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 آیا کسـی به فکـر کارگران سـر گذر هسـت؟  •
صبح تا شب در سرمای زمسـتان کنار خیابان 
مـی نشـینند تـا یـک نفـر پیـدا شـود و آن هـا را 
سـرکار ببـرد. آن هـا جـرم شـان چیسـت کـه 
مسـئوالن... نمـی تواننـد از نیـروی آمـاده کار 
اسـتفاده کنند؟ مسـئوالن اگر لیاقت داشتند 
این قدر شـعار توخالی برای اوضاع اقتصادی 
و بیـکاری نمی دادنـد. کاش یـک نفـر واقعا به 

فکر مـردم باشـد!
 یـک جـوک واقعـی بگـم؟ در خانـه مشـغول  •

تماشـای تلویزیـون بـودم کـه پیامـک جریمـه 
در سـاعت منـع تـردد برایـم ارسـال شـد. بـه 
خانـواده گفتـم مـن کـه داشـتم در این سـاعت 
تلویزیـون نگاه مـی کردم، نـوه کوچکـی دارم، 
گفت بابا شـاید وقتی سـطل زباله رو بردی دم 

در جریمـه ات کردنـد!
 آقایـان! کانکـس هـای زلزلـه چنـد سـال  •

پیـش کرمانشـاه کجـا رفـت؟ آن هـا کـه خانـه 
سـاختند و به داخل خانـه هایشـان رفتند چرا 
کانکـس هـا را در زلزلـه سـی سـخت اسـتفاده 
نمی کنیـد؟ مگـر نمـی دانیـد کـه ایـران زلزله 

خیـز اسـت؟!
مخابـرات بـرای ۶۰۰تومـان قبـض ماهانـه  •

کـه دو روز تاخیر داشـته، اخطار قطـع می ده. 
یـک هفتـه اسـت ۱۰متـر کابـل رو دزد بـرده، 
مـی گـه دو هفتـه باید صبـر کنیـد. حتی شـاید 

بیشـتر! خسـته نباشـی آقـای مدیـر کل.
 ایـن روزهـا بـه لطـف پلیـس راهـور، تعـدادی  •

از هموطنـان بـه مرحلـه طـی االرض رسـیده 
انـد! یعنـی در حالـی کـه در مشـهد بـه تماشـای 
تلویزیـون مشـغول انـد همزمـان پیامـک ثبـت 
تخلف از کرمانشـاه برای شان ارسـال می شود.

یادداشت آقای سید خلیل سجادپور درباره  •
جــوالن سارقان در مشهد درد دل بسیاری 
از مردم مشهد است که نمی دانند برای چه 

کسی بازگو کنند.
 گرانی و تـورم کاری کرده کـه دیگر خجالت  •

مـی کشـیم بـه جوانـان مـان بگوییـم بیاینـد 
ازدواج کننـد. بچـه هـای طفلـی مگـر مغـز خر 
خورده انـد که بـا این هزینـه هـا ازدواج کنند؟ 
بی خیـال عشـق و احسـاس خوشـبختی. چرا 
بایـد آن ها زیـر بار گرانی کمرشـان خم شـود؟ 
مـا خودمـان تـوی گل گیـر کـرده ایـم. نمـی 
خواهیم بچه هایمـان این قدر عذاب بکشـند.

چـرا اسـتقاللی هـا هنـوز نفهمیـده انـد کـه  •
جنـاب وزیر قبـل از وزارت یـک انسـان، آن هم 
از نـوع پرسپولیسـی اش و صـد آتیشـه اسـت؟

جوانـی کـه صاحبخانـه اش اجـاره را کـرده  •
سـه میلیـون بـه بـاال از کجـا داره بیـاره؟ مگـر 

چقـدر درآمـد داره؟ خـرج زندگـی را از کجـا 
بیـاره؟ بـه قـول خـودش بچه مـی خواهیـم چه 

کار بـا ایـن گرانـی هـا؟
 بنده می خواسـتم به این وزیر جـوان و نپخته  •

کـه دربـاره تیـم هـا کـری مـی خونـه بگـم بهتره 
شما وظیفه ات را خوب انجام بدی. حدود پنج 
ماهـه کـه کابـل تلفـن ثابـت منـزل را به سـرقت 
بردن ولـی هیچ کس جـواب گو نیسـت. به فکر 

مردم بـاش تا طرفـدار تیمـی خاص!
 دیگـر روزنامه نمـی خرم. نـه به خاطـر گران  •

شـدنش بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه دروغ سـر هـم 
مـی کنیـد و مشـکالت مـردم را نمی نویسـید.

 چطـور می شـه بعضی حـوادث رو )قتـل ها(  •
مـی نویسـید و بعضـی هـا رو نه؟ آیـا از خانواده 
حادثـه دیـده اجـازه می گیریـد بـرای چـاپ؟ 

چـاپ حادثـه بـه چـه قیمتی؟!
دانشـگاه پیـام نـور شـرم نمـی کنـه حقـوق  •

اسـتادان حـق التدریـس رو یک سـاله نـداده؟
 وقتی مـی بینیم دولت در مدیریـت زلزله در  •

یک شـهر کوچـک مانند سـی سـخت ایـن قدر 
بـد و منفعالنـه عمـل مـی کنـد، دعـا مـی کنیم 
حداقل تـا پایان کار ایـن دولت حادثـه دیگری 

در کشـور اتفـاق نیفتد.
 دولـت و بانـک مرکـزی بـه دروغ در روزنامـه  •

خراسـان اعالم مـی کننـد کـه وام هـای قرض 
الحسـنه فرصـت امهـال دو ماهـه بـرای آذر و 
دی 99 شـامل افراد می شـود. درصورتی که 
شـعبه بانـک در جـواب مـان مـی گویـد چنیـن 

بخـش نامـه ای اعـالم نشـده اسـت!
 از بولـوار پیـروزی رد شـدم. مـردان کارگـر  •

کنـار بولـوار نشسـته بودنـد. در جاهـای دیگـر 
هـم دیـدم. کاش شـهرداری و آسـتان قـدس 
بـه ایـن هـا کاری بدهنـد. ایـن هـا نـه معتادنـد 
و نـه اهـل دزدی! مـی خواهنـد از راه حـالل 

زندگـی کننـد.
 من خـودم تومغازه همسـایه دیـدم قندها رو  •

انبـار کردنـد و بـه مـردم نمـی دهنـد. اعتراض 
کردم، گفت برو بـه هرکی دوسـت داری زنگ 
بـزن! واقعا یک شـیرمرد پیـدا نمی شـه جواب 

ایـن هـا رو بده؟
 دیگـر اصطـالح وزیرجـوان را بـرای آقـای  •

جهرمـی بـه کار نبریـد، شـاید باعـث بـه وجـود 
آمدن اعتماد به نفس کاذب در او شـود. ضمنا 
از نظـر پزشـکی و طـب سـنتی انسـان تـا 35 
سـالگی جـوان و از 35 تـا ۶۰ سـالگی میـان 
سـال و از ۶۰ سـالگی بـه بعـد هـم کهـن سـال 
نامیـده مـی شـود. صحیـح آن اسـت کـه بـرای 
ایشـان از واژه میان سـال اسـتفاده کنید. زیرا 

او االن تقریبـا 4۰ سـاله اسـت.

ما که نظارتی ندیدیم !

 همیشه در وقت گرانی و ارزانی، در مواقع خاص 
و اعیاد بـرای تهیه گـزارش راهـی بازار می شـدم 
تـا گزارشـی از وضعیت قیمـت هـا و ... تهیه کنم. 
ایـن بـار هـم قصـد همـان بـود امـا بـا یـک تفـاوت، 
اتـو کشـیده و مرتـب تـر از همیشـه راهـی بـازار 
می شـوم.  وارد کفـش فروشـی مـی شـوم، نمـی 
دانم قیمـت ها چگونـه اسـت. اما مدیر فروشـگاه 
یک لحظه هم سـکوت را جایز نمی دانـد و با آب و 
تاب از اجناسـش می گوید. پـس از ختم کالمش 
مـی گویم:چـرا اجناسـتان هیـچ کـدام برچسـب 
قیمت ندارد؟ خسـته نمی شـوید بخواهید برای 
هر جنـس یک به یـک به مشـتری قیمـت بدهید. 
بـرای لحظـه ای مکـث مـی کنـد و می گویـد: نـه 
هایـش  صحبـت  درابتـدای  نیسـت.  مشـکلی 
وقتی قیمت را جویا می شـوم، قفسه ای از کفش 
هـا را نشـان مـی دهـد و مـی گویـد: از ایـن قفسـه 
بیشترشـان فـروش رفتـه و همیـن یـک جفـت 
مانـده اسـت. فـروش قبلـش همـه بـاالی ۱2۰ 
هـزار تومـان بود امـا االن چـون تـک افتـاده اند به 
نـرخ 7۰ هـزار تومـان مـی فروشـم...! راهی یک 
لبـاس فروشـی می شـوم و...مشـروح گـزارش را 

در khorasannews.com بخوانیـد.

6 درس تحریمی برای مسئوالن 

ایستادگی جمهوری اسالمی ایــران بر مواضع 
درست و منطقی خود در زمینه  استیفای حقوق 
هسته ای و ضرورت رفع تحریم ها   در ازای هر 
گونه تعهد برجامی  که با قانون  هسته ای مجلس  
همراه شد ،نشانه هایی از عقب نشینی تحریمی 
طرف مقابل را نمایان کرده است . دیدار سفرای 
کشورهای کره و ژاپن با رئیس کل بانک مرکزی 
نشان دهنده احتمال پوست اندازی الیه نازکی 
از فشار آمریکاست. از فضای نفت نیز خبرهای 
مثبتی مبنی بر تقویت احتمال حضور مجدد و 
رسمی ایران در این بازار است. البته تا این جا این 
ها فقط خبر و حتی احتمال  است و این که این 
عقب نشینی ها تا چه حد، تا کجا و چقدر واقعی 
خواهد بود ،موضوعی است که باید در عمل و در 

روزهای آینده آن را رصد کرد.
اما آن چه واضح است، این است که از هم اینک 
احتمالی  فضای  با  بــرخــورد  سناریوهای  باید 
کاهش تحریم ها در کشور را در نظر داشــت. 
سیستم اقتصادی کشورما در دوران تحریم ها 
عماًل از مدل اتکا به درآمدهای نفتی به مدل اتکا 
به منابع سالم که اتفاقًا کمتر تحریم پذیر نبودند 
تغییر جهت داد. با این حال، هم اینک بیم آن می 
رود که برداشتن فشارها به بازگشت به دوران 
قبل منجر شود. در این زمینه مروری بر وقایع رخ 
داده در سال های اخیر لزوم کاربست حداقل ۶ 

درس توسعه ای از تحریم ها را آشکار می کند.

۱- فناوری خریدنی نیست: دوران تحریم نشان 
داد که رویای تصاحب فناوری و پیشرفت فناورانه، 
با خریدن آن محقق نمی شــود. نمونه آن را از 
همکاری چندین ساله با خودروسازان نه چندان 
مطرح پژو و سیتروئن هم می توان مشاهده کرد. 
غیاب  در  و  اینک  هم  خوشبختانه  که  صنعتی 
ــودرو با 5 ستاره کیفی  خارجی ها به تولید خ
دست یافته است. یا می توان به صنایع تولید لوازم 
خانگی اشاره کرد، جایی که در غیاب یا کمرنگ 
شدن سلطه ال جی و سامسونگ بر بازار داخل، 
شاهد رشد قابل توجه تولید در آن هستیم.البته  
بدیهی است بحث بر سر اتکای صرف  نداشتن به 
آن هاست وگرنه چه بهتر از این که انتقال  فناوری 

انجام شود نه فقط مونتاژ.
  2- قدرت واقعی اقتصادی در فناوری بومی است: 
ماجرای هسته ای با وجود شدیدترین نظام های 
بازرسی و در عین حال، اقناع ناپذیری دولت های 
غربی نسبت به نبود برنامه تولید بمب هسته ای 
در کشورمان نشان داد که چالش غربی ها با 
کشورما، چیزی غیر از بمب است. به عبارت دیگر 
دستاورد بسیار مهم تر از بمب در صنایع هسته 
ای به روندهای آینده فناوری باز می گردد. جایی 
که در آن نظام های تولید بر انــرژی های پاک و 
تجدیدپذیر بنا می شوند بنابراین کشورهای دارای 
فناوری های بومی در این زمینه، قدرت اقتصادی 
به شمار خواهند آمد. بنابراین مشاهده شد هرگاه 
عزم جدی برای ادامه مسیر هسته ای در این ۱۰ 
سال شکل گرفت نظیر قانون اخیر مجلس، دشمن 
حصار تحریم های اقتصادی را عقب تر برد. مثال 
های متعدد دیگری از فناوری های بومی نظیر 
تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا وجود دارند که از 
هم اینک ویژگی ضد تحریم خود را عیان کرده اند.
3- لــزوم متنوع و شبکه ســازی تبادالت مالی 
خارجی: یکی از پایه های اصلی تحریم کشورما در 

دهه اخیر بر ممنوعیت دسترسی به چرخه جهانی 
دالر بنا شده بــود. جایی که شبکه بین المللی 
انتقال  بزرگراه های  به  اینستکس  و  سوئیفت 
ارزی کشور تبدیل شده بودند. چرا که با استفاده 
از آن ها به راحتی می شد  ذی نفعان اقتصادی 
را شناسایی و تحریم کرد. با این حال، توصیه 
کارشناسان که تا حدی به آن عمل شد، تمرکز 
زدایی از شبکه انتقاالت پولی، اتکا به راهکارهای 
ابتکاری نظیر تهاتر و پیمان های پولی دو جانبه 
بود. اگر چه این توصیه ها در دوران تحریم ها به 
حد تمام و کمال عمل نشد، اما به طورعملی و تا 
حد قابل قبولی توانست، مسیرهای ضد تحریمی 
جدیدی را پیش روی شبکه ارزی کشور قرار دهد.
4- چــوب ادب بودجه را باید جــدی گرفت: به 
جرئت می توان گفت امسال که تهدید کسری 
بودجه شدید دولت در اقتصاد کشور لمس شد، 
برای نخستین بار اصالحات اقتصادی از منظر 
بودجه در کانون توجه قرار گرفت. اگر چه تا اتمام 
این فرایند هنوز راه زیادی باقی است، اما معلوم 
شد بسیاری از مصیبت های کشور، ریشه در نهاد 
تنظیم گر بودجه و تصویب کننده و ناظر آن در 
مجلس دارد. اصالح ساختار به رغم اسم مبهم آن، 
یک تعریف ساده ملموس دارد و آن این است که 
درآمدهای عملیاتی دولت مانند مالیات، کفاف 
هزینه های جاری دولت نظیر حقوق کارمندان 
را بدهد. با این حال در سال های اخیر و با وجود 
کسری های بودجه گسترده، سهم هزینه های 
عمرانی در بودجه هرچه نحیف تر،  سهم استقراض 
و هزینه های جاری از بودجه بزرگ تر شدند. بدین 
ترتیب مشخص شد که میدان دادن به درآمدهای 
نفتی، ایجاد حیاط خلوت بودجه ای برای شرکت 
های دولتی و عافیت طلبی بودجه ای دولت با 
پرهیز از درآمدهای به حق مالیاتی نظیر مالیات 
بر مجموع درآمد و ... چالش های جدی بودجه و 

اقتصاد کشور هستند که اصالح آن ها موکدا 
نباید در دوران گشایش های احتمالی، ابتر 

رها شود.
5- از نــان شب واجــب تر استقالل و امنیت 
غذایی: تحریم ها نشان داد که بی توجهی به 
خودکفایی غذایی تا چه حد می تواند تالطم 
اقتصادی و اجتماعی به بار بیاورد. چرا که در 
آن شرایط نرخ ارز با همه تالطم های ممکن 
خود و به عنوان عامل موثر در تامین مواد اولیه 
غذایی، به طورمستقیم به سفره مردم گره زده 
می شود. نمونه آن را در جریان تاثیر تغییرات 
نرخ ارز بر واردات نهاده ها و قیمت محصوالت 
پروتئینی، همگان مشاهده کردند. با این حال، 
دولت تازه به فکر تولید بومی و اصالح زنجیره 
ارزش این محصوالت افتاده است که البته باید 

منتظر ماند و دید تا چه حد جدی است.
۶- لزوم کنترل شدید سالمت نظام بانکی: 
دردوران تحریم و افت درآمدهای نفتی، 
بحران زایی نظام بانکی از منظر دمیدن دایم 
بر نقدینگی و تورم به وضوح لمس شد. این 
مسئله ضرورت پیگیری اصالح نظام بانکی 
را که بارها مطرح شده، اما به کناری گذاشته 
ــده  یا در سطح حداقلی پیگیری شده  ش
،آشکار می کند. به عنوان نمونه هم اینک 
روشن شده است که ناسالم بودن ترازنامه 
بانک ها، آن ها را از معقول ترین راه های 
کسب درآمــد یعنی تسهیالت مسکن دور 
کرده است. قدرت خرید تسهیالت کنونی 
مسکن که در بهترین حالت فقط چند متر 
را می تــوان با آن ها خرید ، نمونه بــارز این 
مسئله است. باید توجه داشت این مسئله 
به نوبه خود به معطل ماندن بخش بزرگی از 
ظرفیت های اشتغال و تولید در کشور منجر 

شده است.

مسئول گروه نظارت بر آزمایش های بالینی واکسن ایرانی کرونا تشریح کرد :

مرحله اول آزمایش  واکسن » ُکوو ایران برکت« هیچ عارضه ای  نداشت
ــروه نــظــارت بر  ــ ــول گ ــئ ــس ــوار -م ــ فــائــقــه ان
آزمایش های بالینی واکسن »ُکوو ایران برکت«با 
بیان این که در انتهای فاز اول پژوهش  این 
ــم اظهار کــرد : جمع بندی  واکسن قــرار داری
نتایج این مرحله، به عنوان تیم پژوهش، ایمن 
بــودن واکسن است و ما آمــاده آغــاز فاز دوم با 
تایید سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
هستیم.دکترسید حامد حسینی در گفت وگو 
با خراسان با اشاره به این که5۶ داوطلب دو 
مرحله واکسن خود را دریافت کردند، گفت: 
نمونه خون این افراد ۱4 اسفند گرفته و نتیجه 
آن به سازمان غذا و دارو ارائه می شود.در این 
مرحله داوطــلــب دیــگــری اضــافــه نمی شود و 
ــان رســیــده اســت. ــای ــه پ  مطالعه از نظر مــا ب
ــی بالینی دانــشــگــاه  ــای ــارآزم مــدیــر مــرکــز ک
علوم پزشکی تهران با اشــاره به این که نتایج 
مرحله دوم این مطالعه در اردیبهشت سال 
ــزود: در فــاز یــک و  ــود، افـ آیــنــده نهایی مــی ش
دو مطالعات متعددی روی رده سنی ۱8 تا 
5۰ ســال و همزمان کــارهــای مطالعاتی در 
رده سنی 5۰ تا 75 سال را انجام می دهیم 

.اگــر نتایج فازهای یک و دو تایید شــود، اجازه 
ــوم در گــروه سنی ۱8 تــا 75 سال  ــاز س آغــاز  ف
 نیز از سوی سازمان غذا و دارو صادرمی شود.
حسینی درایــن باره که  داوطلبان فاز اول هیچ 
عارضه ای نداشتند، تصریح کرد: از نظر علمی ، 
باید برای هر فاز تولید واکسن  آستانه موفقیت 
مطالعه تعریف شود .عــوارض واکسن در جهان 
به صورت استاندارد به 4گرید )درجــه( تقسیم 
می شود.آستانه مطالعه ما ایــن بــود که درجه 
3 کمتر از ۱5 درصــد باشد و درجــه 4 اصال رخ 
ندهد.خوشبختانه طبق نتایج به دست آمده از 
واکسن روی ایــن 5۶ داوطــلــب، تمام  عــوارض 
ــورم و تب خفیف  و...  از قبیل درد،  قرمزی ، ت
درجه یک تلقی می شود و از نظر ما به عنوان تیم 
پژوهشی، توانسته ایم  این مرحله را بگذرانیم  
اما نتایج باید به سازمان های رگوالتوری  ارسال 
شــود تا سازمان غــذا و داروی وزارت بهداشت 
 تایید کند و امیدوارم این موضوع محقق شود.
این محقق تاکید کرد : در این مرحله ،تیم پژوهش با 
دقت تمام، عوارض را با جزئیات برای اثبات ایمنی 
و قابل اطمینان بودن محصول ضبط و ثبت کرده 

اند.وی درتشریح دوران حضور داوطلبان در 
هتل محل اقامت شان  نیز گفت : برخالف 
تصور،بیش از صد هزار نفر از سراسر کشور 
در سامانه 4۰3۰ آمــادگــی خــودشــان را 
ــالم کــردنــد. به  ــرای حضور در ایــن فــاز اع ب
ــدردان  عنوان یکی از اعضای پــژوهــش، ق
. هستیم  ملی  همکاری  و  اطمینان  ــن   ای

حسینی  افزود: این داوطلبان در گروه های 
، دو دوز مختلف واکــســن تزریق  مختلف 
کردند. هشت نفر هم  واکسن نما دریافت 
کردند. بعد از هر تزریق و برای اطمینان از 
این که عارضه ای وجود دارد یا خیر، هفت 
روز در هتل تحت نظر پزشک بودند و عالیم 
آن ها دایم چک می شد. بعد از گذشت 28 
روز از تزریق واکسن، بــرای اثبات ایمنی 
واکسن و تولید و افزایش آنتی بادی چندین 
نوبت  از داوطلبان  خون گرفته شد. اگر نتایج 
فازهای یک و دو تایید شود،  فاز سه که بخش 
اصلی کار است روی حدود 2۰ هزار نفر در 
۱۰ تا ۱2 مرکز استان با جمعیت متنوع تری 

انجام می شود.

یادداشت روز

  محمد حقگو 
economic@khorasannews.com
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تحلیل روز

تگزاس یخ زده؛ ناکارآمدی و 
سوءمدیریت 

 بحران انــرژی در تگزاس که در پی یک زمستان 
قطبی بی سابقه در بخش های وسیعی از آمریکا به 
وجود آمده است، بار دیگر توجهات را به مشکالت 
ــت. در  ــرده اس ساختاری در ایــن کشور جلب ک
روزهای اخیر، هر یک از مقامات دولتی و ایالتی و 
همچنین جریان های سیاسی و اجتماعی تالش 
کــرده انــد، مسئولیت بــروز چنین فاجعه ای را بر 
دوش دیگری بگذارند. طرفداران نظریه تقویت 
قدرت دولت فــدرال، مقامات ایالتی را ناکارآمد 
معرفی می کنند و طرفداران حقوق ایالت ها بر 
نقش مخرب مداخله گری دولت فدرال تاکید می 
ورزند. حامیان اقتصاد دولتی هم منفعت طلبی 
بخش خصوصی را مسبب این بحران می دانند 
و حامیان اقتصاد خصوصی، انگشت اتهام را به 
سمت سیاست های تحمیلی دولت نشانه می روند. 
دموکرات ها می گویند جمهوری خواهان برای 
سالیان متوالی اداره تگزاس را برعهده داشته اند 
و به همین دلیل آنان مسئول هستند. جمهوری 
خواهان نیز می گویند ذهنیت لیبرالی دموکرات 
ها در واشنگتن، کارها را خرب کرده است. با این 
حال، آن چه مسلم است این که در بروز »جهنم یخ 
زده تگزاس« همه مقصر هستند، از دولت فدرال تا 
دولت ایالتی؛ از طرفداران مداخله گرایی دولتی تا 
طرفداران اقتصاد آزاد و نهایتا از جمهوری خواهان 
تا دموکرات ها. اما شاید برخی نظیر دولت ایالتی 
تگزاس، جمهوری خواهان حاکم بر این ایالت و 
شرکت های خصوصی تامین آب و برق ایالتی، سهم 
بیشتری در مقایسه با دیگران داشته باشند البته 
برای مردمی که روزها در سرمای کشنده قطبی، 
برق و آب نداشتند، خیلی اهمیت ندارد که سهم 
هر یک از عناصر تشکیل دهنده قدرت کشورشان 
در این فاجعه چه اندازه بوده است.  توجه بیمارگونه 
دولت فــدرال آمریکا به بسط و گسترش هرچه 
بیشتر امپراتوری جهانی، این کشور را از داخل به 
قدری ضعیف کرده است که توان کمک رسانی به 
چند ده میلیون آمریکایی فقیر را ندارد و برخی از 
ایالت های آن در برابر بالیای طبیعی در آستانه 

فروپاشی قرار دارند. 

پیشخوان بین الملل

  امیرعلی ابوالفتح
international@khorasannews.com

در آستانه رسیدن تعداد جان باختگان ویروس کرونا 
در آمریکا به عدد نیم میلیون، روزنامه نیویورک 
تایمز در صفحه اول شماره 21 فوریه 2021 خود، 
تصویری با 500 هزار نقطه به چاپ رسانده که هر 
نقطه بیانگر مرگ یک آمریکایی در اثر ابتال به بیماری 

کووید-19 است. 

سه راهی بایدن در افغانستان! 
طالبان: هرگز با تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی موافقت نکرده و درصورت نقض 

توافق قطر، حمله علیه نیروهای خارجی از سر گرفته می شود

»مال بــرادر« رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان 
با تاکید برضرورت پایبندی آمریکا به توافق با این 
گــروه در زمینه خــروج نظامیانش از افغانستان، 
هشدار داد که طالبان مداخله نیروهای خارجی 
در این کشور را تحمل نخواهد کرد. افزون بر این  
مقام طالبان، »ذبیح ا... مجاهد« سخنگوی طالبان 
نیز به دولت بایدن درباره نقض احتمالی توافق از 
سوی واشنگتن تلویحا هشدار داده است: »هرگز 
با تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی موافقت 
نمی کنیم و درصورت نقض توافق قطر، حمله علیه 
نیروهای خارجی از سر گرفته می شود.«افزایش 
هشدار مسئوالن گروه طالبان در حالی است که 
طبق توافق آمریکا و گروه طالبان، مقامات واشنگتن 
حدود دوماه فرصت دارند درباره خروج نظامیان 
این کشور از افغانستان تصمیم بگیرند.  شمارش 
معکوس برای دولتمردان آمریکایی در حالی آغاز 
شده است که به گفته برخی کارشناسان در صورتی 
که آمریکا به تعهد خود با طالبان عمل نکند، با حمله 
طالبان علیه نیروهای غربی روبه رو خواهد شد 

البته به مــوازات هشدار مسئوالن گروه طالبان، 
»جک سالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا گفته 
که »جو بایدن« در مشورت با کشورهای عضو ناتو و 
فرماندهان نظامی آمریکا در حال بررسی توافق نامه 
قطر است.به گفته مشاور امنیت ملی آمریکا، دولت 
بایدن طی روزها یا هفته های آینده درباره مسئله 
خروج نیروها از افغانستان تصمیم گیری خواهد 
کرد البته این اظهارات محدود به سالیوان نبوده 
بلکه پیش از این وزیر دفاع آمریکا هم اعالم کرده 
آمریکا درباره بازنگری توافق نامه قطر با متحدان 
کشورش مشورت خواهد کرد و نیروهای آمریکایی 
نیز عجوالنه از افغانستان خارج نخواهند شد. به هر 

حال تاکید مشاورامنیت ملی آمریکا و دیگر 
مقامات این کشور به تصمیم بایدن در قبال 
افغانستان در شرایطی است که نشست اخیر 
وزیران دفاع ناتو بدون اتخاذ هیچ تصمیمی 

دربــاره ادامــه حضور یا خروج نیروها از 
افغانستان پایان یافت. تالش مقامات 

ــالم سیاست  ــرای اع آمریکایی ب

های جدید واشنگتن در قبال افغانستان در حالی 
افزایش یافته است که طبق توافق قطر در سال 
گذشته بین آمریکا و طالبان، واشنگتن متعهد شد 
همه نیروهای خارجی مشروط به پایبندی طالبان 
به یک سری تعهدات امنیتی خاک افغانستان را 
تا پایان ماه آوریل 2021 ترک کنند. به هر حال 
»جو بایدن« درحالی به مهلت تعیین شده برای 
خروج نیروهای باقی مانده آمریکایی از افغانستان 
نزدیک می شود که مشاوران نظامی و اطالعاتی 
وی سه گزینه را پیش روی او گذاشته اند. به نوشته 
نشریه آمریکایی »واشنگتن پست« گزینه نخست 
پیشنهادی خروج نیروها در مهلت تعیین شده یعنی 
اول ماه می )11 اردیبهشت( است حتی اگر این 
خروج به معنی سقوط دولت افغانستان و سقوط 
این کشور به جنگ داخلی باشد. گزینه دوم تمدید 
حضور نیروها برای مدتی محدود است که باید از 
طریق مذاکره با طالبان صورت گیرد و گزینه سوم و 
نهایی نیز ادامه حضور برای مدتی نامشخص 
است. به هر تقدیر در حالی دولت بایدن 
بررسی توافق با طالبان را در دستور کار 
دارد که به گفته سخنگوی شورای امنیت 
ملی افغانستان، آمریکا در تهیه 
این توافق با دولت افغانستان 
مشورت های الزم را نکرده 

است. به گفته »رحمت ا... انــدر« این توافق نامه 
نتوانسته است به برقراری صلح، پایان جنگ، توقف 
خون ریزی ها و بهبود وضعیت مــردم افغانستان 
کمکی کند. اشاره »رحمت ا... اندر« به مذاکرات 
صلح افغانستان در دوحه است که در بن بست قرار 
دارد و تیم های مذاکراتی افغانستان و طالبان از یک 
ماه پیش هیچ دیداری نداشته اند.در مجموع باید 
گفت، طبق نشانه هایی که از دولت  بایدن وجود 
دارد، وی قصد دارد در تصمیم ترامپ برای خروج 
نظامیان این کشور از خاک افغانستان تجدید نظر 
کند. براساس توافق نامه طالبان و آمریکا که در 10 
اسفند سال گذشته امضا شد، باید تمام نظامیان 
خارجی در ماه می سال جاری میالدی افغانستان 
را ترک کنند. با این حال، آمریکا در ماه های اخیر 
تاکید کرده است که خروج از افغانستان به شرایط 
ــرای تعهدات طالبان بستگی دارد. به نظر  و اج
می رسد حکومت بایدن به جای توافق نامه دوحه 
به توافق نامه استراتژیک و پیمان امنیتی آمریکا 
با دولــت افغانستان می اندیشد. به همین دلیل 
دولت بایدن به دنبال خروج تدریجی با حفظ منافع 
آمریکا در افغانستان است. از نظر »بایدن«، چین 
و روسیه همچنان تهدید استراتژیک برای آمریکا 
محسوب می شوند و به همین دلیل حضور آمریکا 

در افغانستان ضروری است.

