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مخالفت قالیباف با غیرعلنی شدن 
بررسی طرح صیانت 

برخی گزارش ها از احتمال  غیرعلنی بودن بررسی طرح صیانت حکایت داشت 
یک منبع آگاه به خراسان گفت: این طرح با تاکید قالیباف، علنی بررسی می شود

نجات گیشه با»قهرمان« 
و »گشت 3«؟

 2 فیلم جدید اصغر فرهادی 
و سعید سهیلی شانس باالیی 

برای فروش خوب دارند

6

  موفقیت طرح معدنی به ۳ شرط
طرح مجلس برای  اختصاص ۵ 

درصد  فروش معادن خصوصی ...

خراسان رضوی

 کربالیسامراماتمسرایماشدهاست
نیستجزحجت)عج(دوایرددبیردمانما

7

 راه بندان، شگرد زمین خواران 

افرادی که با مانع در ابتدای دره ها 
زمین خواری می کنند ...

خراسان رضوی

 بیماران کرونایی 
در چنگ پرستار قالبی!

8

 بازار خودرو در خواب پاییزی!
 انتظار خریداران برای ارزانی 

و رکود گسترده بازار ...

11

 ویتامین »دی«، مکمل واکسن 
کرونا ؟

زندگی سالم

   صفحه 9

 3 گام تکمیلی 
برای مصوبه مهم مجلس 

مصوبه دیروز مجلس پتک محکمی به پایه های سخت 
نظام دیوان ساالری دولتی کشور ...

یادداشت روز
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  صفحه 2

 دنیای 
طاس ها !

 در روز جهانی طاس ها از تاثیر مو 
در تیپ افراد، قیمت کاشت و... 

  زندگی سالمگفتیم

 رجزخوانی برای زارع 
 بن بست اسکوچیچ 
و مخبر، مامورویژه

   صفحه های   5 و   12

پایان یخبندان مجوزها
 طرح مهم مجلس برای تسهیل صدور مجوز کسب و کارها با حذف انحصار وکالت و لغو امتیاز ویژه 

   صفحه 10به نمایندگان و قضات و تغییرات جدی در شیوه صدور مجوزها تصویب شد

رسوایی همدستی 
اردوغان با داعش!

 نهاد اطالعاتی اتحادیه اروپا: 
 »داعش« با هماهنگی دولت ترکیه 

به عملیات تروریستی آنکارا در سال 
2015 با 103 کشته اقدام کرد

   صفحه 3
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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ــش حقوق  • ــزای ــاره اف ــ ــان دولـــت، درب ــای آق
کارمندان، همان 10 درصد را هم نخواستیم. 

لطفا جلوی تورم را بگیرید.
پیشنهاد می کنم مدیران ارشــد مملکت  •

برای این که با مردم عادی همراهی کرده 
باشند، حقوق هایشان را در سطح کارمندان 
ــرار بدهند تا  ــاده ق معمولی و کــارگــران س
مشکالت مــردم را بهتر لمس کنند و دیگر 
نیاز به سرکشی به مناطق محروم نیست. 
خودشان در آن شرایط درک می کنند مردم 

چه مشکلی دارند.
 واقعا بورس ایران کوره پول سوزی است.  •

همه چیز از ســال گذشته 10 برابر شــده و 
بورس ایران هر روز داغون تر از دیروز است. 
ای کاش به پول اصلی مون برسیم و فرار کنیم.

ــود و  • ــون بدتر مــی ش روز بــه روز اوضـــاع م
مسئوالن دم از پیشرفت می زنند. ای کاش 
این پیشرفت ها دیدنی بود و ما هم می دیدیم.

 واقعا این آمار را که خانم ها کمتر تصادف  •
می کنند از کجا درآورده انــد؟ اول این که 
رانندگان مرد بیشتر هستند ودوم این که هیچ 
کس در ایران به آمارها توجهی ندارد. چون 

آمار نیست نظر نفرات است.
یکی از مشتری های مغازه دو تا خوراک  •

لوبیا از یک شرکت  گذاشت روی میز، اومدم 
حساب کنم دیدم یکی مال برج یک امسال 
قیمتش 1۲ هــزار بــوده یکی دیگه اش مال 
برج شش شده 1۸ هزار واقعا جای گریه داره!

بــود که کشوری مثل  • دیگر همین مانده 
گرجستان از لحاظ پیشرفت و نظام سالم 
اقتصادی و اجتماعی... از ما پیشی بگیرد! 

آقایان کاله شون رو باالتر بذارند.
همیشه از گران کردن کاالها توسط برخی  •

تولید کننده ها می نالیم اما با کمال تعجب 
برخی شرکت های بزرگ متعلق به نهادهای 
عمومی و دولتی هم در گرانی از بقیه دست 
کمی ندارند. حداقل شما که از بیت المال 
ارتزاق می کنید مثل بخش خصوصی رفتار 
نکنید و به حداقل سود قانع باشید. مثال شما 
تغییرات کیک صبحانه بزرگ رضوی را طی 

شش ماه اخیر رصد کنید، ببینید چند بار 
گران شده.

 من یک عالقه مند به روزنامه شما در تربت  •
حیدریه هستم با ۸0 سال سن و دیسک کمر. 
در شهرما کال دو باجه بیشتر روزنامه نیست. 
من هر روز نزدیک شش هــزار تومان کرایه 
می دهم تا بیایم روزنامه خراسان را بخرم. 
چرا بهترین صفحه را که خراسان ورزشی بود، 
حذف کردید؟ یک صفحه جوابگو نیست. 
حداقل از صفحات دیگر نیم صفحه ای حذف 
ــود. ما  ــی ب می کردید ولــی خــراســان ورزش
نه اینترنت داریــم نه فضای مجازی. مجدد 

تجدید نظر بفرمایید.
مادر و پدرهای خیلی سخت گیر، بهترین  •

دروغ گوها رو تحویل جامعه می دن.
پرداخت نکردن یا پرداخت ناقص بعضی  •

از حقوق و مزایای قشر ضعیف کارگر توسط 
بعضی کارخانجات و شرکت های پیمانکاری 
بــزرگ ترین ظلم و زیــان در حق آنــان است. 
متأسفانه این مشکل سال هاست که گریبان 
گیر جامعه ما شده است و باید ریشه کن شود.

 در خبرها خواندم یک وعده قرمه سبزی  •
بــرای یک خانواده چهار نفره حــدود 1۲0 
هزار تومان درمی آید. فکر کنم بعد از جوجه 
و کوبیده حاال قرمه سبزی هم به محدودیت 

هایمان افزوده می شود.
ــردم پرسیده شــده بود  • در ستون حــرف م

»کی می تونه بگه تورم کی تموم می شه؟« من 
می گم: فقط و فقط زمانی که برجام قبول بشه 

و تحریم ها حذف بشن...
 صفحه سرگرمی عالی شده به ویژه برای ما  •

سالمندان.
لطفا پیروزی های اخیر تیم های ورزشی  •

رو به اومدن رئیسی ربط ندین! این پیروزی 
ها حاصل دعا نکردن روحانی برای موفقیت 

شونه!
 شاید مسئوالن متوجه نباشند که گرانی ها  •

و تورم افسار گسیخته چه به روز مردم آورده 
و به قول دوستان این غول شاخ دار دمار از 
روزگار مردم درآورده و خوب است تا تصمیم 

گیران بیشتر از این به فکر ملت باشند و شاید 
هم به قول شاعر شیرین سخن معاصر پروین 
اعتصامی: نخورد هیچ توانگر غم درویش و 
فقیر/ مگر آن روز که خود مفلس و مضطر 
گــردد. به واقع شاید مسئوالن درک نکنند 
که ملت چه شرایط سخت اقتصادی را تحمل 

می کنند. باید سریع تر چاره جویی کرد.
 سرعت اینترنت در حد آبیاری قطره ایه! چرا  •

مسئوالن پاشون رو از روی سیم بر نمی دارن؟
 از این که روزنامه خراسان هر از گاهی با  •

حذف یا تغییر چینش صفحاتش با »سرکار 
نــرخ  گــذاشــتــن« مخاطبانش در کــاهــش 
»بیکاری« موثره و از این که با »معتاد کردن« 
مخاطبان خود به خواندن روزنامه اش در 
کاهش میزان اعتیاد به مواد مخدر موثره، 
تحسین برانگیزه! این که می گن آدمیزاد از 
»خاک« آفریده شده، پس تعجبی نداره که 

... هم داشته باشه.
ــران در چهار بــازی اخیر با یک ترکیب  •  ای

ــرد. دقیقا  ــازی ک ــدون تغییر تاکتیکی ب و ب
مشخص است بردها به خاطر تجربه و خالقیت 
بچه هاست نه مربی. کار تاکتیکی خاصی در 

تیم دیده نمی شود.
امیدوارم روزی فرار برسد که مشکالت و  •

دردهــای مردم سرزمینم بسیار کم و ناچیز 
شود و مانند برخی کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و اسکاندیناوی در باالترین سطح رفاه 
باشند تا حسرت نکشند و از بیکاری، اعتیاد، 

بیماری و... نگوییم.
ماهه  • دو  هستم.  ساختمان  کارگر  بنده 

که بیکارم و ماهی 500 هزار تومان کرایه 
خانه می دهم. چرا مسئوالن یا هیچ نهادی 
ما کارگرها رو یاری نمی کنند؟ چرا مسئوالن 

کشور ما به قشر ضعیف کمک نمی کنند؟ 
مگه وضعیت مشهد زرد و آمار کرونایی ها  •

زیاد نیست؟ پس چطور ادارات مشهد بدون 
دریافت نامه کتبی از استانداری اومــدن با 
توجه به صحبت شفاهی آقای رئیس جمهور 
)البته خود این افراد اشتباه برداشت کردند( 

دورکاری رو لغو کردند؟

 3 گام تکمیلی برای مصوبه
 مهم مجلس 

مصوبه دیروز مجلس پتک محکمی به پایه های 
سخت نظام دیوان ساالری دولتی کشور کوبید. 
نظام دیــوان ســاالری که به جای قرار گیری در 
سکوی نظارت و ریل گذاری، هم اینک بیش از 
50 درصد خدماتش به حوزه مجوزها محدود و 
نهایت حمایتش از اقتصاد در بخش های مختلف 
ــاًل شاید  ــت. اص بــه وام دهــی خالصه شــده اس
از آن یک  به همین دلیل هم هست که نباید 
ــران انتظار  حکمرانی بــرای توسعه اقتصاد ای
داشت.با این حال، دیــروز نمایندگان مجلس 
بررسی و تصویب طرحی را به فرجام رساندند 
که این جایگاه غلط فعلی دولت در قبال کسب 
و کارها را نشانه رفته اســت. با تصویب طرح 
تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، عماًل 
بوروکراسی دولتی از سر راه آغاز کسب و کارها 
کنار زده خواهد شد تا این مجوزها سه روزه صادر 
و در عــوض، نظارت های مربوط به صالحیت 
هــای شغلی به بعد از آغــاز فعالیت اقتصادی 
موکول شود. طبق این مصوبه دیگر ممانعت ورود 
مصنوعی به بسیاری از مشاغل نظیر داروخانه 
هــا، سونوگرافی، نانوایی هــا، مراکز آمــوزش 
رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری 
بورس و ... برداشته شده و اساسًا زمینه رانت 
های موجود نظیر خرید و فروش تا چند میلیاردی 

