درنها�ت پــا صد�ق� و حســين 
اوجاق� نا�ب رئيس اش را به منطقه محروم بشاگرد 
�شــاند. نتيجه ا�ن ســفر پرماجرا و البته احساس� 
امــا تصميم گيــر رئيس جوان فدراســيون ووشــو 
 برا احداث خانه روستا�� در منطقه بود. خانه ا
�ــه به گفتــه صد�قــ� در صــورت تاميــن هز�نه ها، 
 حدا�ثــر تا ابتدا ســال جد�ــد قابــل بهره بردار
اســت. صد�ق� در تشر�ح علت ســفرش به بشاگرد 
و مناطــق اطراف به خراســان م� گو�د: «ووشــو در 
حــال پاگيــر در منطقــه بشــاگرد و مناطق� چون 
سردشت، پيرامون و... است. بچه ها ا�ن منطقه، 
باشــگاه� با �متر�ن ام@انات و با اســتفاده از چند 
حلقه ر�نگ و وســا �ل د�گر ســاخته اند و ا�ن رشــته 
ورزش� برا�شــان  انگيزه ا شــده تا بتوانند شرا�ط 
ســخت را راحت تــر تحمــل �ننــد. بــه همين دليــل 
مــا بــه منطقــه بشــاگرد رفتيــم تــا در وهلــه اول به 
ورزشــ@اران و مربيــان ا�ن خطه خدا قــوت بگو�يم. 
هــدف د�گرمــان ســنجش وضعيــت موجود بــود تا 
بدانيم چه �ار م� توانيم برا رشــد ووشو در ا�ن 
منطقــه انجــام دهيم. چــون هم منطقــه محدود�ت 
جد دارد و هم وســعت و پرا�ندگ� روستاها ز�اد 
اســت. با�د م� ســنجيد�م، آ�ا م� توانيم شــرا�ط� 
فراهــم �نيم �ه بچه ها تحت آمــوزش قرار بگيرند تا 
ما بتوانيم از پتانســيل باال آن ها استفاده �نيم. از 
طرف� مــن مطمئنم با توجه بــه ظرفيت ها باال�� 
�ه ورزشــ@اران ا�ــن منطقه دارند، به زود شــاهد 
حضــور آن ها در مياد�ن ملــ� و بين الملل� خواهيم 
بــود. ا�ن ســفر مســئوليت مــا را تا حدود بيشــتر 

�رد.»
 طرح سفير سالمت در بشاگرد اجرا خواهد شد

 صد�ق� در پاسخ به ا�ن �ه آ�ا بعد از سفر به روستا
 بشاگرد و بررســ� وضعيت مناطق اطراف، ا�ده  ا
هم بــه ذهنش رســيده ، م� گو�د: «بله. قرار شــد با 

اســتفاده از ظرفيت هــا فدراســيون، قهرمانــان، 
مردم، دوســتان و آشــنا�ان، همت �رده و �X خانه 
روستا�� در منطقه بشاگرد احداث �نيم. متاسفانه 
فدراســيون ووشــو بودجــه عمران� ندارد تــا به طور 
مســتقيم برا احــداث ا�ن خانــه اقدام �ننــد. اما 
اميدوار�م با �مX همه و بخصوص خانواده ووشــو، 
�ــX خانــه روســتا�� در ا�ــن منطقه احــداث �نيم 
تا حداقــل بچه ها ا�ن خطه ســقف� بــرا تمر�ن 
باال ســر داشته  و مجبور نباشــند در سرما و گرما و 
رو زميــن خا�� تمر�ن �نند. فدراســيون در نظر 
دارد بعد از ســاخت ا�ن خانه روستا��، آن را تجهيز 
�رده و مربيان خــود را به نوبت به منطقه اعزام �ند 
تا بتوانند سطح فن� ورزش@اران ا�ن منطقه را باالتر 
ببرند. عالوه بر ا�ن ما طرح سفير سالمت ووشو و�ژه 
مناطق روستا�� را در نظر گرفته ا�م. قصد دار�م از 
طر�ق ا�ن طرح به رشــد ســطح فن� مربيان مناطق 
روســتا�� �مX �نيم و آن ها را تحــت حما�ت قرار 
بدهيــم تا بتوانند بهتر و بيشــتر خدمات ارائه �نند. 
در حال حاضر بشاگرد جزو اولو�ت ها فدراسيون 

ووشو قرار گرفته است.»