نیمی از جمهوری خــواهــان اعالم 
ــرده انــد اگــر دونــالــد ترامپ حزب  ک
ــزب  ــد، ح ــ ــدی تــشــکــیــل دهـ ــدیـ جـ
جمهوری خــواه را تــرک می کنند و 
به حزب ترامپ می پیوندند.آمریکا 
همین االن ده ها حزب دیگر عالوه 
بر احزاب جمهوری خواه و دموکرات 
دارد که به آنان »احزاب سوم« گفته 
ــان نیز برای  می شــود و برخی از آن
راهیابی به کاخ سفید، در انتخابات 
ریــاســت جمهوری هــم شرکت می 
کنند. به عبارت دیگر، آمریکا مشکل 
کمبود حزب ندارد که ترامپ بخواهد 
حزب جدید بسازد. مشکل آمریکا 
در انحصار دو حزبی است. آیا ترامپ 

هم می تواند با ایجاد حزب جدید، 
این انحصار را بشکند؟ نظرسنجی 
ــواس ای  ــ ــک – ی ــول ــاف ــاه س ــگ ــش دان
ــودی نشان مــی دهــد، ۴۶ درصــد  ت
جمهوری خواهان گفته اند که اگر 
حزب  آمریکا  سابق  جمهور  رئیس 
جدیدی تشکیل دهــد، آن ها حزب 
جمهوری خواه را رها می کنند و به آن 
می پیوندند. تنها 2۷ درصد گفته اند 
که آن ها در حزب جمهوری خواه باقی 
می مانند و بقیه هم گفته اند تصمیمی 
نــگــرفــتــه انــد. بیشتر طـــرفـــداران 
ــاداری به  دوآتشه ترامپ، نه تنها وف
او را پیشنهاد می دهند بلکه به هر 
جمهوری خواهی که از این کار سر باز 

زند، به دیده شک و تردید می نگرند. 
از یک منظر ایدئولوژیکی -که عمدتا 
به سیاســـت شخصی متمایل شده 
ــرای ترامپ شکل  ــت- فضایی ب اس
گرفته که می تواند سرکشی کند و 
خــودش و همچنین حامیانش را از 
ــزب جمهوری خــواه  حصارهای ح
رهایی ببخشد اما چنین حرکتی برای 

جمهوری خواهان شاید محنت بار 
نیز باشد. به راه انداختن کاندیداهای 
ــد تـــرامـــپ، حــمــایــت از  ــدی ــزب ج حـ
جمهوری خواهان را دچار حالتی مانند 
سکته خواهد کرد و شانس دموکرات 
ها را نه تنها در نواحی و ایالت های 
چرخشی بلکه حتی در ایالت های 
ــواه افــزایــش می  سنتی جمهوری خ

دهد. این فرصت برای دموکرات ها 
هرجا که حزب سوم وارد میدان شود 
و کاندیدا معرفی کند، وجود خواهد 
داشت. هر شخصیت جمهوری خواهی 
ممکن است به خاطر ترامپ خرد شود و 
شکست بخورد؛ آن هم بعد از فراخوان 
های حزب ناسیونالیست ترامپ. در 
راســـتای تحقق ایده حزب جدید یک 
بار   کمیته اقدام سیاسی برای جمع 
آوری کمک های مالی شکل گرفت 
که   هنگام پویش انتخاباتی ترامپ از 
آن فاصله گرفت. با این همه خارج از 
گود، شمار زیادی پیاده نظام مرتبط با 
کارکنان سیاسی و جریانی از داوطلبان 
بــرای تامین مالی این جریان وجود 
ــد  اما سیاستمداران جمهوری  دارن
خــواه می دانند به رغم این که جناح 
ترامپ در حزب آن قدر بزرگ نیست 
که پیروز شود اما به آن اندازه ای بزرگ 
هست که شانس های انتخاباتی شان 

را خراب کند.
نمای روز 

قاب بین الملل 

اعتراض موتورسواران سازمان یافته در خیابان 
شانزلیزه پاریس که خواستار حق رانندگی در 
بین خطوط اتومبیل هستند./ خبرگزاری فرانسه

خانه تخریب شده یک خانواده فلسطینی به 
دست ارتش اسرائیل در منطقه راس العمود در 

حومه شهر قدس

آغاز پایان انحصار 2 حزبی در آمریکا؟ 
 نظرسنجی ها نشان می دهد تقریبا نیمی از جمهوری خواهان 

به حزب احتمالی ترامپ ملحق می شوند 
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افخمی همچنان بدون ماسک و اولین کشته سیاست شارژری اپل!
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همنوع دوستی در روزهای سخت »سی سخت«

ویدئویی از مردم زلزله زده »سی سخت« منتشر شد که 
نشان می داد مردم با این که خود در تنگنا و مشکالت بعد 
از زلزله به سر می برند اما همچنان همنوع دوستی شان 
 باعث شده صحنه بدیعی شکل بگیرد. در این ویدئو 
می بینیم که برای فردی که به دلیل زلزله،خانه اش آسیب 
زیادی دیده غذا می برند ولی او می گوید ما خوردیم، ببرید 
به دیگران بدهید. کاربران زیادی به این ویدئو واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »چقدر این آدم با این کارش 
نشون داد که روزی دست خداست و به جای این که غذا 
رو برای وعده بعدش بگیره در خواست می کنه غذا رو 
ببرن بدن به یک خانواده دیگه.« کاربر دیگری نوشت: 
»اگه همه مردم مثل این خانواده فکر می کردن ما هیچ 
وقت توی کشورمون کمبود چیزی رو حس نمی کردیم و 

مشکلی نداشتیم.«
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افخمی همچنان بدون ماسک!

هنوز حواشی صحبت های افخمی در جشنواره فیلم فجر 
ادامه دارد که تصاویری از پشت صحنه سریال جدید 
 بهروز افخمی به نام »رعد و برق« منتشر شد که در آن 
می بینیم در هیچ کدام از عکس ها ،عوامل پشت صحنه از 
ماسک استفاده نمی کنند. افخمی در حاشیه جشنواره فجر 
به خبرنگار آخرین خبر گفته بود: »تعطیل کردن سینماها 
و مدارس و تحمیل کردن ماسک به مردم کار غلطی بوده 
است. برنامه جهانی وحشت که احتماال با اهداف سیاسی در 
آمریکا و انگلیس طراحی شده در ایران طوری اجرا شد که 
به اصطالح ما کاسه داغ تر از آش شدیم.« کاربری نوشت: 
»به نظرم باید وزارت بهداشت برن جلوی تولید این سریال 
رو بگیرن تا چهار تا بازیگر دیگه رو از دست ندادیم.« کاربر 
دیگری نوشت: »حاال خود افخمی اعتقاد به ماسک نداره 

چرا بقیه ماسک ندارن؟!«
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ماهانه  هزار پراید قربانی قفل!

صحبت های استاندار تهران در خصوص سرقت پراید در 
پایتخت بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. استاندار 
 تهران گفته: »ماهانه ۱۰۰۰ پراید در تهران به علت 
 بی کیفیت بودن قفل به سرقت می رود.« او دلیل این 
بی کیفیتی را هم این گونه توضیح می دهد: »اگر نگاهی به 
محصوالت خودرویی تولید داخل داشته باشیم می بینیم 
که چون زمینه رقابت وجود ندارد در نتیجه هیچ بهبود 
کیفیتی را در زمینه تولید خــودرو در سال های اخیر 
نداریم.« کاربری نوشت: »خودروسازها که این همه 
موافق گرون شدن خودرو هستن چرا موافق باالبردن 
کیفیت نیستن و سال هاست با همون کیفیت پایین دارن 
خودرو تولید می کنن.« کاربر دیگری نوشت: »هرجای دنیا 
اگه خودرو ساز می فهمید که بی کیفیت  بودن قفل هاش 
باعث می شه خودروها سرقت بشن قبل از این که کار به 
شکایت بکشه همه خودروهاش رو جمع می کرد تا اون 

نقص رو برطرف کنه ولی خودروسازهای ما ...!«
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رونمایی از آخرین فیش حقوقی شهید فخری زاده

شاید شما هم دوست داشته باشید بدانید که یک 
دانشمند که 2۰ سال در لیست ترور رژیم صهیونیستی 
بــوده و 4۰ سال از عمرش را به تحقیق و تدریس 
گذرانده چقدر حقوق و دستمزد می گیرد. برنامه 
پایش بر اساس آخرین فیش حقوقی شهید فخری زاده 
آخرین دریافتی این دانشمند را اعالم کرد که بازتاب 
زیادی داشت. مجری برنامه پایش با نشان دادن فیش 
حقوقی آبان ماه شهید فخری زاده گفت که مجموع حقوق 
شهید ۱۱ میلیون و 425 هزار  وخرده ای بوده که بعد 
از کسورات قانونی مبلغی که در اختیار شهید قرار 
می گرفته کمتر از 9 میلیون و5۰۰ هزار تومان بوده 
است. کاربران به این میزان دریافتی شهید فخری زاده 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »چرا باید  خیلی از 
مدیران چندین برابر یک دانشمند حقوق بگیرن و تهش 

هم طلبکار مردم باشن.«
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سیاست شارژری آیفون کشته داد!

همان طور که می دانید آیفون ۱2 در حالی عرضه 
شد که شارژر گوشی از بسته بندی ها حذف شد اما 
هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که این سیاست 
حذف شــارژر منجر به قتل شــود. روز گذشته خبر 
قتل یک مرد 78 ساله به دست همسرش در فضای 
مجازی خبرساز شد. ماجرا از این قرار بوده که یک 
زن 65 ساله انگلیسی با شوهرش به دلیل اختالف 
بر سر اولویت استفاده از تنها شارژر آی پد در خانه 
۱۰۰ میلیاردی شان، درگیر می شود و با یک چاقوی 
آشپزخانه او را به قتل می رساند. کاربری نوشت: »آی 
اپل ببین کاراتو! حاال برو شارژرهاتو حذف کن.« کاربر 
دیگری نوشت: »فکر کنم مدیران اپل از  خودروسازی 
ما یاد گرفتن و وقتی دیدن زه کنار در پراید یکی 
از آپشن های ماشین به حساب میاد اونا هم شارژر 

گوشی رو به عنوان آپشن در نظر گرفتن.«
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کمبود روغن به ترکیه رسید

در روزهای گذشته ویدئوها و تصاویری از کمبود و 
گرانی برخی اقالم مثل روغن و شکر در ترکیه منتشر 
شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. 
حتی در یکی از این ویدئوها می بینیم که گرانی و کمبود 
روغن در ترکیه باعث شده  مردم با لیوان یک بار مصرف 
روغن تهیه کنند. گفته می شود برخی قیمت ها طی پنج 
شش ماه اخیر بیشتر از ۱۰۰ درصد در ترکیه افزایش 
داشته مثال تخم مرغ ۱۰۰درصد، روغن ۱۱۰درصد، 
اینترنت34درصد و... در مقابل حقوق و دستمزدها 
فقط 7درصد افزایش داشته است. کاربران زیادی به 
این تصاویر واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »االن 
باید خوشحال باشیم که یک کشور دیگه هم داره زندگی 
شبیه ما رو تجربه می کنه؟!« کاربر دیگری نوشت: »توی 
کشور ما قیمت کاالها با ترکیه یکیه ولی حداقل حقوق ما 

با ترکیه کلی اختالف داره.«

            بازار سیاه تست منفی فروشی
با شیوع کرونا بسیاری از کشورها شرط داشتن تست منفی کرونا 
را برای پذیرش مسافر اعالم کردند و همین موضوع باعث شد 
تا بازار سیاهی برای فروش جواب منفی کرونا بین مسافران و 
برخی آزمایشگاه ها به راه بیفتد و برخی از مسافران برای به تاخیر 
نیفتادن سفرشان در ازای پرداخت پول جواب جعلی در دست 
بگیرند و سوار هواپیما شوند. جواب منفی جعلی کرونا در کشور 
ما بین یک تا دو میلیون بود. اما مسافران کشورهای دیگر هم از 
تست های جعلی کرونا استفاده کردند، به طور مثال سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعالم کرد که به رغم این که دو 
مسافر اماراتی گواهی تست منفی کرونا را از امارات به همراه 
داشتند اما با آزمایش و غربالگری مجدد در ایران، ابتالی آن ها 
به کرونا تایید شد. به جز این ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز هم گفته: » در ۱۰ روز گذشته گزارش هایی به دست 
ما رسیده که آن طرف مرزها برخی تست ها به صــورت کاغذ، 
خرید و فروش می شود و تا حدود ۱.5 میلیون کاغذ جواب منفی 
 تست بدون انجام آزمایش به این افراد تحویل داده شده است.« 
بی بی سی هم در گزارشی نوشت: »امــرا... صالح ،معاون اول 
ریاست جمهوری افغانستان هم چندی پیش در صفحه فیس بوک 
خود نوشته است که دو تن از چهره های مشهور و میلیونر افغانستان 
گواهی جعلی خریداری کرده اند البته او از این اشخاص نامی نبرده 
است.« این مقام حکومت افغانستان همچنین نوشته: »تاکنون 
مردم در افغانستان حدود ۱5 میلیون دالر را در این آزمایشگاه 
صرف آزمایش کرونا کرده اند، در حالی که سرمایه گذاری در 
سکتور آزمایشگاه های خصوصی به دو میلیون دالر هم نمی 
رسد.« البته گزارش هایی هم از جعل تست کرونا برای سفر از 
کشورهایی مانند هلند، فرانسه، اسپانیا و انگلیس منتشر شده و 
در نوامبر گذشته نیز هفت نفر در رده های سنی بین ۲۹ تا 5۲ سال 
در فرودگاه شارل دوگل فرانسه به اتهام جعل و استفاده از مدارک 
تقلبی وهمدستی در جعل و فروش مدارک تقلبی به مسافران به 

ارزش ۱5۰ تا ۳۰۰ یورو دستگیر شدند.

            تست مثبت دوست ها!

شاید باورتان نشود اما همه به دنبال پاسخ منفی بودن تست 
کرونای شان نیستند بلکه از آزمایشگاه ها تقاضا می کنند تست 
منفی آن ها را مثبت کنند! این جا همان جایی است که گفتم دود از 
کله آدم بلند می شود. این افراد برخالف دسته قبل به دنبال راهی 
برای خریدن تست مثبت کرونا هستند. حتما شما هم کنجکاو 
شده اید که چرا فردی باید تظاهر به داشتن کرونا کند؟ این نکته 
را هم بگوییم که این عالقه بیشتر در میان کارمندان وجود دارد. 
حاال دیگر راحت تر می شود حدس زد. درست است، برای گرفتن 
مرخصی استعالجی و ماندن در خانه. این اتفاق هم در برخی 
کشورها از جمله آمریکا، ایران و ... دیده شده است. البته جواب 
مثبت کرونا در کشورمان نسبت به جواب منفی حدود یک میلیون 
تومان گران تر است آن هم به این دلیل که بیمه های تکمیلی 
معموال پول آزمایش مثبت کرونا را به کارمندان پرداخت می کنند 
اما پول آزمایش های منفی کرونا را نه. متاسفانه واضح است که 
مرخصی با حقوق بین برخی از کارمندان، آن ها را وسوسه کرده 

که به دروغ هم که شده، تست آزمایش مثبت را نشان بدهند و از 
این امکان به نفع خود استفاده کنند.

            تغییر چهره برای دریافت واکسن کرونا

شاید باورش برای تان سخت باشد اما دو زن جوان در فلوریدا برای 
دریافت دوز دوم واکسن کرونا تغییر چهره می دهند و لباس پیرزن 
ها را به تن می کنند و به مرکز تزریق واکسن می روند. آن ها که ۳4 
و 44 ساله بودند با استفاده از سرپوش ، دستکش و عینک پیرزن 
ها به سایت واکسیناسیون رفته بودند که توسط پلیس دستگیر 
شدند. البته به گفته پزشک مسئول این مرکز تا قبل از انجام تزریق 
کسی متوجه این تغییر چهره نمی شود و هنگام تزریق واکسن 
مسئول تزریق متوجه می شود که پوست آن ها به افــراد باالی 
65 سال شبیه نیست به همین دلیل آن ها را به پلیس معرفی می 
کند.  البته مقامات بهداشتی فلوریدا اعالم کرده اند که نمی دانند 
این زنان چگونه توانستند اولین دوز واکسن خود را دریافت کنند.

            جعل عنوان برای دریافت واکسن

همان طور که در رسانه ها بارها و بارها اعالم شده در همه کشورها 
حتی کشورهایی که دسترسی راحت تری به انواع واکسن کرونا 
دارند هم هنوز تعداد زیادی از افراد جامعه واکسینه نشده اند و 
هنوز واکسینه کردن کادر درمان و افراد باالی 65 سال به اتمام 
نرسیده است و طبق برنامه زمان بندی تا این اقشار واکسینه نشوند 
به مردم عادی واکسن زده نمی شود، با این حال به تازگی شاهد 
حضور یکی از سلبریتی های کشورمان در آمریکا بودیم که ویدئوی 
واکسن زدنش بازتاب زیادی پیدا کرد. بعد از این ماجرا، بنیامین 
بهادری خواننده مطرح کشورمان که یکی از فرزندانش در آمریکا 
به دنیا آمده در یک برنامه رادیویی در جواب این سوال که شما که 
به آمریکا رفت و آمد دارید چطور آن جا واکسن نزدید، می گوید: 
»یکی از هنرمندان درجه یک! خیلی اصرار کرد که همراهش بروم 
واکسن کرونا را بزنم! بعد مشخص شد که مدارک پزشکی را جعل 

کردند و به نام کادر درمان می خواهند واکسن بزنند!«

            عرضه مشکوک واکسن در اینترنت

همان طور که گفتیم کشورها برنامه زمان بندی خاصی برای 
واکسیناسیون در نظر گرفته اند اما برخی طاقت صبر کردن 
برای فرارسیدن نوبت واکسیناسیون را ندارند و به بازار سیاه روی 
می آورند.  وب سایت های بسیاری در فضای مجازی واکسن های 
شرکت های فایزر- بیونتک، مدرنا و آسترازنکا را به قیمت هایی 
بین ۱۲5 تا ۱۸۳ یورو عرضه می کنند. دویچه وله در گزارشی 
نوشته: »در ماه ژانویه ۳4۰ عرضه  کننده واکسن کرونا در اینترنت 
را زیر ذره بین قرار داده و به این نتیجه رسیده که قیمت  واکسن ها 
گاهی به ۸4۰ یورو هم می رسد، اما این احتمال منتفی نیست که 
خریدار پس از پرداخت هزینه هیچ چیز دریافت نکند.« در کشور 
خودمان هم چندی پیش تبلیغات گسترده ای برای تورهای تزریق 
واکسن کرونا به راه افتاد که کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط 
عمومی وزارت بهداشت، آن را »جعلی و سوءاستفاده شیادان از 
نیاز مردم« خواند. با این همه از این گونه تبلیغات هنوز در فضای 

مجازی دیده می شود.
برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

اسکاتلندی ها 
با پیدا کردن 

یه توپ از سال 
۱4۹۰ ادعا 
می کنند که 
قدیمی ترین 
توپ فوتبال 

متعلق به 
اوناست

این اولین 
عکس 

دریافتی 
از کاوشگر 
جدید ناسا 
از آسمان 

مریخ نیست 
بلکه عکس 

زیر ماهیتابه 
خونه مونه 
که حسابی 

فضاییه!

قدیمی ترین توپ فوتبال جهان

 اسب در 
خانه مادر بزرگ!

انگار 
مشکل 
پول به 

وانت دادن 
جهانیه و 
توی همه 
دنیا برای 

این که پول 
به وانت 

ندن دست 
به هر کاری 

می زنن!

یه رستوران 
برای این که به 
شما یادآوری 
کنه که چقدر 
چاق هستین  

طرحی 
گذاشته که 

شما با رد شدن 
از هر قسمت 

می تونی 
تخفیف بگیری

تخفیف بر اساس وزن

پویش جهانی نه به وانت!

مریخ در ماهیتابه!

رئیس دانشگاه جندی شاپور از کشف 1.5 میلیون برگه جعلی تست منفی کرونا در مرز خبرداده  اما این 

بازار شیادی به همین جا ختم نمی شود و....

 شیادها در میانه 
توفان کروان!

 رعیت نواز- این روزها در حالی که برخی کارشان را به خاطر کرونا از دست داده اند و برخی هم نگران اند که آینده کاری شان چه 
می شود، عده ای هستند که از همین کرونا در حال سوء استفاده و پول در آوردن  هستند و ترفندهای کثیفی برای این سوء استفاده به 
کار می برند. آن ها برای دور زدن کاسب کارانه کرونا روش هایی را ابداع کرده اند که شنیدنش دود از کله آدم بلند می کند! در میان این 
روش ها از تالش برای مثبت یا منفی کردن تست کرونا دیده می شود تا گریم و تغییر چهره و جعل عنوان برای دریافت واکسن کرونا. 
سوء استفاده هایی که مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها به چشم می خورد. در ادامه به برخی از شگردهای این متقلبان 

پرداخته ایم و امیدواریم که دیگر شاهد این موارد نباشیم.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

 اینو تا دیدم یاد 
 رو پشتی های 

قالب دوزی شده 
مامان بزرگم افتادم 

که نه تنها رو پشتی که 
روی میز و تلویزیون هم 

انداخته می شد!
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گزیده یک توئيت

یک عکس  

ــن عکس را در  خــبــرگــزاری مــیــزان ای
یک سالگی کرونا منتشر کرد. 

ــر اســاس  ــوشــت:ب  بــلــومــبــرگ دیــــروز ن
یافته هــای اسکاتلند، دربـــاره عالیم 
ــازی کــرونــا بــا واکسن،  و نتایج ایمن س
واکسیناسیون خطر بستری شــدن در 
بیمارستان را تا 8۰درصد کاهش می دهد. 

پیشنهاد چیست؟

صادقی سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت راهکارهایی را پيشنهاد می کند: »اگر دولت 
حمایت کند، خودروساز ساالنه 5 ميليون خودرو عرضه کند، تسهيالت خرید به شرط اسقاط ارائه 
شود و واردات خودرو هم آزاد شود، طرح اسقاط دوباره رونق می گيرد هرچند که این موضوعات خارج 
از حيطه اختيارات ستاد است، ضمن آن که با وضعيت اقتصادی کشور نمی شود از دولت توقع حمایت 
داشت«.به گفته صادقی، از 20 ميليون خودروی کشور، حدود 8 ميليون عمر باالی 20 سال دارند 
و فرسوده اند. این 8 ميليون خودرو از مهم ترین دالیل آلودگی هوا هستند اما گویا حاالحاال عمرشان 

به دنياست و به جای اسقاط آن ها، نفس های مردم است که بند می آید و از زندگی ساقط می شوند!

راهکار
   

رسانه های جهان 

ــپــنــدنــت:  ــنــدی ای
پژوهش یک دانشگاه 
اسپانيایی نشان داده 
است که 20ميليون 
و 500هـــــزار ســال 
از زنــدگــی بشر در جهان، با درنظر 
گرفتن ميانگين ۱۶ ســال بــرای هر 
مورد مرگ، در اثر همه گيری جهانی 

کرونا از دست رفته است.

ــک:   ــیـ ــنـ ــوتـ ــپـ اسـ
ــاد  ــتـ ــر، اسـ ــمـ ــهـ ــالـ تـ
ومتخصص  برجسته 
عفونی  بيماری های 
پزشکی  دانشگاه  در 
وین گفت که واکسن اسپوتنيک قابليت 
اطمينان قابل مقایسه با ویژگی های 
را نشان  اسلحه  کالشينکف روســيــه 
می دهد. اسپوتنيک مانند کالشينکف 

است؛ ساده، قابل اعتماد و موثر.

 

 انتقاد شدید وزیر بهداشت از
 بی تفاوتی ها نسبت به پروتکل ها
نمکی: اسم من را بگذارید مدیر کل 

مرده شور خانه

وزیر بهداشت ضمن انتقاد شدید از بی تفاوتی ها 
نسبت به پروتکل های بهداشتی، گفت: من وزیر 
خبر ندارم چه کسی می آید و بيرون می رود. فقط 
شدم ته رودخانه، زخمی و جنازه جمع کن. به جای 

وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه.
نمکی  گفت: از مدت ها قبل در ویدئوکنفرانس 
ــرده ام که  خودتان را بــرای یکی از  و نامه اعــالم ک
سخت ترین یورش های ویروس جهش یافته آماده 
کنيد. امروز دیگر ویروس موتاسيون یافته منحصر به 
یک نقطه نيست، بلکه همه جا می شود آن را یافت. 
نمکی هشدار داد: آلمان کشور کمی نيست در 
 مقابل مسائل بهداشتی درمانی، اما به زانو درآمد.
ــد و نه کم بضاعتی  نه گستردگی اقليم ما را دارن
اقتصادی ما را. ما داریم فریاد می زنيم که اپيدمی 
گرفتارمان می کند، چرا گوش نمی کنيد؟ این طور 
که نمی شود مملکت اداره کرد. چقدر باید فریاد بزنم 
و بگویم. چقدر باید خجالت بکشم از پزشک و پرستار 

و علوم آزمایشگاهی و بقيه. 

5۰درصد از تصادفات فوتی 
موتورسواران هستند

معاون آموزش و فرهنگ ترافيک پليس راهور پایتخت 
بيان کرد:  می توان گفت حدود نيمــی از تصادفات 
فوتی در شــهر تهران مربوط به موتورسواران است؛ 
همچنين ۶3 درصد از تصادفات جرحی نيز متعلق 
به موتورســواران اســت و 37 درصــد تصادفات این 
کاربــران هــم در بزرگراه ها رخ می دهد.  ســرهنگ  
علی همه خانی افزود: متاسفانه برخی موتورسواران 
قانون گریز هستند و مرتکب تخلفات می شوند که به 

ایجاد این آمار و ارقام نگران کننده منجر می شود.

مصطفی عبدالهی- »با روند فعلی، هزارسال 
طول می کشد تا خــودروهــای فرسوده اسقاط 
ــرف یـــک شــوخــی نيست،  ــ ــن ح ــ ــد!« ای ــونـ شـ
انجمن صنفی  بلکه  اظهارنظر رسمی رئيس 
مراکز اسقاط خودرو است که زنگ خطر یک فاجعه 
را به صدا در آورده است. »محمود مشهدی شریف« 

برای این ادعای خود دالیلی را هم آورده است:
* در سال 98 فقط 8 هزار خودرو اسقاط شده 
و با این روند، تا سال ۱404 با بيش از 8 ميليون 
خودروی فرسوده، اسقاط کردنشان هزار سال 

دیگر طول می کشد.
* طبق قانون، خــودروســازان باید هرسال 30 
ــی کــه توليد می کنند،  ــودروی درصــد تــعــداد خ
خودروی فرسوده اسقاط می کردند اما به خاطر 

رانت قوی، زیر بار نرفتند.
ــودروی فرسوده ۱4/3درصـــد مصرف  * هر خ
بنزین بيشتری دارد، ضمن آن که همه به نقش این 

خودروها در آلودگی هوا اذعان دارند.

مرگ یک ستاد در 13 سالگی؟       
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، مرجعی است 
که باید پاسخگوی چرایی این وضعيت باشد؛ 
ستادی که ۱3 سال قبل متولد شد. سال 87 
بود که این ستاد تشکيل شد و وظيفه مهم »اسقاط 
خودروهای فرسوده« یکی از وظایف مهم آن بود 
تا آلودگی هوا و آلودگی صوتی این فرسوده ها، 
باعث تهدید جان مردم نشود. روزگاری این ستاد 
برای خودش کبکبه و دبدبه ای داشت، رئيسش 
با حکم رئيس جمهور منصوب می شد و دستيار 
ویژه او بود، همه دستگاه های اجرایی هم ملزم به 
همکاری با این ستاد بودند، اما حاال برای یافتن 
نــام و نشانش، باید راهــروهــای ساختمان یک 
سازمان دیگر را گشت و پرس وجو کرد. »محسن 
صادقی« سرپرست فعلی این ستاد است؛ ستادی 
که چندماهی زیرمجموعه معاونت حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازی بود و حاال هم فرزند اندر 
سازمان راهـــداری. دليل انــدر بودنش هم این 

است که صادقی به خراسان می گوید: »به دليل 
تغييراتی که انجام شده، هنوز چارت سازمانی ما 
مشخص نيست و  سازمان اداری و استخدامی هم 

این تغييرات را نپذیرفته است«.

حذف سن فرسودگی با رای دیوان عدالت       
از صادقی دربــاره چرایی بی اثرشدن این ستاد 
می پرسم؛ او نبود قوانين را دليل اصلی می داند و 
می گوید: »یک ماده قانونی الزام آور، ماده 8 قانون 
هوای پاک بود که مالکان را مکلف می کرد وسایل 
نقليه فرسوده را از رده خارج کنند)خودروهای 
ــاالی ۱8 ســال عمر در کالن شهرها و باالی  ب
20 سال عمر در سایر شهرها(، اما چند ماه قبل 
با رای دیــوان عدالت اداری، شرط فرسودگی 
حذف شد«. اشاره صادقی به رأی شماره 453 
مورخ ۱399/3/27 دیوان عدالت است که در 
پاسخ به شکایت یک مالک خــودرو، اعالم کرد: 
»طبق بررسی شورای نگهبان، با توجه به این که 
راه های مطمئن دیگری برای احراز شرایط قانونی 
ادامــه فعاليت خودروها از جمله آالینده نبودن 
وجود دارد، اطالق از رده خارج شدن خودروها 
صرفًا با رسيدن به سن مذکور از جهت اسراف 
و تضييع حقوق مالکين، خالف شرع شناخته 
شد«. صادقی دراین باره می گوید: »با این رای، 
دیگر ما نمی توانيم به کسی بگویيم ملزم به اسقاط 

هستی«.

از تعهد خودروسازان چه خبر؟       
ــود کــه:  ــگــر ایـــن بـ ــاده قــانــونــی الــــــزام آور دی ــ م
»خـــودروســـازان مکلف بــودنــد حــداقــل معادل 
30 درصد توليد ماهيانه خود، گواهی اسقاط 
ــاده آیين نامه  تحویل دهــنــد«. از اجــرای ایــن م
مصوب سال ۱388 هم خبری نيست و صادقی 
مــی گــویــد:»خــودروســازان با پيگيری هایی که 
داشتند آن مصوبه را لغو کردند و ما هم اکنون هيچ 
الزام قانونی برای اسقاط کردن خودروی فرسوده 

نداریم«.

توقف واردات، توقف اسقاط       
او می افزاید: »قانون دیگر این بود که به ازای 

واردات خودروهای خارجی، واردکننده موظف 
بود یک یا چند خودروی فرسوده را اسقاط کند. 
اما مدتی است واردات خودرو هم متوقف شده و 
عمال اسقاط خودروهای فرسوده از این راه هم 

بی نتيجه مانده است«.

نه قانون، نه مشوق       
صادقی شرایط فعلی ستاد را هم این گونه توصيف 
می کند: »هم اکنون واردات کاميون به شرط 
اسقاط یک کاميون فرسوده اجرا می شود. عالوه 
بر آن حمایت هایی را هم از مراکز اسقاط داشته ایم 
و خوشبختانه امسال حــدود ۱0 هــزار خــودرو 
اسقاط شده است. اسقاط خودروهای فرسوده 
دولتی و عمومی مثل اتوبوس ها، مينی بوس ها، 
تاکسی و کاميون ها هم انجام می شود اما الزامی 
برای مالکان خودروهای سواری وجود ندارد. از 
طرفی برای ترغيب به اسقاط، باید مشوق ایجاد 
کرد اما وقتی 500 هــزار نفر بــرای قرعه کشی 
5 هزار خودرو ثبت نام می کنند، یعنی عرضه و 
تقاضا متناسب نيست. پيشنهاد کردیم در فروش 
خودرو، برای کسانی که خودرو اسقاط می کنند، 
مثال 3 امتياز در قرعه کشی درنظر گرفته شود، اما 
خودروسازان موافقت نکردند. با این شرایط اصال 

امکان اجرای طرح اسقاط وجود ندارد«.

اسقاط ستاد خودروهای اسقاطی! 
8 میلیون خودروی فرسوده هوای شهرها را آلوده می کند اما هم قوانین اسقاط آن ها 

 بی اثر شده و هم ستاد ملی حمل و نقل و سوخت، کارآمدی گذشته را ندارد؛
 گفت وگوی سرپرست این ستاد با خراسان ماجرا را شفاف کرده است

پیش بینی 
خطر زلزله 
برای تهران 

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با بیان این که برای 
تهران »خطر زلزله« پیش بینی می کنیم، گفت: در شهر تهران 9 بوستان 
بزرگ، آمادگی نسبی برای اسکان موقت دارند و بیش از 35۰۰ جایگاه برای 
اسکان موقت مشخص شده است. رضا کرمی محمدی دیروز در اختتامیه 
جشنواره سوانح طبیعی اظهار کرد:  این اقدام مفیدی است که ما در مدیریت 

بحران موضوع را با پیش بینی مخاطرات پیش رو شروع می کنیم. با توجه به 
توسعه شهرنشینی بدون مالحظات کافی، در شرایطی قرار داریم که کنترل 
و مدیریت بحران بسیار دشوار است به خصوص در تهران که اگر بحران بزرگی 
مثل زلزله شدید اتفاق بیفتد، دچار مشکالت جدی می شویم و نیازمند کمک 

نیروهای فعال در کشور خواهیم بود.
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 مائده کاشیان  

اخبار

امین زندگانی روز جمعه در اولین 
قسمت برنامه »14 اینچ« میزبان 
سیامک  و  امیرسلیمانی  کمند 
اطلسی خواهد بــود. به گزارش 
مهر، او با این برنامه خوانندگی را 
تجربه کرده و قطعه ای را ویژه تیتراژ آن خوانده است.