مجوزهای کسب و کار و نیز فساد و سوء استفاده 
برخی افراد در دستگاه های اجرایی برای صدور 
مجوز از بین خواهد رفت. بدیهی است حذف 
انحصار ها به معنی حذف مالک های تخصصی 
و عملی برخی از این کسب و کار ها مثل وکالت 
نیست بلکه صحبت از حذف سهمیه ها و عدد 
گذاری های مصنوعی محدود کننده است. با 
این حال، اگر چه باید این اقدام اساسی را به فال 
نیک گرفت، اما الزم است انتظارات را در قبال 
آن شفاف و به دیگر اقدامات نیز توجه کرد. در 
این زمینه سه موضوع مهم قابل اشاره است.اول 
این که این مصوبه، تنها یکی از مهم ترین موانع 
کسب و کار را رفع خواهد کرد و بنابراین طبیعتًا 
نمی توان صرفًا از آن، بهبود کل فضای کسب 
و کار را انتظار داشت. به عنوان مثال، آخرین 
نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که به طور 
دوره ای توسط اتاق ایران منتشر می شود، نشان 
می دهد که در بهار امسال فعاالن اقتصادی، 
»غیر قابل پیش بینی بــودن و تغییرات قیمت 
مــواد اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی سیاست 
ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر 
کسب و کار«، »دشواری تامین مالی از بانک ها«، 
و »فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت 
های اداری در دستگاه های اجرایی«، 4 عاملی 
بوده اند که در کنار »موانع اخذ مجوز کسب و کار 
در دستگاه های اجرایی«، به عنوان مهم ترین 
موانع کسب و کار شناخته شده اند. بنابراین رفع 
تک تک این موانع برای بهبود فضای کسب و کار، 
تدبیر جداگانه ای را می طلبد.دومین مورد که به 
مورد اول هم مربوط است، این است که این اقدام 
تنها یکی از زمینه های الزم برای رشد اشتغال در 
کشور است. به خصوص در حوزه خدماتی مانند 
وکالت، اگر چه رفع انحصار، راه را منطقًا برای 

رشد اشتغال متخصصان در این عرصه باز می 
کند، اما تا زمانی که مردم عماًل کارکرد مثبت این 
قانون را برای گسترش خدمات با کیفیت و هزینه 
مناسب مشاهده نکنند، اقبال زیادی به خرید 
این خدمات نشان نخواهند داد. در نتیجه، رشد 
اشتغال مورد انتظار محقق نمی شود و آثار مثبت 
مورد انتظار از رفع انحصارها نظیر کاهش دعاوی 
دادگــاه ها در نتیجه رشد خدمات حقوقی نیز 
محقق نخواهد شد. اما سومین و شاید مهم ترین 
مورد که بدون آن عماًل این قانون ابتر خواهد 
ماند، به نظارت های پسینی کسب و کارها باز 
می گــردد. با این قانون اگر چه ورود به کسب و 
کارها آسان شده، اما در صورت تضعیف نظارت 
های پسینی به هر دلیل، اعم از بروز فساد، ناتمام 
ماندن فرایند رسیدگی به صالحیت های حرفه 
ای، آسیب دیدگی نظام مهارت حرفه ای کسب و 
کارها، جزیره ای ماندن سیستم های نظارتی و ... 
می تواند اتفاقًا تبعات زیانباری برای اقتصاد ایران 
به همراه داشته باشد. بنابراین، تکمیل اثربخشی 
این قانون مستلزم هماهنگی کامل و سیستماتیک 
بین نهادهای مختلف دولتی است.  در خاتمه باید 
گفت که طعم و جنس این مصوبه به وضوح با بخش 
زیادی از مصوباتی که در مجلس به تصویب رسیده، 
متفاوت بوده و از جنس اصالح نظام حکمرانی 
است. طبعا  نظام اقتصادی ما به این نوع قوانین 
برای تحول ساختاری نیاز مبرم دارد تا پس از مدت 
ها یک بار در زمینه اصالحات نهادی پوست اندازی 
کند. حوزه های شفافیت، رفع سایر انحصارات در 
اقتصاد، رفع موثر تعارضات منافع که در جای جای 
بوروکراسی دولتی النه کرده اند، می تواند قدم 
های بعدی در این زمینه باشد. البته با این شرط 
که تجربه موفقی از این تسهیل قانونی برای نظام 

اقتصادی و مردم حاصل شود.

تب و تاب قیمت ها در بازار لوازم خانگی 
بازار لوازم خانگی چند روزی است شاهد افزایش قیمت برخی برندهاست و کارشناسان آن را غیر واقعی می دانند

مصطفوی- پس از تحوالت اخیر در ممنوعیت 
واردات لوازم خانگی کره ای بعضی رسانه ها 
از افزایش قیمت محصوالت تولید داخل گالیه 
کردند و نوشتند: در حالی که این ممنوعیت 
فقط مختص برندهای کره ای بود اما شاهد 
افزایش غیر منطقی قیمت ها از سوی تولید 
کنندگان هستیم که جای بحث دارد.دقیقا 
دو هفته پیش طی نامه ای از سوی رئیس دفتر 
ریاست جمهوری به وزرای صمت و اقتصاد، 
واردات هرگونه لوازم خانگی کره ای به کشور 

ممنوع شد.
گالیه یک فعال فرهنگی از افزایش قیمت 

لوازم خانگی
 این که لوازم خانگی داخلی در سال های اخیر 
سرمایه گذاری های زیادی داشتند، برکسی 
پوشیده نیست، اما در عین حال، ۲ روز قبل یک 
فعال فرهنگی در توئیتی خبرساز از افزایش 
قیمت ها گالیه کرد. عبدا... گنجی، سردبیر 
روزنامه جوان در توئیتر نوشت:  »آقای تولید 
کننده لوازم خانگی! رهبری از تولیدات شما 
حمایت کردند و مانع ورود لوازم کره ای شدند. 
حق شناسی شما این است که کیفیت را ارتقا 
دهید، نه این که احساس انحصار کنید  و قیمت 

ها را باال ببرید. خیلی زشت است«.

افزایش عجیب قیمت لوازم خانگی!
ــوازم خانگی  ــ ــازار ل ــ ــاالن ب ــع در عــیــن حـــال ف
ــل افــزایــش قیمت ها  توضیحاتی دربـــاره دالی
دارند.  این در حالی است که فعاالن بازار لوازم 
ــود سنگینی در ایــن بـــازار خبر  خانگی از رک
می دهند و به کاهش 70 تا ۸0 درصدی خرید 
و فروش در دو سال اخیر استناد می کنند اما 
رئیس اتحادیه فروشندگان لــوازم خانگی از 
افزایش قیمت لوازم خانگی خبر داد و گفت: 
ــورم موجود در  ــواد اولیه و ت افــزایــش قیمت م
اقتصاد، زمینه را برای رشد قیمت مهیا می کند، 
از سوی دیگر در ماه  های اخیر تعداد ازدواج ها به 
حداقل رسیده و همین امر در سقوط آزاد تقاضا 
در بازار موثر بوده است ، در عین حال گرانی 
کاال سبب شده بخشی دیگر از متقاضیان از 

بازار خارج شوند. دو عامل همیشه سبب رشد 
تقاضا در بازار لوازم خانگی می شود، اول زمانی 
که تعداد ازدواج ها افزایش یابد و دوم وقتی 
ــق گیرد ، تقاضا به  ساخت و ســاز مسکن رون
بازار لوازم خانگی باز خواهد گشت اما زمانی 
که آمار ازدواج و ساخت و ساز به شدت پایین 
است رکود این بازار تشدید می شود . وی تاکید 
کــرد: البته مولفه قیمت و قــدرت خرید بسیار 
مهم است، با وجود کاهش 70 تا ۸0 درصدی 
فروش در بازار لوازم خانگی، قیمت ها در این 
بازار همچنان در حال پیشروی است و دلیل آن 
چیزی نیست به غیر از قیمت باالی مواد اولیه؛ 
در ضمن تولیدکننده باید با هزار بدبختی ارز 
تهیه کند و سپس آن را به کشورهایی بفرستد که 
از آن ها مواد اولیه خریده است. او در حالی که از 
رکود گسترده در بازار لوازم خانگی می گوید اما 
از تاسیس 400 فروشگاه جدید تنها در یک سال 
و نیم اخیر در این صنف خبر می دهد و می گوید: 
واحدهای تولیدی در این دوره تعدیل نیرو نکرده 
اند چرا که به ظرفیت تولید خود نرسیده اند بلکه 

در این بین نیروی  تازه هم جذب کرده اند.

افزایش  چقدر  ایرانی  مصرف  پر  کاالهای 
قیمت داشته اند؟

شاید بپرسید اقالم پر مصرف مثل گاز، یخچال، 

تلویزیون، کولر، بخاری و... در این مدت چقدر 
گران شده اند؟ اطالعات قیمتی یک سایت 
خرید و فــروش اینترنتی نشان می دهــد که 
تلویزیون هــای اسنوا در دو هفته اخیر بین 
300 تا500هزارتومان گران شده اند. آن 
هم در حالی که در این مدت افزایش نرخ ارز 
نداشتیم. به عنوان مثال تلویزیون ال ای دی 
هوشمند اسنوا سایز 50 اینچ ۸ مهر 1400 با 
قیمت10 میلیون و ۸90 هزارتومان فروخته 
ــن تلویزیون اکــنــون حـــدود 11  ــد. ای مــی ش
میلیون و ۲00هزارتومان قیمت دارد. دو روز 
پیش هم تجارت نیوز در گزارشی به افزایش 
قیمت بخاری پرداخت و نوشت: قیمت برخی 
بخاری های نفتی به بیش از 7 میلیون تومان 
رسیده است. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان 
است:  گفته  زمینه  همین  خانگی در  ــوازم  ل
۸0 درصــد مــواد اولیه بخاری از آهن است و 
افزایش قیمت آهن، بخاری را گران کرده است. 
گزارش صدا و سیما نیز نشان می دهد قیمت 
ماشین های  لباس شویی ایرانی در ماه های 
گذشته از سه میلیون به هفت میلیون رسیده و 
فروشندگان این روزها می گویند کاالی ایرانی 
کمتر به بازار می رسد، این در حالی است که 
برندهای قاچاق خارجی داخــل بــازار هم به 

شدت گران شده اند.