 ساخت خانه روستا�! ٣٠٠ ميليون هز�نه دارد
 رئيس فدراسيون ووشــو در پاسخ به ا�ن �ه آ�ا برا
ســاخت خانه روســتا�� در بشــاگرد، برآورد هز�نه 
هم انجام شــده �ا خير، م� گو�ــد: «ف@ر م� �نم اگر 
بخواهيــم �X فضــا خــوب و ماندگار بســاز�م �ه 
ســاليان ســال قابل اســتفاده باشــد، چيز حدود 
٢٠٠ الــ� ٣٠٠ ميليــون تومان هز�نه دربرداشــته 

باشد. البته بهتر است عدد و رقم نگو�يم.»
 قهرمانان، خير�ن و رسانه ها پا& %ار بيا�ند

او اما از رســانه ها، قهرمانان و خير�ن هم م� خواهد 
تا برا ســاخت ا�ن خانه روســتا�� پا �ار بيا�ند: 
 «در نظــر دار�م ا�ن خانــه روســتا�� را در منطقه ا
بســاز�م �ــه مر�ز�ــت دارد. طبق بررســ� ها�� �ه 
انجــام داد�م، متوجه شــد�م روســتا دوگنو�ر بين 
بقيه روســتاها مر�ز�ــت دارد و بچه هــا م� توانند از 
همــه مناطق برا ادامه ورزش خود به آن جا بيا�ند. 
به هــر حال ما پا �ار آمده ا�م و اميدوارم رســانه ها، 
 خير�ــن، قهرمانــان، جامعــه ووشــو و همــه افراد
�ــه م� توانند در ســاخت ا�ن خانه روســتا�� نقش 

�مX �ننده داشته باشند، پا �ار بيا�ند.»

 هر روز به دنبال تامين پول هستم
صد�قــ� در پاســخ به ا�ن �ــه �ار ســاخت ا�ن خانه 
روســتا�� چقــدر زمان م� بــرد هم م� گو�ــد: «اگر 
تامين اعتبار شود ، با�د ا�ن خانه روستا�� به صورت 
 جهاد ساخته شــود. مقرر شــد �X گروه جهاد
تشــ@يل دهيــم و ظــرف مــدت �ــX هفتــه، خانــه 
 روســتا�� را بســاز�م. البتــه بــا احتســاب �ارها
مربوط به رنگ ســاختمان و تجهيز آن، ف@ر م� �نم 
چيز حدود �X ماه �ار ساخت طول ب@شد. البته 
ا�ــن موضوع بــه شــرا�ط جو هــم بســتگ� دارد. 
چون در صورت بارش باران، راه ها منطقه بســته 
م� شــود و عمال �ارهــا با وقفه روبه رو خواهد شــد. 
به هــر  حال اميــدوارم  تا ابتدا ســال جد�د بتوانيم 
ا�ــن خانه روســتا�� را بســاز�م. ســاخت ا�ــن خانه 
روســتا��، �@ــ� از �ارهــا در اولو�ــت من اســت 
و هــر روز �ــه بــه فدراســيون م� آ�ــم، به دنبــال آن 
هســتم �ه برا ســاخت ا�ــن خانه روســتا��، پول 
تهيه �نم. البته من بالفاصله بعد از برگشــتن از ا�ن 
ســفر جلسه ا برگزار �ردم و قرار شد تا هفته آ�نده 
ز�رســاخت ها مربوط به تامين اعتبار ســاخت ا�ن 
خانه را فراهم �نيم تا خير�ن� �ه قصد �مX مال� 
دارند، از طر�ق �X حســاب مشخص و اختصاص�، 
�مX هــا خــود را وار�ــز �ننــد تــا خدا�ــ� ن@رده 

سوء  برداشت� از آن نشود.»
 درخواست تبلت از رئيس فدراسيون ووشو!

رئيــس فدراســيون ووشــو �ــه بعــد از ا�ــن ســفر به 
شــدت تحت تاثير محروميت مردم و �ود�ان منطقه 
قــرار گرفتــه، م� گو�ــد: «هميــن حــاال �ــه با شــما 
صحبــت م� �نــم دلــم م� خواهد گر�ه �نــم. وقت� 
بــه منطقــه رفتم، برخ� بچه هــا به من نامــه دادند و 
از نيازها�شــان حرف زدند. ا�ن عز�ــزان با خود ف@ر 
�ردند �ه من �ســ� هســتم. درصورت� �ه ا�ن طور 
نيست. نامه ها�� حاو اعالم نياز، از تبلت مورد نياز 
دانش آمــوزان گرفته تا نيازها �ــX بچه معلول �ه 
پــدرش هم دچار ســندروم داون اســت. البته ا�ن را 
هم بگو�ــم �ه خير�ن ز�اد در ا�ــن منطقه فعاليت 

م� �نند �ه جا دارد از تX تX آن ها تش@ر �نم.»