حمید گودرزی نوروز با مسابقه 
ــو« در شبکه نسیم  »کـــودک ش
ــت. رضــا  ــ ــد داش ــواه حــضــور خ
نصیری کارگردان مسابقه در 
گفت وگو با مهر از تغییر آیتم های 
ویژه نوروز خبر داده است. پخش »کودک شو« تا 

پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

هفته  شنبه  پنج  عزتی  ــواد  ج
ــه عــنــوان مهمان در  ــاری ب جـ
ــق« حضور  ــی ــرف ــم ــه »ه ــام ــرن ب
ــت و بــا شهاب  ــ خــواهــد داش
حسینی گفت وگو خواهد کرد. 

او این روزها فیلم »شنای پروانه« به کارگردانی 
محمد کارت را روی پرده سینما دارد.

الهام حمیدی به جمع بازیگران 
فیلم »خائن کشی« به کارگردانی 
مسعود کیمیایی اضافه شده. این 
بازیگر در سال های اخیر حضور 
موفقی در سینما نداشته و کمدی 

»تخته گاز« آخرین فیلمی بوده که او بازی کرده است.

چهره ها و خبر ها

ــا در  بهرام افــشــاری ایــن روزه
شــمــال کــشــور مشغول بــازی 
فصل  پایانی  قسمت های  در 
ششم »پایتخت« به کارگردانی 
سیروس مقدم است و 29 و 30 
اسفند با دو قسمت  پایانی این سریال در تلویزیون 

دیده خواهد شد.

کامبیز دیرباز در گفت وگو با برنامه 
ــاره نامزد  رادیویی »صحنه« درب
نشدن خود در جشنواره فجر برای 
بــازی فیلم »تک تیرانداز« گفته 
است که وقتی سیستم جشنواره 

فجر را می پذیریم، باید به قواعد آن احترام بگذریم.

فیلیمو پس از انتشار دو سریال »ملکه گدایان« 
ــوب، بــد، جلف: رادیواکتیو«، شــروع به  و »خ
انتشار سریال20 قسمتی »می خواهم زنده 
بمانم« اثــر شهرام شــاه حسینی کــرده و قرار 
این مجموعه دوشنبه ها منتشر شود.  است 
پخش همزمان 5 عنوان سریال، رقابت سختی 
میان آثار و پلتفرم نماوا و فیلیمو به راه انداخته 
است. با توجه به شروع »می خواهم زنده بمانم« 
و ستارگانی که در این مجموعه بازی کرده اند، 
پیش بینی می شود سریال شاه حسینی شانس 
باالیی دارد تا جزو آثار پربیننده این رقابت باشد.

شروع درگیرکننده قصه	 
قصه سریال با رابطه عاشقانه کاراکتر »هما 
حقی« با بازی سحر دولتشاهی و نامزدش با 
بازی پدرام شریفی و جشن تولد پدر »هما« آغاز 
شد. در ظاهر همه چیز عادی پیش می رفت، 
اما ناگهان اتهامی به پدر خانواده وارد شد و از 
این پس قرار است شاهد اتفاقاتی باشیم که به 
دنبال این ماجرا رخ خواهد داد. ورود یک باند 
قاچاقچی مواد مخدر و شخصیت پیچیده ای 
مانند »امیر شایگان« با بازی حامد بهداد، به 
زندگی خانواده »حقی«، باعث شد سریال 
شروع خوب و درگیرکننده ای داشته باشد. 
قسمت اول پراز اتفاق و خوش ریتم پیش رفت و 
زمان تقریبا یک ساعته سریال، مخاطب را پای 

تماشای آن حفظ  کرد.

بازی خوب ستاره ها	 
بازیگران  بمانم«  ــده  زن »می خواهم  سریال 
زیادی دارد و چند بازیگر سینما مانند حامد 
احمدی،  مهران  دولتشاهی،  سحر  بهداد، 
آزاده صمدی، پدرام شریفی، بهاره کیان افشار 
و آناهیتا درگاهی در آن بازی کرده اند. فعال 
در قسمت اول شاهد حضور بازیگران اصلی 
یعنی حامد بهداد، سحر دولتشاهی، پدرام 
شریفی و مهران احمدی بوده ایم و نمی توان 
درباره کیفیت بازی کل گروه بازیگران قضاوت 

کــرد، امــا حامد بهداد پس از تجربه ناموفق 
»دل« و بازی ضعیفش در این سریال، اکنون 
در »می خواهم زنــده بمانم« حضور موثری 
داشته است. شخصیت »امیر شایگان« فردی 
بانفوذ و باتجربه است که همه گره ها به دست 
او و البته به روش خاص او باز می شود. این 
کاراکتر در قسمت اول بسیار خوب به مخاطب 
معرفی شد و حامد بهداد با بازی متفاوت خود، 
حضور چشمگیری در سریال داشــت. سحر 
دولتشاهی، پدرام شریفی و علی شادمان نیز 

بازی خوبی داشته اند.

حال وهوای امروزی دهه ۶0	 
زنــده  »مــی خــواهــم  مجموعه  عاشقانه  قصه 
بمانم« در 2 فصل روایت می شود و فصل اول 
آن در دهــه 60 مــی گــذرد. طراحی لباس، 
گریم بازیگران و مدل موی آن ها در این فصل، 
شباهت زیادی به آن دهه ندارد و به ویژه درباره 
پــدرام  و  دولتشاهی  سحر  مانند  بازیگرانی 
شریفی، پوشش و گریم آن ها امروزی به نظر 
می رسد که می توان آن را نقطه ضعفی برای 
فصل اول سریال دانست. قــرار است شاهد 
گذشت زمان باشیم و فصل دوم »می خواهم 
زنــده بمانم« در زمــان معاصر و سال 1400 

روایت شود.

تیتراژ شنیدنی همایون شجریان	 
همایون شجریان که تا به حال تجربه خواندن 
قطعاتی ویــژه فیلم های سینمایی را داشته 

همکاری  سینماگران  بــا  زمینه  ــن  ای در  و 
کــرده، به تازگی وارد نمایش خانگی شده و 
خوانندگی سریال »می خواهم زنده بمانم« 
را بر عهده گرفته است. قطعه »آسمان ابری« 
دیروز همزمان با آغاز انتشار سریال، با صدای 
این خواننده و با ترانه ای از حسین منزوی و 
غالمرضا طریقی منتشر شد. ترانه این قطعه 
با حال وهوای عاشقانه قصه و احتماال فراقی 
که بعدا در داستان اتفاق خواهد افتاد، تناسب 
بسیار خوبی دارد. ترانه بسیار خوب سریال 
با صــدای همایون شجریان، بــرای مخاطب 
شنیدنی تر هم شده است. از آن جا که اجرای 
استادانه و فنی این خواننده توانمند با حال و 
هوای ترانه و قصه هماهنگی زیادی دارد، حس 
غم جدایی را که در ترانه جاری است، به خوبی 
به مخاطب منتقل می کند و او را کامال تحت 
تاثیر قرار می دهد. انتخاب خواننده و ترانه 
سریال یکی دیگر از نقاط قوت »می خواهم 
زنده بمانم« است که به درستی انجام شده 
است، بنابراین احتماال قطعه »آسمان ابری« 
یکی از تیتراژهای به یادماندنی در نمایش 
خانگی خواهد شد. عــالوه بر ترانه سریال، 
تیتراژ آن نیز از لحاظ بصری و گرافیکی با ترانه 

تناسب دارد.

سابقه شاه حسینی در تلویزیون	 
شهرام شاه حسینی سابقه چندان موفقی در 
سریال سازی ندارد. او تا به حال مجموعه هایی 
مانند »پرستاران«، »همه چیز آن جاست«، 

»هشت و نیم دقیقه« و »پرگار« را در تلویزیون 
پربیننده ای  سریال های  که  اســت  ساخته 
ــار« یک  ــرگ نــبــوده انــد و بــه ویــژه مجموعه »پ
تجربه شکست خورده در کارنامه او به حساب 
می آید. او پس از چند تجربه ساخت سریال در 
تلویزیون، امسال وارد نمایش خانگی شد و 
»می خواهم زنده بمانم« را جلوی دوربین برد. 
هرچند که هنور تنها یک قسمت از سریال 
منتشر شده، اما این مجموعه به واسطه قصه 
جذاب و ستارگانی که دارد، می تواند نقطه 

عطفی در کارنامه شاه حسینی باشد.

رقابت فیلیمو و نماوا با سریال های 	 
پرستاره

مانند  سریال هایی  انتشار  با  نماوا  پلتفرم 
»قورباغه« و »سیاوش« به رقیب مهمی برای 
فیلیمو تبدیل شده است و مجموعه »گیسو« 
از  دیــگــر  یکی  نیز  هـــادی  منوچهر  ساخته 
سریال های آمــاده انتشار این پلتفرم است. 
سریال  و  نماوا  با  رقابت  در  فیلیمو  اکنون 
پــرســتــاره »قــوربــاغــه« کــه روزهـــای دوشنبه 
منتشر می شود، برای انتشار سریال پربازیگر 
»می خواهم زنده بمانم« روزهای دوشنبه را 
در نظر گرفته و از این پس مخاطبان در این روز 
شاهد انتشار دو سریال خواهند بود. جالب 
ایــن جاست که سحر دولتشاهی در هر دو 
سریال بازی کرده و به عنوان بازیگر مشترک 
آن ها، دوشنبه ها با این آثار در فیلیمو و نماوا 

دیده خواهد شد.

 مسابقه بازیگری و خوانندگی
 در شبکه 2

فصل سوم مجله تصویری »تازه شو« از سه شنبه، 
5 اسفند ماه روی آنتن شبکه دو سیما می رود.

به گــزارش ایسنا، این مجله تصویری در فضایی 
پرنشاط به موضوع مثبت اندیشی در زندگی می 
پردازد و از بخش های کوتاه مختلفی تشکیل شده 
است که با موسیقی و میان برنامه ها پخش خواهد 
شد. در این برنامه دو مسابقه »دیده شو« برای عالقه 
مندان بازیگری و »خواننده شو« برای دوستداران 
خوانندگی نیز طراحی شده که نحوه شرکت در آن 

طی برنامه به اطالع مخاطبان خواهد رسید.
ــروه خــانــواده به  ــاری اســت از گـ »تـــازه شـــو« کـ
کارگردانی  احتشامی،  محمد  تهیه کنندگی 
سلیمی،  محمد  ــرای  اجـ و  احتشامی  عــرفــان 
مصطفی فیروزی، محمدامین افشین، مرتضی 
عظیمی و فرشته محمدی که سه شنبه ها ساعت 

14:00 از شبکه دو سیما روانه آنتن می شود.

انتقاد از گران فروشی پلتفرم ها

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف تهیه کنندگان 
سینمای ایـــران بــا بیان ایــن کــه حــق اشتراک 
وی اودی هـــا در جهان تقریبًا برابر یک بلیت 
سینماست، افــزایــش بیش از 2 بــرابــری حق 
ــدام خالف  اشتراک 2 سامانه  اینترنتی را »اق

عرف« نامید.
به گزارش فارس، سامانه های اینترنتی فیلیمو 
و  نماوا، نرخ اشتراک شان را گــران کرده اند و 
بــرای یک مــاه، مبلغ 64 هــزار تومان دریافت 
می کنند. این در حالی است که عمده سهم بازار 
وی اودی متعلق به آن هاست و دیگر سامانه ها 
توان رقابت با این دو را ندارند. سیدغالمرضا 
اتحادیه صنف  مــوســوی، رئیس هیئت مدیره 
تهیه کنندگان سینمای ایران در این باره نوشت: 
»دو وی اودی فیلیمو و نماوا در یک اقدام غیرقابل 
قبول، هزینه اشتراک خود را به دو برابر افزایش 
داده اند و هیچ مرجع قانونی هم در شرایط کرونا 
و شرایط عسر و حرج تماشاگران و خانه نشینی 
مردم، اقدامی نکرده است.« وی با بیان این که 
حق اشتراک وی اودی هــا در جهان تقریبًا برابر 
یک بلیت سینماست، گفت: »نتفلکیس که یکی از 
غول های VOD جهان است، با 4 دریچه استفاده 
برای یک ماه 12 دالر دریافت می کند که هزینه 

بلیت یک فیلم است.«
موسوی خاطرنشان کرد: »در ایران بهای بلیت در 
شرایط فعلی 20 هزار تومان است و VODهای 
ذکر شده قبل از گران کردن حق اشتراک خود، 
25 هزار تومان برای اشتراک یک ماهه دریافت 
می کردند اما به یک باره حق اشتراک را به بیش 
از دو برابر افزایش دادند؛ آن هم در شرایط کرونا.«
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ستاره منوچهری - اولین سلبریتی نیست 
احتمااًل  می کند،  منتشر  شعر  کتاب  کــه 
آخرینشان هم نخواهد بود. بعد از پیش فروش 
مجموعه غزل های محسن چاوشی به نام 
»این عشق هیوالیی« در اواخر آذرماه امسال، 
ــن کــتــاب از آخــریــن روز بهمن ماه  ــاال ای ح
با امضای چاوشی به دســت عالقه مندان 
رسیده است. کتابی که طبق  گزارش  انتشار 
یافته در پایگاه های خبری مختلف، مانند 
اعتمادآنالین، باشگاه خبرنگاران جوان و 
خبرگزاری برنا ،  با بیش از 10 هزار نسخه 
سفارش آنالین، پیش فروش و از این نظر 
رکــورددار و خبرساز شد. در ادامــه نگاهی 
انداخته ایم به فعالیت های شاعرانه محسن 
چاوشی، خواننده نام آشنای ایرانی و کتاب 

شعرش که به تازگی منتشر شده است.

110 هزار تومان برای 140 صفحه!	 
با آغاز پیش فروش مجموعه غزل های چاوشی 
به نام »این عشق هیوالیی«، از طریق وب سایت 
انتشارات آفتاب اندیشه، اولین موضوعی که 
خیلی زود جلب توجه کرد، قیمت باالی کتاب 
بود. این کتاب 140 صفحه ای که 31 غزل را 
در بردارد، با صحافی جلد شومیز)معمولی( 
70 هزار تومان و با صحافی جلد سخت به 
قیمت 110 هزار تومان پیش فروش شد و 
صدای خیلی ها را درآورد؛ انتقادی که خیلی 
هم بیراه نبود. چون هم اکنون قیمت کتاب 
شعر یک شاعر معاصر با جلد معمولی 30 
هزار تومان و قیمت یک دیوان نفیس حافظ 
با جلد چرمی)البته بدون جعبه( بین 110 
تا 150 هزار تومان است. عده ای از منتقدان 
معتقد هستند قیمت گزاف این کتاب دلیلی 
جز شهرت و محبوبیت محسن چاوشی ندارد.

غزل هایی که غزل نیستند	 
قــالــب شــعــری غـــزل یــکــی از قــالــب هــای 
کالسیک ادب فارسی است که ساختار و 

فرم مشخصی دارد. مصرع نخست بیت 
اول غزل با تمام مصرع های زوج هم قافیه 
است و معمواًل این قالب شعری 4 تا 12 
بیت را در برمی گیرد. گذشته از محتوای 
ــزل کــه مــی تــوانــد عاشقانه، عــارفــانــه،  غ
اجتماعی و حتی حماسی)همان مفهومی 
که در شاهنامه فردوسی می بینیم( باشد، 
ساختار این قالب شعری کاماًل مشخص 
اســت؛ نکته ای که در اشعار کتاب »این 
عشق هیوالیی« که به نام مجموعه غزل 
منتشر شده، رعایت نشده است از جمله 
در این شعر: »آن قدر بکوبم در/ تا باز تو 
بگشایی/ بگشا و بخوان ما را/ ای مونس 
لطف  گر  بنمایی/  تو  روی  گر  تنهایی/ 
بفرمایی/ دنیا همه قندان است/ از بس که 
تو حلوایی«. از ایراد اساسِی همه قافیه های 
بفرمایی،  تنهایی،  شعر)بگشایی،  ایــن 
حلوایی( که بگذریم، مصرع نخست این 
شعر با مصرع دوم و سایر مصرع های زوج 
هم قافیه نیست. ضمن این که هر دو مصرع 
بیت سوم قافیه دارند! قالب این شعر هم 
چه  در  نیست  معلوم  و  اســت  نامشخص 
قالبی سروده شده: »سوخته از دوری ات/ 
هیبِت مــســتــوری ات/ بــاز نظر کــن مــرا/ 
ــروری ات/ قصه حیرانی ام/  ــغ بــا همه م

سر دِر بــازار شهر/ کشته و حیرانم از/ 
عشق ســیــانــوری ات«! اگــر بخواهیم این 
ــور که در کتاب آمــده است،  شعر را آن ط
بررسی کنیم، یعنی هر خط را یک مصرع 
به حساب بیاوریم، قالب شعر اصاًل غزل 
نیست. به عالوه این که بیت سوم هم فاقد 
قافیه است؛ اما اگر هر مصرع به دو بخش 
تقسیم شده و در دو خط آمده است، باید 
شاعر و ناشر را برای آشنایی با نوع چاپ 
و  معاصر  شعر  کتاب های  به  غــزل  قالب 
دیـــوان هـــای کالسیک ارجـــاع بدهیم. 
گذشته از اشکاالت نحوی و مفهومی اشعار 
و  عجیب  تشبیهات  و  تعابیر  کتاب،  ایــن 
غریب و گاه بی معنا مانند »خرگوِش کِر 
مــارگــزیــده«، »چشمه چشماِن دریــده« و 
عباراتی مانند »هیبت مستوری«، »مسخم 

پی« و... به چشم می خورد.

واکنش 2 استاد زبان و ادب فارسی	 
استادان زبان و ادب فارسی که در زمینه 
سرودن شعر هم تجارب ارزنده ای دارند ، 
از کار جدید چاوشی انتقاد کردند. دکتر 
اسماعیل امینی، استاد زبــان و ادبیات 
فارسی و ترانه سرای نام آشنای کشورمان، 
و  چاوشی  محسن  کتاب  به  واکنش  در 

در پاسخ به این که آیا می توان این اشعار 
را غــزل نامید، به خــراســان گفت: »این 
جمالت پراکنده و بی معنا، حتی نوشته 
معمولی نیستند، چه رسد به غزل«. دکتر 
محمدرضا ترکی، استاد ادبیات فارسی 
دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی هم درباره اشعار این خواننده 
نظر مساعدی نــدارد و هنگامی که از او 
ــاره کیفیت آن هــا پرسیدیم، با طعنه  درب
پاسخ داد: »ایــن شعرها با صــدای خود 
محسن  هستند!«  ــوب  خ خواننده  ــن  ای
چاوشی پیش از انتشار ایــن کتاب هم، 
و  الـــف«  »شـــرح  مانند  قطعه هایی  شعر 
ــروده بــود که با انتقاد  »او« را خــودش س
کارشناسان ادبیات فارسی مواجه شد. 
کاش این خواننده به جای این که تصور 
کند می تواند همچون موالنا غزل بسراید، 
همان راه قبلی اش را ادامه مــی داد. چه 
ایــرادی دارد اگر این خواننده همچنان 
به خواندن غزل های ناب ادبیات فارسی 
از بزرگانی مانند موالنا و سعدی و حافظ 
بپردازد و بخش زیادی از افراد جامعه را با 

سروده های آنان آشنا کند؟

آقای چاوشی! لطفا فقط بخوان
انتشار غزل های عجیب خواننده پرطرفدار پاپ در کتاب »این عشق هیوالیی«، انتقادهای زیادی برانگیخته است

10 هزار نسخه این کتاب  بین 700 میلیون تا یک میلیارد تومان پیش فروش شد! 

ً

اکرم انتصاری- امیرهوشنگ ابتهاج یا همان ه.الف.سایه 
شاعر بزرگ معاصر، فردا 93 ساله می شود. شاعری که با گذر 
از چند دهه و ورود جریان های مختلف ادبی، مسیر شعری 
خود را گم نکرده و حضورش همواره بر شعر و ادبیات تاثیرگذار 
بوده است. سایه جزو معدود شاعران معاصر شعر فارسی است 
که در شعر نو و کالسیک موفق عمل کرده است. به احتمال 
زیاد ویدئوی شعرخوانی غفران بدخشانی نزد سایه را که این 
روزها واکنش های زیادی به دلیل روح جاری در زبان فارسی و 
ادای آن ها توسط این شاعر افغانستانی به همراه داشته است، 
دیده اید. تولد این شاعر بزرگ فارسی و همزمانی آن با این 
ویدئوی تاثیرگذار، بهانه ای شد تا بیشتر درباره ویژگی های 

هوشنگ ابتهاج و آثارش در این مطلب بنویسیم.

پیوند عمیق شعر و موسیقی	 
تصنیف »تو ای پری کجایی؟« یکی از شنیدنی ترین اشعار 
ابتهاج است. همایون خرم آهنگ این تصنیف را در یک شب 
بارانی که به قول خودش، »انگار از آسمان باران ُنت می بارید«، 
ساخته و ابتهاج هم برای این آهنگ، شعر »تو ای پری کجایی« 
را سروده است. »ای عشق همه بهانه از توست/ من خامشم 
این ترانه از توست«، از دیگر شعرهای دلکش ابتهاج است که با 
صدای علیرضا افتخاری و بیژن بیژنی، در ردیف شنیدنی ترین 
آثــار ابتهاج قــرار می گیرد. قطعا نمی توان از پیوند شعر و 
موسیقی در آثار ابتهاج گفت و نامی از »ارغوان« نیاورد. ابتهاج 
این شعر را با الهام از تک درخت ارغوان خانه اش، در حوالی 
میدان فردوسی تهران سرود و این شعر جایگاه خود را در 
ادبیات و موسیقی ایرانی پیدا کرد. اغلب اهل فن به این نکته 

معتقدند که »ارغوان« چیزی ورای شعر و کلمه است.

خالق حماسه کلمات	 
ابتهاج اولین دفتر شعر خود را به نام »نخستین نغمه ها«، 
در دوره دبیرستان ســرود و به چاپ رساند. او طی حدود 
هفت دهه شاعری، در کنار مردم ایستاده و از سرودن  اشعار 
وطن پرستانه هم، غافل نمانده است. هنگام وقوع رویداد 
غم بار 17 شهریور سال 57 و کشتار مردم از سوی رژیم پهلوی، 
هوشنگ ابتهاج در رادیو مشغول به کار بود و بعد از این اتفاق، 
به همراه جمعی از چهره های سرشناس ادبیات و موسیقی 
شاغل در رادیو، با انتشار متنی اعتراض آمیز از سمت خود 
استعفا کرد. تصنیف »سپیده« که بیشتر با مطلع »ایران ای 
سرای امید« آن را به خاطر می آورند، یکی از شاهکارهای 

ابتهاج در شعر است که با ساز محمدرضا لطفی و آواز 

محمدرضا شجریان   در هنگامه پیروزی انقالب اسالمی 
ایران، در سال 57، از رادیو پخش شد و تا امروز بارها توسط 

خواننده های مختلف بازخوانی شده است.

حکایت جاعالن و ارغوان فراموش شده	 
از سایه تنها سه کتاب شعر به نام »سیاه مشق«، شامل اشعار 
کالسیک، »تاسیان«، شامل اشعار نو و » بانگ نی«، منظومه 
مثنوی، منتشر شده است. هر چند اشعار او را تنها با مراجعه 
به این سه کتاب می توان یافت، اما اشعار جعلی زیادی به نام 
سایه در فضای مجازی به چشم می خورد و حقیقتًا گاهی 
مخاطب در پیدا کردن اشعار اصلی او به بن بست می خورد. 
به تازگی، یلدا دختر هوشنگ ابتهاج، نیز از این موضوع 
گالیه کرده است. با این همه شاید اگر روزی تریبونی در 
اختیار این شاعر بــزرگ فارسی قــرار بگیرد، او از معطل 
ماندن ثبت خانه اش در میدان فردوسی بگوید و از این که 
این خانه، اکنون در اختیار یک شرکت سیمان است. این هم 
یکی از بازی های غریب روزگار ماست که در حیاط خانه ای 
ــوان روییده و الهام بخش شعری بوده،  ــاری ارغ که روزگ

اکنون کیسه های زمخت 
سیمان چیده شده 

و ارغوان، تنهاتر 
از همیشه باقی 

مانده است.

»سایه«  93 ساله بر سر شعر فارسی
مروری بر زوایای مهم و تأثیرگذار زندگی هنری هوشنگ ابتهاج که فردا، زادروز اوست

اسماعیل امینی، استاد زبان 
و ادبیات فارسی و ترانه سرای 

نام آشنا: »این جمالت پراکنده 
و بی معنا، حتی نوشته معمولی 

 نیستند، چه رسد به غزل« 
 دکتر محمدرضا ترکی،  عضو 

فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی :  »این شعرها با صدای خود 

این خواننده خوب هستند!«
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به منطق شکل، مشخص کنید گزینه 
بعدی کدام است.
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659324817
738915624
214876395
943168572
125743968
867592143
592431786
481657239
376289451 
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واحد پول مغولستان- قعر جهنم 6.متانت-معبر خون 7. از 
ادات پرسش عرب-آنفلوآنزا 8. مراقب- سالح ضد تانک  9. 
مخترع آسانسور – نام آذری-ذره باردار 10. بزرگ ترین پر 
در بال طیور – مرکب دان 11. از نوادگان تیمور – از دانه های 

روغنی 12. دومین شهر بزرگ روسیه

 عمودی :

2. جهان دیگر  1. از قبایل هشتگانه قاجار - خیزران   
– دروازه 3. ابــزار برقی با مقاومت متغیر - فرمان توقف 
تیراندازی 4.خاطر-آماس- پایتخت کشور نائورو 5.طرف- 
تخم مرغ انگلیسی- دمل 6. غالب- واحد وزن روسیه 7. پدر 
ترکی- قبر 8.سپاه- بت قوم نوح - پژمردگی9. باالترین 
درجــه تقسیمات کشوری در جمهوری چک - دستاویز 

ــزرگ 10.  – در بـ
یـــاقـــوت- درخــت 
الستیک 11. عابد 
مسیحی – عصای 
ــه 12.  ــای ــارپ ــه چ
معماری- سبک 

رنج

افقی:1. برنده نوبل پزشکی در سال 2007 میالدی 2. گیاهی از تیره کدوییان – 
خدای هندی 3.سالم- ُچست 4.یار رامین- حرف درد- دین رایج در کشور ژاپن 5. 

افقی: 1. یکای سنجش دما – ورم عامیانه 2.چرم براق-ضمیر فرانسوی-کهن ترین 
بخش ادبیاتی اوستا 3.طعم خرمالو- نوشدارو- خوردنی ناگوار 4. اردنگی- خواب 

6.آموختنی  5. کاخ پادشاهی- جشن بی پایان  سبک 
مدرسه- واحــد سنجش طول 7.مرحوم-خاتون  8. امر 
از ساییدن- نیلوفر 9.نماز بدون وضو- اندیشه 10.گروه 
خونی کمیاب-درد مفاصل- چهره شطرنجی 11. یار مرغ- 
ضمیر غایب-آرزو 12. برهنه-لیگ حرفه ای فوتبال آلمان

 عمودی: 
2.رود مرزی  ــی  1.قــســم- قهرمان سابق مسابقات  رال
ایــران- باال پوش بلند- اتاق آذری 3.تکرار حرف-ماهر 
4.چند گردان نظامی- سوره بنی اسرائیل-حیوان مسابقه 
ای 5.ماده بیهوشی قدیمی- امر به آوردن 6. ژرفا- ناخدا 
7. کنایه از رستاخیز- سالم 8.عالمت جمع- غزال 9. 
صومعه- پاسخ- پدر رستم 10.نگاه تهدید آمیز- عالمت 

فــعــل اســتــمــراری 
ــوراخ شدن  11.س
الســتــیــک تــویــی 
ــودرو-  ــ ــ ــرخ خ ــ چـ
توان ناتمام-سنگ 
ریزه 12.  رسید- 
نویسنده اثر امثال 

و حکم
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هوش منطقی : 

پاسخ می شود عدد 10. برای به دست آوردن عدد میان هر ستاره باید عدد 
گوشه باالی ستاره را از مجموع بقیه گوشه ها کم کنید.

تست هوش: 

گزینه یک.  طبق ترتیب قرار گرفتن شکل ها، گزینه مد نظر باید یک دایره باشد. 
همچنین  طبق منطق شکل، گزینه دایره کوچک رنگی از درون آخرین گزینه 
)مربع بزرگ خاکستری رنگ(، با رنگ خودش )خاکستری( بزرگ شده و بقیه 

شکل ها را در بر می گیرد.

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

با کمی دقت رابطه بین اعداد را کشف و 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.

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 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.

خفن استریپ:    جوراب 

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

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

اختالف تصاویر

شرح در متن

حل جدول:

 

ى   ت  م   ک    و  د   ت   ر    
     

د و   ا  ن   ا  ز  ا  ر  و  ا  و   گ     
ا م  ک  ا   ب   ت   و  ن   م  ک  ر  ت      

ب ر  ن   ا  ک  و  ب  د   ن  م  ر  ى  ه    
  

ل د  ر  خ  ر   م   ر  ع   ا  د  و  گ      

 

ا د   ن  ب  ر  د  ب   د    
ب ک  س  س  ز   ا    

   
ه ت  ک  ل  ک  ر   ا  ن  ک   

ر م  ن  ر   د  ى  ل  ک    
 

اختالف تصاویر:

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

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: آبی، این، بنا، 
بیا، بین، نبی، نــوا، ناب، 

وان، وبا، یون و ...
چهار حرفی: بانو، بیان، 

بینا، یابو و ...
پنج حرفی: بی نوا
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در امتداد تاریکی

99088262

ماجرای زوج سارق!