مخبر : امیدوارم واکسیناسیون عمومی سریع تر به نتیجه مطلوب برسد
معاون اول رئیس جمهوری اظهار امیدواری 
کرد با حمایت نخبگان و شخصیت های مذهبی 
و فرهنگی و همراهی همه مردم واکسیناسیون 
که  نحوی  به  برسد  مطلوب  نتیجه  به  عمومی 
اکثریت جامعه واکسن کرونا را دریافت کرده 
کمیته  جلسه  در  گذشته  روز  باشند.مخبر 
تخصصی کرونا با اشاره به گزارش ارائه شده از 
سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در خصوص سرعت و میزان واکسیناسیون در 
کشور اظهار امیدواری کرد با حمایت نخبگان 
و شخصیت های مذهبی و فرهنگی و همراهی 
به نتیجه  ــردم، واکسیناسیون عمومی  همه م
مطلوب برسد به نحوی که اکثریت جامعه واکسن 
کرونا را دریافت کــرده باشند.وی با بیان این 
که خوشبختانه به میزان کافی واکسن کرونا از 

سوی دولت تهیه شده است، گفت: با دریافت 
ــش آمـــوزان و افــراد  واکسن کرونا از ســوی دان
باالی 1۲ سال روند واکسیناسیون عمومی با 
سرعت بیشتری انجام خواهد شد و امیدوارم 
رضایت مــردم از خدمات دولــت در ایــن زمینه 
بیش از پیش افزایش یابد.بیش از 4۶ میلیون 
نفر دوز اول و بیش از ۲1 میلیون نفر دو دوز 
واکسن را دریافت کــرده انــد.وزیــر بهداشت، 
ــزود: خوشبختانه  درمــان و آمــوزش پزشکی اف
زیرساخت ها برای ارائه خدمات واکسیناسیون 
عمومی کامل است و آمار ها بیانگر این است 
که میزان ایمنی دریافت کنندگان واکسن در 
برابر بیماری کرونا، نسبت به کسانی که واکسن 
نزده اند، به شکل چشمگیری افزایش می یابد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم گزارشی 

از روند واکسیناسیون در میان فرهنگیان و دانش 
آموزان کشور ارائه کرد که بر این اساس بیش از 
۸5 درصد معلمان واکسن دریافت کرده اند و 
آمار دانش آموزان دریافت کننده نیز به سرعت 

در حال افزایش است.
همچنین معاون وزیر کشور گزارشی در خصوص 
الــزامــات فعالیت، ضمانت اجــرا و مسئوالن و 
ناظران مشاغل در دوران پس از واکسیناسیون 
کرونا برای فعالیت اصناف، صنایع و خدمات 
کارمندان دولت، تردد ها و فعالیت های آموزشی، 
فرهنگی و اجتماعی ارائــه کــرد.در این جلسه 
و پس از استماع نظرات کارشناسی و تبادل 
نظر اعضا، تصمیمات الزم برای تسریع در روند 
واکسیناسیون عمومی و راهکار های مقابله با 

شیوع مجدد کرونا اتخاذ شد.

مبلغ قبض برق 93 درصد مشترکان کمتر از 5۰هزار تومان
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: بیش از 93 درصد 
مشترکان خانگی، معادل ۲7 میلیون مشترک، 
به  دلیل رعایت الگوی مصرف ماهانه کمتر از 50 
هزار تومان صورت حساب دارنــد.  متولی زاده 
درباره شائبه قبوض نجومی برق افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۸5 میلیون قبض برق 
برای 30 میلیون مشترک خانگی صادر شده که 
از این رقم بیش از 93 درصد معادل ۲7 میلیون 
مشترک به  دلیل رعایت الگوی مصرف ماهانه 
کمتر از 50 هزار تومان صورت حساب دارند.وی 

اضافه کرد: تعداد بسیار محدودی در حد ۲ درصد 
از مشترکان که بیشتر از دو برابر الگوی تعیین 
شده مصرف کردند، به  دلیل مصارف مازاد بر الگو 
)باالتر از ۶00 کیلووات ساعت( صورت حساب 
آن ها با نرخ انرژی تجدیدپذیر محاسبه شده و 
قبوض  آن ها افزایشی بــوده اســت. مدیرعامل 

شرکت توانیر گفت: بر اساس مصوبه مجلس در 
بودجه اعالم شده است که برای مصارف باالتر از 
الگوی منطقه ای، یارانه ای پرداخت نشود لذا برق 
تجدیدپذیر به این معناست که دیگر یارانه ای برای 
آن تعلق نمی گیرد و این موضوع توسط وزارت 

نیرو تایید و ابالغ شده است.

دستورات ویژه رئیس قوه قضاییه برای رفع موانع حقوقی مشارکت اجتماعی نابینایان

رئیس قوه قضاییه ضمن موافقت با تشکیل دفتر 
و کارگروه های 4 نفره در مراکز استان ها برای 
پیگیری و حل و فصل مشکالت حقوقی و قضایی 
نابینایان قبل از ورود به دادگاه، برای رفع موانع 
حقوقی مشارکت اجتماعی نابینایان، دستورات 
ویژه ای صادر کرد.به گزارش میزان، جمعی از 
نابینایان کشور صبح روز گذشته به مناسبت »روز 
جهانی عصای سفید« به منظور بررسی موانع 
حقوقی در مسیر مشارکت اجتماعی نابینایان 
با حجت االسالم اژه ای دیدار کردند.رئیس قوه 
قضاییه در بخشی از سخنانش با اشاره به تصویب 
قانون جامع حمایت از معلوالن در سال ۸3 که در 
سال 97 به قانون حمایت از حقوق معلوالن ارتقا 
یافت و از سال 9۸ در کشورمان اجرایی شده، 
خواستار توجه همه دستگاه های اجرایی به این 
قانون شد.حجت االسالم والمسلمین محسنی 
ــزود: در این قانون ،ستادی با حضور  اژه ای اف
13 عضو به ریاست وزیر کشور و دبیری رئیس 
سازمان بهزیستی پیش بینی شده و کمیته ای 
نیز با عضویت ۲۶ نفر به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور تعیین شده تا بر روند اجرای قانون نظارت 
داشته باشند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظیفه 
سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن 

اجرای قوانین در کشور، از رئیس این سازمان 
خواست که فصل به فصل و ماده به ماده و تبصره 
به تبصره قانون مذکور را بررسی کند تا مشخص 
شود چه میزان از این قانون و چگونه اجرا شده 
است.محسنی اژه ای همچنین با پیشنهاد برخی 
نابینایان برای ایجاد دفتری به منظور پیگیری 
مشکالت حقوقی و قضایی آن ها موافقت کرد که 
بر اساس آن مقرر شد کارگروه های 4 نفره ای در 

مراکز استان ها برای حل و فصل مسائل مربوط به 
نابینایان در مراجع قضایی قبل از ورود به دادگاه 
با  تشکیل شود.رئیس دستگاه قضا همچنین 
اشاره به مشکالت نابینایان و معلوالن در پیگیری 
پرونده های حقوقی و انتقاد هایی که از تعیین 
وکالی کم تجربه توسط کانون وکال مطرح شد، 
اعالم کرد که این مشکل با مساعدت مرکز وکال و 

مشاوران قوه قضاییه حل می شود.
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تحلیل روز

 3 سوال درباره انتخابات پنجم 

یک  روز  ــراق  ع پارلمانی  انتخابات  پنجمین 
شنبه گذشته، 10 اکتبر برگزار شد. نگاهی 
به آمارهای انتخابات، نکته های مهمی دارد. 
مطابق آمارهای رسمی، میزان مشارکت در 
انتخابات پارلمانی، 41 درصد بود، اما آمارهای 
غیررسمی میزان مشارکت را کمتر و حدود 
ــد نشان مــی دهــد. حتی مشارکت  39 درص
41 درصــدی نیز پایین ترین میزان مشارکت 
در پنج دوره انتخابات پارلمانی عراق است. 
ــوال مهم ایــن اســت که چرا  بنابراین، یک س
حدود 60 درصد از مردم عراق در انتخابات 
ــن ســوال  شرکت نــکــردنــد؟ بــرای پاسخ بــه ای
مراجعه   2019 اکتبر  اعتراض های  به  باید 
کرد، اعتراض هایی که به سقوط دولت عادل 
عبدالمهدی منجر شد. ریشه آن اعتراض ها، 
ــراق از وضــعــیــت وخیم  ــردم عـ نــارضــایــتــی مـ
اقتصادی و ضعف خدمات اجتماعی و همچنین 
اعتراض به فساد گسترده بود. در یک سال و نیم 
اخیر وضعیت اقتصادی مردم عراق و خدمات 
مردم  بنابراین،  نکرد.  پیدا  بهبود  اجتماعی 
عراق نارضایتی خود از وضع موجود را در قالب 
مشارکت نکردن در انتخابات پارلمانی نشان 
دادند. پیام مشارکت نکردن 60 درصد مردم 
ایــن بــود که از وضــع موجود راضــی نیستند و 
دولتمردان عراق باید فکری اساسی و جدی 
برای تغییر این نگرش مردم و جلوگیری از تبدیل 
شدن این نارضایتی به ناامیدی از بهبود شرایط 
کنند. در همین راستا، خبرگزاری فرانسه با 
اشاره به کاهش مشارکت مردم عراق نوشت، از 
جمله دالیل کاهش میزان حضور رای دهندگان 
در این انتخابات، اعتراض مردم به وجود فساد 
در این کشور است. با اعالم نتایج انتخابات، 
ائتالف ســائــرون وابسته به  مشخص شد که 
جریان صــدر، 70 کرسی را به دست آورد که 
تقریبًا دو برابر شمار کرسی های ائتالف التقدم 
به ریاست محمد الحلبوسی است. جریان صدر 
در انتخابات سال 2018، 54 کرسی به دست 
آورده بود. بنابراین، سوال مهم دیگر این است 
که چرا صدری ها در پنجمین انتخابات موفق 
بودند؟ تحلیل گران مسائل عراق معتقد هستند 
مشارکت پایین در انتخابات به نفع جریان صدر 
بود زیرا این ائتالف سازمان و انسجام بیشتری 
در مقایسه با دیگر ائتالف ها داشته است. به 
طور کلی، زمانی که حضور عمومی در انتخابات 
پایین باشد، ائتالفی که از انسجام بیشتری 
برخوردار است می تواند موفقیت را کسب کند 
و جریان صدر نیز پیوستگی باالیی داشت. آمار 
مهم دیگری که از درون صندوق های انتخابات 
پارلمانی عراق بیرون آمد موفقیت زنان عراقی 
در کسب 97 کرسی پارلمان بود. مطابق قانون 
انتخابات عراق، دست کم 83 کرسی پارلمان به 
زنان اختصاص دارد، اما »یسری کریم محسن«، 
مدیر اداره توانمندسازی زنــان در دبیرخانه 
هیئت دولت عراق گفت بر اساس تحلیل های 
اولیه از نتایج انتخابات، زنــان عراقی موفق 
شدند 97 کرسی پارلمانی را به دست آورند 
که 14 کرسی بیشتر از سهمیه مخصوص زنان 
در پارلمان عراق است. موضوع مهم، اما این 
است که به گفته وی، نتایج آرا نشان می دهد 
57 زن با تکیه بر آرای باالی خود و بدون نیاز 
به سهمیه زنان موفق به پیروزی در انتخابات 
شده اند. به عبارت دیگر، 57 زن آرایی باالتر 
از مردان عراقی به دست آوردنــد و به پارلمان 
راه پیدا کردند. این آمار می تواند به این معنا 
باشد که بخشی از آرای مردم به زنان، اعتراض 
ــای عـــراق در ســال هــای  ــت ه بــه عملکرد دول
اخیر بود و رای اعتراضی محسوب می شود. 
بنابراین، دولت آینده عراق باید توجه جدی به 