صدیقی: تا ابتداى سال آینده در بشاگرد خانه روستایی می سازیم

محمدرضا طالقان!، عضو هيئت رئيسه فدراسيون 
%شــت! تا%يد %رد برزگر از نگاه او مرد& است %ه 
هميشــه عاشــق %شــت! بوده. طالقان! به تسنيم 
م! گو�ــد: «%ار& ندارم %ه برزگر قبال وقت! رئيس 

فدراســيون بودم و برزگر ســرمرب! تيــم مل!، چه 
مصاحبه ها�! انجام داد. برزگر را انسان! م! دانم 
%ه عاشــق %شت! است و هميشه به دنبال اعتال& 
ا�ن رشــته بوده . او برا& من هميشــه قابل احترام 

بوده و خواهد بود. آن مدل مصاحبه ها هم هميشه 
بــوده و هيچ وقت دنبــال ا�ن نبودم %ــه ببينم چه 
%ســ! در گذشــته عليه مــن حــرف زده و بخواهم 

جبران %نم.»

سارا اصالنى

طالقانی: برزگر هميشه 

برایم قابل احترام است
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٣ ایرانی نامزد بهترین لژیونر قاره کهن
سا�ت رسم� �نفدراســيون فوتبال آسيا (ا� اف س�) در 
ادامه معرف� نامزدها� بخش هــا� مختل� برا� عنوان 
«جا�زه هواداران»، نامزدها� بهتر�ن لژ�ونر سال ٢٠٢٠ 
را معرف� �رد �ه نام مهد� طارم�، ســردار آزمون و �اوه 
رضا�� هم ميان آن ها د�ده م� شود. سون ستاره �ره ا� 
تاتنهام نيز به عنوان شانس اول در ا�ن نظرسنج� حضور 

خواهد داشت. 
نوزدهمين تجربه مربيگرى جاللی

مجيد جالل� �ه در فوتبال ا�ران به  آقا معلم  شهرت دارد، 
هدا�ت نســاج� قائمشهر را بر عهده گرفت تا ا�ن تيم رده 
چهاردهم� و باســابقه و همين طور پرطرفدار در شــمال 
ا�ران را از بحران خارج �ند. نساج� نوزدهمين تيم تحت 

هدا�ت مجيد جالل� است.
اعالم زمان بازى هاى معوقه پرسپوليس

ابتدا� هفته، برنامه هفته ها� سيزدهم تا پانزدهم ليگ 
برتر بيســتم فوتبال اعالم شــد و ميان ا�ن برنامه سازمان 
ليگ تار�ــخ ٢ باز� معوقه پرســپوليس را هم اعالم �رد. 
بر همين اساس د�دار معوقه از هفته نهم بين پرسپوليس 
و مس رفســنجان سه شــنبه ٢١ بهمن برگزار م� شــود و 
د�دار گل گهرسيرجان – پرسپوليس از هفته دهم نيز اول 

اسفندماه برگزار خواهد شد.
پرسپوليس براى جذب ترابی پول ندارد

 �مهد� تراب� به صدر اخبار برگشــته است. حضور �وس
المســا�ن� در العربــ� بــه معنــا� پا�ــان همــUار� او با 
ا�ن باشــگاه قطر� خواهــد بود. بر همين اســاس برخ� 
از رســانه ها اعــالم �رده اند �ه ا�ن باشــگاه قطــر� برا� 
آزادساز� مهد� تراب� مبلغ ٦٠٠ هزار دالر در نظر گرفته  
و مسلما با چنين رقم� با�د بازگشت تراب� به پرسپوليس 

را �\ عمليات غيرممUن دانست.
ایران بدون تغيير در رده ٢٩ فيفا

رده بند� تيم مل� ا�ران در رده بند� جد�د ســال ٢٠٢١ 
تغيير� نم� �نــد. ســا�ت «football-rankings»  مثل 
هميشه به پيش بين� رده بند� جد�د فدراسيون جهان� 
فوتبال برا� تيم ها� مل� پرداخت و از رده بند� ماه فور�ه 
در ســال ٢٠٢١ رونما�ــ� �ــرد. تيم مل� �شــورمان در 
رده بند� جد�د در ســال ٢٠٢١ بــدون تغيير در رده ٢٩ 

جهان و دوم آسيا ا�ستاد.
عيادت نبی از تاج

مهــد� تــاج �ــه پيــش از ا�ن بــه علــت مشــUالت قلب� 
در بيمارســتان بســتر� شــده بــود، در روزهــا� اخير به 
دليل تUرار ا�ن مشــUل در بيمارســتان بســتر� شــده و 
تحت مراقبت قــرار دارد. حيدر بهاروند سرپرســت فعل� 
فدراسيون فوتبال و ��U از نامزدها� حضور در انتخابات 
پيش رو� ا�ن فدراسيون با حضور در بيمارستان از مهد� 

تاج عيادت �رد.