از همسر صیغه ای ام به عنوان طعمه استفاده می کردم تا شهروندان هنگام 
سرقت به من مشکوک نشوند اگرچه تا به حال شش بار در زندان تحمل 
کیفر کرده ام و اکنون برای هفتمین بار توسط ماموران کالنتری قاسم 

آباد دستگیر شده ام اما ...
این ها بخشی از اظهارات دزد 38 ساله ای است که با تالش نیروهای 
تجسس در چنگ قانون گرفتار شد. این سارق معتاد و حرفه ای که با 
ردیابی های اطالعاتی و تصاویر مجرمانه سابقه دار به همراه همسر صیغه 
ای اش در بولوار ادیب مشهد شناسایی شد درباره ماجرای سرقت هایش 
به کارشناس اجتماعی کالنتری قاسم آباد مشهد گفت: از روزی که به 
مواد مخدر صنعتی آلوده شدم دیگر نمی توانستم مخارج اعتیادم را تامین 
کنم به همین  دلیل دستبرد به قطعات و اموال خودروها را آغاز کردم بعد 
از مدتی ابتدا یک خودرو سرقت می کردم و با استفاده از آن به اموال دیگر 
خودروها دستبرد می زدم چند بار دستگیر و روانه زندان شدم اما بعد از 
آزادی از زندان دوباره سراغ دوستانم می رفتم و باز هم به مصرف مواد 
مخدر ادامه می دادم تا این که با زن جوانی به نام »افسانه« آشنا شدم و با هم 
ارتباط برقرار کردیم. او 25 سال بیشتر نداشت  و سابقه دار بود و شیشه و 
کریستال مصرف می کرد این بود که فهمیدم این زن جوان می تواند در 
سرقت ها با من همکاری کند تا کسی به ما مشکوک نشود به همین دلیل 
به طور غیررسمی با افسانه ازدواج کردم و از همان روز اول سرقت هایمان 
را شروع کردیم به طوری که در یک ماه گذشته به 21 خودرو دستبرد زدیم 
و اموال سرقتی را که شامل ضبط و پخش، زاپاس و آچارآالت، باتری، تبلت 
و ... بود در جمعه بازار منطقه سیس آباد به مردم می فروختیم تا هزینه 
های اعتیادمان تامین شود. در برخی سرقت ها همسرم داخل خودرو 
می نشست و من به خودروهای پارک شده دستبرد می زدم ولی مدتی 
بعد سرقت قطعات خودرو در داخل پارکینگ ها را شروع کردیم همسرم 
زنگ یکی از مجتمع های مسکونی را به صدا درمی آورد و مدعی می شد 
مهمان ساکنان یکی از طبقات آن مجتمع است اهالی آن مجتمع نیز بدون 
هیچ حرف و حدیث دیگری در مجتمع را باز می کردند همسرم در محل 
نگهبانی می داد و من هم در پارکینگ مجتمع مشغول بازکردن قطعات 
داخل خودروها می شدم سپس اموال سرقتی را با کمک همسرم داخل 
خودروی سرقتی می ریختیم و از محل متواری می شدیم تا این که باالخره 
ماموران تجسس من و همسرم را شناسایی و داخل پیکان سرقتی دستگیر 
کردند و ... شایان ذکر است با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ 
معطری )رئیس کالنتری قاسم آباد( این زوج سارق برای انجام تحقیقات 
بیشتر و کشف سرقت های دیگر در اختیار نیروهای تجسس قرار گرفتند.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ــور- در عــمــلــیــات ضــربــتــی و  ــادپ ــج س
قاچاقچیانی  مشهد،  پلیس  گسترده 
دستگیر شدند که مــواد مخدر صنعتی 
را با لوازم سرقتی مبادله می کردند و به 
این ترتیب به هدایت باندهای سرقت می 

پرداختند.
به گزارش اختصاصی خراسان، به دنبال 
ــرای مرحله دیگری از طــرح ارتقای  اج
کالنتری  مــامــوران  اجتماعی،  امنیت 
عملیات  نــیــز  مشهد  ــای  ــاج ن شــهــرک 
گسترده و ضربتی را بــرای مــبــارزه با 
سارقان و قاچاقچیان آغاز کردند. آنان در 
اولین مرحله از این عملیات به سرپرستی 
مستقیم سرهنگ محمد فیاضی )رئیس 
رصدهای  بــه  نــاجــا(  شهرک  کالنتری 
اطالعاتی پرداختند و با همکاری بسیج 
منطقه و همچنین به کارگیری منابع و 
مخبران محلی، قاچاقچیان و سارقان 
زیرنظر گرفتند.  نامحسوس  طور  به  را 
سارقان  هــای  پاتوق  شناسایی  از  پس 

و فــروشــنــدگــان مـــواد مخدر 
در قلعه وکیل آبــاد و شهرک 
صابر، مراتب به قاضی دکتر 
)معاون  رحمانی  اسماعیل 
ــتـــان مــرکــز خــراســان  دادسـ
رضوی( گزارش شد و به این 
مجوزهای  کسب  بــا  ترتیب 
قــضــایــی، مــقــدمــات اجـــرای 
گــســتــرده عــمــلــیــات فــراهــم 
آمــد. بنابراین گــروه ویــژه ای 
ــده تجسس  از افــســران ورزیـ
یافتند  مــامــوریــت  کالنتری 
تا به فعالیت های سارقان و 
قاچاقچیان پایان بدهند که 
موجب نارضایتی شهروندان 
ــد و مـــردم خواستار  ــده ان ش
برخورد جدی پلیس و دستگاه 
قضایی با عامالن ایجاد ناامنی در جامعه 
هستند. گزارش خراسان حاکی است، 
بیست و نهم بهمن این عملیات با دستور 
ــردار محمدکاظم تــقــوی )فــرمــانــده  سـ
انتظامی خراسان رضوی( و با آمادگی 
کامل نیروهای عملیاتی آغاز شد. آنان 

ــراغ  ــه سـ ــدا بـ ــتـ ابـ
ــان سه  ــم ــت ــاخ س
طبقه ای در بولوار 
وکیل آبــاد رفتند 
ــاده  ــف ــت کـــه بـــا اس
ــه پــلــیــکــا و  ــول از ل
نــخــی کـــه داخـــل 
ــرار داشـــت   ــ آن ق
مــواد مخدر را به 
ــت مــعــتــادان  دسـ
پول  و  رساند  می 
ها را از درون لوله 
ــی کشید!  بـــاال م
وقتی قاچاقچیان 

تالش  شدند  ــوران  ــام م حضور  متوجه 
کردند از پشت بام بگریزند اما عملیات 
طــوری هماهنگ شــده بــود که همه راه 
های گریز بسته بود به همین  دلیل یکی 
از سوداگران مرگ خود را از طبقه دوم 
ساختمان پایین انداخت تا از چنگ پلیس 
بگریزد امــا دســت و پایش صدمه دیــد و 

راهی بیمارستان شد.
ــوران بــه بــازرســی  ــام ــال م در همین ح
ساختمان پرداختند و نه تنها حدود 60 
گرم مــواد مخدر صنعتی کشف کردند 
بلکه مشخص شد که یک خودروی پراید 
در حیاط این منزل اوراق شده و درهای 
پراید  اسکلت  از  هایی  بخش  و  کاپوت 
باقی مانده است. بررسی های مقدماتی 
فرضیه پلیس را تایید کرد که قاچاقچیان، 
لــوازم سرقتی را با مــواد مخدر صنعتی 

مبادله می کنند! 
بنا بر این گزارش، با دستگیری سه  متهم 
در این ساختمان سه طبقه، ادامه عملیات 
به شهرک صابر مشهد کشید و ماموران 
کـــارآزمـــوده تجسس بــا نــظــارت رئیس 
کالنتری، مردی را دستگیر کردند که 

را  سرقت  باندهای  اعضای 
شناسایی می کرد و آنــان را 
برای فروش لوازم سرقتی به 
مخفیگاه یکی از قاچاقچیان 
بنابراین  ــواد مــی کشاند.  م
پاتوق مذکور نیز مورد بازرسی 
قــرار گرفت و مقادیر زیادی 
لــوازم سرقتی و گوشی های 
تلفن همراه درحالی کشف 
شد که برخی گوشی ها درون 
ــی دودکـــش بخاری  ــروج خ

جاسازی شده بود. 
ــا کشف  ــوی دیـــگـــر بـ ــ از س
مقادیری مواد مخدر صنعتی 
از نوع شیشه، مشخص شد که 
این متهم نیز عالوه بر فروش 
ــواد مخدر در زمینه خرید  م

لوازم سرقتی از سارقان نیز نقش دارد و 
در قبال فروش مواد مخدر انواع کاالهای 
سرقتی را از دزدان خریداری می کند 
تا آن ها به سرقت بیشتر لــوازم از مردم 
ترغیب شوند. در این عملیات نیز دو برادر 
همدستانشان  از  دیگر  یکی  همراه  به 
دستگیر و به مقر 
انتظامی هدایت 
ــه ایــن  شــدنــد و ب
عملیات  ترتیب 
امنیت  ارتــقــای 
اجـــتـــمـــاعـــی بــه 
ــری  ــگ ــش دی ــخ ب
صابر  شهرک  از 
ــزارش  گ کشید. 
خــراســان حاکی 
ــت مــامــوران  اسـ
انتظامی در ادامه 
ــن عــمــلــیــات  ــ ایـ
گــســتــرده، وارد 

شدند  خارجی  اتباع  از  یکی  مخفیگاه 
که انباری از لــوازم سرقتی ایجاد کرده 
بود. در بازرسی از مخفیگاه این مالخر 
نیز تعداد زیادی گوشی های تلفن همراه 
کشف شد که استعالم از سامانه همتا 
نشان داد بسیاری از گوشی ها سابقه 

ثبت دارند!
 با دستگیری ایــن فــرد که مدعی است 
گوشی ها را از اعضای باندهای سرقت 
خریده است، تالش شبانه روزی نیروهای 
انتظامی با دستورات ویژه قاضی دکتر 
ــرای ریشه یابی ایــن پرونده  رحمانی ب
ها آغاز شده است. بررسی های پلیس 
ساداتی  صارمی  سرهنگ  زیرنظر  که 
)رئیس پلیس مشهد( ادامه دارد، نشان 
می دهــد که بسیاری از قاچاقچیان با 
خرید لوازم سرقتی در قبال فروش مواد 
مخدر، باندهای سرقت را هدایت می 
کنند که باید برخوردی قاطع با عامالن 

این گونه جرایم صورت گیرد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

قاچاقچیان مواد  پشت پرده باندهای سرقت!

سگ های  ولگرد کودک  رفسنجانی  را  کشتند
توکلی/ کودک 1۹ماهه رفسنجانی به علت حمله سگ های ولگرد 
و شدت جراحت های  وارد شده  جان باخت.به گفته باقری معاون 
درمانگاه حکیم مس سرچشمه، چند قالده سگ ظهر دیروز در شهر 
سرچشمه رفسنجان به کودک 1۹ماهه ای حمله  کردند که این کودک  
بر اثر شدت جراحت های  وارد شده به سر، گردن و دیگر اعضا، دچار 
خونریزی شدید شد و جان سپرد. این دومین  قربانی در رفسنجان به 

علت حمله سگ های ولگرد و وحشی در یک ماه اخیر است.

در عملیات گسرتده پلیس مهشد لو رفت 
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(
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) 724   ( 241/824292/900338/34736/00067/24510/711/430)        3000000             (109/000/00063/000/00040/000/000121/62480/442

مجلس با اختصاص 8 میلیارد دالر ارز 
4200 با الزام به حذف تدریجی این 

ارز در سال آینده مشخص کرد: 

پایان ارز 4200 تا پایان 1400

محمد اکبری - تعیین سازوکار برای تسویه بدهی 
دولت از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی و 
نحوه نرخ گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی و 
همچنین تخصیص 8 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی 
به کاالهای اساسی، تصمیمات تازه بودجه ای مجلس 
بــرای دولــت اســت. به گزارش خبرنگار پارلمانی 
خراسان، روز گذشته با پیشنهاد حسین زاده بحرینی 
مجلس  تصویب  به  که  مجلس  در  مشهد  نماینده 
رسید، مقرر شد که در سال آینده، 8 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانی به کاالهای اساسی و دارو اختصاص 
یابد. براین اساس ،دولت موظف است طبق ارزیابی 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور 
برای افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد ذکر 
شده تا نرخ سامانه معامالت الکترونیکی ETS اقدام 
و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی 
شماره 160136 و جدول شماره 5 این قانون واریز 
کند. منابع واریزی از ردیف شماره 71- 530000 
جدول شماره 9 این قانون صرف تأمین معیشت دارو 

و تجهیزات پزشکی می شود. 

 بازار خبر

 خبر

 شاخص

رکورد شکنی تعداد چک های 
برگشتی دردی ماه 

تــازه ترین داده هــای بانک مرکزی حاکی 
از ایــن اســت که در دی مــاه امسال بیش از 
بــه ارزش حــدود  8/4میلیون فقره چــک 
188/5 هزار میلیارد تومان مبادله شده 
است. از این تعداد حدود 678 هزار فقره 
به ارزش حدود 20/9 هزار میلیارد تومان 
برگشت داده شــده که به ترتیب سهم 8 و 
11/1 درصدی نسبت به کل تعداد و ارزش 
چک های مبادله ای را نشان می دهد. این 
آمارها از سوی دیگر بیانگر این هستند که 
سهم تعداد چک های برگشتی از کل چک 
های مبادله ای به کمترین میزان در یک سال 

گذشته رسیده است. 

همزمان با تحت فشار قرارگرفتن 
آمریکا در زمینه اجرایی شدن قانون 
ــدام راهبردی بــرای لغو تحریم  »اق
ها و صیانت از منافع ملت ایــران«، 
نسبی  نشینی  عقب  از  خبرهایی 
این کشور از تحریم های ظالمانه 
شنیده می شود. در این باره، دیروز 
روابط عمومی بانک مرکزی از جلسه 
سفیران ژاپن و کره جنوبی با رئیس 
کل بانک مرکزی به درخواست این 
سفیران خبر داد. بر ایــن اســاس، 
ایران و کره در خصوص نحوه جابه 
منابع  از  بخشی  مصرف  و  جایی 
بانکی ایــران در کره جنوبی توافق 
کردند.به گزارش خراسان، ارتباط 
این دو کشور با تحریم های آمریکا 
ــدود 10 میلیارد  ــت کــه ح ــن اس ای

دالر از منابع ارزی کشورمان که 
حاصل فروش نفت و گاز به ژاپن و 
کره جنوبی است، در این کشورها 
مسدود شده است. در واقع تداخل 
بخشی از فرایند نقل و انتقال این 
منابع با چرخه دالر بین المللی و 
تــحــریــم هـــا، مــوجــب شـــده امــکــان 
ــن منابع تــوســط بانک  ــافــت ای دری
ــود نداشته  مرکزی کشورمان وج
باشد. ایــن اتفاق بیش از دو سال 
قبل و در پی خروج آمریکا از برجام 
رخ داد. گفت وگو های قبلی رئیس 
کــل بانک مــرکــزی در بــاره مبالغ 
ــران در دو کشور  ــده ایـ مــســدود ش
کره و ژاپن )که سهم ژاپن کمتر از 
3 میلیارد دالر و سهم کره بیش از 7 
میلیارد دالر است( نشان می دهد 

طــرف کــره ای ضمن خـــودداری از 
انتقال مطمئن مبالغ مسدود شده 
کشورمان، خواستار هزینه نگهداری 
این منابع نیز شده بود! به گزارش 
تسنیم، کره ای ها همچنین به تازگی 
در پیشنهادی عجیب ، گفته بودند 

که به ازای منابع مسدود شده، به 
ــران آمبوالنس و کیت تشخیص  ای
کرونا بدهند که با مخالفت شدید 
همتی روبه رو شده بود. با این حال، 
رئیس کل بانک مرکزی دیــروز در 
یادداشتی نتیجه دو جلسه برگزار 

شده را تشریح کرد و نوشت: در دیدار 
با سفیر کره در باره نحوه جابه جایی 
و مصرف بخشی از منابع ارزی بانک 
مرکزی در کره جنوبی، به مقاصد مد 
نظر، توافق و تصمیمات بانک مرکزی 
در خصوص میزان منابع مورد انتقال 
و بانک های مقصد به طرف کره ای 
اعالم شد... پیگیری های حقوقی 
این بانک به منظور مطالبه خسارت 
هـــای نــاشــی از هــمــکــاری نکردن 
ــال های  ــره ای در س بــانــک هــای ک
اخیر به قوت خود باقی خواهد بود. 
همتی به دیدارش با سفیر ژاپن نیز 
اشاره کرد و گفت که در این دیدار به 
طرف های ژاپنی، پیشنهاد استفاده 
از منابع موجود را برای خرید واکسن 

کرونا ارائه کرده است. 

توافق رئیس کل بانک مرکزی با کره جنوبی برای انتقال بخشی از منابع ارزی ایران 

آزادسازی بخشی از7 میلیارد دالر بلوکه شده در کره

مسکن در بهمن ماه 15درصد 
ارزان شد

ــالک از  تسنیم - رئیس اتحادیه مــشــاوران ام
کاهش 10 تا 15 درصدی قیمت مسکن تهران 
طی ماه گذشته خبر داد و گفت: این اتفاق برخالف 
میل باطنی برخی روی داده است. خسروی گفت: 
قیمت در بهمن 10 تا 15 درصد، بسته به مناطق 

آن در شهر تهران کاهش یافته است.

تکذیب عرضه روغن با کارت ملی

فارس - دبیر ستاد تنظیم بــازار در بــاره عرضه 
روغــن با کــارت ملی بیان کــرد: عرضه روغــن با 
کارت ملی یک شیطنت بوده و من آن را تکذیب 
می کنم. قبادی با بیان این که میانگین مصرف 
ماهانه روغن در کشور حدود 150 هزار تن است 
افزود: در ماه گذشته بین 170 تا 180 هزار تن 
تولید روغن داشتیم اما با توجه به فضای روانی که 
در کشور ایجاد شد و هجوم به فروشگاه ها، تقاضا 

برای آن افزایش یافت.

واحدهای صنعتی تهران کارگر 
ساده پیدا نمی کنند

مهر - صادقی ،رئیس سازمان صمت استان 
تهران گفت: تقاضا برای سرمایه گذاری در استان 
تهران افزایش یافته است و واحدهای صنعتی 
برای گرفتن کارگر ساده دچار مشکل هستند و 

حتی عرضه کار بیشتر از نیروی کار است.

توضیحات بانک مرکزی درباره 
بازداشت یکی از مدیران 

مهر - بانک مرکزی در واکنش به خبر بازداشت 
یکی از مدیران حوزه ارزی این بانک در اطالعیه ای 
اعالم کرد که حدود یک ماه پیش یکی از مدیران 
سابق ادارات بخش ارزی توسط مرجع قضایی و 
با موضوع اتهامِی مرتبط با اوایل سال 97، احضار 
و بازداشت شده است. در این اطالعیه آمده است: 
این بانک اطالع دقیقی از مورد یا موارد اتهامی 
ــدارد و ضمن همکاری کامل با قــوه قضاییه،  ن
هرگونه اظهار نظر دربــاره این موضوع را منوط 

به صدور رأی یا تصمیم مرجع قضایی می داند.

رئیس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد: 

فهرست کاالهای دارای بیشترین رشد صادرات 

بردبار- رئیس سازمان توسعه تجارت ایران 
با بیان این که وضع هرگونه مقررات زاید، 
تجارت خارجی کشور را از ریل خارج می کند، 
افزود: به رغم تشدید فشارهای تحریم از سال 
97 تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور 
طی ســال گذشته به 41/3 میلیارد دالر 
رسید.به گزارش خراسان، حمید زادبوم در 
مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر استان 
تهران گفت: از ابتدای ســال 97 تا پایان 
ــادرات غیرنفتی  ــاه امسال، میزان ص آذرم
کشور حدود 63 میلیارد یورو بوده است که 
از این میزان، 40 میلیارد یورو ارز صادراتی 
ــت. بــه گفته  ــل کشور بازگشته  اس بــه داخ

وی خشکبار، گیاهان دارویــی، ماکارونی، 
پوشاک، مواد شوینده، محصوالت دارویی 
ــادرات را  و مــواد معدنی، بیشترین رشد ص
داشته است.خوانساری رئیس اتاق تهران نیز 
دراین مراسم با بیان این که شایسته است در 
کنار معرفی صادرکنندگان نمونه، وضعیت 
تجاری کشور نیز مورد آسیب شناسی قرار 
گیرد افزود: تراز تجاری کشور در سال های 
ــد ماهانه  ــت. رون ــوده اس 99 و 98 منفی ب
ــادرات در ســال هــای 99 و 98  مقادیر صـ
حاکی از نوسانات شدیدتر در روند صادرات 
غیرنفتی در مقایسه با روند واردات است. 
وی ادامــه داد: این نوسان ناشی از صدور 
گــاه  و  متناقض  مــتــعــدد،  بخشنامه های 
غیرکارشناسی است و صادرکنندگان ناگزیر 
هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر 

رویه ها سروسامان دهند.

از یکنواخت ترین  ــازار سرمایه کشور یکی  ب
و کسل کننده ترین دوره هــای نزولی خود 
ــازار برای  ــذارد. جایی که ب را پشت سر می گ
هفتمین روز متوالی سرخ پوش است و روند 
افزایشی فشار فروش و کاهش حجم معامالت، 
چشم انداز مثبتی را پیش روی بازار قرار نداده 
است.به گزارش خراسان، دیروز شاخص کل 
بورس 8 هزار واحد دیگر هم افت کرد تا این 
شاخص مهم سطح 1/2 میلیون واحــد را از 
دست بدهد و به سطح یک میلیون و 214 هزار 
واحد بازگردد. اگرچه میزان افت کم است اما 
ناظران بازار معتقدند با نامتقارن شدن دامنه 
نوسان، شاخص ها و قیمت ها بیانگر واقعیت 
های بازار نیستند و این شاخص ها وجه نماگری 
خود را از دست داده اند. به اعتقاد آن ها ،این 
ــازار را با حجم معامالت و  ــد ب ــا باید رون روزه
حجم صف های خرید و فــروش بررسی کرد.

دیروز ارزش کل معامالت بورس تهران، حدود 
2600 میلیارد تومان بود که از کمترین ارقام 

ماه های اخیر محسوب می شود. از این میزان 
،حدود یک سوم به گروه فلزات با پیشتازی ملی 
مس و فوالد مبارکه اختصاص یافت. در سوی 
دیگر ،نماد گروه های بانکی هم صف فروش 
گسترده داشت اما اکثر آن ها به دلیل حجم 
معامالت پایین، حجم مبنای خــود را کامل 
نکردند. خــودروســازان بزرگ هم که همواره 
یکی از گروه های پرمعامله بازار بودند، در صف 
فروش قفل شدند و حجم معامالت به شدت افت 
کرد و حتی حجم مبنای آن ها هم پر نشد. در این 
شرایط تنها برخی نمادها در گروه های کاشی و 
سرامیک، غذایی و سیمان مثبت شدند.به نظر 
می رسد بازار که پیشتر از روند صعودی نرخ دالر 
بی بهره مانده بود، این روزها از افت نرخ ارز نیز 
متاثر شده است. در مقابل ،بهبود قیمت های 
جهانی ،برخی گروه ها و سهم های بازار را از نظر 
بنیادین بهبود بخشیده است و این موضوع خود 
را در تقابل حقیقی های فروشنده با حقوقی 

های خریدار در بازار نشان داده است. 

قرمزپوشی بورس برای هفتمین روز متوالی
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

اعتماد آنالین نوشت:محمدرضا عارف رئيس  •
بنياد اميد ایرانيان درباره کاندیداتوری اش در 
انتخابات ریاست جمهوری 1400، گفت: در 
حال بررسى هستيم و در کميته راهبردی کار 
مى کنيم. من هيچ  وقت شانه از زیر بار مسئوليت 
ــرده ام، هيچ وقت هــم بــرای پذیرش  ــک خالى ن
مسئوليت پيش قدم نشده ام. روند پيش رو شرایط 

حضور من در انتخابات را مشخص خواهد کرد.
آفتاب نیوز نوشت: انيس نقاش مبارز عرب  •

درگذشت.  دمشق  در  سالگى   ۷0 در  لبنانى 
علت فوت وی کرونا اعالم شده است. نقاش به 
اتهام اقدام به ترور شاپور بختيار آخرین نخست 
وزیــر رژیــم پهلوی، در سال 1359 خورشيدی 
)19۸0ميالدی( در دادگاهى در پاریس به زندان 
ابد محکوم شد، اما کمتر از یک دهه بعد در پى 
صدور حکم عفو از طرف فرانسوا ميتران، رئيس 
جمهوری وقت فرانسه از زندان آزاد شد و به ایران 
بازگشت.جسد او امروز به بيروت منتقل مى شود.

فرارو مدعی شد: جمعيت امام على )ع( اعالم  •
کرده است که وزارت کشور به دنبال انحالل این 
موسسه است. بنا به گفته این موسسه: »وزارت 
کشور دادخواست انحالل جمعيت امام على را 
در مرجع قضایى مطرح کرده که موعد رسيدگى 

آن 12 اسفند امسال تعيين شده است.«

ــاع زندگى  • ــه  از اوضـ ــام جــام جــم-ایــن روزن
کولبران پس از ورود بنياد برکت به اشتغال زایى 
برای این قشر گزارشى تهيه و در تيتری نوشته 

است:"3500 کولبر صاحب شغل شدند".
اعتماد – این روزنامه نوشت:با توجه به ناروشن  •

بودن رویکرد دستگاه های حاکميتى نسبت به 
انتخابات، به نظر مى رسد جامعه نيز هنوز چندان 
نسبت به کليت بحث انتخابات رغبت نشان نداده 
و همين باعث شده که فضای انتخابات به  نحوی 
دچار رخوت و سردی شود؛ شرایطى که باعث شده 
شاهد باشيم بحث انتخابات هنوز آن طور که باید و 
شاید، ميان شهروندان مطرح نشده و چندان توجه 

خاصى به آن نمى شود.
کیهان – این روزنامه در واکنش به توئيت مشاور  •

سابق روحانى در حمایت از سياست های بایدن 
نوشت : »اگرچه ابوطالبى سعى کرده مرادش را در 
لفافه کلمات بپيچد، اما روشن است که خواستار 
مذاکره مستقيم با آمریکا به بهانه حل مشکالت 
است. او اما به عنوان یک ایرانى توضيح نمى دهد 
که تکليف برجام با همه خسارت ها و هزینه هایش 
برای کشورمان چه مى شود؟ به عبارت دیگر، او 
به عنوان یکى از بزک کنندگان برجام در زمان 
خودش، حال مى خواهد این یادگاری بزرگ)!( 
اعتمادکنندگان سهل اندیش به آمریکا را خاک کند 
و از نو، به آرزواندیشى و اعتماد به طرف عهدشکن 

برجام دعوت کند.«
فرهیختگان – این روزنامه در گزارشى با تيتر  •

»زنگ خطر زندگى 21 ميليون نفر در بافت فرسوده« 
نوشت : »هم اکنون 5 ميليون و ۷40 هزار مسکن 
فرسوده در کشور وجود دارد که نوسازی آن ها تمام 

مسکن مورد نياز کشور را تامين خواهد کرد.«
آفتاب یزد - این روزنامه از »ساز ناکوک برخى  •

اصالح طلبان« گزارش داده و به نقل از ميرزایى نيکو، 
سخنگوی حزب مجمع ایثارگران نوشت: » برخى 
دوستان اصالح طلب در جمع، مصوبات را مى پذیرند 
و صورت جلسه امضا مى کنند اما در بيرون از جمع، 
راهى را مى روند، حرفى را مى زنند و کاری را در پيش 

مى گيرند که بوی انشقاق مى دهد نه همگرایى.«

ویژه های خراسان  تازه های مطبوعات

»سوت زنان «تغییر کاربری اراضی هم 
پاداش می گیرند

طبق پيشنهاد یک عضو کابينه که هم اکنون توسط 
تعدادی از کارشناسان و مدیران دولتى، در حال 
بررسى در کميسيون های تخصصى دولت است، 
مقرر شده با تصویب تبصره ای توسط هيئت وزیران، 
بودجه ای خاص برای مخبرین یا گزارشگران فساد 
)سوت زنان (  تغيير کاربری اراضى زراعى و باغ 
ها در کشور تعيين و به آن ها پرداخت خواهد شد. 
همچنين مجریان و عوامل نظارتى دولتى در این 

موضوع هم اعتبار تشویقى مى گيرند.

چهره 

ــروز در  گــروه سیاسی-رهبر انقالب عصر  دی
دیدار رئيس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، 
منظومه مفاهيم معرفتى و ارزشى اسالم را نرم 
افــزاِر ساختار نظام اسالمى دانستند و با اشاره 
ــد شدن این نرم افــزار متناسب با  به لــزوم روزآم
گسترش دامنه فعاليت های نظام اسالمى و بروز 
چالش های جدید گفتند: یکى از وظایف مهم فضال 
و متفکرین، تقویت مبانى فکری نظام اسالمى 
به منظور عملياتى کردن مفاهيم دینى مورد نياز 
جامعه است.حضرت آیت ا... خامنه ای همچنين 
ادبيات روزهای اخير آمریکا و سه کشور اروپایى 
درباره ایران را ادبياتى مستکبرانه، طلبکارانه و 
غير منصفانه دانستند و گفتند: نتيجه این ادبيات 
جز منفورتر شدن آن ها نزد ملت ایران نخواهد بود. 
ضمن آن که جمهوری اسالمى از مواضع منطقى 
خود در موضوع هسته ای کوتاه نخواهد آمد و بر 
اساس مصلحت و نياز کشور تا آن جا که الزم باشد، 

حتى تا غنى سازی 60 درصد پيش خواهد رفت.

روزآمد کردن نرم افزاِر نظام اسالمی وظیفه 	 
فضالی صاحب نظر است

حضرت آیــت ا... خامنه ای در ابتدای سخنان 
شان ضمن تبریک ميالد حضرت جواداالئمه و 
حضرت اميرمؤمنان و با گرامى داشت چند عضو 
فقيد مجلس خبرگان، یکى از نيازهای مهم جوامع 
اسالمى را عملياتى کردن مفاهيم دینى برشمردند 
و گفتند: در هر برهه ای که این مفاهيم عملياتى 
شد، برای کشور و ملت و آبروی جمهوری اسالمى، 
ارزشمند بود و هرجا که غفلت کردیم از برکات 
آن محروم شدیم.ایشان افزودند: امام بزرگوار با 
حضور در صحنه و تبيين مفاهيمى همچون توکل، 
تکليف، ایثار، جهاد و شهادت، آن ها را در جامعه و 
زندگى مردم رایج کردند و نتيجه آن، پيروزی ملت 
ایران در یک جنگ هشت ساله  بين المللى بود.
ایجاد نهضت اسالمى، نظریه پردازی برای ساختار 
نظام و گسترش دادن دین به عرصه های اجتماعى 
و اداره کشور به وسيله امام خمينى)ره( از دیگر 
نمونه هایى بود که رهبر انقالب اسالمى به آن ها 
اشاره کردند و گفتند: نمونه جدید این موضوع، 
عملياتى شدن مفهوم واالی مواسات به وسيله 
مردم و جوانان و دستگاه های دولتى و نهادهای 
انقالبى و شکل گيری نهضت بزرگ کمک مؤمنانه 
در شرایط کرونایى بود که گره های زیادی را باز کرد.
ایشان روزآمد کردن نرم افزاِر نظام اسالمى را وظيفه 
فضالی صاحب نظر دانستند و گفتند: البته این 
به روزرسانى به معنای دستکاری در منظومه مفاهيم 
دینى نيست بلکه به معنای کشف حقایق متناسب با 

نيازهای داخلى و بين المللِى نظام اسالمى است.

 باید مفهوم دینی استقامت و صبر، به یک 	 
حرکت جمعی در جامعه تبدیل شود

رهبر انقالب اسالمى به چند نمونه متناسب با 
مسائل روز اشاره کردند و افزودند: به عنوان مثال 
هنگامى که نظام اسالمى با فشارهای شرطى 
دشمن مواجه مى شود و او برداشتن تحریم ها را 
منوط به یک یا چند شرط مى کند که انجام آن ها 
ممکن است به شدت گمراه کننده و هالک کننده 
باشد، نظام اسالمى چه باید بکند؟حضرت آیت ا... 
خامنه ای در پاسخ به این سوال تأکيد کردند: در 
چنين شرایطى باید مفهوم دینى استقامت و صبر، 
به یک حرکت جمعى در جامعه تبدیل شود، آن هم 
در شرایطى که مردم با مشکالتى مواجه هستند 
که بخشى از آن ها ناشى از فشارهای دشمن 
است.ایشان ترویج مفاهيمى همچون توکل به 
خدا و اعتماد به وعده الهى در مواجهه با جبهه 
دشمن یا تبيين این موضوع را که خداوند قطعًا در 
برابر بى عملى و بى توجهى مسئوالن واکنش تند 
خواهد داشت، از دیگر نمونه های مورد نياز جامعه 
برشمردند و افزودند: تغذیه عقبه فکری نظام 
اسالمى و به روزرسانى نرم افزار آن را باید فضال و 
متفکرین صاحب صالحيتى به عهده بگيرند که از 
جمود فکری و تحجر و همچنين از افکار التقاطى 

به دور باشند.

ــاره قانون 	  اختالف نظر مجلس و دولــت درب
هسته ای با همکاری 2 طرف حل شود

رهبر انقالب اسالمى در بخش دوم سخنانشان 
به مسئله هسته ای پرداختند.حضرت آیــت ا... 
ــاره به قانون مصوب مجلس در  خامنه ای با اش
خصوص کاهش تعهدات برجامى، گفتند: مجلس 
قانونى را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد 
و تا دیروز   کارهایى را که باید انجام مى شد، انجام 
دادند و ان شاء ا... فردا نيز یک مورد دیگر از این 
قانون انجام خواهد شد.ایشان با اشاره با اختالف 
برداشتى که مجلس از کار دولت دارد، افزودند: 
این اختالف نظرها قابل حل است و باید دو طرف، 
قضيه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید 
اختالف ها رها یا تشدید شود که نشان دهنده 
دوصدایى باشد.رهبر انقالب اسالمى تأکيد 
کردند: دولــت خود را موظف به عمل به قانون 
مى داند و باید به این قانون که قانون خوبى است، 

به دقت عمل شود.

 3 کشور اروپــایــی و آمریکا مستکبرانه و 	 
طلبکارانه حرف می زنند

حضرت آیت ا... خامنه ای ادبيات آمریکا و سه کشور 
اروپایى در قبال کاهش تعهدات برجامى ایران 

را مستکبرانه، طلبکارانه و غيرمنصفانه و ادبياتى 
غلط خواندند و گفتند: جمهوری اسالمى از روز 
اول و تا مدت طوالنى، بر اساس تعاليم اسالم به 
تعهدات خود عمل کرد اما طرفى که از روز اول 
به تعهدات خود عمل نکرد همين چهار کشور 
بودند، بنابراین آن ها باید مورد عتاب و خطاب و 

بازخواست قرار گيرند.

 نتیجه ادبیات استکباری ،افزایش نفرت 	 
مردم ایران از غربی هاست 

 ایشان افزودند: وقتى آمریکا از برجام خارج شد 
و دیگران هم با او همراهى کردند، دستور قرآن 
این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز 
هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج 
بخشى از آن ها را کاهش داد که البته این موارد 
نيز در صورت عمل کردن آن ها به وظایف شان 
قابل برگشت است.رهبر انقالب اسالمى نتيجه 
ادبيات استکباری را افزایش نفرت مردم ایران از 

غربى ها دانستند.