اعتراض های آشکار و خفته مردم داشته باشد.

  دکتر سید رضی عمادی
international@khorasannews.com

 همزمان با تغییراتی هر چند اندک در نتیجه انتخابات پارلمانی در پی شمارش دستی آرا
 اعتراض ها در بین گروه های مقاومت و کردها باال گرفت

عراق در آستانه التهاب؟ 
نتایج اولیه اعالمی از ســوی کمیساریای عالی 
انتخابات که یک روز پس از بــرگــزاری انتخابات 
اعالم شد، با اعتراض رسمی گروه های سیاسی 
اتحادیه  حــزب  الفتح،  ائتالف  جمله  از  مختلف 
میهنی کردستان، »الحزب االسالمی العراقی« 
)حزب اسالمی عراق(، ائتالف النصر و شماری از 
شخصیت ها و نمایندگان سابق پارلمانی همراه 
شد. کادر هماهنگی احزاب شیعی نیز در بیانیه ای از 
اعتراض رسمی به کمیساریای عالی انتخابات عراق 
خبر دادند. این کادر شامل ائتالف »الفتح«، »دوله 
القانون«، »عصائب اهل الحق«، »کتائب حزب ا...«  
و دیگر جریان های شیعی است. »جلیل عدنان« 
رئیس شورای کمیساریای عالی انتخابات عراق در 
پی افزایش اعتراضات در نشستی خبری اعالم کرد 
که نتایج نهایی انتخابات پس از رسیدگی به شکایات 
و تأیید شورای عالی قضایی اعالم می شود. وی با 
اشاره به این که آرای سه هزار و 100 حوزه انتخابیه 
ــورت دستی شمارش  در مرکز ملی بغداد به ص
می شود، گفت: هنوز 60 هزار رای یعنی 6 درصد 
آرا، مربوط به حــوزه هایی از استان های مختلف 
شمارش نشده است. نتایج اولیه نتایج نهایی نیست 
و طبق آن چه در دستگاه شتاب دهنده نتایج نشان 
داده شد، اعالم شده است. از کسانی که نتایج را با 
آرای خود مغایر می دانند، می خواهیم که درخواست 

تجدیدنظر بدهند. حاال با شروع شمارش دستی 
آرا، تعداد کرسی های جریان صدر از 73   به 72 
کرسی کاهش، ائتالف دولــة القانون به رهبری 
نوری المالکی از 34 به 37 کرسی افزایش و ائتالف 
الفتح به رهبری هادی العامری از 14  به 17 کرسی 
افزایش یافت! تا قبل از این تغییرات، بین جناح صدر 
و مقاومت حدود 70 کرسی اختالف بود – 145 به 
75 - که حاال  به حدود 50 کرسی اختالف رسیده 
است. کتله االکبر یا همان فراکسیون اکثریت باید به 
165 کرسی دست پیدا کند و بازهم این که تشرینی 
ها یا همان معترضین و البته مستقلین به کدام سو 
متمایل شوند، بسیار مهم است. در این بین، صدها 
معترض به نتایج پنجمین انتخابات پارلمانی عراق 
در شهرستان »الخالص« استان دیاله، جاده کرکوک 
به بغداد را بستند. طرفداران »ریاض التمیمی«، 
نامزد انتخابات پارلمانی هم در اعتراض به نتیجه 
انتخابات در حــوزه شهرستان الخالص دست به 
تجمع و تظاهرات زدند. ادامه اعتراض ها در سومین 
روز متوالی ادامه دارد و برخی منابع از رایزنی احزاب 
شیعی برای اتخاذ موضعی واحد در قبال آن خبر 
می دهند. همچنین بسیاری از کردهای عراقی در 
شبکه های اجتماعی از تقلب در انتخابات توسط 
مقامات حزب دموکرات کردستان تصاویری را 

منتشر کرده اند.

 طالبان به غرب درباره 
راه افتادن موج پناهجویان اقتصادی هشدار داد

ترس اروپا از گسترش مهاجران جنگ زده 
طالبان به آمریکا و کشورهای اروپایی هشدار 
داده انــد که تالش برای تضعیف دولت آن 
ها از طریق تحریم ها بر امنیت جهانی تأثیر 
خواهد گذاشت و ممکن است باعث ایجاد 
موجی از مهاجرت شود. امیر خان متقی، 
سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار 
با دیپلمات های غربی در دوحه هشدار داد 
که تضعیف دولت افغانستان به سود هیچ 
کس نیست زیرا آثار منفی آن به طور مستقیم 
جهان را در حوزه امنیت و موج پناهجویان 
اقتصادی تحت تاثیر قــرار مــی دهــد. به 
گــزارش خبرگزاری فرانسه، طالبان این 
اظهارات تهدیدآمیز را پس از مالقات متقی 
با دیپلمات های غربی منتشر کرد. گروه 
ــدود دو مــاه پیش در ادامــه  طالبان که ح
پیشروی ها در مناطق مختلف افغانستان به 
شکل غافلگیرکننده ای بر کابل مسلط شد 
با مشکالت اقتصادی و اجتماعی گوناگونی 
دست به گریبان است. پس از سقوط کابل 
ده هــا هــزار شهروند افغانستان از کشور 
خارج شدند، هزاران نفر دیگر در پی ترک 
آن هستند و بسیاری از مردم قادر به تامین 
ابتدایی ترین نیازهای خود نیز نیستند. در 
بیانیه ای که سخنگوی متقی منتشر کرده 

آمده که در چند ماه گذشته حقوق حدود نیم 
میلیون نفر از کارکنان دولت به دلیل تحریم 
ها پرداخته نشده   و همچنین ادامه یافتن 
پروژه های اقتصادی   اولویت آن هاست. 
در پی افزایش بحران اقتصادی در آمریکا، 
اعضای گروه 20، شامل اقتصادهای عمده 
جهان، قــول داده انــد بــرای جلوگیری از 
بــروز یک فاجعه اقتصادی در افغانستان 
تالش کنند. اورزوال فن در الیــن، رئیس 
کمیسیون اروپــا، در این نشست از کمکی 
به ارزش »یک میلیارد یورو« به افغانستان و 
کشورهای همسایه آن که پناهجوی افغان 
می پذیرند، خبر داد. بسته کمکی اتحادیه 
اروپا شامل 300 میلیون یورو کمک های 
بشردوستانه بود که از قبل گفته شده بود 
با ضمانت طالبان به اجرای حقوق بشر )به 
ویژه حق کار و تحصیل زنان( به آن ها تعلق 
می گیرد. همچنین، 250 میلیون یورو 
از مبلغ اهدایی برای نیازهای فوری مثل 
بهداشت هزینه خواهد شد. بقیه این مبلغ 
یک میلیارد یورویی اهدایی نیز برای کمک 
همسایه های  از  حمایت  منظور  به  پولی 
افغانستان و بهبود امنیت در منطقه هزینه 

خواهد شد.

تروریست  ــزار  ه چند  انتقال   - شریفی  نبی 
داعشی و دیگر شاخه های القاعده توسط دولت 
ترکیه به جمهوری آذربایجان را چه کسی فراموش 
کرده است؟ تروریست هایی که سال گذشته تحت 
حمایت مالی و لجستیکی رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه برای جنگ با   ارمنستان در 
نبرد قره باغ به منطقه قفقاز آمدند. این یکی از 
آخرین همکاری های دولت ترکیه با تروریست 
هایی جنگ دیده در سوریه است. پیش از این نیز 
ترکیه همکاری های گسترده ای با داعش داشته 
است؛ همکاری هایی که افشای یک نمونه آن 
ــدار«، روزنــامــه نگار مشهور و  توسط »جــان دونـ
سردبیر سابق روزنامه جمهوریت، باعث شد که 
او به 27 سال زندان محکوم شود. دوندار یکی 

از اولین روزنامه نگاران ترک بود که در سال 
2015 شواهد و تصاویری را از فروش سالح و 
سوخت خودرو توسط دولت ترکیه به گروه های 
تروریستی در سوریه، از جمله داعش منتشر کرد. 
موارد اتهامی ذکر شده در حکم »جان دوندار« 
هم نوعی سرافکندگی برای دولت اردوغــان به 
شمار می رود. دادگاه او را به جرم »دسترسی به 
اسرار دولتی به منظور جاسوسی« به 18 سال 
و 9 ماه و به دلیل »عضویت در گروه تروریستی« 
به هشت سال و 9 ماه زنــدان محکوم کرد. این 
افشاگری ها همه دربــاره حمایت دولت آنکارا 
از مرگ شهروندان کشورهای همسایه ترکیه 
)سوریه، عــراق و ارمنستان( توسط تروریست 
ها بوده است. اما یک گزارش افشاگرانه جدید 