باشگاه استقالل در پرونده شUا�ت نيUوال� بودوروف مدافع پيشين بلغارستان� 
خــود محUــوم شــده  و با�ــد مطالبــات ا�ــن باز�Uــن را پرداخت �نــد. نيUوال� 
بودوروف، مدافع بلغارســتان� پيشــين تيــم فوتبال اســتقالل به دليل پرداخت 
نشــدن مطالباتش از ا�ن باشــگاه به فيفا شــUا�ت �رد. فيفا با بررســ� پرونده، 
باشگاه استقالل را به پرداخت نزد�\ به ١٤٠ هزار دالر محUوم �رد. مسئوالن 
اســتقالل دفاعيات خود را در قبال ا�ن باز�Uن ارائه �ردند اما مورد پذ�رش قرار 
نگرفــت و با�د تا �\ ماه د�گر ا�ن مبلغ را �ه چيــز� در حدود ٣ ميليارد و ٥٠٠ 
ميليون تومان م� شود، پرداخت �نند. با توجه به هز�نه ها� باال� ارائه پرونده 
به دادگاه �اس، به نظر نم�  رســد مسئوالن استقالل چنين تصميم� بگيرند و 

با�د دنبال راه� برا� پرداخت مطالبات بودوروف باشند.

 بوژ�دار  رادوشــوو�چ  دروازه بان �روات پرســپوليس �ه ابتدا� فصل با توافق 
�تب� خود حاضر شــد در تمر�نات پرسپوليس شــر�ت �ند، تا�نون فرصت 
بــاز� �ردن در چارچــوب دروازه ا�ن تيم را پيدا نUرده  تا از شــرا�ط فن� اش 
همچــون وضعيت مالــ� ناراض� باشــد. دروازه بــان �روات پرســپوليس �ه 
تنها باز�Uن خارج� ســرخ ها محســوب م� شــود، حــاال در نامــه جد�د خود 
خواهــان در�افــت طلبــش زودتــر از موعــد مقــرر شــده و توافق قبلــ� با ا�ن 
باشــگاه را قبــول ندارد. در صورت� �ه باشــگاه پرســپوليس طلــب رادو را در 
١٥ روز آ�نده پرداخت نUند، ا�ن باز�Uن قصد دارد با فسخ �\ طرفه قرارداد 
خود پرونده اش را به فيفا فرســتاده و شــUا�ت جد�د� را برا� ســرخ ها بابت 

بدهUار� ا�جاد �ند.

طغيان رادووشو#چ با فسخ توافق مال�!مح�وميت ١٤٠ هزار دالر� استقالل 

تجربه متفاوت شجاعی مقابل استقالل 
و نبرد جذاب یحيی و نکونام

پا#ان هفته #ازدهم با دو باز� جذاب

هفته �ازدهــم رقابت ها� ليگ  
برتر از هفته گذشته با برگزار� 
٦ باز� �ليد خورده و حاال �\ پا�ان مهيج و 
احتماال جذاب در  انتظــار ا�ن هفته طوالن� 
خواهد بود. امروز با ٢ باز� حساس باالخره 
هفته �ازدهم ليگ برتر به اتمام م� رســد �ه 
در اوليــن باز� ترا�تور و اســتقالل در تبر�ز 
به مصــاف هم م� رونــد و در بــاز� د�گر نيز 

پرسپوليس ميهمان فوالد خواهد بود.
 ترا5تور-استقالل؛ ساعت١٤:٣٠

اســتقالل بعد از تســاو� در درب� توانســت 
نوزدهميــن امتيــاز خــود در ليگ بيســتم را 
�ســب �ند و ا�نــون به عنوان تيــم دوم با�د 
به مصاف ترا�تور برود. ا�ن د�دار �ادآور برد 
خــوب آب� ها در فصل  گذشــته بــا هت تر�\ 
شــيخ د�اباته و هدا�ت آندره آ اســتراماچون� 
اميدوارنــد  فUــر�  و  اســتقالل  و  اســت 

نا�ام� ها� شيخ در ا�ن باز� تمام شود. 
اســتقالل در صــورت بــرد در ا�ــن مســابقه 
دوباره به صدر جــدول ليگ برتر برم� گردد 
و در ســو� مقابــل ترا�تور هم بــا ١٦ امتياز 
در رده چهــارم جدول ا�ســتاده و م� خواهد 
از �ــورس مدعيــان عقب نماند. آب� پوشــان 
٧ هفتــه اســت �ــه شUســت نخورده انــد اما 
باز� هــا� نه چندان ز�بــا و بعضــا ب� برنامه 