ــالم ساخت ســالح هسته ای را ممنوع 	  اس
می داند

 ایشان گفتند: در این ميان آن دلقک صهيونيست 
بين المللى دایم مى گوید ما نمى گذاریم ایران 
به سالح هسته ای دست یابد، در حالى که باید 
بــه او گفت اگــر جمهوری اســالمــى تصميم به 
دستيابى به سالح هسته ای داشت، او و بزرگ تر 
از او هم نمى توانستند مانع شوند.حضرت آیت ا... 
خامنه ای تأکيد کردند: آن چه مانع جمهوری 
اسالمى برای ساخت سالح هسته ای است، فکر 
و مبانى اسالمى است که ساخت هر سالحى اعم 
از هسته ای یا شيميایى را که موجب کشتار مردم 

عادی مى شود، ممنوع مى داند.

ــرای مصارف غیرنظامی 	  اگــر الزم باشد ب
غنی سازی را به ۶۰ درصد هم می رسانیم

ایشان با یادآوری قتل عام 220 هزار نفر در بمباران 
اتمى آمریکا و همچنين محاصره مردم مظلوم یمن 
و بمباران بازار و بيمارستان و مدرسه به وسيله 
جنگنده های ساخت غربى ها، گفتند: کشتار 
غيرنظاميان و مردم بى گناه روش آمریکایى ها و 
غربى هاست و جمهوری اسالمى این روش را قبول 
ندارد و بر همين اساس به سالح هسته ای فکر هم 
نمى کند.رهبر انقالب اسالمى تأکيد کردند: اما 

ما برای کسب توانایى های هسته ای متناسب با 
نيازهای کشور مصمم هستيم و به همين علت، 
حد غنى سازی ایران 20 درصد نخواهد بود و تا 
هرجا که الزم و نياز کشور باشد اقدام خواهد کرد 
مثاًل برای پيشران هسته ای یا کارهای دیگر ممکن 
است غنى سازی را به 60 درصد هم برسانيم.
حضرت آیــت ا... خامنه ای افــزودنــد: البته یک 
قرارداد چندساله ای گذاشته شده که اگر آن ها 
عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهيم 
کرد اما غربى ها به خوبى مى دانند که ما به دنبال 

سالح هسته ای نيستيم.

غربی ها می خواهند مؤلفه های قدرت را از 	 
ایران بگیرند

رهبر انــقــالب اســالمــى خاطر نشان کردند: 
ــالح هسته ای بهانه اســت، آن ها  مــوضــوع س
حتى با دستيابى ما به سالح های متعارف هم 
مخالفند چون مى خواهند مؤلفه های قدرت 
را از ایران بگيرند.حضرت آیت ا... خامنه ای با 
اشاره به این واقعيت که نيروگاه های هسته ای 
با تأمين انرژی سالم تر، تميزتر و ارزان تر یکى از 
مهم ترین منابع انرژی در آینده نه چندان دور 
خواهند شد، نياز کشور به غنى سازی را یک امر 
مسّلم خواندند و گفتند: غنى سازی را نمى شود 
آن روز شروع کرد بلکه باید از امــروز برای نياز 
ــاده شد.ایشان افــزودنــد: غربى ها  آن زمــان آم
مى خواهند در روزی که ایران به انرژی هسته ای 
نياز پيدا مى کند، محتاج آن ها باشد و آن ها این 
نياز ما را وسيله ای بــرای تحميل، زورگویى و 

باج خواهى های خود قرار دهند.

در قضیه هسته ای نیز همانند سایر قضایا 	 
عقب نشینی نخواهیم کرد

رهبر انقالب اسالمى تأکيد کردند: جمهوری 
اسالمى در قضيه هسته ای نيز همانند سایر قضایا 
عقب نشينى نخواهد کرد و در مسير آن چه که 
مصلحت و نياز امروز و فردای کشور است، با قدرت 
پيش خواهد رفت.پيش از سخنان رهبر انقالب 
اسالمى، آیت ا... جنتى رئيس مجلس خبرگان 
و حجت االسالم والمسلمين رئيسى نایب رئيس 
دوم این مجلس گزارشى از اجالسيه خبرگان و 
مسائل مورد تأکيد در آن و همچنين جزئياتى از 
اصالحات موادی از آیين نامه انتخابات مجلس 

خبرگان رهبری بيان کردند.

رهبر انقالب با اشاره به اختالف نظر مجلس و دولت درباره 
قانون هسته ای بیان کردند 

دعوت به هم صدایی هسته ای 
حد غنی سازی ایران 2۰درصد نیست  متناسب با نیاز کشور 

ممکن است به ۶۰درصد هم برسد 

پاسخ حداد عادل به ادعای جنجالی 
احمدی نژاد 

 دست بوسی فرح دروغ چندش آور است، 
حق شکایت از احمدی نژاد را برای خود 

محفوظ می دانم 

در روزهــای گذشته ویدئویى از حداد عادل رئيس 
شورای ائتالف نيروهای انقالب در فضای مجازی 
پخش شد که در آن سخن از رد صالحيت محمود 
احمدی نژاد رئيس جمهور سابق به ميان آورد. وی 
در بخشى از سخنرانى خود در جمع اتحادیه جامعه 
اسالمى دانشجویان مى گوید: »آمدن احمدی نژاد را 
اصاًل به عنوان شوک انتخابات در نظر نگيرید؛ یعنى 
تکليف روشن است. زیاد تحت تأثير موضع گيری 
و فضای مجازی و حــرف زدن هــا نباشيد. چنين 
اتفاقى نخواهد افتاد.« در واکنش به این اظهارات 
حــدادعــادل، احمدی نژاد نيز در ویدئویى به این 
سخنان واکنش نشان داد و با انتقاد از آن مدعى شد 
که حدادعادل پيش از انقالب دست فرح پهلوی را 
بوسيده و به دیدار وی با همسر دکتر فاطمى اشاره 
کرد. در واکنش به اظهارات احمدی نژاد، غالمعلى 
حدادعادل با انتشار جوابيه  ای با اشاره به این که 
هيچ رابطه ای با دفتر فرح نداشته و هيچ گاه او را ندیده 
است، ادعاهای احمدی نژاد درباره دست بوسى را 
»دروغ محض«، »چندش آور« و سناریوی رسوایى 
دانست. در بخشى از توضيحات حداد عادل آمده 
اســـت:"در جلسه ای کــه ایــن جانب بــا گــروهــى از 
دانشجویان دربارۀ انتخابات سال 1400 داشتم، 
هنگامى که سخن از تعدد نامزدها و اعالم نظر شورای 
محترم نگهبان به ميان آمــد، بر حسب برداشت و 
تحليل خود و با توجه به رد صالحيت آقای احمدی نژاد 
در سال 96 و همچنين توصيۀ سخنگوی آن شورا 
که »کسانى که نوبت قبل رد شده اند ثبت نام نکنند« 
نظر خود را اعالم کردم. نکتۀ دیگری که در واکنش 
ایشان آمده مطالبى است که دربــارۀ مجلس هفتم 
گفته اند. برخالف اظهارات ایشان همه مى دانند 
که مجلس هفتم بيش از هر مجلس دیگری از دولت 
ایشان حمایت کرده است و بيشترین کژتابى را نيز 
همان مجلس از آقای احمدی نژاد دیده است. آقای 
احمدی نژاد رسمًا و صریحًا مصوبات مجلس را که 
پس از تأیيد شــورای محترم نگهبان صورت قانون   
مى یافته در کشوی ميز خود نگاه مى داشته و آن ها 
را برای اجرا ابالغ نمى کرده است. مخالفت مجلس 
هفتم با این رفتار دیکتاتورمآبانه، دفاع از حقوق ملت و 
نمایندگان ملت بوده است.آن چه درباره دست بوسى 
فرح گفته اند نيز دروغ محض چندش آور و سناریوی 
رسوایى است که فقط دشمنان از آن سود مى برند. 
این جانب در سال های قبل از انقالب هيچ رابطه ای با 
دفتر فرح نداشتم  و هيچ گاه او را ندیدم، بنابراین دروغ 
گویى آقای احمدی نژاد محرز و اصل دست بوسى و 
عکسى که به ادعای ایشان نزد همسر شهيد دکتر 
فاطمى موجود بوده نيز از ساخته های ایشان است. 
مرتبط ساختن این موضوع با دستگيری همسر دکتر 
فاطمى هم دروغ دیگری است که به منظور خاصى 
طراحى شده است. دربارۀ علت دستگيری آن خانم 
مقاماتى که وی را دستگير کرده اند مى توانند توضيح 
دهند و درنهایت کمترین مطالبه از آقای احمدی نژاد 
این است که بر ادعای خود سند ارائه دهد. پرونده 
دستگيری و بازجویى و زندان این جانب و اخراجم از 
دانشگاه در سال های قبل از انقالب، در مرکز اسناد 
انقالب اسالمى موجود است که مى تواند پاسخى 
روشن به کسانى باشد که دربــارۀ انقالب کمترین 
رنجى تحمل نکرده اند. این جانب حق شکایت از 
آقای احمدی نژاد را به سبب نشر اکاذیب و افترایى 
که به من زده برای خود محفوظ مى دانم و اطمينان 
ــای ایــشــان، حقيقت بر  دارم با رسيدگى به ادع
همگان روشن خواهد شد.آقای احمدی نژاد؛ من 
از شما در قبال کمک هایى که به شما کرده ام هيچ 

انتظار تشکر و سپاس ندارم، 
ــه چگونه  ــده ام ک ــ چــون دی
در حق بزرگان کشور -با 
شما  بــه  کــه  عنایتى  همۀ 

داشته اند- ناسپاسى 
ــد."./ ــ ــرده ای ــ ک

تسنيم

توکلی-24 ساعت قبل از اجرایى شدن  گام دوم 
قانون » اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها« وخروج 
ایران از پروتکل الحاقى،  ایران و آژانس بين المللى 
انرژی اتمى در پایان سفر گروسى مدیر کل آژانس، 
بيانيه مشترک صادر کردند. در بخشى از این  بيانيه  
آمده است:"ایران و آژانــس تفاهم کردند اجرای 
پروتکل الحاقى و دسترسى های برجامى به طور 
کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانى ایران 
اجرا مى شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس 
هيچ دسترسى  فراپادمانى به آژانس اعطا نخواهد 

شد و هيچ گونه بازرسى فراپادمانى   انجام نمى شود.
مقصود از تداوم راستى آزمایى و نظارت  ضروری نيز 
این است که ایران به مدت سه ماه اطالعات برخى 
فعاليت ها و تجهيزات نظارتى را که در پيوست 
مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد 
داشت. در این مدت، آژانس به این اطالعات هيچ 
دسترسى نخواهد داشت و اطالعات منحصرا نزد 
ایران باقى مى ماند. چنان چه ظرف 3 ماه تحریم ها 
به طور کامل لغو شد، ایران این اطالعات را در اختيار 
ــذارد، در غير این صــورت اطالعات  آژانــس مى گ
برای هميشه پاک خواهد شد. به دليل مالحظات 
حفاظتى و ضرورت پنهان ماندن مکان تاسيسات 
کليدی ایــران، پيوست بيانيه که شامل فهرست 
این تاسيسات است، محرمانه خواهد ماند. رافائل 
گروسى  نيز  پس از بازگشت از تهران، در فرودگاه 
وین  به خبرنگاران گفت:»بر اساس توافق جدید به 
صورت موقت و به مدت سه ماه راستى آزمایى های 
ــواردی مشخص و نظارت های الزم بر  فنى در م
فعاليت های ایران انجام خواهد شد.«  موضوعى 
که با واکنش بسياری از سوی نمایندگان مجلس 
روبه روشد؛ زاکانى رئيس مرکز پژوهش ها گفت 
که این توافق دولت و آژانس "خالف منافع ملى" 
است و  مجتبى ذوالنوری رئيس کميسيون امنيت 
ملى  نيز پشت تریبون آمد و خواستار محاکمه دولت 
شد و تاکيد کرد ،» تا قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها اجرا و بيانيه مشترکى که روز گذشته 
منعقد شد، پاره نشود، هيچ مقام دولتى حق ورود به 

مجلس را ندارد .«وی حتى از تعليق بررسى بودجه 
در مجلس  تا تعيين  تکليف نشدن این موضوع  
سخن به ميان آورد که بسياری از کاربران فضای 
مجازی آن را به نوعى گروگان گرفتن معيشت 
مردم  درباره  یک اختالف نظر  دانستند . در این 
بين مجلس   با 221 رای موافق، ٦ رای مخالف و 
۷ رای ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در 
جلسه، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از 
قانون لغو تحریم ها را به قوه قضایيه ارجاع داد و 
خواستار برخورد با متخلفان شد. از سویى دیگر 
اما افرادی هم بودند که  برداشت متفاوتى از بيانيه 
مشترک ایران و آژانس داشتند، از جمله مهدی 
محمدی مشاور راهبردی رئيس مجلس که این 
توافق با آژانس را همگام با قانون » اقدام راهبردی « 
توصيف کرد و نوشت :» از روز سه شنبه اجرای 
پروتکل الحاقى طبق قانون مجلس تمام و کمال 
ــس به هيچ  ــران متوقف مى شــود یعنى آژان در ای
تاسيسات یا اطالعات پروتکلى دسترسى نخواهد 
داشت.« محمدی درباره فرصت سه ماهه ای که در 
بيانيه ذکر شده است، گفت:» ایران به اندازه سه ماه 
فيلم های دوربين ها را نزد خود نگه مى دارد، بدون 
هرگونه دسترسى آژانس. بعد از آن دیگر فيلمى هم 
ذخيره نمى شود.« رئيس مجلس نيز در توئيت روز 
گذشته خود تصریح کرد که گام دوم قانون اقدام 
راهبردی بدون هيچ اما و اگری اجرا خواهد شد:» 
مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقى از روز 
5 اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع 

دسترسى فراتر از پادمان مطلقًا ممنوع و غيرقانونى 
است. هر نوع همکاری فراپادمانى با آژانس در آینده 
نيز طبق مــاده ۷ مستلزم تصميم گيری مجلس 
است. ماده 9 قانون، اجرای دقيق آن را تضمين 
خواهد کرد.«در این بين حتى سعيد خطيب زاده 
سخنگوی وزارت خارجه نيز در پاسخ به این سوال 
که آیا توافق صورت گرفته بين ایــران و آژانــس با 
هدف ارائه فرصتى به آمریکاست؟ تاکيد کرد که 
این بيانيه نه تنها فرصتى به آمریکایى ها نداده بلکه 
کامال در چارچوب مصوبه مجلس انجام گرفته 
است. در این بين ،توضيحات  کاظم غریب آبادی 
نماینده ایران در آژانس که در مذاکرات گروسى و 
سازمان انرژی اتمى حضور داشت، توافق صورت 
گرفته با آژانس را خوانا تر کرد، غریب آبادی با اشاره 
به این که  هيچ دسترسى فراپادمانى به آژانس اعطا 
نخواهد شد،گفت:» تداوم راستى آزمایى آژانس، 
برابر پيوست فنى بيانيه مشترک، صرفا ناظر بر حفظ 
و نگهداری اطالعات برخى فعاليت ها  و تجهيزات 
ــران بــرای 3 مــاه اســت. در این  نظارتى توسط ای
مدت، آژانس به این اطالعات هيچ دسترسى ندارد 
و اطالعات منحصرا نزد ایران باقى مى ماند.« در 
این ميان دولت در بيانيه ای  ضمن استقبال از 
دعوت  رهبر انقالب برای ایجاد یک صدایى در 
کشور در اجرای قانون مجلس، تاکيد کرد که 
مذاکرات و توافقات با آژانس کاماًل منطبق با 
قانون اساسى و قوانين کشور  و به ویژه مصوبه 
شــورای عالى امنيت بوده است. در بخشى از 
این بيانيه همچنين نوشته شده است:در عين 
حال اگر مجلس چنين حرکت هوشمندانه ای 
را خالف قانون خود مى داند و قصد دارد بيانيه 
مشترک صادره را غيرفعال کند باید مسئوليت 
عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه 

هزینه های مترتب بر آن باشد.

ایست به نظارت های فراپادمانی از امروز 
با بیانیه مشترک ایران وآژانس، کلیه نظارت های فراپادمانی از امروز متوقف خواهد شد ، با این حال نمایندگان مجلس با انتقاد از برخی 

مفاد این بیانیه،گزارش تخلف دولت ازاجرای قانون هسته ای مجلس را به قوه قضاییه ارسال کردند
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 حتما برایتان پیش آمده وقتی ناخوش احوال هستید، قدیمی ترها که به درمان های 
قدیمی باور دارند، حال بدتان را به جسم گیر کرده توی گلوی تان ربط بدهند و 
ترغیب تان کنند که پیش یک ُتل گیر بروید تا اصطالحا بندتان را باز کند و از حس 
و حال بیماری رها شوید. قبل از هر چیز باید بدانید به تکه های گیر کرده در گلوی 
افراد به ویژه کودکان، ُتل می گویند و افراد تل گیر، با دست انداختن در گلو یا فوت کردن، این اجسام 
خارجی را بیرون می کشند. در پرونده امروز زندگی سالم می خواهیم این شغل را که تا دل تان بخواهد 
اسم دارد )ُتل گیری، تول گیری، قاریق گیری، قاروق گیری، بندی و ...( از جنبه های مختلف واکاوی 
کنیم و بفهمیم بخشی از این درمان که جنبه تلقین و خرافه دارد به بخش علمی اش می چربد یا خیر؟

پرونده

آشنایی با »ُتل گیری«، یک روش درمانی سنتی که متخصصان نوین و سنتی 

مدت هاست بر سر تاثیر گذاری آن بحث و جدل دارند

حذف سنگ  از سر راه لوزه!
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آشغال های گلو را در چند ثانیه بیرون می کشم
گفت وگو با خانمی که مادربزرگ و مادرش تل گیر بودند و این توانایی بعد از 3 نسل به او رسیده است

ــد و  تل گیری، شغلی است که تعدادی قبولش دارن
خیلی ها هم برچسب خرافه و غیرعلمی بودن رویش 
می چسبانند. به دنبال یافتن یک تعریف علمی و 
اطالعات درست و قابل ارجاع با یکی از افراد مشغول 
در این حرفه که می گوید حواس، پنجه و استعداد این 
کار ذاتی است و از سه نسل قبل به او رسیده، گره از کار 
خیلی ها باز کرده و مراجعان راضی و ثابتی دارد، تماس 
می گیرم. او صحبتش را با شرح مقدماتی درباره ساختار 
و شکل لوزه ها شروع می کند، اطالعات کامل و به روزش، 
اشرافش بر آناتومی بدن و تسلطش بر مباحث، تعجبم 
را برمی انگیزد. او برخالف دیگر همکارانش در این 
حیطه مطالعه داشته، دوره های طب سنتی گذرانده و 
در دانشگاه هم چند ترم دروس مربوط به علوم زیستی 

را پاس کرده  است.
  تل چیست و تل گاه کجاست؟

قبل از خواندن صحبت های این فرد بد نیست بدانیم تل چیست؟ پشت دو 
لوزه که در ابتدای حلق قرار دارند، حفره هایی هست که در طب سنتی به 
آن ها تل گاه گفته می شود. ظاهرا فرقی هم نمی کند جزو افرادی باشید که 
وعده های غذایی  تان را سریع و بدون دقت صرف  کنید یا آرام و باحوصله چرا 
که در هر دو صورت بعضی از موادغذایی مثل دانه ها، حبوبات، هسته ها و 
... در حین عمل بلع برخالف تصورتان  وارد مری نمی شود و پشت لوزه ها در 

تل گاه به دام می  افتد.
  بدون آموزش دیدن، این کار را شروع کردم

او درباره نحوه ورودش به این کار می گوید: »این کار در خون فرزندان مادرانی 
است که قاروق می گرفتند. ما معموال بعد از رسیدن به سن خاص کار کردن را 
شروع می کنیم. من نسل هفتم این رشته ام، مادرم، مادربزرگم و مادرانشان تا 
سنین باال این کار را انجام می دادند. به خاطر دارم که اولین بار »بند« خواهر 
کوچک ترم را باز کردم و بعد کم کم اعتماد مادرم را جلب کردم و بدون این که 
آموزشی ببینم، کار را به طور حرفه ای یاد گرفتم و اکنون 15 سال است که 

مشغول انجام این کارم.«

  دست می اندازم پشت حفره لوزه
چند اصطالح مربوط به این کار را در اینترنت جست وجو 
می کنم و با معادل انگلیسی اش مواجه می شوم. بعد از دیدن 
ویدئوها برایم روشن می شود که بیرون آوردن عفونت ها 
از لوزه در خارج از کشور مرسوم است. در این بین، برخی 
از متخصصان این ایــراد را وارد می دانند که با فوت کردن 
در بینی احتمال تغییر مکان جسم خارجی روی حنجره و 
خفگی وجود دارد. از او می پرسم که تجربه مشابهی در این 
زمینه داشته یا نه که می گوید: »پشت لوزه دوتا حفره است که 
من دست می اندازم پشت حفره و آشغال را ظرف چند ثانیه 
بیرون می کشم. سر مریض را پایین می کشم که آشغال بیرون 
بیاید. البته بعضی آقایان زورشان زیاد است، سرشان را عقب 
می کشند و مانعم می شوند اما من طی این سال ها زورم زیاد 

شده و جلوی برگشت جسم به سمت نای را می گیرم.«
  یک بار نوزادی به خاطر تل گیری فوت کرد

او درباره احتمال فوت فرد بر اثر تل گیری می گوید: »در طول این سال ها تنها 
یک بار کسی به تقلید از مادربزرگم این کار را روی کودکی انجام داد 

و چون ناوارد بود، بزاق دهان بچه به صورت حباب درآمد و موجب 
خفگی و فوت او شد. بعد از درگیری هایی که این ماجرا به دنبال 

داشت، تعدادی از مراجعان مادربزرگ مرحومم جلوی بهداری 
جمع شدند تا رضایت شان از کار مادربزرگم را اعالم کنند و او 

تبرئه شود.« او صحبت هایش را ادامه می دهد: »بزرگ ترین 
سنگ لوزه به اندازه 14.5 سانتی متر در 
سال 1۹۳۶ ثبت شد. نای شما 2سانتی 
متر شعاع دارد و اندازه تل حداکثر نصف 

یک بند انگشت است که در نهایت می تواند مثل یک لقمه 
شما را به سرفه بیندازد و ایجاد خفگی نمی کند.«

  متقلبان به این حرفه هم ورود کردند
چند وقت پیش فیلمی پخش شد که خانمی منتسب به این شغل 

تقلب می کند و درحالی که سر بچه را به سمت پایین گرفته، جسمی 

را از دهان خودش بیرون می اندازد. او درباره تقلب در این حرفه می گوید: »در 
چند سال اخیر، کسانی که نه اطالعات داشتند نه بلد این کار بودند به خاطر 
پول و درآمد؛ جذب و وارد این حرفه شدند. آن ها تقلب می کنند و متاسفانه 

کاری هم نمی شود کرد.«
  از چشم های افراد می فهمم که بیمار هستند 

او در پاسخ به این پرسش که از کجا می فهمید در لوزه ها چیزی هست یا نه؟، 
می گوید: »با دست زدن به زیر گلو. از چشم های فرد هم مشخص است. گاهی 
یک گوشه چشم کوچک می شود، زیر چشم کال می اندازد یا مژه ها دسته دسته 
می شوند. برخالف بعضی افراد که یا تقلب می کنند یا کار را درست انجام 
نمی دهند، من به بعد مادی آن چندان فکر نمی کنم. ابتدا معاینه می کنم و 

اگر چیزی در حفره ها باشد، برایشان درمی آورم و هزینه دریافت می کنم.«
  درآمد این شغل چقدر است؟

او درباره درآمد شغلش می  گوید: » بابت هر »بند باز کردن« 15 هزار تومان 
دریافت می کنم و مبلغی که از این کار به دست می آورم، به روزی 250 تومان 
هم می رسد. به طور کلی در ماه چیزی حدود 2 میلیون تومان درآمد دارم 
که در گذشته به عنوان یک شغل می توانستیم روی مبلغش حساب کنیم 
اما این روز ها به خاطر شرایط ناشی از بیماری کرونا و افزایش حساسیت  و 
محدودیت های شبکه بهداشت، مجبوریم مخفیانه و فقط بیماران آشنا و 

قدیمی مان را ببینیم که همین عوامل باعث کاهش درآمدمان شده است.«
  پزشکان به من پیشنهاد کار در بیمارستان را دادند!

»برخی از پزشکان در مواجهه با این مشکل برای بیمار انواع 
داروهـــای آنتی بیوتیک و آزمایش هــای مختلف تجویز 
می کنند و بعد از درمان نشدن، در صورت مراجعه بعدی 
و هزینه های سرسام آور ویزیت در نهایت کار بیمار به عمل 
لوزه ختم می شود که حداقل هزینه آن 2 میلیون تومان  
است درحالی که من طی چند ثانیه 
این مشکل را حل می کنم«، او با 
این مقدمه می گوید: »افــرادی را 
می شناسم که حتی بعد از این عمل هم موادغذایی 
در گلویشان گیر می کند. من شخصا به خاطر بخیه ها 
و حساسیت باال، بند این افراد را باز نمی کنم  اما یکی از 
سواالتی که پیش می آید این است که اگر کار ما را قبول 

ندارند چرا پیشنهاد کار در بیمارستان به من داده می شود؟«

 متخصصان گوش و حلق و بینی 
در این باره چه می گویند؟

»پویا علیزاده«، پزشک رزیدنت گوش و حلق و بینی از 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در توضیح ایــن حرفه 

می گوید: » Tonsillolith اصطالح علمی است که به 
تل گیری معروف شده، خارج شدن سنگ لوزه که بین 
عوام  به تل گیری معروف است باعث کاهش التهاب و 

تورم لوزه می شود که به دنبالش حس بهتری به مریض 
دست می دهد. البته که بسیاری از افراد مشغول در این حرفه 

در دست شان چیزی نگه می دارند و همان را خارج می کنند اما باید توجه داشت خارج 
کردن سنگ لوزه به این دلیل که به مرور زمان سنگ دوباره در همان  محل ایجاد می 
شود، مبنای علمی ندارد بنابراین خارج کردن سنگ لوزه درمان قطعی به حساب 
نمی آید و مقطعی است. همچنین به علت ضعیف بودن امکانات بهداشتی و دخالت 
مستقیم دست امکان انتقال عفونت به آن حفره ها و مشکالت بعدی زیاد است.« 
او می گوید: » تل گیری در مطب های پزشک هم انجام می شود اما چون استریل تر 
است، عفونت در گلوی بیمار تشکیل نمی شود و کال توصیه نمی شود که خارج و 
تحریک شود چون مجدد جایش تشکیل خواهد شد. پیشنهاد ما شست وشو با سرم 
و دهان شویه به منظور حل شدن سنگ های موجود در حفره هاست. این کار به مرور 
موجب بسته شدن این حفره ها هم می شود. همچنین به این افراد توصیه می شود 
از مصرف غذاهای تحریک کننده اجتناب  مشکالت گوارشی را حل و داروهای ضد 
رفالکس معده مصرف کنند. در نهایت اگر هیچ کدام از راه حل ها جواب نداد می توانند 

لوزه هایشان را خارج کنند.«
    این روش درمانی اساس علمی ندارد

دکتر »فرزاد نیکوسرشت« دارای بورد تخصصی جراحی گوش و حلق و بینی، تل گیری 
را مبحثی بی ارزش و فاقد پایه و اساس علمی می داند که به  علت تجمع ترشحات 
کپسول لوزه و مواد غذایی خورده شده داخل شیارهای لوزه است و می گوید: »عالمت 
خاصی ندارد و افراد معموال با نشانه هایی از بوی بد دهان به ما مراجعه می کنند. درمان 
معمول این مشکل شست و شوی مرتب لوزه ها بعد از هر وعده غذایی با نرمال سالین یا 
سرم شست وشو است اما اگر شیار عمیق یا بو آزار دهنده باشد، در مرحله آخر جراحی 

یا برداشتن لوزه ها را توصیه می کنیم.«

نظر طب سنتی در این باره چیست؟
همان طور که قابل حدس است، نظر طب سنتی راجع به 

این روش درمان مثبت است. حکیم حاج ابراهیمی 
با سابقه40 سال فعالیت در این زمینه معتقد است: 
»روش های قدیمی سینه به سینه به نسل ما رسیده، 
شیخ الرئیس در این باره می گوید هر حرفی که در قالب 

هنر نگنجد، ماندنی نیست پس می توان این توانایی 
را یک هنر به شمار آورد.« او که مدرس دانشگاه است و از 

سال 85 تا ۹0 پزشکان طب سنتی برای آموزش اعمال یداوی)اقداماتی که به 
وسیله دست  انجام می شود( تحت تعلیم او بودند، درباره شغل تل گیری می گوید: 
»تل گیری از زمان قدیم و در کل ایران انجام می شود و اسامی و عناوین مختلفی هم 
به این کار نسبت داده می شود  که گواه تاثیرگذاری و محبوبیت این روش بین مردم 
است.« او هم مانند دیگر همکارانش احتمال خفگی و هرگونه عارضه ای را رد و 
اضافه می کند: »خفگی چیست؟ بیمار مثل مرده ای است که با این کار زنده می شود 
و تبعات مثبت آن بالفاصله قابل مشاهده است. هرچند برخی افراد به خاطر تعصبات 
این روش را نمی پذیرند اما در این درمان هیچ فشاری اعمال نمی شود و با دو انگشت 

و کمی فشار جسم خارجی را حرکت می دهیم.«

حذف سنگ  از سر راه لوزه!
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نکات طالیی پخت مرغ بدون بوی ُزهم

 سردردهای هورمونی
  در زنان؛ نشانه ها

 و روش های درمان 

اغلــب ســردردهای هورمونــی در زنــان ماننــد 
میگرن با اســتروژن هورمــون زنانه ارتبــاط دارند. 
استروژن، مواد شیمیایی در مغز را که روی حس درد 
تأثیرگذارند ، کنترل می کند بنابراین هر نوسانی در 
سطح استروژن، عاملی برای سردرد خواهد بود. در 
برخی از زنان، این ســردردها معموال پس از دوران 

بارداری و رسیدن به یائسگی از بین می روند. 
برخــی از نشــانه های ایــن ســردردهای هورمونی 
تهــوع،  حالــت  اشــتها،  ازدســت دادن  شــامل 
کاهــش  مفصلــی،  دردهــای  آکنــه،  خســتگی، 
ادرار، ایجــاد ناهماهنگی در بدن مثــل اختالل در 
تکلــم و پلــک زدن، یبوســت، میل به مصــرف نمک 
یا شــکالت اســت. در ایــن مطلب بــا عمــده دالیل 
تغییرات در ســطح هورمون ها که منجــر به این نوع 
سردرد می  شوند و روش های درمان آن بیشتر آشنا 

می شوید.
   دالیل نوسان سطح هورمون ها

   پیش از شــروع عادت ماهانه، ســطح استروژن و 
پروژسترون به پایین ترین حد خود می رسد.