نشان می دهد که رجب طیب اردوغــان از گروه 
تروریستی داعش حتی برای کشتار و سرکوب 
شهروندان ساکن ترکیه بهره بــرده اســت. در 
خبری که ایرنا و العربیه آن را منتشر کرده اند، 
یک گــزارش محرمانه نهاد اطالعاتی »اتحادیه 
اروپا« فاش کرد که حزب حاکم »عدالت و توسعه« 
ترکیه دو عنصر تروریستی »داعش« را برای انجام 
عملیات خرابکارانه در آنکارا به کار گرفته است. 
اردوغان این دو عضو داعش را مامور انجام حمله 
تظاهرکنندگان  میان   2015 ســال  انتحاری 
راهپیمایی »صلح و دمــوکــراســی« در آنــکــارا، 
ــود. ایــن راهپیمایی در  پایتخت ترکیه کــرده ب
اعتراض به درگیری بین دولت و نیروهای کرد برپا 
شده بود. حزب دموکراتیک خلق ها که از حمایت 

کردها برخوردار است، از جمله گروه هایی بوده 
که خواستار بــرگــزاری راهپیمایی صلح برای 
دموکراسی شده بود. در این عملیات انتحاری که 
بدترین حمله تروریستی در تاریخ معاصر ترکیه به 
شمار می رود، دست کم 103 تن از شهروندان 
این کشور کشته و 245 نفر نیز زخمی شدند. در 
آن زمان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه این انفجار را به شدت محکوم کرده و گفته 
بود، این حمالت »با هدف تخریب اتحاد و صلح 
در کشور« صورت گرفته است. اتحادی که حاال 
مشخص شده خود او عامل فروپاشی آن بوده 
است. اما چرا؟ پاسخ آن با توجه به اتفاقات سال 
ــت. در آن زمــان،  ــن شــده اس هــای گذشته روش
کردهای ترکیه پس از سال ها انزوا، توانسته بودند 
در قالب حزب دموکراتیک خلق ها، به رهبری 
صالح الدین دمیرتاش، کرسی های  اندک اما 
قابل توجهی را در پارلمان به دست بیاورند، اما 
همین دستاورد اندک نیز برای اردوغــان قابل 
تحمل نبود. در گذر زمان این حمله تروریستی 
و نیز کودتای نافرجام سال 2016 به دو بازوی 
ــان بــرای حذف و سرکوب هرچه تمام تر  اردوغ
مخالفان بدل شد. حذف و سرکوبی که دایره آن از 
احزاب کرد فراتر رفت و طرفداران جنبش فتح ا... 
گولن در تمام نهادهای نظامی، سیاسی و قضایی 
را شامل شد. در ادامه این سرکوب و در 20 می 
2016 دادستانی ترکیه مصونیت قضایی بیش از 
150 نفر از نمایندگان پارلمان ترکیه را که عمدتًا 
از حزب دموکراتیک خلق ها بودند، لغو کرد که به 
تأیید اردوغان رسید. به دنبال این مصوبه، در 4 
نوامبر 2016 بازداشت گسترده سران و اعضای 
حــزب دموکراتیک خلق ها آغــاز شد که صالح 
الدین دمیرتاش نیز در میان آنان بود و از آن زمان 

در حبس به سر می برد.

گروهی از هکرهای مخالف دولت بالروس 
ضد  پلیس  ساختمان  که  می کنند  ــا  ادع
شورش در شمال شرق مینسک، پایتخت 
این کشور را با حمله پهپادی هدف قرار 
داده انــد. این گــروه که در فضای مجازی 
به »لک لک های پرنده« شهرت دارد، در 
جریان سرکوب شدید معترضان به رئیس 
جمهوری بالروس در نوامبر سال گذشته 

میالدی تشکیل شد./یورونیوز

خبر متفاوت 

مارجری تیلر گرین، عضو جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان آمریکا و از حامیان دونالد ترامپ 
در توئیتر، نظرسنجی انجام داده و پرسیده 
است که آیا با جدایی ایالت های آمریکا موافق 
هستید؟ نزدیک به 43 درصد شرکت کنندگان 
در ایــن نظرسنجی توئیتری موافقت خــود را 
با جدایی ایالت هــای دمــوکــرات و جمهوری 
خواه اعالم کردند در حالی که حامیان حفظ 
اتحاد در ایاالت متحده، فقط حدود 48 درصد 
بوده است. حدود 10 درصد هم اعالم کردند 
هنوز تصمیمی نگرفته اند. این اقــدام عجیب 
مارجری تیلر در حالی صورت گرفته که چند 
روز قبل عبارتcivil war )جنگ داخلی( در 
شبکه اجتماعی توئیتر و میان آمریکایی ها ترند 

شده بود!

مراسم هفتاد و هفتمین سالگرد آزادسازی شهر 
آتن از اشغال آلمان نازی/ رویترز

زنان بومی همچنان در مکزیک به طور محسوسی 
در فضاهای عمومی غایب هستند. از ایــن رو 
در  گرفتند  تصمیم  مکزیکوسیتی  مسئوالن 
مشهورترین بولوار ایــن شهر به جــای تندیس 
کریستف کلمب، پیکره این زن سرخ پوست را در 
معرض دید عموم قرار دهند. این تندیس که متعلق 
به دوران پیشا اسپانیاست در ماه ژانویه امسال در 
نزدیکی خلیج مکزیک کشف شد و مشخص نیست 

پیکره چه شخصی است./دویچه وله

توئیت روز 

نمای روز 

قاب بین الملل 

یکی  ناوالنی،  الکسی 
ترین  ــده  ش شناخته  از 
ــر  ــی ــم ــدان والدی ــق ــت ــن م
پــوتــیــن کـــه در زنـــدان 
است، دوشنبه در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت 

که »کمیسیونی در زنــدان او را به عنوان یک 
شخص افراطی و تروریست شناسایی کرده« اما 
دیگر او را یک »زندانی مستعد فرار« نمی داند. 
تحلیل گران رای این کمیسیون علیه ناوالنی را 
نشانه تشدید سختگیری ها و فشار بیشتر علیه 
مخالفان کاخ کرملین می دانند. الکسی ناوالنی 
در شانزدهم ژانویه سال 2021 پس از ورود 
به روسیه بازداشت شد. وی به دلیل مسومیت 
شدید ماه ها در بیمارستانی در آلمان تحت 
مداوا قرار گرفته بود. مخالف والدیمیر پوتین، 
هم اکنون به دلیل نقض مقررات آزادی مشروط 
به دو سال و شش ماه حبس محکوم شده است. 
الکسی ناوالنی چندی پیش به دلیل شرایط 
»بد« زندان دست به اعتصاب غذا زد./ یورونیوز

چهره روز 

پیشخوان بین الملل 

تقویت جایگاه اسد!

نیویورک تایمز ]آمریکا[: اتفاقات سوریه نشان 
از تقویت جایگاه بشار اسد دارد. لبنان خواستار 
کمک سوریه برای تامین برق شده، وزیر اقتصاد 
سوریه در دبی با همتای اماراتی خود دیدار 
کرده، آمریکا از طرح عبور خط لوله گاز از خاک 
سوریه حمایت کرده و عبدا...، شاه اردن، نیز با 

اسد گفت وگوی تلفنی داشته است.

وزیر مشاور در امور » برگزیت« بریتانیا در واکنش 
به مخالفت اتحادیه اروپــا با طرح لندن برای 
»برگزیت«  نامه  توافق  کاستی های  ــالح  اص
ــاره آینده ایرلند شمالی، طــرف اروپایی  درب
را به کارشکنی و بــرخــورداری از مواضع ضد 
بریتانیایی متهم کرد. پروتکل ایرلند شمالی 
که اکتبر 2020 به امضای نخست وزیر بریتانیا 
 رسید، بخشی از توافق نامه خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت  است. بر اساس 
این پروتکل، نباید واردات کاال و خدمات از 
اتحادیه اروپا به ایرلند  شمالی مشمول تعرفه 
های گمرکی بریتانیا شود و این کشور ملزم به 
رعایت  قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کاال 
و خدمات است که تعرفه گمرکی صفر درصدی 
را  بــرای واردات و صــادرات کاال و خدمات در 
نظر گرفته است.  اکنون بریتانیا، برای ارسال 
کاال به ایرلند شمالی که بخشی از قلمرو این 
کشور به شمار می رود ولی تابع قوانین تجاری 

اتحادیه اروپاست، با مشکل جدی مواجه شده 
و چندین بــار درخــواســت گفت وگــو با طرف 
اروپایی را مطرح کرده است. با جدی تر شدن 
این مشکل و شرایط بد اقتصادی لندن، دولت 
بوریس جانسون از بروکسل درخواست کرده، 
مجدد درباره مفاد پروتکل ایرلند شمالی که یک 
مرز گمرکی عماًل بین  بریتانیا و ایرلند شمالی 
ایجاد کرده، مذاکره کند تا بتواند حرکت آزاد 
کاال بین  بریتانیا و جمهوری ایرلند را تضمین 
کند.  بریتانیا همچنین اتحادیه اروپا را تهدید 
کــرده   در صورت  توافق نکردن 27 کشور در 
خصوص تغییراتی که می تواند تجارت کاالها 
را با ایرلند شمالی  روان تر کند، بر اساس ماده 
16 توافق برگزیت اقدامات یک جانبه انجام 
دهد. اتحادیه اروپا نیزهشدار داده که به اقدام 
احتمالی لندن در این زمینه، با در نظر گرفتن 
تمام گزینه ها پاسخ مناسب خواهد داد. ماده 
16 یا پروتکل مرز زمینی با اتحادیه اروپــا، به 

دوطرف اجازه می دهد در صورت بروز مشکالت 
اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به طور 
موقت مرز دو ایرلند را ببندند یا مقررات عبورو 
مــرور مــرزی برقرار کنند. اتحادیه اروپــا سال 
گذشته با تشدید بحران واکسن کرونا، تهدید 
به استفاده از مــاده 16 کــرده بــود. »مــاروس 
ِسفکوویچم« مسئول هماهنگی امور برگزیتی 
اتحادیه اروپا در این باره گفت: لندن و بروکسل 
باید مشکالت این مسئله را از طریق پروتکل 
ایرلند شمالی که پیشتر در خصوص آن توافق 
شده است، حل و فصل کنند. تهدید برای فعال 
کــردن ایــن پروتکل اضــطــراری نشان دهنده 
عمق اختالف های کنونی و سوء تفاهم ریشه 
دار بین دو طرف است. این در حالی است که 
ــای اخیر مشاجرات سیاسی میان  طی روزه
بریتانیا و اتحادیه اروپــا بر سرپناهجویان نیز 
باال گرفته است. فرانسه اعالم کرده است که 
بریتانیا تاکنون حتی »یک یورو« هم برای مقابله 

با عبور مهاجران از کانال مانش پرداخت نکرده 
است. در این راستا »ژرالد دارمانن« وزیر کشور 
فرانسه از بریتانیا خواسته است تا 54 میلیون 
پوندی را که پیشتر برای پشتیبانی از اقدامات 
فرانسه در مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران 
از کانال مانش وعده داده بود، بپردازد. گشت 
ساحلی منطقه کاله در فرانسه، تهدید کرد که 
اگر لندن حمایت مالی را متوقف کند، نگهبانان 
ساحلی از این منطقه خارج خواهند شد، اما 
بریتانیا اعــالم کــرده است تا وقتی از رسیدن 
افراد بیشتری به لندن جلوگیری نشود، این 
کمک مالی را انجام نخواهد داد. با گذشت 
زمان، آثار برگزیت بیش از پیش در حال نمایان 
شــدن اســت به خصوص با همه گیری کووید 
19، تاثیرات منفی اقتصادی آن سبب افزایش 
اختالفات میان لندن و بروکسل شده است. 
موضوع اقامت شهروندان اروپایی در بریتانیا 
و ماهی گیری نیز از دیگر موارد اختالف و تنش 
میان طرف های برگزیت است. به نظر می رسد 
با آشکار شدن بیش از پیش مشکالت، اکنون 
جدال بر سر اجرای مفاد برگزیت بار دیگر به 
معضلی پیچیده و جدی در روابط بریتانیا - اروپا 
تبدیل شده است که گذر زمان ابعاد آن را بیش 

از پیش نمایان خواهد کرد.