باعــث شــده تــا انتقادهــا از محمــود فUــر� 
ادامه داشــته باشــد و سرمرب� اســتقالل به 
خوبــ� م� دانــد �ــه شUســت در باز� ها� 
حســاس م� تواند صدا� منتقدان را بلندتر 
�نــد. آب� پوشــان در حالــ� د�ــدار گذشــته 
خود را با تســاو� ٢-٢ به پا�ان رساندند �ه 
خط  دفاع� آن ها شــب خوب� را سپر� نUرد 
و بارها مهاجمان پرســپوليس را در موقعيت 
گلزن� قرار داد. به همين دليل ممUن اســت 
تر�يــب آن هــا بخصــوص در خــط دفاع� با 
تغييرات� مواجه باشــد. برخــ� گمانه زن� ها 
از احتمال شــUل گير� زوج سياوش �زدان� 
و محمــد دانشــگر در قلــب خــط دفاع� ا�ن 
تيم خبر م� دهد. زوج� �ه قرار اســت برا� 
اولين بار شــUل بگيرد تا فUــر� ا�ن تر�يب 
را نيــز در تيمــش امتحــان �نــد. در ســو� 
مقابــل مســعود شــجاع� ســرمرب� ترا�تور 
�ــه در بــاز� بــا ذوب آهــن خــودش هــم در 
تر�يــب قرمزپوشــان تبر�ــز� بــود، احتماال 
مقابل اســتقالل هم به عنوان مرب�-باز�Uن 
در ميــدان حاضر خواهد شــد. دژاگــه نيز به 
احتمال فراوان غا�ب بزرگ ترا�تور� ها در 

باز� امروز خواهد بود.
 پرسپوليس-فوالد؛ ساعت ١٦:٤٠

سرخ پوشــان پا�تخت پــس از نا�ب قهرمان� 

در ليگ قهرمانان ٢٠٢٠ آســيا، ٤ تســاو� 
متوال� در ليگ برتر �ســب �ردند. �ســب 
٤ امتيــاز از ١٢ امتيــاز نشــان م� دهــد �ه 
ســرخ ها بعد از نا�ام� در فينال آسيا از نظر 
روح� و روان� شرا�ط چندان خوب� ندارند 
و �حيــ� گل محمد� به خوبــ� م� داند �ه 
پيروز� مقابل مدعيان در چنين شــرا�ط� 
بيش از ٣ امتياز بــرا� تيمش ارزش دارد و 
بــرد مقابل فوالد م� تواند شــروع دوباره ا� 
تــا  بــرا� پرســپوليس باشــد. پرســپوليس 
پا�ان نيم فصل ٧ باز� ســخت را در پيش رو 

دارد و ٧ خوان ســخت ســرخ ها در زمستان 
فوتبــال باشــگاه� ا�ــران م� توانــد نقــش 
تعيين �ننــده ا� برا� �حي� و شــاگردانش 
داشــته باشــد. �حيــ� گل محمــد� بعــد از 
دربــ� پا�تخــت انتقاداتــ� دربــاره مد�ران 
باشــگاه بخصــوص رســول پناه مطــرح �رد 
و بــه وز�ــر ورزش و جوانــان اولتيماتوم ٤٨ 
ســاعته داد تــا رســول پناه را از هيئت مد�ره 
ا�ن باشــگاه �نــار بگــذارد. گل محمد� دو 
روز هــم در تمر�نــات پرســپوليس شــر�ت 
نUــرد، امــا درنها�ــت او از مواضعــش �وتاه 

آمــد و بــه فعاليتش ادامــه داد. بــاز� امروز 
در حال� برگزار م� شــود �ه آمار چندان به 
نفع نUونــام و تيمش نيســت. فوالد� ها در 
ليگ بيســتم فوتبال نتوانســتند در خارج از 
خانه پيروز شــوند و عالوه بــر ا�ن آخر�ن برد 
فوالد برابر پرســپوليس به ليــگ چهاردهم 
برم� گردد �ــه ا�ن تيم اهواز� توانســت با 
نتيجــه ٢ - �\ بــه برتر� دســت �ابد. حاال 
با�د منتظــر ماند و د�د �ه آ�ا ا�ن طلســم ٦ 
ســاله به دســت نUونــام خواهد شUســت �ا 

همان داستان قبل تUرار خواهد شد؟!
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