  سطح اســتروژن در دوران بارداری باال می  رود و 
برخی از زنان اولین سردردهای میگرنی خود را در 
ســه ماه اول بارداری تجربه می کنند. بعد از زایمان 

سطح استروژن به سرعت کاهش می یابد.
  در دوران قبل از یائســگی ،تغییــرات هورمونی 
در برخی از زنــان همراه با ســردرد اســت. به نظر 
می رســد بیشــتر زنانی  که میگرن دارند، با شروع 
یائسگی نشانه های سردرد در آن ها رفع می شود. 
اگرچــه در برخــی در دوران یائســگی ســردردها 

شدت می یابد.
  قرص هــای ضدبــارداری و درمــان جایگزیــن 
هورمونی، ممکن اســت موجب تغییراتی در سطح 
هورمون ها شــوند. زنانی که  علت میگــرن در آن ها 
تغییــرات هورمونــی اســت، هنــگام مصــرف ایــن 
قرص های بدون هورمون و در طول هفته  آخر چرخه، 

دچار سردردهای میگرنی می شوند.
   ژنتیک و وراثت هم در ایجاد میگرن های شــدید 

نقش دارد.
  نخوردن برخی از وعده های غذایی، خواب خیلی 
کم یا زیاد، بو، صدا یا نور شدید، تغییرات آب وهوایی 
ناگهانــی، مصرف زیــاد کافئین، اســترس، مصرف 
گوشت های فراوری شده، سوسیس های نیمه آماده 
و ماهــی دودی و... از دیگر عوامــل غیرهورمونی و 

تشدیدکننده سردرد است.
     درمان سردرد هورمونی

   مصرف مقدار کافی آب، برای حفظ هیدراته بدن
   خواب کافی، استراحت و درازکشیدن در محلی 

تاریک و ساکت
  قراردادن کیسه  یخ یا پارچه  خنک روی سر برای 

کاهش التهاب و درد
   ماساژ دادن قسمتی از سر که درد می کند

    تنفس عمیق یا سایر تمرینات آرامش دهنده 
   کنترل و مدیریت استرس ها

   تغذیه سالم و باال نگه داشتن قند خون با تنقالت 
سالم

  اســتفاده از ســایر روش های جانبی درمان مثل 
طب سوزنی برای کاهش تعداد دفعات درد

  هورمون درمانی و مصــرف داروهای ضدالتهاب 
غیراســتروئیدی ایبوپروفن، تریپتان، ویتامین ها و 

مکمل های منیزیم و... با تجویز پزشک
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فاطمه قاسمی 
خبرنگار

  گرسنگی و هوس های غذایی

اشــتیاق مــداوم به غــذا و نیــاز بــه مصــرف میان وعده، 
 ممکن اســت نشــانه کمبود پروتئین باشــد. پروتئین ،
سیرکننده ترین ماده مغذی اســت. مصرف پروتئین ها 
باعــث ترشــح هورمون هایــی می شــود که  بــا افزایش 
احساس ســیری در ارتباط هســتند و میزان مصرف در 
وعده های غذایی بعــدی را کاهش می دهند. اگر دچار 
کمبود این ماده مغذی اشباع کننده باشید، ممکن است 

در طول روز احساس گرسنگی کنید.
    ضعف های عضالنی یا درد مفاصل

کمبود پروتئیــن می تواند منجر به کمبود عضله شــود. 
در یک مطالعه مشــخص شــد  مــردان و زنان مســن که 
پروتئین کمــی مصــرف می کننــد، عضله بیشــتری از 

دست می دهند. پروتئین، به ویژه پروتئین حیوانی برای 
مفاصل مفید اســت و مشــخص شــده اســت که کالژن 
موجود در ایــن منابع پروتئینی درد مفاصل را تســکین 
می دهد. بر اساس یک آزمایش بالینی، دریافت پروتئین 
روزانه در کاهش درد  بیماران مبتال به آرتروز  موثر است.

    بهبود کند آسیب دیدگی ها

ما برای تقویت ایمنی و همچنین بهبود و بازسازی بافت، 
پوســت و ســلول های جدید به مقدار کافی پروتئین نیاز 
داریم. مطالعات همچنین نشان داده مصرف پروتئین، 
بهبود شکســتگی مفصل ران را در ســالمندان تســریع 
می کند. به ایــن معنی کــه در صــورت آســیب دیدگی، 
کمبود پروتئین می تواند به طور قابل توجهی دوره بهبود 

را طوالنی تر کند.

    مشکالت مو، پوست و ناخن

نازک شدن موها، ریزش مو،  پوسته پوسته شدن پوست 
و شیار شیار شــدن ناخن ها  از اولین نشانه های کمبود 
پروتئین هســتند. بیوتین، یــک ویتامیــن B محلول در 
آب است که در ســوخت و ساز اســیدهای آمینه موجود 
در پروتئین ها نقش دارد و به ســالم نگه داشتن پوست، 
مو و ناخن ها کمک می کند. بســیاری از افراد با کمبود 

پروتئین، دچار ریزش مو می شوند.
    انباشته شدن مایعات

ورم یــا ِادم یکــی از رایج تریــن عالیــم مصــرف ناکافــی 
پروتئین اســت. این نوع تورم به طور معمول در شــکم، 
دســت ها یا پاها اتفاق می افتــد. به گفته کارشناســان 
بهداشت، این مشکل به دلیل مقادیر کم نوعی پروتئین 
به نام آلبومین ســرم انســانی که مســئول جلوگیری از 
تجمع مایعات در بافت ها یا سایر بخش های بدن است، 

ایجاد می شود.
    مه مغزی و نوسانات خلقی

مه مغزی، خستگی و نداشتن تمرکز ممکن است ناشی از 
نوسان قند خون و کمبود پروتئین باشد. اسیدهای آمینه، 

عناصر سازنده انتقال دهنده های عصبی مانند دوپامین 
و ســروتونین هســتند. کمبود پروتئین در رژیــم غذایی 
می تواند به این معنی باشد که بدن  قادر به تولید انتقال 
دهنده های عصبی کافی نیست. این شرایط ممکن است 

منجر به تغییرات خلقی یا افسردگی بدون دلیل شود.
    بیمار شدن مکرر

اگر به طور مکرر بیمار می شــوید، احتماال معنایش این 
اســت که سیســتم ایمنــی ضعیفــی دارید زیــرا کمبود 
پروتئین می تواند به اختالل در عملکرد سیستم ایمنی 
بــدن و افزایش خطــر ابتال بــه عفونت منجر شــود. یک 
مطالعه در باره زنان مســن نشــان داد مصرف یک رژیم 
غذایی کم پروتئین به مدت 9 هفته، پاسخ ایمنی بدن آن 
ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. کارشناسان 
همچنیــن می گوینــد پروتئین ها، ســطح باکتری های 
خوب خون را که به مبارزه با بیماری ها کمک می کنند، 
تغییــر می دهنــد. در نتیجه کمبــود پروتئیــن می تواند 
در توانایــی بدن بــرای مبــارزه بــا عفونت هایــی مانند 

سرماخوردگی اختالل ایجاد کند.
mindbodygreen.com :منبع  

دانستنی ها  

بانوان

مرغ به عنــوان یک وعــده  کامل یا رژیمی اســتفاده می شــود و این 
قابلیــت را دارد کــه با توجه بــه ذائقه افــراد با چاشــنی های 
مختلف سرو شــود. این غذا همین طور می تواند 
در وعده های شام و ناهار، به تنهایی یا به اشکال 
مختلف کنار برنج، نان و ماکارونی یا سیب 
زمینی و به صورت   سرخ شده 
یا آب پز اســتفاده شــود. 
رایج تریــن  از  یکــی 
مشــکالت در طبــخ مــرغ 
از بیــن بــردن بــوی ُزهــم آن 
است که تاثیر زیادی روی طعم  
و مــزه اش می گــذارد. بــرای از بین 
بــردن بــوی نامطبــوع مــرغ، روش های 
مختلفی وجود دارد؛ در ادامــه به برخی از این 

راهکارها اشاره می کنیم:
1- مرغ را در سس یا آب لیمو بخوابانید.

2- با گیاهانی مانند رزماری، سیر و پیاز مرغ را طعم دار کنید تا بوی آن از بین برود.
3- در زمان کباب کردن، علف لیمو داخل مرغ قرار دهید.

4- در زمان سرخ کردن، زنجبیل به آن اضافه کنید.
5- در زمان خواباندن مرغ در سس ، از سیر رنده شده زیادی استفاده کنید.

6- یک شب قبل، کمی نمک روی تکه های مرغ بپاشید و در صافی قرار دهید تا آب آن 
خارج شــود. روز بعد خوب آن را بشــویید. مرغ را ابتدا در کره تفت دهید و ســپس روال 
پخت را ادامه دهید. تکه های مرغ را به مدت 3۰ دقیقه در آب لیمو، ســرکه یا زردچوبه 

بخوابانید.
7- در آب مرغ در حال پخت، یک عدد سیب، دو عدد چوب دارچین، چهار عدد میخک، 

کمی زنجبیل و یک چهارم پیمانه سرکه اضافه کنید تا بوی نامطبوع مرغ از بین برود.
8- اگر هنگام پخــت مرغ برای گرفتن بوی زهــم آن پیاز، برگ بو یا نظایــر آن را ندارید، 

می توانید از هویج یا چند شاخه رزماری استفاده کنید.

پزشکی 

رازهایی که انخن ها درابره سالمیت اتن آشکار یم کنند
رنگ پریدگی ، زرد بودن یا صاف نبودن ناخن می تواند هشداری باشد که فرد بدنش در معرض بیماری است

     رنگ پریدگی ناخن

گاهــی اوقــات رنگ پریدگی ناخن ،نشــانه یــک بیماری جــدی از قبیل 
کم خونی، نارســایی قلبی، بیماری کبدی و سوء تغذیه است.

      ناخن های سفید

اگر بیشــتر اوقات ناخن های شما ســفید و دور آن تیره اســت، می تواند 
نشان دهنده مشــکالت کبدی مانند هپاتیت یا تورم کبد باشد.

      ناخن های زرد

یکــی از بیشــترین علل رایــج داشــتن ناخن هــای زرد، ابتال بــه عارضه 
عفونت قارچی اســت. وقتی عفونت زیاد می شــود، الیه ســطحی ناخن 
ممکن اســت منقبض و جمع شــود و ناخن ها اســتحکام خود را از دست 
بدهند و خــرد شــوند و بیفتند. در حالت هــای نــادر آن، ناخن های زرد 
می تواننــد نشــانه بیمــاری شــدید تیروئیــد، بیمــاری ریــوی، دیابــت و 

پسوریازیس باشند.
      ناخن های مایل به رنگ آبی 

یکی از عالیم کســانی که اکســیژن کافی به بدن شــان نمی رسد، داشتن 
ناخن های مایل به رنگ آبی  است. بنابراین اگر ناخن های شما به رنگ آبی 
متمایل است، می تواند نشانه ابتال به مشکالت ریوی و ناراحتی قلبی باشد.

     ناخن های موج دار و حفره دار

اگر سطح بیرونی ناخن های شما موج دار یا حفره دار است، نشانه اولیه 
بیماری پســوریازیس یا ورم مفاصل اســت. در چنین حالتی، پوست زیر 

ناخن بی رنگ و در مواقع نادر هم به رنگ قهوه ای مایل به قرمز اســت.
     ناخن های شکسته و ترک دار

ناخن های خشــک و شــکننده که بارها و بارها ترک خوردند یا شــکاف 

برداشــتند هــم از نشــانه های بیمــاری تیروئیــد اســت و اگر عــالوه بر 
ترک خوردگی، رنگ آن هم زرد باشــد احتماال به دلیل عارضه عفونت 

قارچی است.
     داشتن خطوط تیره زیر ناخن

افــرادی که زیر ناخن هایشــان خطــوط تیره دارنــد، باید ایــن قضیه را 
جدی بگیرند و ســریع به پزشــک مراجعه کنند. این حالــت احتماال به 
دلیل وجود تومور سیاه رنگ زیرپوست اســت که نوعی سرطان پوست 

به شمار می رود.
     ناخن های جویده شده 

ناخن های جویده فرد ناشــی از یک عادت قدیمی اســت اما در بعضی 
حــاالت ، نشــانه یک اضطــراب دایم اســت کــه ایــن حالت بــه صورت 
بیماری اختالل وســواس اجباری ظاهر می شــود. چنان چه فرد قادر 

به متوقف کردن آن نباشد، بهتر اســت از پزشک کمک بگیرد.
  ناخن ها تنها بخشی از یک معما هستند

اگرچه ظاهر ناخن ها باتوجه به شرایط بدن تغییر می کند و این تغییرات 
به نــدرت نشــانه اولیه هســتند امــا ایــن قضیه بــرای همه افــراد صدق 
نمی کند و افراد زیادی هم هســتند که ناخن هــای غیرطبیعی دارند اما 

هیچ خطری متوجه آن ها نیست. 
به عنوان مثال همیشه ناخن های سفید که دور آن نیز تیره باشد، نشانه 
مشــکالت کبدی نیســت. فقط اگر نگران ظاهر ناخن های تان هســتید 

حتما به متخصص پوست مراجعه کنید.

Webmd منبع: وب سایت

چگونه بفهمیم پروتئین کایف 
مرصف یم کنیم؟ 

یاسمین مشرف |  مترجم

پروتئین  از مواد مغذی ضروری برای موجودات زنده اســت. ایــن ترکیبات به ما 
انرژی می دهند و به بدن کمک می کنند تا از بیماری هــا بهبود یابد. پروتئین از 
زنجیره های بلند اسیدهای آمینه که عناصر سازنده ماهیچه ها هستند، تشکیل 
شده اســت. بدن ما 11 اســید آمینه تولید می کند و بقیه باید از غذاها دریافت شــوند. به همین 
دلیل، مهم اســت که از دریافت میزان کافــی پروتئین اطمینان حاصل کنیم. مــوارد زیر برخی از 
عالیم کمبود پروتئین می تواند باشــد. به خاطر داشــته باشــید که این عالیــم می توانند دالیل 

دیگری هم  داشته باشند.

سالمت

ضعف های عضالنی، مشکالت مو و ناخن، انباشت 
مایعات در بدن و گرسنگی زیاد می تواند از عالیم 

کمبود پروتئین باشد

اکرم فریدون مقدم  |  مترجم

آیا می دانید ناخن های تان رازهایی را درباره سالمتی تان 
فاش می کنند؟ بــه گفته متخصصان،  برخی از مشــکالت 
کبدی، ریوی، تیروئیــد و ناراحتی قلبی می تواند از طریق 
ناخن های تان آشکار شود. برای دانستن اطالعات بیشتر 

درباره این رازها با ما همراه باشید.
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* تا جایی که من شــنیدم، مشــتری ثابت محصوالت 
ســابلیمینال، نوجوان ها هستن که عشــق این کارها 
شدن. آخه چشم آبی، چه فایده ای داره؟ فقط باکالسه 
و نیاز به فرهنگ سازی داره تا این تفکرها اصالح بشه.

* دربــاره مطلــب صفحــه خانــواده، وقتــی بیشــتر 
شهربازی ها، ســینماها و مراکز تفریحی بسته هستن 
و هیــچ برنامه ای برای پــر کردن اوقــات فراغت مردم 
وجــود نــداره، طبیعیه کــه هر عاملــی که باعث بشــه 
جوان ها دور هم جمع بشن، یک سرگرمی پرطرفدار 

محبوب میشه.
* آقا کمال، این هفته که پنج شــنبه تعطیله و شما هم 
نیستی، یک وقت هوس نکنی در این شرایط کرونایی 

بری مسافرت که ناراحت میشیم از دستت.
* پرونده زندگی ســالم با موضوع »ســراب چشم آبی و 
مازراتی!« بسیار جذاب و خواندنی بود. خسته نباشید.

* ســگ هایی که عکس شــان در مطلب تفریح ســگی 
چاپ شده، چقدر قشــنگ و خفن هســتن. قیمت هر 

کدام شان، حداقل 10 میلیون است.
* اون قسمت از پرونده زندگی سالم که گفتین قیمت 
ساب جرم گیری دندان 140 تومنه، خیلی خنده دار 
بود. از همون جا معلوم میشه که قشنگ مسخره بازیه.

* در صفحه خانــواده بــرای خرید هدیــه روز مرد، یک 
سری توصیه نوشتین ولی برای روز زن، هیچی ننوشته 
بودین ها! فکر نکنین که مطالب تون یادمون نمی مونه.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز نگفتن هر حرفی

گاهی اوقات برای بیشتر ما پیش اومده که 
یک حرفی رو زدیــم و بعدش متوجه 

شدیم که نباید می گفتیم و اشتباه 
کردیــم. امــروز تصمیــم 
بگیریــن موقــع صحبت 
با دیگــران، قبل از گفتن 
هر حرف و جمله ای، فکر 

کنین و هر چیزی 
رو نگین

قرار و مدار

ما و شما

علی دایی        فوتبالیست، مربی
مدرک تحصیلی: مهندسی متالورژی

بازیکن فوتبال سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس، عالوه 
بر بــازی در لیگ برتــر ایران، ســابقه حضــور در لیگ های 
ستارگان قطر، امارات و بوندسلیگای آلمان را هم در کارنامه 
دارد. او اکنــون مربی فوتبــال، تجارت پیشــه، کارآفرین و 

بنیان گذار و مدیرعامل شــرکت پوشاک ورزشی دایی 
اســت. دایی کــه بهترین گلــزن تاریخ تیم ملــی ایران 
به شمار می رود، در نظرســنجی ها به عنوان بهترین 

مهاجم تاریخ جام ملت های 
آســیا و بهترین مهاجم بعد 
از انقــالب در ایران انتخاب 

شد. همچنین نام وی در فهرست 
10 بازیکن برتر تاریخ فوتبال آسیا 

قرار گرفته است. او با زدن 10۹ گل 
در 14۹ بازی ملی، رکورد بیشــترین گِل زده در 
بازی های ملی فوتبال مردان جهان و با 14 گل، 
رکورد بیشترین گلزنی را در ادوار جام ملت های 

آسیا در اختیار دارد.

رضا رشیدپور     مجری و بازیگر
مدرک تحصیلی: مهندسی عمران

رشیدپور را احتماال همه با اجراها و برنامه های 

گفت وگو محورش به یاد دارند. این مجری توانا برنامه های 
پرمخاطبی مانند »مثلث«، »شب شیشه ای«، »دید در شب« و 
»حاال خورشید« را اجرا کرده و این روزها با »سیم آخر« مهمان 
خانه ها می شود. او مدتی مجری برنامه سینمایی »هفت« هم 
بوده است. بازیگری در فیلم های »بی پولی«، »سوپراستار« و 
»قاتل اهلی« از جمله فعالیت های کارنامه هنری او در 
مقام بازیگر است. اما جدای از این ها، رضا رشیدپور 
دانش آموخته رشته عمران است و در این زمینه هم 
مدتی مشغول بوده است. در ضمن او یک مدرک 
خلبانی ایرباس هم دریافت کرده است. اما 
گرایش وی به ســمت اجرا و کارگردانی 
سبب شــده وارد کار هنری شود و امروز 
به عنوان یک مجری و برنامه ساز مشهور 

شناخته می شود.

محمدرضا گلزار     بازیگر، خواننده
مدرک تحصیلی: مهندس 

مکانیک سیاالت

او در ابتدا بازیکن والیبال بود و بعد 
به عنوان مربــی بدن ســاز فعالیت 
 کرد. گلزار فعالیت موســیقی خود 
را از ســال 77 به عنــوان گیتارنواز 
با گروه آریــان آغاز کرد. ســپس در 

سال 7۹ برای نخستین بار در فیلم سام و نرگس ساخته 
ایرج قادری بازیگری سینما را تجربه کرد. گلزار در زمینه 
خوانندگی هــم تجربیاتی دارد. همچنین در ســال ۹7 
مجری برنامــه تلویزیونی »برنــده باش« بــود. تا مدت ها 
گلزار گران ترین و پول ســازترین بازیگر ســینمای ایران 
بود. اکنون سریال گیسو ساخته منوچهر هادی با بازی 
محمدرضا گلزار در نوبت پخش در شبکه نمایش خانگی 

است.

رضا امیرخانی       نویسنده و منتقد ادبی
مدرک تحصیلی: مهندسی مکانیک

اهالی رمان و ادبیات حتمــا عنوان های »ارمیا«، »بیوتن«، 
»از به« ، »قیدار« و »رهش« برایشــان آشناست. رمان هایی 
با اسامی متفاوت که نوشته  یکی از رمان نویسان پرطرفدار 
چند دهه اخیر است. رضا امیرخانی ،نویسنده ای است که 
درج نامش بر هر کتابی کافی اســت تــا آن کتاب پرفروش 
شود و برای خریدش مخاطبان ادبیات صف بکشند. این 
رمان نویس هــم در کنار فعالیت نویســندگی اش، مدرک 
مهندسی مکانیک از یکی از مهم ترین دانشگاه های کشور 
یعنی صنعتــی شــریف دارد. او در دهه ســوم زندگی اش 
مدرک خلبانی هم گرفته و در زمینه پروژه های مهندسی 
فعالیت داشته است ،اما عالقه اش به ادبیات باعث شده که 

رمان بنویسد و کتاب هایش حسابی پرفروش شوند.

عادل فردوسی پور     گزارشگر و تهیه کننده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

دانشــجوی متولــد یزد دانشــگاه 
این کــه  بــا  صنعتی شــریف 
بســیار  بچــه  اول  همــان  از 
درس خوانی بوده اما تحصیل 
باعــث  مهندســی  رشــته  در 
نشده هیچ وقت عالقه خودش به 
فوتبال را کنار بگذارد. او در دو دانشگاه 
صنعتی شریف و تهران تحصیل کرده و مدرک مهندسی 
صنایع دارد اما شــهرت خودش را به دلیل فوتبال و اجرا 
و گزارشــگری در این رشــته کسب کرده اســت. عادل با 
برنامــه پربیننده نود و گزارشــگری فوتبــال در تلویزیون 
، به اهالی فوتبــال معرفی شــد و جایگاه ویــژه ای را بین 
فوتبالی ها به خود اختصــاص داد. او هم اکنون با برنامه 
فوتبال 120 در شــبکه ورزش همــکاری دارد و تدریس 
در دانشگاه و مترجمی را هم در کنار سایر فعالیت هایش 

انجام می دهد.

سام نوری       بازیگر
مدرک تحصیلی: مهندسی برق

بیشــتر ما این بازیگــر را با نقش »دکتر شــمس« در ســریال 
مرد دوهزارچهــره مهــران مدیری کــه البته اولیــن تجربه 

بازیگــری اش در مقابــل دوربیــن 
هم بود، به خاطــر داریم. مردی 
که عالوه بــر تحصیل در رشــته 
مهندســی برق، در 12 سالگی 
به منظور تکمیل تحصیالت خود 
رهسپار قاره سبز می شــود و در مدت 
حضورش در کشورهای این قاره، در رشته مدیریت بین الملل 
با تمرکز بر اصول مذاکره، مهندسی برق و رشته بازاریابی هم 
تحصیل می کند. خوب اســت بدانید در پی سفر به خارج از 
کشور و در کنار دستاوردهای تحصیالتی  و دانشگاهی  اش 
موفق به فراگیری و تسلط بر چهار زبان انگلیسی، فرانسه، 

آلمانی و ایتالیایی می شود.

حسام الدین سراج      خواننده
مدرک تحصیلی: مهندسی معماری

از هنرمنــدان عالــم موســیقی کــه 
تحصیــالت دانشــگاهی اش را 
در رشــته مهندســی پیگیری 
کرده، خواننده و نغمه ســرای 
معروف کشورمان، حسام الدین 
ســراج اســت. وی دانش آموخته 
کارشناسی ارشــد معماری از دانشگاه 
شهید بهشــتی تهران اســت، اما از آن جا که در خانواده ای 
مأنوس با موسیقی بزرگ شــده ،از 13 سالگی و با حمایت 
پدر قدم به عرصه موسیقی می گذارد و تاکنون آثار فراوانی 
را در قالب آلبوم هــای مختلف به هــواداران هنر اول تقدیم 

کرده است. 

الله صدیق       ورزشکار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی محصول

او ســابقه قهرمانی در چندیــن دوره 
رقابت هــای اتومبیلرانــی رالــی 
بانوان و سوارکاری بانوان ایران 
را در کارنامه دارد. الله صدیق، 
نخستین زن در تاریخ کشورمان 
اســت کــه در یکــی از رشــته های 
ورزشی)اتومبیلرانی( به رقابت با مردان 
پرداخته است. وی همچنین به عنوان مسئول آموزش بخش 
بانوان فدراسیون اتومبیلرانی ایران، فعالیت داشته است. 
صدیق درباره عالقه شدیدش به خودرو گفته: »به دلیل انرژی 
فــراوان دوران کودکی ام، ورزش را به صورت کلی دوســت 
داشتم  اما رانندگی چیز دیگری بود. کوچک که بودم ،عالقه 
به خــودرو و رانندگی در من شــکل و شــدت گرفت هرچند 

ریزنقش بودم و پایم به درستی به پدال ها نمی رسید.«
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مرزهایی هستند که به آن ها کمک می کند دنیایی 1 حد ومرز تعیین کنید |   کودکان، مشــتاِق حد و 
را که اغلب باعث سردرگمی شان می شود، درک و مدیریت 
کنند. حدود و مرزهایی را تعیین کنیــد که در آن محدوده 
فرزندتــان بتواند با خیــال راحــت به کشــف عالیق خود 

بپردازد، با این کار عشق خود را به او نشان می دهید.
نوپای شــما در زندگی این اســت که بــه موجودی 2 به کودک مســئولیت بدهید |   مأموریت فرزند 

مســتقل تبدیل شــود. پس زمانی که از لحاظ رشــدی به 
مرحله ای رسید که توانست اسباب بازی هایش را سر جای 
خود قرار دهد، بشــقابش را از روی میز غذا بردارد و ببرد و 
خودش لباس بپوشد، بگذارید این کارها را خودش انجام 
دهد. سپردن مسئولیت به بچه ها برای عزت نفس  آن ها )و 

سالمت روانی شما( الزم است.
کند |   فرصت یافتِن راه حل را به صورت انفرادی به 3 اجازه دهید گاهی خودش مشکالتش را حل 

فرزندتان بدهید. زمانی که ناکامی کوچک کودک تان 
را با عشق تصدیق می کنید، بدون این که بالفاصله وارد 
عمل شــوید تــا نجاتش بدهید، بــه او سرســخت بودن و 

اتکای به خود را می آموزید.
تعــداد زیادی قاعــده و قانون را هضــم کنند و در 4 از نصیحــت بپرهیزید |   کــودکان نمی توانند 
مواجهــه بــا قوانیــن بی شــمار، بی عالقــه و بی توجــه 
می شــوند. بحث درباره  مســائل پیِش پاافتــاده ای مثل 
انتخاب لباس  یا حرف  بــدی را که در موقعیت خاصی از 
دهان شان بیرون آمده است ، فراموش کنید. تمرکز خود 
را بر قانون هــای واقعا مهمــی مثل ممنوعیــت برخورد 
فیزیکی بــا دیگران، گفتــار گســتاخانه یــا دروغ گفتن 

بگذارید.
آن هــا انتخاب کننده نوع بــازی باشــند و درباره  5 انتخاب بازی به سلیقه کودک باشد |   بگذارید 
قوانین وسواس به خرج ندهید، شما هم با جریان پیش 

بروید و لذت ببرید، این معنای بازی است.

بچه های کوچک عاشــِق گــوش دادن بــه صدای 6 بــرای فرزندتــان از نــوزادی کتــاب بخوانید |   
والدیــن خــود هســتند. وقتــی او را در آغــوش  گرفته اید، 
خواندن کتاب ، تجربه  پیونددهنده ای را شکل می دهد و او 

را برای یک  عمر کتاب خواندن تربیت می کند.
کودکان با نگاه کردن به رفتار شــما می آموزند که 7 الگویی شایسته  برای فرزندان تان باشید

چگونه رفتار کنند. این که الگوی رفتار مناسب، محترمانه و 
خوب باشید ،خیلی بهتر جواب می دهد تا این که بخواهید 

آن ها را با حرف های تان تربیت کنید.
همسرتان را در آغوش بگیرید و با الفاظ محبت آمیز 8 در مقابل فرزند به شوهرتان محبت کنید

یکدیگر را صدا کنید. ازدواج شــما یگانه الگوی فرزندتان 
برای درک چگونگی یک رابطه  عمیِق احساســی اســت؛ 
این که چنین رابطه ای چگونه باید باشد، چه احساسی در آن 
جریان دارد و چه معنایی می دهد. پس این وظیفه شماست 

که استانداردی عالی در ذهن کودک تان خلق کنید.

بانوان

8 راهکار برای افزایش اعتمادبه نفس کودکان

به عنوان یک مادر برای داشــتن رابطه  بهتر با کودک خود، ایجاد شادی بیشتر در زندگی و مهم تر از همه این که 
بتوانید او را برای موفقیت های آینده در زندگی آماده کنید ،باید بدانید چگونه با او رفتار کنید، چه چیزهایی را بگویید 

یا چه کارهایی را انجام دهید. در ادامه مطلب به8راهکار برای افزایش اعتمادبه نفس کودکان اشاره خواهد شد.

 parents :منبع مارال مرادی |    روزنامه نگار   

داده تصویری

مخاطــب گرامــی، فــوت پــدر و 
مادر عزیزتان را به شــما تســلیت 
تنهایــی،  احســاس  می گویــم. 
اولیــن  اســت.  اذیت کننــده 
موضوعــی کــه در پیامک تــان مطــرح کرده اید، از 
دســت دادن پدر و مادرتان اســت و درک می کنم 
که از دست دادن پدر و مادر سخت است. احساس 
تنهایی و افسردگی شــما بعد از فوت آنان ایجاد یا 
بیشــتر شــده که کامال طبیعی اســت. توجه کنید 
احساســات شــما مانند حلقه هــای زنجیــر به هم 
متصــل اســت و در پی هــم می آیــد. همان طور که 
گفتید احساس تنهایی، افسردگی و ترسی که در 

شــما ایجاد شــده، باعث شــده اعتماد به نفس تان 
هم پایین بیاید. در ادامه توصیه هایی به شما دارم.

 توانمندی های تان را قوی تر کنید

هم اکنون نیاز دارید روی توانمندی های خود کار و 
آن ها را قوی کنید. توانمندی های شما به افزایش 
اعتمادبه نفس تان کمک می کند. نیاز اســت برای 
کم شــدن ترس های تــان با آن هــا مواجه شــوید و 
آن ها را به تدریج برطــرف کنید. انجــام این کارها 
به مرور احساس شــما را بهتر می کند. درباره خلق 
افســرده تان باید ارزیابــی عمیق تری انجام شــود. 
شــاید نیاز باشــد مدتــی از دارو اســتفاده و در کنار 
آن مشــاوره های روان شــناختی دریافــت کنیــد تا 
خلق تان بهتر شود. برای کم شدن احساس تنهایی 
به این فکــر کنید که چه کارهایــی می توانید انجام 
دهید. به طور مثال این که مشغول به کار هستید، 
خیلی کمک کننده است ولی به نظر کافی نمی رسد 
و نیاز اســت کارهای بیشــتری انجام دهید که باید 
با توجــه بــه عالقه مندی هایتان باشــد. بــا توجه به 
مسائلی که مطرح کردید، بهتر است از یک مشاور به 
صورت حضوری کمک بگیرید. برای شما مخاطب 

گرامی آرزوی موفقیت دارم.

بعد از فوت والدینم ترسو شدم

چند وقت پیش پدر و مــادرم را از 
دست دادم. االن خیلی تنها شدم و 
احساس می کنم که هم افسرده شدم 
و هم اعتمادبه نفسم پایین آمده است. دختری 31 
ساله ام و شاغل. احساس می کنم که به تازگی، 

ترسو هم شده ام. چه کنم؟

احترام اسماعیل زاده |    روان شناس عمومی

مشاوره 
فردی

سلربییت های 
مهندس
رشیدپور، گلزار، دایی، امیرخانی، سراج و ... دانش آموخته رشته های مهندسی هستند اما در بازیگری، 

خوانندگی، نویسندگی و ... به شهرت رسیدند

تحصیل در رشته های مهندسی و پزشکی از دغدغه های مهم والدین 
است که سبب می شود افراد بسیاری فارغ از عالیق شان به این رشته ها 
گرایش پیدا کنند. به همین دلیل است که بسیاری از دانش آموختگان در 
رشته های مختلف مهندسی، در حرفه هایی مشغول به کار می شوند که 
با رشته تحصیلی شان مرتبط نیست. به مناسبت پنجم اسفند ،روز ملی مهندس، نگاهی 
به زندگی چند هنرمند، نویسنده و ورزشکار انداخته ایم که تحصیالت مهندسی دارند اما 
در عرصه دیگری به شهرت و موفقیت رسیده اند.موفقیتی که نشان می دهد گاهی مسیر 
زندگی و تحصیالت یکی نیست و شاید مهندسی زمینه موفقیت برای موضوعات دیگر باشد.