تنش های سریالی در پسا برگزیت 
 با گذشت بیش از 20 ماه از اجرای توافق نامه برگزیت، اختالفات میان اتحادیه اروپا و بریتانیا در موضوعات مختلف

 از جمله ایرلند شمالی و مهاجران افزایش یافته است 

رسوایی همدستی 
اردوغان با داعش!
نهاد اطالعاتی اتحادیه اروپا: »داعش« با هماهنگی دولت ترکیه 

به عملیات تروریستی آنکارا در سال 2015 اقدام کرد



عجیب ترین روستاهای جهان
ــی که  ــای ــت مـــاجـــرای روس
صــــدای »هـــــوم« خـــواب 
ساکنانش را مختل کرده 
این روزهــا توجه کاربران 
ــازی را جلب  ــج فــضــای م
ــت. ساکنان  ــ کــــرده  اس
روستایی در انگلستان که نزدیک یک سال است صدایی بم 
و مبهم کالفه شان کــرده ،می گویند، احساس می کنند در 
خانه هایشان »شکنجه« می شوند. ساکنان روستا ،عامل صدا    را 
واحدهای صنعتی محلی می دانند اما بررسی های شورای محلی 
آن را تایید نکرده است. ماجرای صدای مرموز این روستا باعث 

شد به سراغ چند روستای عجیب جهان برویم.

روستای کونگ فوکارها	 
»گانزی دانگ« نام روستای 
کوچکی است که در عمق 
کوهستان »تــیــانــژو« در 
ــرار دارد.  مــرکــز چین قـ
ــن روســتــا در  ســاکــنــان ای
کونگ فو مهارت دارند و 
مهم تر این که هر کدام از آن ها، یک هنر رزمی چین باستان را 
جداگانه یاد گرفته است، روستاییان درباره سبک زندگی شان 
نظریه عجیبی دارند. آن ها می گویند برای این که احشام شان را 
از شر حیوانات درنده در امان نگه دارند، مجبور به یادگیری این 

فنون شده اند.

روستایی با خورشید  ساختگی	 
ویگانال روستای کوچکی 
در میالن ایتالیاست که 
در دره ای به عمق 130 
ــرار دارد و به  کیلومتر ق
این ترتیب هیچ وقت نور 
خورشید به آن جا نمی تابد. 
به تازگی مهندسان محلی و معماران به کمک روستاییان آمده اند 
و با یک فکر خالقانه، خورشید را   به روستا آورده اند.  آن ها آینه 
بزرگی را در سمتی که خورشید بیرون می آید ،قرار داده اند تا 
نور خورشید را   به روستا منعکس کند. سال 2006 این آینه یک 
تنی روی شیب کوهستان در ارتفاع 1100 متری قرار داده شد 
و از آن جا که آینه برای گرم کردن تمام روستا بسیار کوچک بود، 
میدان اصلی روستا برای تاباندن نور خورشید در نظر گرفته شد.

    روستای آلزایمری ها	 
آمستردام  نزدیکی  در 
هلند، روســتــایــی بــه نام 
ــرار دارد که  ــ دمــنــتــیــا ق
ساکنان این روستا 152 
نفر هستند که همگی از 
فراموشی و دیگر بیماری 
های حافظه رنج می برند. این روستا طوری طراحی شده که 
شبیه یک شهر بــزرگ است و همه امکانات در آن دیــده می 
شود. ساکنان آزادانه در روستا می چرخند، خرید می کنند، 
در رستوران غذا می خورند و قدم می زنند اما دوربین هایی در 
سراسر روستا نصب شده است و آن ها کامال زیر نظر هستند تا 

مبادا    به خودشان صدمه بزنند.

  روستای یک کلیه ای ها  	 
ساکنان روستای »هاکس« 
ــال، آن قـــدر فقیر  ــپ در ن
مجبورند  کــه  هستند 
کلیه خود را بــرای تامین 
شان  ــی  ــدگ زن مایحتاج 
بفروشند. این روستا آن 
قدر معروف است که به آن جا لقب »روستای تک کلیه ای« 
داده اند. قاچاقچیان اعضای بدن در این روستا ،زیاد رفت و آمد 

می کنند و هر بار با دست پر برمی گردند.  

روستای خواب آلودها	 
یــک چــهــارم از ساکنان 
کاالچی قزاقستان ،دچار 
ــواب هستند.  بیماری خ
این بیماری از سال 2013 
ــاز شد.  در ایــن روستا آغ
در این زمان مردم روستا، 
ساعت ها و حتی روزها می خوابیدند و با حالت گیجی و سردرد 
از خواب بیدار می شدند. بیشتر از 20 هزار آزمایش روی هوا، 
خاک، غذا و آب آشامیدنی و ساکنان روستا انجام  شد اما هیچ 

کدام نتیجه ای نداشت.   
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1000 داروخانه مقام های دولتی و دژ مواد فروش ها!
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1000 مقام دولتی داروخانه دارند!

طبق بررسی های دیوان محاسبات از وضعیت تعارض 
منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص 
موثر در صدور مجوزها و شاغل در پست های حاکمیتی 
از رانت و منافع ویژه برخوردار شده اند. برای نمونه 
در بررسی  داروخانه های سراسر کشور مالحظه شد که 
از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، 
موسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و 
نهادهای عمومی غیردولتی بودند و موسس  ۲۲۱ 
داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست های حاکمیتی 
سیاست گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو 
هستند. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغالن بخش 
دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در دیگر داروخانه ها 
اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آن ها از کارکنان شاغل 
در دستگاه های حاکمیتی هستند. این گزارش خبر از 
تعارض منافع در صدور مجوزها دارد که به نظر می رسد 

قانون گذار برای حل آن باید اقدام کند.
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صادرات فرهنگ سازی شده کره ای ها!

این روزها هر جا را نگاه می کنی صحبت از سریال 
»بازی مرکب« است. اما در کنار رکوردها و محبوبیت 
این سریال ،یکی از فعاالن فضای مجازی از صادرات 
ــرده   که  محصوالت فرهنگی کــره نوشته و ادعــا ک
ــادارت لوازم  ــادرات فرهنگی کره جنوبی از ص ص
خانگی این کشور هم فراتر رفته است. این کاربر 
همچنین مدعی شــده   که میزان درآمــد ارزی این 
کشور از محصوالت فرهنگی ٩ برابر درآمدهای نفتی 
ایران در سال گذشته بوده است. کاربری نوشت: 
»کره با سرمایه گذاری در ساخت فیلم و سریال در 
کنار درآمدزایی داره فرهنگ کشورش رو هم به 
کشورهای دیگه صادر می کنه.« کاربر دیگری نوشت: 
»کره داره برا خودش فرهنگ سازی می کنه تا صدور 
فرهنگ .به این دلیل که توی سریالی ادعا کردن 
که اولین بمب رو جومونگ درست کرده یا توی اون 
سریال دیگه اولین سزارین رو به پای یانگوم نوشتن 
با این که نه در ساخت بمب اول هستن و نه سزارین.«
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واکنش ها به حکم رئیس یک موزه

خبرهای رسیده از صدور حکم ریاست موزه فرش 
ایران برای سجاد نوروزیان توسط عزت ا...ضرغامی 
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری بازتاب زیادی در 
فضای مجازی داشت و برخی با بازنشر ویدئویی که 
نوروزیان در آن برای تبلیغ، بازی کرده و خود را »چلمن 
سیزدهم« معرفی می کند به این حکم واکنش نشان 
دادند. در این میان بولتن نیوز هم مدعی شده است که 
سوابق نوروزیان در حوزه کودک بود و او پیش از این، 
مدیریت دفتر آینده پژوهی کودک را برعهده داشته 
است. البته پیش از این و در زمان ثبت نام نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری ،ضرغامی سجاد نوروزیان را 
به عنوان  دستیار در حوزه کسب و کار در فضای مجازی 
معرفی کرده بود. کاربری نوشت: »بهتره رئیس موزه 
فرش حداقل هایی از فرش رو بدونه.« کاربر دیگری 
نوشت: »قطعا هر مسئولی در وهله اول نیروهایی رو 
انتخاب می کنه که از توانایی هاشون خبر داره و می تونه 

باهاشون کار کنه. پس الکی شلوغش نکنید.«
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کشف پالک قرمزهای خیابان شوش

ویدئویی از کشف انبارهای مخوف قاچاقچیان و خانه 
هایی که محل فــروش مــواد مخدر شده بودند در 
فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. در 
ویدئویی که باشگاه خبرنگاران منتشر کرده می بینیم 
که خانه های به اصطالح پالک قرمزی وجود دارند که 
به صندوق امانات مواد مخدر تبدیل شده و خانه هایی   
که محلی شده اند برای فروش مواد مخدر. در یکی از 
این خانه ها که محل فروش مواد بود روزنه ای بین 
دیوار خانه و کوچه تعبیه شده بود که معتادان در 
صف می ایستادند و با ارائه پول داخل این روزنه 
بــدون این که فروشنده را ببینند از او مــواد می 
گرفتند.  کاربری نوشت: »طرف واسه فروش مواد 
آن چنان دژ مستحکمی ساخته و دوربین گذاشته و 
گاوصندوق مانندش کرده   که خود ساختمون و گاو 

صندوقای بانک مرکزی هم این قدر محکم نیست.« 
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زندگی روی سقف ایستگاه اتوبوس

تصویری دلخراش از سکونت یک خانواده روی سقف 
یک ایستگاه اتوبوس در کرج همزمان با آغاز فصل سرد 
منتشر شده است که واکنش کاربران شبکه های اجتماعی 
را برانگیخت. در تصویری که  وحید صالحی سردبیر ایسنا 
در استان البرز منتشر کرده خانواده ای را می بینیم که  به 
خاطر بی خانمان شدن روی سقف یک ایستگاه اتوبوس 
سکونت می کنند. این خبرنگار بعد از انتشار این تصویر 
در پست دیگری نوشته: »بعد از انتشار عکس، گروه های 
خیّر زیادی پیام دادند و برای کمک اعالم آمادگی کردند 
و قرار شد برای آن ها خانه تهیه کنیم.« کاربری نوشت: 
»واقعا گرونی مسکن ،کاری کرده که خیلی ها مجبور به 
چادر زدن یا زندگی در کانتینر و .... شدند.« کاربر دیگری 
نوشت: »حاال هنوز هوا خوبه به همین خاطر امیدوارم 
هنوز هوا سرد نشده به کمک خیرها مشکل این خانواده 
هم حل بشه.« کاربری هم نوشت: »بعضی از این ها 
معتادهای کارتن خوابی هستن که و نه تنها حاضر به ترک 

نیستن که گرمخونه هم نمی خوان برن.«

 

  3.4     M   views 

حنا و چای به جای نفت و گاز!

در روزهــای اخیر گــزارش هایی از تهاترهای صورت 
گرفته صادرات نفت و گازمان به کشورهای دیگر منتشر 
شد که بازتاب زیادی داشت. در یکی از این گزارش ها  
نوداقتصادی مدعی شده است که ترکیه در مقابل 
صادرات گاز ایران به ترکیه به ما محصوالتی چون زیپ، 
آب پنیر، بست شیلنگ، حنا، هندوانه، زرشک، رب گوجه 
و نمک دریا می دهد. البته روز گذشته هم به گزارش 
مهر، معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه 
تجارت ایران از واردات نفت چای به جای صادرات چای با 
سریالنکا گفته است. کاربران به این موضوع واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »وقتی واردات خودرو، 
پوشاک و .... رو خودمون ممنوع کردیم چرا انتظار داریم 
حنا وارد کشور نشه!« کاربر دیگری نوشت: »قطعا می شه 
به جای حنا و رب گوجه مواد اولیه برای کارخونه ها وارد 
کرد.« کاربری هم نوشت: »به امید روزی که تحریمی 

وجود نداشته باشه.«

آخرین آمار کرونا در روسیه	 
آمارهای منتشر شده از میزان مرگ و میر و مبتالیان 
جدید به کرونا در روسیه در روزهای اخیر هر روز نسبت 
به روز قبل بیشتر می شود تا جایی که روز گذشته طبق 
آمار 984 نفر بر اثر کرونا فوت کردند و شمار قربانیان 
این کشور به 219 هزار و 329 نفر رسید. همچنین طبق 
بیانیه ای که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری کرونای 
روسیه صادر کرده مجموع مبتالیان به کووید-19 در 
این کشور با شناسایی 28 هزار و 717 بیمار دیگر به 7 
میلیون و 861 هزار و 681 نفر رسیده است. در کنار آمار 
فوتی ها و مبتالیان بد نیست نگاهی به آمار واکسینه شده 
های این کشور بیندازیم. این کشور بیش از 144 میلیون 
نفر جمعیت دارد که حدود 45 میلیون نفر به طور کامل 
واکسینه شده اند و 4 میلیون و 500 هزار نفر هم منتظر 
تزریق دوز دوم واکسن هستند. یعنی در بیش از 14 ماهی 
که از زمان شروع واکسیناسیون در این کشور می گذرد 

کمتر از 95 میلیون دوز واکسن تزریق شده است.

دالیل افزایش آمار کرونا در روسیه	 
روسیه اولین کشوری است که برای واکسن کرونای ساخت 
خود، مجوز ملی صادر کرد و برخی پیش بینی می کردند که 
خیلی زود در این کشور، کرونا ریشه کن شود اما گزارش ها و 
آمارها از شیوع پیک جدید کرونا در این کشور حکایت دارد 
که روزانه جان بیش از 900 نفر را می گیرد. اما این اتفاق، 
دالیل زیادی دارد که برخی از آن ها را با هم مرور می کنیم.

روند کند واکسیناسیون	 
روسیه از این نظر از تمام کشورهای پیشرفته جهان و اغلب 
قدرت های نوظهور بسیار عقب تر است. پیش از این روسیه 
وعده داده بود تا پاییز با واکسینه کردن 60 درصد جمعیت 
به ایمنی جمعی برسد اما برخالف بسیاری از کشورها که 
واکسیناسیون در آن ها به مرور گسترش یافته ظاهرا اوضاع 
در روسیه برعکس است. یک پروفسور ایمونولوژی روس 
می گوید ،باالترین میزان تزریق واکسن در روسیه متعلق به 
ماه آوریل با 190 هزار دوز در روز بود و این تعداد اکنون به 
روزی حدود 130 هزار دوز کاهش یافته است. بنا بر آمارها 
در حالی که بیش از 400 روز از شروع اولین تزریق واکسن 
در این کشور می گذرد تاکنون تنها حدود 32 درصد مردم 
واکسینه شده اند. به گزارش دویچه وله ،دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی دولت درباره مرگ و میر زیاد شهروندان روسیه 
به دلیل ابتال به کرونا گفته: »به میزان الزم واکسیناسیون 
شهروندان انجام نشده است و روسیه اکنون آشکارا با 
»عواقب منفی« تعداد کم افراد واکسینه شده دست و پنجه 
نرم می کند.« والدیمیر پوتین اوایل ماه مارس یعنی اواخر 
سال گذشته در نشستی اعالم کرده بود که در 9 منطقه از 

این کشور،هنوز واکسیناسیون شروع نشده است.«

واکسن گریزی در روسیه	 
آمارها و نمودارها نشان می دهد که در هر کشوری که 
ــوده اســت و به ایمنی  میزان واکسیناسیون گسترده ب
جمعی رسیده اند به مراتب نسبت به کشورهایی که در آن 
واکسیناسیون کند بوده است یا عده ای از تزریق واکسن 
خودداری کرده اند تعداد جان باخته های کرونایی کمتر 
است که خود اهمیت واکسیناسیون را نشان می دهد. با 
این حال طبق نظرسنجی ها ،مردم روسیه تمایل چندانی به 
تزریق واکسن ندارند و بیش از 50 درصد آن ها واکسن گریز 
هستند ، اتفاقی که با خشم مسئوالن روسی همراه بوده است 
به شکلی که دویچه وله در گزارشی به نقل از شبکه خبری 
آلمان نوشت که  شهردار مسکو از این خشمگین است که چرا 
شهروندان از کارزار واکسیناسیون استقبال نمی کنند. یورو 
نیوز هم در گزارشی که اوایل امسال منتشر کرده نوشته است: 
»نتایج یک نظرسنجی در روسیه حکایت از تمایل نداشتن 
بیش از 60 درصد مردم این کشور به دریافت واکسن دارد. 
افزون بر آن بیش از 70 درصد مردم روسیه بر این باورند که 

ویروس کرونا ساخت انسان و سالحی بیولوژیکی است.«

 تعطیالت و رعایت نکردن پروتکل ها	 
در این میان یکی دیگر از دالیل افزایش آمار کرونا در روسیه 
رعایت نکردن پروتکل ها و کاهش محدودیت های کرونایی 
در روسیه است. تا همین چند ماه پیش ،روسیه محدودیت 
های شدیدی برای افــراد باالی 65 سال، رستوران ها، 
کلوب های شبانه، کافی شاپ ها و ... در نظر گرفته بود که 
چند وقتی است این محدودیت ها اجرا نمی شود و کارکنان 
هم باید به جای دورکاری در محل کار حاضر شوند. در این 
کشور، اجتماعات چند صد نفری در حال برگزاری است 
که خود می تواند   از مهم ترین دالیل شیوع کرونا و باالرفتن 
آمار جان باخته ها بر اثر ابتال به این بیماری باشد. از طرفی به 
گزارش رادیو آزاد اروپا ،»سرگئی سابیانین« شهردار مسکو 
اعتراف کرده است که مردم این کشور دستورالعمل های 
بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک و 

شستن مرتب دست ها را رعایت نمی کنند.

درسی از روسیه	 
به طورقطع وضعیت تلخ این روزهــای روسیه می تواند 
برای مردم و مسئوالن درس های زیادی داشته باشد. 
نگاهی به دالیل تشدید کرونا در روسیه نشان می دهد 
که رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، واکسن گریزی 
و کند شدن روند واکسیناسیون می تواند خطر بزرگی 
برای شیوع پیک جدید کرونا و از دست دادن جان عزیزان 
مان باشد. در ضمن این نکته را هم باید اضافه کرد که 
بهتر است محدودیت ها تا واکسینه نشدن حداقل 80 
 درصد از مردم به تعویق بیفتد تا شاهد ایجاد موج ششم 

کرونا نباشیم.

معمای کروان در رسزمین تزار
 چرا آمار جان باخته ها  در روسیه که زودتر از دیگر کشورها

 از واکسن خود برای کرونا رونمایی کرده در حال افزایش است؟

 ناصر رعیت نواز-   در حالی که روسیه اولین کشوری است که واکسن کرونا را ساخت و از آن رونمایی کرد اما 
این روزها آمار رسمی از شکستن رکورد آمار قربانیان در این کشور خبر می دهد. طبق گزارش مرکز کنترل و 
پیشگیری بیماری کرونا در روسیه طی 24 ساعت گذشته 984 نفر بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست 
دادند و این بیشترین شمار قربانیان روزانه این ویروس از ابتدای شیوع در این کشور تاکنون بوده است. حاال 
این سوال به وجود می آید که با وجود داشتن واکسن چرا در روسیه آمار قربانیان روزبه روز در حال افزایش است. 
کارشناسان، یکی از دالیل این اتفاق را   رعایت نکردن پروتکل ها و  استقبال نکردن مردم روسیه از واکسن می 
دانند. با این حال در این گزارش به این موضوع و معمای رکوردزنی کرونا در کشوری که از همه سریع تر از واکسن 

کرونا رونمایی و مجوز ملی تزریق آن را صادر کرد، پرداخته ایم.