محوری
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قاب خاطره 

ریشه ضرب المثل

سالمت 

  معرفی چند ابزارک کاربردی
 برای سالمندان

   قرار دادن وسایل در جاهای عجیب | اگر وســیله های یک نفر در 
جاهای عجیب و غریبی گذاشته می شود و در نتیجه پیدا کردن آن زحمت 
زیادی ایجاد می کند یا اگر فرد وســایل خود را پیــدا نمی کند و همزمان 
بدون داشــتن هیچ شــواهدی به اطرافیان خود ســوءظن پیدا می کند، 

موضوع باید جدی گرفته شود.
  گم شــدن در اماکن آشــنا | اگــر فرد بــه تازگــی در محله خــود که 
سال هاست در آن زندگی می کند، گم می شــود یا مسیری را که کامال با 

آن آشناست، نمی تواند پیدا کند، بهتر است موضوع جدی گرفته شود.
  گیج شدن وســط مکالمات | برای همه  ما ممکن اســت پیش بیاید 
که وســط صحبت یادمان برود که می خواســتیم چه چیزی بگوییم و این 
طبیعی اســت. اما اگر دفعــات موضوع زیاد باشــد و باعث شــود کیفیت 
مکالمه فرد با اطرافیان به طور محســوس کاهش پیدا کند، موضوع باید 

بررسی شود.
 فراموش کــردن زمان | فرامــوش کــردن هرازگاهی این کــه امروز 
چندشنبه است، طبیعی است اما اگر فرد فصل سال را فراموش می کند، 
برخی روزها  و ساعت ها را به درستی به یاد نمی آورد یا با وجود استفاده از 
زنگ هشدار برای یادآوری قرارها، آن ها را فراموش می کند، الزم است 

موضوع بررسی شود.
  فراموشــی موضوعــات مهــم | فراموش کردن اســم نوه همســایه 
موضوع نگران کننده ای نیست اما اگر فرد فراموش می کند که قسط های 
بانکی اش را بدهد یا داروهایش را بخورد، موضوع قابل تامل اســت. در 
کنار آن اگر فرد به خاطر فراموشی کارهایی که قبال راحت انجام می داده 
برایش دشــوار شــود، مثال فراموش کند غذایی که بارهــا پخته را چطور 
آماده می کرده و مواردی از این دست، الزم است موضوع بررسی شود.

عکسی از 
روزهای برفی زمستان در آمریکا که توجه کاربران 

شبکه های اجتماعی را جلب کرده است. پشتکار و سرزندگی این بانوی 
سالمند که مشغول پارو کردن برف مقابل خانه اش است، درسی است 

برای جوانان تا به خود بیایند و دست از خمودگی و تنبلی بردارند.

درصد سالمندان دیابت دارند که بنا به گفته رئیس 
اداره سالمندان وزارت بهداشت، زنان شهری بیشتر 
با آن درگیر هستند. مهم ترین عوامل پیشگیری از 
دیابت عبارتند از انتخاب سبک زندگی مناسب، رژیم 
غذایی درست، داشتن فعالیت بدنی و خواب کافی، 

کنترل تنش و استرس های روزمره.

8 تا ۱۵ نامبرگرافی

در قدیم کــه با دســت غــذا می خوردند، رســم بود پیــش از غذا 
دســت ها را با آفتابه و لگن می شســتند. در مهمانی هــا آفتابه و 

لگن را سر سفره پیش مهمان ها می بردند. لگن را زیر دست 
هر یــک می گرفتند و با آفتابــه آب می ریختند تا مهمان ها 
دست ها را بشــویند. چون آفتابه و لگن از تجمالت سفره 

بود بنابراین بعضی ها سعی می کردند سر سفره چند دست 
آفتابه و لگن بیاورند، در این صورت انتظار مهمان ها این بود 

که با این وضع حتما غذا بسیار مفصل است. 
اما گاهــی پیــش می آمــد کــه این طــور نبــود و تشــریفات 
ســفره بیشــتر همین آفتابــه و لگن بــود و خبــری از غذای 
درســت و حســابی نبود. در چنین مواردی بود که این 
مثــل »آفتابه لگن هفت دســت، شــام و ناهــار هیچی« 

استفاده می شد.

فناوری 

  عوامل لرزش دست را بشناسیم
بدیهی است برای یافتن دلیل اصلی لرزش دست، باید به پزشک مراجعه کرد ولی موارد زیر عوامل شایع این عارضه هستند
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وقتی بدن تان با شما حرف می  زند
الههتوانا|روزنامهنگار
بدن  مــان معموال به 
شــیوه  های مختلــف 
بــا مــا حــرف می  زند 
تــا مــا را از وضعیــت 
ســامتی  مان باخبــر 
درد،  تــب،  کنــد؛ 
گرفتگــی، کوفتگــی و 
گاهــی هم ســروصدا. 
امروز می  خواهیم به 
صدای فک گوش 
کنیــم تــا ببینیم 
چــه می  خواهد 

بهمان بگوید.

  کلیک فک 
 گاهی از فک مان، صدایی شبیه کلیک می  شنویم. این صدا دالیل مختلفی 
دارد؛  التهاب در ماهیچه  های اطراف مفصل فک، زیادی بازکردن دهان 
)مثال موقع غذاخوردن(، آرتروز یا حتی آســیب  های قدیمــی. فک ما، در 
طول روز و سالیان مرتب درحال کار است؛ حرف زدن، خمیازه کشیدن و 
جویدن و خب طبیعی است که به  مرور زمان دچار فرسایش بشود. استرس 
می  تواند وضع را بدتر کند به  ویژه اگر شب  ها دندان  قروچه هم داشته  باشید. 
حتی بدون اســترس هم ممکن اســت درنتیجــه مصرف بعضــی داروها، 

دندان قروچه کنید. 
  کی صدای فک را جدی بگیریم؟

اگر صدای فک با درد یا قفل شدگی همراه اســت، حتما به دندان پزشک 
مراجعه کنید. پزشک ممکن است نوعی محافظ دهان برای تان تجویز کند 
که جلوی دندان  قروچه شبانگاهی را بگیرد؛ شاید هم تشخیص بدهد که به 
aarp.org :داروی ضدالتهاب احتیاج دارید.        منبع

دنیــای فناوری بــه دنبال ســاده تر کــردن ســبک زندگی افراد اســت. 
بخــش مهمــی از افــراد جامعه ســالمندان هســتند که بنــا بــه نیازها و 
توانایی هایشــان، مورد توجه ویــژه شــرکت های تولیدکننده گجت ها 
)ابزارهای کاربــردی( قرار می گیرند. به مرور در ســتون فناوری صفحه 

60+ این ابزارک ها را به شما معرفی خواهیم کرد.

  دربازکن خودکار
بازکــردن در بطری هــا بــرای جوانان هم 
گاهــی ســخت می شــود، چــه برســد بــه 
سالمندان. این وســیله خودکار می تواند 
در انــواع بطری هــا، حتــی قوطی هــای 
قرص را که قفل کــودک دارند، به صورت 
الکترونیکــی و بــا باتــری، بــدون نیــاز به 

فشاردادن کاربر باز کند.

  محافظ شعله اجاق گاز
گاهــی افــراد هنــگام آشــپزی فرامــوش 
می کنند زیر ظرف پخت غــذا،  روی اجاق 
گاز روشــن اســت که همین مــورد ممکن 
اســت باعث ایجاد آتش سوزی شــود. این 
ابزار کــه روی اجاق گاز نصب می شــود به 
محض باال رفتن درجه حرارت، شعله اجاق 

گاز را خاموش می کند.

  قاب دکمه
لرزش دست یا خشک شدن مفاصل باعث 
می شود شــخص نتواند کارهای ظریف را 
انجام دهد. یکی از این کارها بستن دکمه 
لباس است. با این ابزارک ســاده که شما 
هم می توانید آن را بسازید، افراد می توانند 

خیلی راحت دکمه های خود را ببندند.

  گیره زیپ
عــالوه بــر دکمه هــا، زیپ ها هم چالشــی 
اســت بــرای افــرادی کــه نمی تواننــد بــا 
انگشتان شان کارها را دقیق انجام دهند. 
با این وســیله که به راحتــی در خانه قابل 
درست کردن است )تشــکیل شده از یک 
گیره بــزرگ و بندی که به انتهایش بســته 
شــده( می توانید هر زیــپ کوچک و حتی 

مخفی را باز و بسته کنید.

آفتابه لگن هفت دست 
شام و ناهار هیچی

شیوارضائی|روزنامهنگار

در بــروز فراموشــی عوامــل متعــددی موثرنــد؛ از 
اســترس تا خــواب ناکافــی و البته مصــرف برخی 
داروها. در کنار این عوامــل البته بحث زوال عقل و 
آلزایمر هــم مطــرح اســت. تشــخیص دادن دلیل 

فراموشکاری، کاری تخصصی است و بر این اساس 
توصیه می شــود اگر موارد فراموشی افزایش پیدا 
کرد، فرد حتما با پزشک مشورت کند. اما جدای از 
تعداد موارد، چند معیار دیگر هم وجود دارد که به 
ما می گوید بهتر اســت فرد در این باره ســریع تر با 

پزشک صحبت کند.

روان شناسی 

افت قند خوناسترس و کمبود خواب

 مصرف زیاد کافئین 
پرکاری تیروئید)چای و قهوه(

اختالل کارکرد کبدسیگار کشیدن

کمبود ویتامین  B12عوارض دارویی

چه زمانی باید فراموشی را جدی گرفت؟
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ساعی: من هم با پی سی ال پاره 
در المپيک پکن طالیی شدم

نبرد جذاب توخل و سيمئونه 
در مادرید

 ادامه مرحله �� هشتم نها�� ليگ قهرمانان  گال�ه مد�رفن� تيم   ها� مل�

خوش شانسی فکرى
راز ابقا� سرمرب� استقالل بعد از جلسه هيئت رئيسه
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استقالل ارزشمندترین تیم 
ایران از نگاه ترانسفرمارکت

رد پیشنهاد معاوضه کیانى و 
ریگى از سوى استقالل
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 با توجه به عمل�رد نه چندان خوب استقالل در 
نيم فصل اول، هفته گذشته بحث اخراج محمود 
ف�ر- به صورت جد- مطرح شد و آنقدر ا/ن بحث جد- بود 
<ه حت= اعضا- هيئت مد/ره باشگاه هم حاضر نبودند اخبار 
پيرامون باشــگاه و انتخاب ســرمرب= جد/ــد را ت�ذ/ب <نند. 
بعــد از انتشــار ا/ــن اخبــار جلســه هيئت مد/ره اســتقالل به 
صورت آنال/ن برگزار شــد <ه محور/ت آن انتخاب جانشــين 
محمود ف�ر- بود. از اميــر قلعه نو/= و ال�س نور- به عنوان 
گز/نه هــا- ســرمربيگر- اســتقالل نــام بــرده م= شــد <ه با 
اضافه شــدن فرهاد مجيــد- تعداد نامزدها- ســرمربيگر- 
ا/ــن تيم به ٣ نفر رســيد اما به /O باره همه چيــز تغيير <رد و 
مســئوالن باشگاه استقالل اعالم <ردند <ه محمود ف�ر- به 
<ارش ادامه خواهد داد. حاال خراســان ورزش= اطالعات= به 
دســت آورده <ه نشــان م= دهد ف�ــر- با خوش شانســ= در 
پست خود ابقا شده است. ماجرا از ا/ن قرار است <ه پيشنهاد 
بــاال- ال�ــس نــور-، ش�ســت ســنگين قلعه نو/ــ= در هفته 
پا/ان= نيم فصل به پرسپوليس و برنامه ها- پرهز/نه مجيد- 
برا- نقل وانتقاالت باعث شــده تا مســئوالن استقالل قيد ٣ 
گز/نه اصل= خود را بزننــد و تصميم بگيرند <ه نيم فصل دوم 

را هم با ف�ر- آغاز <نند!

راز ابقا� سرمرب� استقالل بعد از جلسه هيئت رئيسه

خوش شانسی فکرى
آمار عجيب ليگ بيستم؛ دوبرابر تيم ها گلر داشتيم!

/�= از موضوعات= <ه در ليگ بيســتم <امال به چشــم آمد، تغييرات محســوس درون 
دروازه تيم ها بود. اشــتباهات پرتعداد گلرها در تر<يب تيم ها- مختلZ ســبب شد تا 
ســرمربيان تيم ها در جر/ان ١٥ باز- نيم فصل اول تغييراتــ= را درون چارچوب خود 
ا/جاد <نند و محصول ا/ن تغييرات باز- <ردن ٣٣ دروازه بان در تر<يب ١٦ تيم ليگ 
برتــر- بود! ن�ته قابــل توجه ا/ن <ه در نيم فصــل اول رقابت ها ٢٤٢ بــار توپ از خط 
دروازه ها عبور <رده <ه به طور ميانگين سهم هر دروازه بان ٢٣ گل بود؛ آمار- <ه اصال 
برا- وضعيت دروازه بان= در ا/ران قابل قبول نيست. در بين ١٦ تيم ليگ برتر- فقط 
٢ تيم بودند <ه در مجموع ١٥ مسابقه دست به دروازه بان خود نزدند. محمدحسين 
ا<برمناد- و پيام نيازمند، ٢ دروازه بان= بودند <ه در تر<يب سا/پا و سپاهان در هر ١٥ 

مسابقه به ميدان رفتند و ١٣٥٠ دقيقه باز- <ردند. 

عنایتی جدید زوج دیاباته شد
تمر/ن دوشــنبه استقالل برا- آمادگ= جهت د/دار مقابل مس رفسنجان برگزار شد. 
باز/�نان در ا/ن جلسه تمر/ن= در قالب ٢ تيم زرد و آب= به مصاف هم رفتند. باز/�نان 
پيش از شــروع باز-، از ســاعت ١١:٣٠ به گرم <ردن بدن ها- خود پرداختند. پيش 
از شــروع باز- درون تيم=، باز/�نان تولد فرشيد اسماعيل= را به او تبر/O گفتند. اما 
ن�ته جالب تمر/ن د/روز استقالل= ها، حضور معين عنا/ت=، فرزند رضا عنا/ت=، مهاجم 
سابق اســتقالل و سرمرب= تيم هوادار در تمر/ن آب= پوشان بود <ه او در قالب تيم زرد 
<نار شــيخ د/اباته زوج خط حمله ا/ن تيم را تش�يل داد. عنا/ت= <ه متولد خرداد ٨٠ 
اســت، فوتبال حرفه ا- را از تيم نوجوانان پد/ده مشــهد آغاز <رد و سپس به نوجوانان 
اســتقالل آمد و ســال گذشته نيز در جوانان اســتقالل باز- <رد. او د/روز ا/ن فرصت 
بزرگ را به دست آورد تا <نار باز/�نان اصل= استقالل و شيخ د/اباته، مهاجم باتجربه 
ا/ن تيم باز- <ند. با/د د/د نظر محمود ف�ر- درخصوص عنا/ت= جوان چه خواهد بود 

و آ/ا قصد اضافه <ردن او به تيم اصل= را دارد /ا خير.

جذب مغانلو همچنان در دستور کار پرسپولیسجذب مغانلو همچنان در دستور کار پرسپولیس
�حي� به دنبال مهاجم در بازار زمستان� 
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تيرانداز مشهدى در کاپ آسيا

از  ســال   ٧ «هر چنــد  گفــت:  مشــهد�  مل� پــوش  تيرانــداز 
تيرو�مان دور بودم، اما تالشم بر ا'ن است �ه دوباره در �اپ 
آســيا تا'لند بهتر'ن عمل2رد را داشته باشــم.» و'دا حليميان 
دربــاره حضــور خــود در رقابت هــا� �اپ آســيا� تا'لنــد در 
ارد'بهشــت ســال آ'نده، افزود: «حضور در ا'ن مسابقات بعد 
از ٧ ســال دور� از تيرو�مان برا� مــن اهميت ز'اد� دارد، 
هر چنــد به دليــل �رونــا و �مبود مســابقات شــرا'ط ا'ده آل 
نيســت و در تا'لنــد برابــر حر'فان آســيا'� رقابت ســخت� را 
خواهيم داشــت، اما برا� �سب بهتر'ن نتيجه تالش خواهم 
�رد.» و� درباره ســطح رقابت ها� ليگ برتــر تيرو�مان نيز 
اظهار �رد: « ليگ امســال به دليل شــرا'ط �رونــا متفاوت از 
ســال ها� قبل برگزار شــد، اما ليگ پو'ا و منظــم بود و باعث 
شــد تا �مانــداران پس از 'L ســال دوباره در شــرا'ط رقابت 
قــرار بگيرند و از نظــر آمادگ� بدن� و ر�ــورد� خود را مورد 

ارز'اب� قرار دهند.»

سنگربان شهرخودرو: شرایط خوبی نداریم!
دروازه  بان تيم فوتبال شهرخودرو خراسان ، گفت: «متاسفانه 
تيــم ما شــرا'ط خوب� نــدارد و از شــهردار و اســتاندار انتظار 
�نند.» ميالد فراهان� با اشــاره به وضعيت  Lم�دار'م به ما 
فعلــ� شــهر خودرو و مشــ2الت� �ه ا'ــن تيم را تا حــدود� با 
بحــران مواجه �رده ، افزود: «متاســفانه شــرا'ط تيم ما خوب 
نيســت و در سال ها� گذشــته هم شــاهد بود'م �ه تيم ها� 
مشــهد� از جملــه ســياه جامگان و پد'ــده با مشــ2ل مواجه 
شــدند. شــهر خودرو تنها نما'نده مشــهد در ســطح حرفه ا� 
ورزش اســت و انتظار دار'م به ا'ن تيم �مL شود. از شهردار 
�نند. مسئوالن مشهد�  Lم�و استاندار انتظار دار'م به تيم 
نبا'ــد ا'ن تيــم را تنها بگذارند و حيV اســت �ه اتفاقات بد� 
برا� شــهرخودرو رخ دهد.» فراهان� درخصوص قرار گرفتن 
�ــرد:  خاطرنشــان  جــدول ،  دوازدهــم  رده  در  شــهر خودرو 
«انتظــار همه ما ا'ن بود �ه در جا'گاه بهتر� قرار بگير'م ، اما 
با مش2الت� �ه وجود داشت ، عمل2رد بد� نداشتيم. توقع� 
�ه از خودمان دار'م ز'اد اســت، ول� مســئله مهم ا'ن اســت 
�ه مشــ2الت هم برطرف شــود. همه تيم ها بــا جذب باز'2ن 
در حال قو�  تر شــدن هســتند و ا'ن در حال� اســت �ه تيم ما 
باز'2ن از دســت م� دهد. اميدوارم بــه زود� اتفاقات خوب� 
بــرا� شــهر خودرو رخ دهــد و مســئوالن هــم از تيــم حما'ت 

�نند.»

ملی پوشان بسکتبال ناشنوایان در مشهد
مل� پوشــان بســ2تبال ناشــنوا'ان برا� حضور در مســابقات 
انتخاب� المپيL در مشهد اردو زدند. سومين اردو� ارز'اب� 
و انتخاب� تيم مل� بســ2تبال ناشــنوا'ان از 'L شنبه گذشته 
در مشــهد آغاز شده  �ه ١٥ بس2تباليست ناشنوا در مجموعه 
ورزشــ� امــام رضــا (ع) تربيت بدنــ� آســتان قدس رضو� به 
تمر'ن م� پردازند. مســابقات انتخاب� المپيL ناشنوا'ان در 
رشته بســ2تبال ، ســال آ'نده برگزار خواهد شد و فدراسيون 
ناشــنوا'ان �شــورمان بــرا� ميزبانــ� ا'ــن مســابقات اعالم 
آمادگ� �رده است. الزم به ذ�ر است  با هدف تقو'ت تعامالت 
و ارتقا� ســطح ورزش ناشــنوا'ان ، تفاهم نامــه هم2ار� هم 
بين موسســه تربيت بدن� آســتان قدس رضو� و فدراســيون 
ناشــنوا'ان در مشــهد امضا و  بر لزوم ارتقا و پيشــرفت ورزش 

ناشنوا'ان تا�يد شد. 

اســفند ماه   ١٦ اتومبيلرانــ�،  و  موتورســوار�  فدراســيون  انتخابــات 
درحالــ� برگزار م� شــود �ه '�2 از نامزدها� پرحاشــيه ا'ن انتخابات 
قرار اســت ، در مشهد جلســه  ا� با برخ� از روســا� هيئت  ها� استان� 
داشــته باشــد �ه هز'نه �ــرد آن شــائبه بر انگيز اســت و طبــق اطالعات 
در'افتــ�، قرار اســت در 'ــL هتل مجلل هــم برگزار شــود. در گزارش 
خبرگزار� تســنيم آمــده  �ه فدراســيون موتورســوار� و اتومبيلران� از 
آن دســته فدراســيون ها'� اســت �ه عالوه بر داشتن حاشــيه ها� ز'اد 
 Vــه '�2 از آن ها، اعطا� مجوزها� موتورســي2لت اســت، هنوز ت2لي�
رئيس اش مشخص نشده و قرار اســت ١٦ اسفند ماه انتخاباتش برگزار 
شود. بيش از 'L ســال است �ه  فدراسيون موتورسوار� و اتومبيلران� 
رئيــس نــدارد و ٣ سرپرســت در ا'ــن فدراســيون حضور داشــتند و ا'ن 
در حال� اســت �ه بــا توجه به مخاطبان فراوان ا'ن رشــته و اتفاقات� �ه 
درخصــوص اعطا� مجــوز واردات موتور در چند ســال اخيــر رخ داده، 
حواشــ� پيرامون فدراسيون ز'اد شده اســت. اتفاقات� �ه هنوز زوا'ا� 
آن به صورت �امل مشخص نيست  و ابهامات ز'اد� وجود دارد  و معلوم 
نيســت، چرا مراجع ذ�  صــالح و وزارت ورزش در ا'ــن خصوص موضع 
رسم�  خود را اعالم نم� �نند. در ا'ن روزها شا'عات� به گوش م� رسد 
مبن� بر ا'ن �ه '�2 از نامزدها'� �ه حضورش در ورزش با حاشيه ها� 
فراوانــ� رو به  رو بــوده، با فشــار برخــ� جر'ان  ها، باالخــره صالحيتش 
تا'يد شــده و به دنبال مهندس� عجيب در انتخابات است. دوستان ا'ن 
�اند'دا در تماس با روســا� هيئت  ها� اســتان� اعالم �رده اند �ه قرار 
اســت در روز ١٣ رجب (پنج شنبه هفتم اســفندماه) به بهانه روز پدر، در 
مشــهد جلســه ا� برگزار شــود و ا'ن نامزد انتخابات نيز بــرا� مدعو'ن 
صحبــت �ند و احتماال هم 'L هد'ه، البته فقط به مناســبت روز پدر به 

دعوت  شده ها اهدا �ند.
 شفافيت هز�نه ها� مراسم

بر اســاس ا'ن گزارش، اعالم شــده �ه بليت  رفت و برگشــت هواپيما و 
اقامــت برا� هر �دام از دعوت  شــدگان فراهم شــده اســت. در ا'ن �ه 
نامزدهــا� انتخاباتــ� به دنبــال جــذب حدا�ثــر� روســا� هيئت ها 
هستند، شــ�2 وجود ندارد، اما مش2ل از آنجا شروع م� شود �ه هيچ 
شفافيت� برا� مخارج صورت گرفته انجام نم� شود. هز'نه ا'ن مراسم 
در مشهد برعهده �يســت؟ اسپانسر شخص� �ه قرار است در آ'نده از 
ا'ن رشــته امتياز� بگيرد، 'ا قبال هز'نه اش را گرفته اســت. شــا'د هم 
ا'ن �اند'دا� خاص با هز'نه شــخص� خود ا'ــن �ار را انجام م� دهد 

�ــه با توجه به ســابقه نه چنــدان درخشــان و� در ورزش، بعيد اســت 
ا'ن طور باشــد. شــا'د هم حاتم بخشــ� ها'� �ه در چند ســال گذشته 
در اعطا� مجوزها� موتور ســنگين از ســو� برخ� هــا صورت گرفته، 
باعــث شــده تا هز'نه ا'ن مراســم تامين شــود. ا'ن ها ســواالت� اســت 
�ه با'د پاســخ به آن داده شــود. در هر صورت اميدوار'م دســتگاه ها� 
ذ� صــالح و در راس آن وزارت ورزش بــه ا'ن مســئله ورود پيدا �ند و 
در جهت شــفافيت قدم بردارند، شــفافيت� �ه الزمه هر�ار� اســت و 
اميدوار'ــم روســا� هيئت هــا و جامعه مخاطبــان ا'ن رشــته به زود� 
پاســخ ســواالت خود را در'افت �نند. الزم به ذ�ر اســت ، جواد برات، 
عز'ــزه تراز، ندا مطلب�، ماز'ار ناظمــ�  و مهران همتيان، ٥ �اند'دا� 
نها'ــ� فدراســيون موتورســوار� و اتومبيلران� هســتند �ــه با'د ١٦ 

اسفندماه با '2د'گر رقابت �نند.

خبر� از دورهم�  ندارم !
بــرا� جو'ا شــدن از جز'يات برگزار� ا'ن جلســه، خبرنگار مــا با رئيس 
هيئت موتورســوار� و اتومبيلران� خراســان رضو� تماس گرفت �ه و� 
دربــاره ا'ن موضوع گفت: «از جلســه روز پنج شــنبه روســا� هيئت ها در 
مشهد خبر خاص� ندارم و اگر قرار به برگزار� برنامه دورهم�  با روسا� 
هيئت ها بود، حتما ما  خبردار  م� شد'م، اما هنوز به من در ا'ن مورد خبر� 
نداده اند.» فرضعل� گرا'ل� در ادامه سخنانش افزود: «قبال صحبت ها'� 
شــده بود �ه اگر قرار اســت 'ــL رئيس �ارآمد برا� فدراســيون انتخاب 
شــود، قبلش 'L جلســه و 'ا دورهم�  با روسا� هيئت ها گذاشته شود تا 
از برنامه ها� �اند'دا مطلع شــو'م، اما آن برنامه  �نسل شد .» و� اضافه 
�رد: «با توجه به شــرا'ط �رونا، بعيد  م� دانم  چنين برنامه ا� در مشــهد 

برگزار شود.»     

دورهمی  یک کاندیداى پر حاشيه در مشهد
جلسه شائبه  برانگیز روساى برخى هیئت هاى موتورسوارى و اتومبیلرانى به بهانه روز پدر در مشهد برگزار  مى شود

وقتــ� از پشــت و'تر'ــن مــوزه، مدال هــا� رنگارنــگ 
قهرمانان را م� بينيم، در نگاه اول باورش ســخت است 
�ه برخ� از نام آوران ســ2وها� دست نيافتن� ورزش، 
'L عمر را صرف �ســب ا'ن عناو'ن و مدال ها� مل� و 
جهان� �رده اند و حاال آن ها را به موزه  بخشــيده اند. اما 
�م نيستند بزرگ  مردان و زنان ورزش2ار� �ه با اهدا� 
�اپ ومدال ها� قهرمان�  شــان به  موزه ورزش رضو�  
موسســه تربيت بدن� بنياد �رامت رضو�، در حقيقت 
 uنام متبر Vملت را وقــ L' ماحصــل تار'خ پر افتخــار
حضرت رضــا(ع) م� �نند تا ضمن حفــظ و ماندگار� 
آن ها، به ســاحت نوران� امــام رئوف ابــراز ارادت �رده 
باشــند.  گالر� و مــوزه ورزش رضو� بــا ز'ربنا� ٤٠٠ 
مترمربع در اسفند ماه ســال ١٣٩٧ همزمان با والدت 
حضــرت فاطمه زهرا (س) توســط توليت وقت آســتان 
قدس رضو� افتتاح و به بهره بردار� رســيد. ا'ن موزه 
شامل سه بخش افتخارات ورزش�، گالر� تصاو'ر ناب و 
ابزارها� ورزش� قد'م� است. در حال حاضر در بخش 
افتخــارات، 'ــL تخته فرش ابر'شــم 'ادبود مســابقات 
فوتبال جام جهان� ٢٠١٨ روســيه، ٦٠ مدال، ٤ �اپ 
قهرمانــ� و ٤ �مربند قهرمان� از رشــته ها� ورزشــ� 
مختلــV نگهــدار� م� شــود. از بيــن شــمار ز'ــاد� از 

وقفيات پشــت و'تر'ن ها� موزه ورزش رضو�، تنها به 
معرف� برخ� از آن ها اشاره م� شود:

 نامداران
ب� ترد'د نام جبار فعل�، در بين اســام� پرافتخارتر'ن 
بو�سورها� ا'ران به چشم م� آ'د. و� در تورنمنت ها� 
مختلV آســيا'� و جهان�، حائز �سب مدال ها� طال، 
نقــره و برنز شــده. ا'ن ورزشــ2ار ســخت �وش و موفق 

مازندران�، ١٨ مدال رنگارنگ خود را به ساحت مقدس 
امام رضا(ع) تقد'م �رده اســت. جواد رضا پور در شمار 
ت2واندو�اران صاحب عنوان تهران� است �ه با اهدا� 
 ١٣ مدال مل�، آسيا'� و جهان� در رشته ت2واندو و نيز 
�اپ قهرمانــ� خود بــه مــوزه ورزش، ارادت خود به  ٣
امام هشــتم را ابراز �رد. حســن تفتيــان، مرد پر افتخار 
دووميدان� اســت �ه ٣ مدال طال جا'زه بزرگ آســيا و 

نيز 'L مدال طال مسابقات قهرمان� داخل سالن آسيا 
خود را به ساحت مقدس امام رضا)ع(  اهدا �رد. بهداد 
ســليم� وزنه  بــردار طال'� ا'ران نيــز از بين مدال ها� 
ارزشمند خود، مدال طال� المپيL ٢٠١٢ لندن را به 
نام متبرu حضرت رضا(ع) به ا'ن موزه ورزشــ� تقد'م 
�رد.  مدال طال� رقابت ها� بس2تبال جام ملت ها� 
آســيا درســال ٢٠٠٧ تو�وشــيما� ژاپن، '2ــ� د'گر 
از مدال هــا� زر'ن ا'ن تاالر اشــيا� پر افتخار ورزشــ� 
اســت �ه توسط صمد ني2خواه بهرام�، قهرمان نامدار 
بس2تباليست �شورمان �سب و به موزه ورزش رضو� 
تقد'م شد. محمدرضا �ر'م� در زمره جانبازان انقالب 
اسالم� مشهد است �ه مدال طال� بس2تبال با و'لچر 
خود را به  ا'ن موزه اهدا �رده اســت.  داوود رسول� زاده 
با شــر�ت در مســابقات جهان� ت2واندو ٢٠٠٧مالز� 
موفق به �ســب مقــام اول تيمــ� و دوم انفراد� شــد و 
ســپس مدال طال� خود را به مــوزه ورزش تقد'م �رد. 
همچنيــن زهرا جوانمــرد بانو� �ماندار مشــهد� نيز 
مدال برنز تيم� رقابت ها� تيرو�مان پارالمپيL لندن 
را به موزه ورزش رضو� اهدا �رد. نفيســه احمد� هم 
با اهدا� مدال نقره مسابقات بانوان مسلمان در رشته 

تيرانداز�، ارادت خود به امام رضا(ع) را بيان �رد. 

گذر� بر وقفيات نام آوران ورزش &شور در موزه ورزش رضو� 

تاالر پر افتخار قهرمانان

اخبار خراسان
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 گال$ه مد$رفن� تيم   ها� مل� از دعوت نشدنش به جلسه بررس� وضعيت هاد� پور

تيم مل� ت�وانــدو� ا�ران درحال� 
از بيــن ٨ ســهميه المپيــ�، تنهــا 
موفــق بــه *ســب ٢ ســهميه در بخــش مــردان 
شــد *ــه حــاال آرميــن هاد� پــور نما�نــده وزن 
٥٨-*يلوگــرم در فاصلــه تقر�بــ� ٥ مــاه مانده 
بــه المپيــ�، دچار پارگــ� *امــل از ناحيه رباط 
صليبــ� قدامــ�(ACL)  شــده. مصدوميت� *ه 
البتــه ٥ ماه پيــش به ا�ن شــدت نبود. اســتارت 
ماجــرا از جا�� زده شــد *ه بعد از شــيوع *رونا و 
تعطيل� اردو   ها� تيــم مل�، هاد� پور در جر�ان 
تمر�نات شــخص� دچار درد در ناحيه زانو شد و 
بعد از برگشــت به اردوها به دليل تشد�د درد، از 
سو� فدراســيون پزش�� ورزشــ� مورد معا�نه 
تخصص� قــرار گرفــت. متعاقب آن *ميســيون 
پزشــ�� تشــ�يل جلســه داد. در ا�ن جلســه *ه 
د*تــر راز� و د*تر *يهان� نيــز به صورت ارتباط 
تصو�ر� حضور داشــتند، پس از بررســ� دقيق 
نــوع آســيب د�دگ� و وضعيت زانو� ورزشــ�ار، 
در نها�ــت اعــالم شــد هاد� پــور فعال نيــاز� به 
جراحــ� ندارد و فيز�وتراپــ� و تمر�ن درمان� در 
دســتور *ار قرار گرفت. بعد از آن مقرر شــد پس 
از ٦ هفته فيز�وتراپــ� و تمر�ن درمان� مجددا از 
زانو� او ام آر آ� گرفته شــده  و *ميســيون جهت 
بررســ� مجدد تشــ�يل جلســه دهد. ا�ن *ه در 
ا�ن بين دقيقا چه گذشــت، مشــخص نيست اما 
هاد� پور چند روز پيش درحال� قصد داشــت به 
تمر�نات تيمش در ليگ برتر ت�واندو بپيوندد *ه 
در جر�ــان گرم *ردن پيش از حضور در مســابقه 
دچــار پارگــ� *امل ربــاط صليب� شــد. اتفاق� 
*ه حاال در آســتانه المپي� تو*يو ا�ن ورزشــ�ار 
را بــا بحران مواجــه *رده. از �ــ� طرف فرصت� 
برا� انجام عمل جراح� نيســت و از طرف د�گر 
ســهميه   ها� المپي�ــ� ت�واندو به نــام فرد ثبت 
م� شود و در صورت نرفتن هاد� پور به رقابت ها، 
�� ســهميه به آسان� خواهد ســوخت. شا�د به 
هميــن دليل هم بــود *ه در جلســه اخير� *ه با 
حضور مســئوالن فدراســيون ت�واندو، سرمرب� 
تيــم مل�، مهــد� عل� نــژاد، نصرا... ســجاد�، 
پيمان فخر� و البته خود هاد� پور برا� بررس� 
وضعيت او تش�يل شد، درنها�ت تصميم برآن شد 
*ه به دليل به فاصله اندa تا رقابت   ها� المپي� 
و نرسيدن هاد� پور به ا�ن رقابت ها با انجام عمل 
جراح�، انجام جراحــ� رو� او مورد قبول *ادر 

فن� تيم مل� و مســئوالن فدراسيون قرار و البته 
خود هاد� پور قرار نگرفت تا او با همين شــرا�ط 
و تحــت مراقبت   ها� و�ژه بــرا� حضور در تو*يو 
آماده شود! ن�ته قابل توجه ا�ن *ه در پا�ان جلسه 
مذ*ور، صورت جلســه ا� به امضا رسيد *ه طبق 
آن *ليه عواقب ا�ن تصميم با ورزش�ار، *ادر فن� 
تيم ملــ� و فدراســيون ت�واندو خواهد بــود. اما 
آنچه مشخص است ا�ن *ه هاد� پور با�د شرا�ط 
بسيار سخت� را در المپي� تجربه *ند؛ شرا�ط� 
*ــه البته پيش تر توســط چهره ها�� چون هاد� 
ســاع� و محمــد باقر� معتمد، بهنام اســبق� و 
عليرضا نصرآزادان� تجربه شــده و جالب ا�ن *ه 
ساع� و باقر� معتمد توانستند با شرا�ط� مشابه 
هاد� پــور در المپي�   ها� پ�ن و لندن به ترتيب 
طال و نقره  بگيرند. برا� بررســ� بيشتر شرا�ط 
هاد� پــور و ا�ن *ه با ا�ــن مصدوميت او م� تواند 
در المپي� تو*يو شر*ت *ند و در زمره اميد   ها� 
*اروان ا�ران برا� *ســب مدال باشــد، با هاد� 
ساع� مد�رتيم   ها� مل� ت�واندو تماس گرفتيم. 
ســاع� *ه خودش نيز در المپيــ� ٢٠٠٨ پ�ن 
بــا پــا� مصــدوم رو� ســ�و قهرمانــ� رفــت، به 
خراســان م� گو�ــد: «آســيب د�دگ� هاد� پــور 
آسيب د�دگ� ا� نيســت *ه او نتواند باز� *ند.  
آرمين م� توانــد با انجام فيز�وتراپــ� و تمر�نات 
وزنــه در المپيــ� شــر*ت *نــد و ف�ــر نم� *نم 
مشــ�ل حاد� بــرا� او پيــش بيا�د.» ســاع� با 
�ادآور� شــرا�ط مشــابه خــود در المپي� پ�ن و 
*ســب مدال طال برا� ا�ــران م� گو�د: «من هم 
با همين شــرا�ط در المپي� پ�ن شر*ت *ردم. 
٦ ماه قبل از المپي�، پ� ســ� ال  پا�م پاره شد و 
دقيقا شرا�ط� مثل هاد� پور داشتم. فرصت هم 

نبــود *ه پا�م را عمل *نم. به همين خاطر مجبور 
شــدم با همين شــرا�ط راهــ� المپي� شــوم. با 
ا�ن حال تمر�نات بدنساز� و�ژ   ه ا� انجام دادم و 
ســع� *ردم عضالت پا� مصدومم را قو� *نم. 
 lوتراپ   ها� تيم مان و تالش مضاع�با *م� فيز
خــودم توانســتم در المپي� به مدال برســم.» او 
البتــه توصيه  ا� هم برا� موفقيت بيشــتر آرمين 
در المپيــ� تو*يو دارد: «در وهلــه اول هاد� پور 
با�د خيل� خــوب از پا� مصدومش مراقبت *ند 
و در *نار آن مراقبت   ها� و�ژه پزشــ��، درمان� 
و تمر�نــ� را داشــته باشــد. اگــر بتواند عضالت 
پا�ش را قو� نگه دارد، ان شــاا... مشــ�ل� پيش 
نم� آ�د. دقت در اجرا� توصيه     ها� پزش�ان تيم 
به هاد� پور *م� خواهد *رد تا بتواند با همين 
وضعيــت در المپي� تو*يو شــر*ت *ند.» وقت� 
از ساع� م� پرســيم *ه با توجه به صحبت ها�� 
*ه مطرح *رد، آ�ا تصميم *ادرفن� و فدراسيون 
ت�واندو بــرا� مخالفت با عمل جراحــ� و اعزام 
هاد� پــور بــه المپيــ� تصميم درســت� بــوده، 
م� گو�د: «در وهلــه اول بگو�م *ه د�گر فرصت� 
هــم برا� انجــام عمــل جراحــ� رو� هاد� پور 
نيســت. از طــرف د�گــر چــون ا�ــن مبحــث، 
�ــ� مبحــث پزشــ�� اســت، مــن نم� توانــم 
درخصــوص آن اظهارنظر *نم و تشــخيص در 
ا�ن زمينه برعهده پزشــ�ان اســت. اما آقا�ان� 
*ــه نشســتند و در ا�ن بــاره تصميــم گرفتنــد، 
قشنگ تر بود به من هم م� گفتند چون بنده به 
عنــوان مد�ر فن� تيم   ها� مل� از تشــ�يل ا�ن 
جلســه ب� خبر هســتم. ن�ته مهم د�گر ا�ن *ه 
بهتر بود �� پزش� متخصص را هم در جلسه 

شر*ت م� دادند.» 

ساعی: من هم با پی سی ال پاره در المپيک پکن طالیی شدم
دوم  هفتــه  د�دارهــا�  در ادامــه 
از مرحلــه �� هشــتم  رفــت  دور  
نها�� ليگ قهرمانان اروپا، امشب (سه شــنبه) 
از ســاعت ٢٣:٣٠ بــه وقــت تهــران، ٢ بــاز� 
تيــم  از آن هــا  برگــزار م� شــود *ــه در ��ــ� 
التز�و� ا�تاليا ميزبــان با�رن مونيخ  و در باز� 
د�گــر تيــم فوتبــال اتلتي�ومادر�د در اســپانيا 
پذ�ــرا� چلســ� خواهــد بــود. با�رن مونيــخ، 
امشــب  رقابت هــا،  قهرمانــ�  عنــوان  مدافــع 
در حالــ� ميهمــان التز�و ســت *ــه در ابتدا� 
هفتــه جار� بعــد از گذشــت بيــش از �� ماه 
دوباره طعم ش�ســت را چشيد. ا�ن ش�ست را 
تيم ا�نتراخت فران�فورت در هفته بيست و دوم 
بوندس ليــگا بــه ميهمــان باوار�ا�ــ� تحميــل 
*ــرد تــا حاشــيه امنيــت شــاگردان هانســ� 
فيليــ� در صــدر جدول بــه ٢ امتيــاز *اهش 
پيــدا *نــد. با�رن مونيــخ بــه عنوان ��ــ� از ٤ 
تيم بدون ش�ســت مرحله گروهــ� و به عنوان 
تيــم صدرنشــين گــروه نخســت رقابت هــا *ه 
رقيبــ� سرســخت همچــون اتلتي�ومادر�د به 
همــراه ســالزبورگ و لو*وموتيو مســ�و هم در 
آن حضور داشــتند، به مرحله حذف� رقابت ها 
راه پيــدا *ــرده اســت. باوار�ا��  هــا در مرحله 
گروهــ� بــا ثبــت ١٨ گل زده، قو� تر�ــن خط 
حمله رقابت ها را در اختيار داشــتند و از حيث 
تفاضــل گل هــم بهتر�ــن تيم مرحلــه گروه� 
بودنــد. با�رن مونيــخ و منچسترســيت�، تنهــا 
تيم ها� مرحلــه گروه� بودند *ــه ١٦ امتياز 
*ســب *ردند. در ســمت مقابــل التز�و هم *ه 
��� از تيم ها� بدون ش�ســت مرحله گروه� 
بود، به عنوان تيم دوم گروه F به مرحله حذف� 
راه پيــدا *ــرد، گروهــ� *ــه در آن  دورتمونــد 

صدرنشــين شــد و تيم هــا� بــروژ و زنيــت از 
صعــود بــه مرحله بعــد� بازماندنــد. برخالف 
با�رن مونيــخ، التز�ــو در آخر�ــن بــاز� اش در 
رقابت هــا� داخل� موفق شــد ميهمــان خود 
ســامپدور�ا را بــا نتيجــه �ــ�- صفر ش�ســت 
دهــد و موقتا به رده چهــارم جدول صعود *ند 
تا شــانس خود را برا� *ســب دوباره ســهميه 
ليــگ قهرمانان اروپا افزا�ش دهد. شــاگردان 
ســيمونه ا�نتزاگــ� اگرچــه در ابتــدا� فصــل 
پرفراز و نشــيب ظاهر شدند اما مدت� است *ه 
دوبــاره رو� دور *ســب نتيجه قــرار گرفته اند 
و بــه همين دليل توانســته اند فاصله شــان را با 
رقبا� صدرنشــين *اهش دهنــد. ا�ن  دومين 
حضور التز�ــو در مرحله حذف� ليگ قهرمانان 
اروپا ســت. اوليــن  حضــور ا�ــن تيــم در مرحله  
حذفــ� در فصــل ٢٠٠٠-١٩٩٩ بــود *ــه با 
قبول ش�ست مقابل والنسيا از صعود به مرحله 
بعــد� بازمانــد. تيم  ها� التز�ــو و با�رن مونيخ 

هرگز در رقابت ها� اروپا�� با ��د�گر مصاف 
نداشــته اند. در د�گــر بــاز� هفتــه دوم از دور 
رفت از مرحله �� هشتم نها�� ليگ قهرمانان 
اروپــا، در ورزشــگاه واندامتروپوليتانو� شــهر 
مادر�ــد، تيــم اتلتي�ومادر�ــد ميزبان چلســ� 
است. اتلتي�و�� *ه در ابتدا� هفته جار� در 
هفته بيست و چهارم الليگا در �� باز� خانگ� 
٢ - صفر به لوانته باخت، در نتيجه ا�ن باخت، 
شاهد *اهش حاشيه امنيتش در صدر جدول 
به ٣ امتياز شد. هرچند  مردان سيمئونه هنوز 
�ــ� باز� معوقه دارند. چلســ� هم اما در ا�ن 
هفتــه در رقابت ها� داخل� متوقl شــد و در 
هفته بيســت و پنجم ليگ برتر انگليس در خانه 
ساوتهمپتون به تساو� ��- �� بسنده *رد. 
بــا ا�ن حال ا�ن تيم نســبت بــه مرحله گروه� 
�ــ� امتياز بــزرگ دارد *ــه به لطــl تغيير در 
*ادر فنــ� ا�ن تيــم و رو� *ار آمدن �� مرب� 

با تجربه تر مانند توماس توخل است.   

 ســا�ت اســپانيا�� «تودو فيچاخس» اسپانيا 
بــا انتشــار گزارشــ� مدعــ� شــد، باشــگاه 
جان لوئيجــ�  جــذب  بــه  منچســتر�ونا�تد 
دونارومــا نزد�ــ� شــده اســت. طبــق ا�ــن 
گــزارش، باشــگاه منچســتر�ونا�تد در حــال 
حاضر در راه جــذب ا�ن دروازه بان ا�تاليا�� 
و  �وونتــوس  همچــون  رقبا�ــ�  بــه  نســبت 
با�رن مونيــخ در وضعيــت بهتر� قــرار دارد. 

نشــر�ه انگليســ� «ســان» قبال مدع� شــده 
بود، ســران باشگاه منچســتر�ونا�تد در حال 
برنامه ر�ز� برا� فــروش داو�د دخيا �ا د�ن 
هندرســون در پا�ــان فصــل جار� هســتند. 
طبــق ا�ن گزارش ��� از ا�ــن دو دروازه بان 
در تابســتان آ�نــده به طــور قطع� �ــا قرض� 
از جمــع شــياطين ســرخ جــدا خواهد شــد 
و اوله گنــار سولسشــر به دنبــال پا�ــان دادن 

رقابــت بيــن ا�ــن دو دروازه بــان اســپانيا�� 
دروازه  درون  ا�ســتادن  بــرا�  انگليســ�  و 
سرخ پوشان منچستر اســت. دخيا ٣٠ ساله 
باشــگاه  عضو�ــت  در   ٢٠١١ ســال  از  *ــه 
تحــت   ٢٠٢٣ ســال  تــا  منچســتر�ونا�تد  و 
قرارداد ا�ن باشــگاه انگليس� است، در حال 
حاضر دروازه بان شــماره �� شياطين سرخ 

به شمار م� رود.

نبرد جذاب در مادرید
 ادامه مرحله $- هشتم نها$� ليگ قهرمانان 

دوناروما پشت درهاى اولدترافورد
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حذف نام کاوه رضایی به دليل غيرورزشی 
ســا�ت lesoir بلژ�� خبر داد طبق گزارش ها� رسيده 
$ر�م بلحسين، ســرمرب! شــالروا، $اوه رضا�!، مهاجم 
ا�رانــ! را از بــاز� شــنبه گذشــته بــه دليل غيرورزشــ! 
محــروم $ــرد. ســرمرب! فرانســو�-الجزا�ر� بــه جا� 
رضا�! در باز� هفته گذشــته به ني9لســون ميدان داد. 
ا�ــن اقدام بلحســين باعــث ناراحتــ! رضا�! شــد و ا�ن 

باز�9ن ا�ران! از تصميم مرب! نااميد شد.
بيرانوند دوباره مصدوم شد

تيــم فوتبــال آنتــورپ در هفته بيســت وهفتم ليــگ برتر 
بلژ�� به مصاف سنت ترو�دن رفت $ه ا�ن باز� با نتيجه 
تســاو� بدون گل به پا�ان رسيد. عليرضا بيرانوند $ه در 
باز� قبل مصدوم شــده در ا�ن باز� آماده شــد و از ابتدا 
در تر$يب آنتورپ قرار گرفت ول! برا� بار دوم در دقيقه 

٣٥ باز� مصدوم شد و زمين را ترJ $رد.
گزینه استقالل تراکتورسوار شد

مهاجم تيم فوتبال ماشين ســاز� برا� تقو�ت خط حمله 
ترا$تور با عقد قرارداد رســم! به جمع شاگردان رسول 
خطيب! ملحق شد. پيمان بابا�! در نيم فصل نخست در 
تيم ماشين ســاز� حضور داشت و ٦ گل برا� ا�ن تيم به 
ثمر رســاند. و� سابقه حضور در تيم ســومقا�يت با$و را 
نيــز در $ارنامه اش دارد و پيش از پيوســتن به ترا$تور در 

ليست خر�د استقالل قرار داشت.
حاج صفی در تراکتور می ماند 

در شــرا�ط! $ــه شــا�عات ز�ــاد� دربــاره غيبت احســان 
حاج صفــ! به وجود آمده اما ا�ن باز�9ن در مراســم معارفه 
ســرمرب! جد�د ت! ت! ها حاضر شــد. ا�ن در حال! اســت 
$ــه در روزها� اخير به دليل صحبت ها� رحيم!، معاون 
باشــگاه $ه گفته بود حاج صف! مشــ9الت شخص! دارد، 

شا�عات ز�اد� درباره ا�ن باز�9ن ش9ل گرفته بود. 

رد پيشنهاد معاوضه کيانی و ریگی از سوى 
استقالل

اســتقالل در فصــل نقل وانتقاالت به دنبــال تقو�ت تيم 
خود اســت و �9ــ! از نام ها�! $ــه ا�ن روزها از باشــگاه 
اســتقالل شــنيده م! شــود، مهد� $يان!، هافب� تيم 
ســپاهان است. استقالل درخواســت رسم! خود برا� 
جــذب $يان! را بــه باشــگاه ســپاهان داده اما باشــگاه 
مســعود  حضــور  خواســتار  $يانــ!  قبــال  در  ســپاهان 
ر�گ! در ســپاهان شده  $ه ا�ن پيشــنهاد توسط باشگاه 
اســتقالل رد شد. اســتقالل! ها معتقدند ر�گ! فروش! 
نيســت و در قبال جذب $يان! حاضــر به پرداخت مبلغ 

رضا�ت نامه و� هستند. 

$ميته وضعيت فدراســيون فوتبال باشــگاه ترا$تور را بــه پرداخت بده! عليرضا 
منصور�ان مح9وم $رد. عليرضا منصور�ان در ابتدا� فصل پس از ٥ هفته حضور 
در تيم ترا$تور،  از سو� مد�ران ا�ن باشگاه بر$نار و سپس برا� در�افت مطالبات 
خود به $ميته وضعيت فدراسيون فوتبال ش9ا�ت $رد و خواستار در�افت $ل مبلغ 
قرارداد ٢ميليارد� خود شد. در همين زمينه $ميته وضعيت فدراسيون فوتبال 
پس از بررس! ش9ا�ت منصور�ان، باشگاه ترا$تور را در ا�ن پرونده مح9وم $رد. بر 
ا�ن اساس باشگاه تبر�ز� با�د مطالبات منصور�ان تا پا�ان فصل جار� را پرداخت 
$ند. البته ح9م صادره از ســو� $ميته وضعيت قابل تجد�دنظر اســت و باشگاه 
ترا$تور در صورت اعتراض م! تواند ا�ن پرونده را به $ميته استيناف ارجاع دهد. 

ح9م �ادشده د�روز به باشگاه ترا$تور و منصور�ان ابالغ شد.

شــهر�ار مغانلو $ه انتقالش از پي9ان به باشــگاه ســانتا$الرا� پرتغــال موفقيت آميز 
نبوده برا� حضور در باشــگاه پرسپوليس با مش9ل بزرگ! به نام رضا�ت نامه مواجه 
اســت. تا پيش از ا�ن مذا$رات پرســپوليس با ا�ن باز�9ن به ا�ن ســمت رفته بود $ه 
مغانلو خواستار ٣ميليارد تومان  برا� نيم فصل شده و همچنين باشگاه پرسپوليس 
با�د مبلغ ٦٠هزار �ورو هم بابت رضا�ت نامه به باشگاه پرتغال! م! داد. ا�ن خواسته 
مغانلو از سو� باشگاه و $ادرفن! پرسپوليس رد شد و به همين دليل به نظر م! رسيد 
$ــه د�گر ا�ن مذا$ــرات راه به جا�! نم! برد اما ظاهرا به تازگــ! مذا$رات دوطرف 
به شــ9ل د�گر� دنبال م! شود. مسئوالن پرســپوليس به ا�ن باز�9ن اعالم $ردند 
در�افت رضا�ت نامه به عهده خود مغانلو باشــد. فعال را�زن! ها در حال انجام شــدن 

است تا با �� شرا�ط ا�ده آل انتقال ا�ن باز�9ن به جمع سرخ پوشان انجام شود.

جذب مغانلو همچنان در دستور �ار �حي� و پرسپوليسمنصور�ان باشگاه ترا�تور را مح�وم �رد

ارزش ١٢ ميليون دالرى 
١۵ بازیکن آبی

استقالل ارزشمندتر�ن تيم ا�ران از نگاه ترانسفرمار�ت

ترانسفرمار$ت  معتبر  سا�ت 
$ــه در گزارشــ! به بررســ! 
عمل9رد و ارزش ٥٠ باز�9ن شاخص ليگ 
برتــر ا�ــران در ١٠ پســت پرداخــت. ا�ــن 
از  باز�9ــن   ٥ پســت   ١٠ هــر  در  ســا�ت 
تيم ها� مختلــu را ارز�اب! $رده و قيمت 
آن هــا را بــه دالر درج $ــرده اســت. ا�ــن 
گزارش ن9ته ها� جالب! دارد $ه در ادامه 
بــه آن م! پرداز�ــم. در بيــن ٥٠ باز�9ــن 
ليــگ برتــر� شــيخ د�اباته، مهاجــم اهل 
مالــ! اســتقالل بــا ارزش ٢/٠٩ميليون 
دالر باارزش تر�ــن باز�9ــن حــال حاضــر 
ليگ برتر ا�ران اســت؛ باز�9ن! $ه سابقه 
حضور در ليگ فرانســه و ســر� آ را هم در 
$ارنامــه دارد و قــرارداد ســال اولــش بــا 
باشــگاه اســتقالل ٥٥٠هــزار دالر اعالم 
شــده بود $ــه طبق توافــق قرار بــود برا� 
ســال دوم ٢٠درصد بــه آن اضافه شــود. 
آپشــن ها�! هــم  قــرارداد د�اباتــه  البتــه 
داشــت $ــه بــا احتســاب آن هــا قــرارداد 
از  بيــش  بــه  اســتقالل  تيــم  ببرســياه 
٨٠٠هــزار دالر رســيد و بخــش عمده آن 
هم مربوط به $ســب عنــوان آقا� گل! در 
فصل گذشــته بود. اما در رده دوم تا ششم 

باارزش تر�ــن باز�9نــان ليگ برتــر ا�ران، 
�ــ�  باز�9ــن اســتقالل و  نــام ٢  دوبــاره 
باز�9ــن خارجــ! د�ــده م! شــود. مهد� 
قا�د� با ١/٧٦، احمد نورالله!، باز�9ن 
احســان  و   ١/٥٤ ارزش  بــا  پرســپوليس 
باز�9نــان  ترابــ!،  مهــد�  و  حاج صفــ! 
ترا$تور و پرســپوليس مشــتر$ا بــا ارزش 
د�گــر  مطهــر�،  اميرارســالن   ،١/٢١
مهاجــم تيم اســتقالل بــا ارزش ١/١٠ و 
آ�اندا پاتوســ!، باز�9ــن آفر�قا�! فوالد با 
ششــم  تــا  دوم  رده  در   ١/٠٥ ارزش 
ارزشــمندتر�ن باز�9نــان ليــگ برتــر قرار 

دارند. 
  

ن9ته د�گر گزارش ترانســفرمار$ت حضور 
 ٥٠ بيــن  در  اســتقالل  از  باز�9ــن   ١٥
باز�9ن ارزشمند ليگ برتر ا�ران است. در 
گزارش ا�ن ســا�ت، شيخ د�اباته، قا�د�، 
مطهــر�، مظاهــر�، مــراد�، موســو�، 
ر�گــ!، غفور�، اســماعيل!، شــجاعيان، 
و  مرادمنــد  نــادر�،  غالمــ!،  دانشــگر، 
مهد� پور ١٥ باز�9ن اســتقالل هســتند 
$ــه ارزش ٣ نفــر از آن هــا �عنــ! د�اباتــه، 
قا�د� و مطهر� بيش از �� ميليون دالر 

اســت و جمعا ٤/٩٥ميليــون دالر ارزش 
دارند. پس از استقالل بيشتر�ن باز�9نان 
در  پرســپوليس  را  برتــر  ليــگ  ارزشــمند 
اختيــار دارد. ١١ باز�9ــن ســرخ پوش در 
گزارش ترانســفرمار$ت عبارتند از حامد 
لــ�، $نعانــ! زادگان، آقا�ــ!، انصــار�، 
پهلــوان،  عبــد�،  ســرل�،  $امياب! نيــا، 
نوراللهــ!، نعمتــ! و ترابــ!. در بيــن ا�ن 
١١ نفــر نيز تنها ارزش تراب! $ه به تازگ! 
از العربــ! قطــر بــه پرســپوليس پيوســته 
١/٢١ميليون دالر درج شــده $ــه با رقم 
مل! پــوش  باز�9ــن  حاج صفــ!،  احســان 
ترا$تــور برابر اســت. بــه عبارتــ! بيش از 
نيم! از ارزشمندتر�ن باز�9نان ليگ برتر 
ا�ران در ٢ باشگاه پرسپوليس و استقالل 
توپ م! زنند و همين مسئله نشان دهنده 
علت عالقه مند� بيشتر باز�9نان ليگ به 
حضور در سرخاب! پا�تخت است. با جمع 
اعداد درج شده مقابل باز�9نان استقالل 

دالر  ٨٧٠هــزار  و  ١٢ميليــون  عــدد  بــه 
م! رســيم $ه حدود ٣٢١ميليــارد تومان 

م! شود. 
  

ن9تــه جالب د�گر در مورد گزارش ســا�ت 
ترانســفرمار$ت حضــور ٣ مدافــع ميان! 
اســتقالل بيــن ارزشمندتر�ن هاســت اما 
عمل9رد خــط دفاع! آب! هــا چيز د�گر� 
م! گو�ــد! از ٥ مدافــع وســط ارزشــمند 
در  دانشــگر  و  غالمــ!  مرادمنــد،  ليــگ، 
اســتقالل هســتند و ا�ن نشــان دهنده آن 
اســت $ه تيم بــه لحاظ مهــره و نفر چيز� 
$ــم نــدارد و ا�ن $ــه چــرا نتيجــه مطلوب 
را نگرفتــه ســوال! اســت $ه با�ــد از $ادر 
فنــ! ا�ــن تيم پرســيد. در خــط حمله هم 
اســتقالل چنيــن وضعيتــ! دارد و هــر ٣ 
مهاجــم ا�ــن تيــم جــزو ارزشــمندتر�ن ها 
هســتند امــا در بيــن ١٠ نفر برتــر جدول 

گلزنان جا�! ندارند. 

نظرى: تماس وزیر براى حمایت از 
فکرى کذب است

حجت نظر�، ســخنگو� باشــگاه استقالل 
خصــوص  در  آنال�ــن  خبــر�  نشســت  در 
$ر� خوان! وز�ر ارتباطات و عدم پاسخگو�! 
باشگاه استقالل گفت: «جهرم! اعالم $رد 
ا�ن $ــر� را به عنوان �� هــوادار خوانده نه 
وز�ر ارتباطات، باشــگاه استقالل نم!  تواند 
پاسخ هر هوادار� را بدهد و در شان باشگاه 
بزرگ اســتقالل نيســت $ــه به هــر صحبت 
هوادار وا$نش نشان دهد.» و� در خصوص 
$ارگزار باشــگاه اســتقالل بيان $رد: «آن ها 
خيلــ! بيشــتر از تعهداتشــان بــه اســتقالل 
$م� $رده اند.» سخنگو� باشگاه استقالل 
در خصــوص انتخابــات فدراســيون فوتبــال 
و ا�ن $ــه به علــ! $ر�م! را� خواهــد داد �ا 
خير گفت: «تا به حال هيچ جلســه ا� در ا�ن 
مورد نداشتيم.» و� در پاسخ ا�ن $ه ناراحت! 
اعضا� هيئت مد�ره از ف9ر� درست است �ا 
خير گفت: «در ا�ن چند روز شا�عه شده $ه در 
نشســت هيئت مد�ره تماس! از طرف وز�ر با 
اعضا� هيئت مد�ره گرفته شده و به ما اعالم 
شده $ه از ف9ر� حما�ت $نيد اما اساسا ا�ن 
موضوع $ذب اســت.» نظر� در مورد ا�ن $ه 
گفته م! شــود برا� ٢ باز� آ�نــده به ف9ر� 
فرصت داده شده، گفت: «هيچ اولتيماتوم! 
بــه ف9ــر� نداده ا�ــم.» ســخنگو� باشــگاه 
اســتقالل در مورد ا�ن $ــه قلعه نو�! �9! از 
گز�نه ها� سرمربيگر� استقالل بود، گفت: 
«در جلســات هيئت مد�ــره صحبتــ! درباره 

تغيير $ادر فن! نشده.»

دیرکرد طلب بودیمير ٢۶ برابر 
دستمزدش در کرواسی! 

پرســپوليس در تالش برا� پرداخت د�ر$رد 
دستمزد بود�مير است؛ باز�9ن! $ه با ش9ا�ت 
به فيفا موجب بسته شدن پنجره پرسپوليس 
شــد. مطالبات اصلــ! ا�ن باز�9ــن پرداخت 
شده اما فيفا باشــگاه را موظu $رده غرامت 
د�ر$ــرد دســتمزد او را هــم پرداخت $ند $ه 
ا�ــن عدد ٤٠هــزار �ورو تعيين شــده اســت. 
در واقع پرســپوليس بابت تاخير در پرداخت 
پــول بود�ميــر بيــش از �ــ� ميليــارد ناقابل 
تــاوان داد تا پرونده بود�مير مثل پرونده ژوزه 
مانوئل و بران9و تا هميشه �اد پرسپوليس! ها 
بماند؛ باز�9ن! $ه در ليگ $رواس! ماهيانه 
�١٥٠٠ورو دستمزد م! گيرد و فقط غرامت 
ناشــ! از تاخير پرداخت او ٢٦ برابر دستمزد 

ماهيانه اش در $شورش است!

درســت �� روز پس از آن9ه رســانه ها از احتمال اعتصاب باز�9نان اســتقالل به خاطر عدم 
پرداخت مطالبات شــان خبر داده بودند، مد�رعامل باشــگاه در تمر�ن حاضر شــد و با قول 
پرداخــت ١٠درصد د�گر از طلب آب! پوشــان از وقــوع اعتصاب احتمالــ! جلوگير� $رد. 
احمــد مدد� پيش از شــروع بــاز� درون تيم! د�روز شــاگردان ف9ر� در جمــع باز�9نان 
اســتقالل حاضر شــد و پــس از خوش وبش بــا $ادر فنــ! و باز�9نان خطاب بــه آن ها گفت: 
«م! دانــم همه تالش خود را برا� موفقيت تيم م! $نيــد و بنده و هم9ارانم هم همه تالش 
خود را م! $نيم تا در روزها� آ�نده بتوانيم بخش! از قرارداد شما عز�زان را پرداخت $نيم.» 
و� افزود: «بنده و هيئت مد�ره همه جانبه از آقا� ف9ر� حما�ت م! $نيم و مطمئنا با تالش 
شــما و هدا�ت آقا� ف9ر�، تيم دوباره صدرنشــين م! شــود.» در پا�ان صحبت ها� احمد 
مدد�، قرار شد در روزها� آ�نده چند تن از باز�9نان با همراه! ور�ا غفور�، $اپيتان تيم 
در باشــگاه استقالل حاضر شــوند و درخواست ها و نقطه نظرات خود را با مد�رعامل آب! ها 
در ميان بگذارند. ا�ن جلســه و گفت و شــنود در حال! برگزار شد $ه مهد� قا�د�، مهاجم 
اســتقالل $ما$ان غا�ب بزرگ تمر�نات اســت و ظاهرا او به تنها�! دست به اعتصاب زده! 
بر اساس شنيده ها تا ١٠ روز آ�نده مطالبات باز�9نان استقالل بيش از ١٠درصد پرداخت 
خواهد شد تا $م! از مش9الت مال! ا�ن تيم $م شود. به ا�ن ترتيب پرداخت! استقالل! ها 

به حدود ٣٥ تا ٤٠درصد خواهد رسيد.

خنث� شدن اعتصاب آب� ها با حضور مد�رعامل در تمر�ن!

مددى به استقاللی ها قول پول داد


	KN_A20210223
	P01-12-5 M
	P02-12-5
	P03-12-5
	P04-12-05
	P05-12-5
	P06-12-05
	P07-12-5
	P08-12-05
	P09-12-05
	P10-12-5
	P11-12-5
	P12-12-5+

	Zendegi1
	zendegi2-12-05
	Zendegi3-12-5
	Zendegi4-12-5
	zKVN_20210223
	13
	14
	15
	16