منودار جان ابخته های کروان در روسیه 
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 رجزخوانی سنگین وزن آمریکا: 
به ایران بگویید زارع را بفرستد!

نبرد استیوسن و زارع برای تعیین 
پادشاه سنگین وزن جهان

سارا اصالنی/  آخرین باری که کشتی گیران ایران 
و آمریکا در خاک یانکی ها با هم سرشاخ شدند به 
پنج سال پیش برمی گردد. سال 2016 بود که 
گوش  شکسته های ایــران و آمریکا در جام جهانی 
که  رقابتی  گرفتند؛  کشتی  هــم  بــا  لس آنجلس 
تماشاگران زیادی را به سالن مسابقات کشاند. همین 
موضوع هم باعث شد تا رئیس فدراسیون کشتی ایران 
با همتای آمریکایی اش طی رقابت  های جهانی نروژ 
به توافق برسند که اسفند ماه امسال رقابتی تیم به 
تیم بین آزادکاران ایران و آمریکا و البته به میزبانی 
آمریکایی ها برگزار شود. با قطعی شدن این تقابل 
حاال گوش  شکسته ها از همین حاال کری خوانی را 
آغاز کرده اند. استارت این رجزخوانی ها اما از صفحه 
اینستاگرام اتحادیه جهانی کشتی زده شد؛ جایی که 
گیبل دن استیوسن پدیده 21 ساله کشتی آمریکا به 
شادی پس از قهرمانی امیرحسین زارع در رقابت  
های جهانی که نشان از تاج گذاری او به  عنوان پادشاه 
جدید سنگین وزن جهان داشــت، واکنش نشان 
داد و زیر پست  های اینستاگرامی UWW نوشت 
که هنوز خودش پادشاه سنگین وزن جهان است. 
این درحالی است که او بعد از کسب مدال طالی 
المپیک توکیو رسما اعالم کرد به سازمان آمریکایی 
WWE پیوسته و از این پس در رشته کشتی نمایشی 
فعالیت خواهد کرد. اما گویا تقابل آزادکاران ایران و 
آمریکا، استیوسن را برای برگشت دوباره به ورزش 
قهرمانی بد جور وسوسه کرده چرا که او به تازگی در 
زیر پست صفحه اینستاگرامی flowrestling که از 
رسمی شدن دیدار دو تیم ایران و آمریکا در بالپارک 
خبر داده بود، کامنتی با این مضمون منتشر کرده 
است: »به ایران بگویید زارع را بفرستد. من دارم 

آماده می شوم.« 

سوژه

همبازی عزت اللهی و بازیکن 
استون ویال در راه استقالل

مسئوالن باشگاه استقالل شرایط حضور کوین 
یاماگا اولین بازیکن مد نظر فرهاد مجیدی را در 
تهران فراهم کرده اند. این بازیکن 25 ساله که 
ملیت کامرونی - فرانسوی دارد هم اکنون در ویل 
کلوب دانمارک بــازی می کند، تیمی که سعید 
عزت اللهی هافبک ملی پوش تیم ملی ایران را در 
اختیار دارد. یاماگا از سال 2015 تا 2019 در 
تیم کیه وو، پسکارا و سیه نا در سری B ایتالیا حضور 
داشته است. پست این بازیکن بال راست بوده و 
قابلیت بازی در دفاع راست را نیز دارد.دیگر بازیکن 
خارجی مد نظر باشگاه استقالل هم مشخص شده 
و این بازیکن در پست مهاجم بازی می کند.رودی 
فیلیپه گشتات مهاجم 32 ساله بازیکنی است که 
امروز وارد تهران می شود. این بازیکن در تیم های 
بلکبرن راورز، استون ویال، میلدرزبرو و پاناتینایکوس 
بازی کرده و فصل گذشته در تیم یونانی به میدان 
رفته است. این مهاجم فرانسوی 193 سانتی متر 
قد دارد وسومین بازیکن از اروپای شرقی است که 
جذب او برای استقالل کمی سخت به نظر می رسد.

پنج شنبه 22 مهر ۱۴۰۰
۷ ربیع االول  ۱۴۴۳.شماره 2۰۷۷5

دردسر بزرگ شهر خودرو!

پرونده شکایت مربی ایتالیایی سابق شهر خودرو 
تبدیل به یک چالش جدی برای مشهدی ها شده 
است. استفان کوزین که زمانی به عنوان دستیار 
مجتبی سرآسیایی فعالیت می کرد، قرار بود در لیگ 
بیستم هم به عنوان دستیار مهدی رحمتی کارش 
را در شهر خودرو ادامه دهد، اما پرداخت نکردن 
مطالبات او  باعث شد تا حاضر به ادامه همکاری با 
شهر خودرویی ها نشود. این مربی ایتالیایی برای 
دریافت مطالباتش تالش کرد تا به صورت مذاکره 
با مسئوالن باشگاه کار خود را پیش ببرد که حاضر 
بود مطالبات را به صورت قسطی دریافت کند اما 
مدیران وقت باشگاه پدیده در لیگ بیستم از این 
عمل سرباز زدند و جالب آن  که طبق ادعای مربی 
ایتالیایی و وکیلش، پاسخی هم به درخواست  های 

کوزین ندادند و مربی ایتالیایی هم تصمیم گرفت 
تا شکایت خود را در فیفا عملیاتی 

سازد و سرانجام آن جریمه ۷5 هزار 
ــالوه ۷500 فرانک  دالری به ع

سوئیس بود که دامان شهر خودرو را 
برای لیگ بیست و یکم گرفته است.

گزارش

کارشکنی سعودی  ها یا کم کاری مدیریت باشگاه پرسپولیس؟

 معطلی چند ساعته کاروان سرخ 
و عصبانیت یحیی

در حالی که اعضای تیم پرسپولیس قرار بود با پرواز ساعت 11 دیروز از فرودگاه مهرآباد برای برگزاری 
دیدار با الهالل در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا عازم عربستان شوند اما دولت این 
کشور مجوز این سفر را صادر نکرد و همین مسئله باعث سرگردانی کاروان سرخپوشان شد. پس 
از این اتفاق مجید صدری، سرپرست باشگاه پرسپولیس در تماس با حسن  کامرانی فر، سرپرست 
دبیرکلی فدراسیون فوتبال درخواست کرد این موضوع از طریق فدراسیون عربستان پیگیری شود. 
کامرانی فر در تماس با دبیرکل و برخی مسئوالن فدراسیون سعودی ها خواستار رفع این مشکل شد 
اما تالش ها نتیجه نداد و پرسپولیسی ها پس از حدود 5  ساعت معطلی در فرودگاه تصمیم گرفتند 
این محل را ترک کنند تا پس از دریافت مجوز این سفر بار دیگر به فرودگاه مهرآباد بروند. آن چیزی که 
جای تعجب دارد این است که در چند ماه گذشته تیم های ورزشی به عربستان سفر داشته اند و هیچ 
کدام با مشکل نداشتن اجازه برای پرواز روبه رو نشده اند اما حاال چه شده که به کاروان تیم پرسپولیس 
اجازه پرواز نداده اند، این باشگاه باید شفاف سازی کند. این سوال پیش می آید که آیا کم کاری از سوی 
باشگاه پرسپولیس بوده یا واقعا کارشکنی از طرف سعودی ها بوده است؟ پیگیری ها نشان می دهد 
نامه نگاری های مربوط به چارتر و پرواز اختصاصی از سوی باشگاه پرسپولیس و اعالم آن به فدراسیون 
فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون عربستان سعودی و باشگاه الهالل انجام شده بود و این 
مسئله را شرکت هواپیمایی ایرانی که طرف قرارداد باشگاه پرسپولیس بود، تایید کرد. با این حال، 
مشکل از جایی شروع شد که پرسپولیسی ها مبدأ پرواز را از فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(  به 
فرودگاه مهرآباد که سال هاست پرواز خارجی در آن صورت نمی گیرد، تغییر دادند و همین مسئله 
باعث حساسیت مسئوالن عربستانی و تعلل و تاخیر آن ها در صدور مجوز پرواز چارتر پرسپولیس شد. 
هرچه بود پرسپولیس در آستانه دیدار با الهالل عربستان یک جلسه تمرین مهم را به دلیل سرگردانی 
چند ساعته در فرودگاه و انجام پرواز شبانه از دست داد و این موضوع عصبانیت و واکنش گل محمدی 
را در پی داشت که در یک رشته استوری لغو پرواز صبح کاروان سرخ را بی خیالی بعضی ها توصیف 
کرد که مشخص نیست منظورش مسئوالن باشگاه بوده اند یا فدراسیون فوتبال ایران  یا هر دو. گفتنی 
است، شاگردان یحیی گل  محمدی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان  از ساعت 21:30 

شنبه 24 مهر در ورزشگاه فیصل بن فهد دوحه به مصاف الهالل می روند.

 29 دوشنبه  ــادم  خ عزیزی  شهاب  طبسی/  امیرحسین 
شهریور در بخش خبری شبکه سوم سیما به صراحت تاکید 
ــران از کــره جنوبی در گــرو نصب VAR در  کــرد میزبانی ای
ورزشگاه آزادی است و اگر ما ورزشگاه آزادی را به این سیستم 
مجهز نکنیم نمی توانیم در خانه میزبان کره جنوبی باشیم اما 
بعدها مشخص شد که هیچ الزامی در کار نبوده و در نهایت هم 
بازی بدون VAR برگزار شد.هر چند که هنوز هم در فدراسیون 
عده ای زیر بار نمی روند اما با عقل و منطق جور در نمی آید 
که  فیفا به ما اصرار کرده باشد ورزشگاه آزادی را به فناوری 

کمک داور ویدئویی تجهیز کنیم و بعد با خاموش بودن این 
فناوری در روز بــازی کنار بیاید.اما صرف نظر از آنالین یا 
آفالین بودن VAR وارداتی و نصب شده در ورزشگاه آزادی 
در روز رونمایی از این فناوری در ورزشگاه آزادی مشخص شد 
که فدراسیون فوتبال به سراغ بی کیفیت ترین نمونه ممکن 
رفته و در عکس هایی که از اتاق کنترل VAR ورزشگاه آزادی 
منتشر شده به راحتی می توان به این نکته پی برد؛یک اتاق 
کامال معمولی با 2 تلویزیون روشن و یک تلویزیون خاموش و 
یک میز و 3 صندلی و البته 3 نفر که نشسته اند و مثال در حال 

بررسی دقیق صحنه های بازی هستند! چیزی که در ویدئو 
و عکس های منتشر شده و مقایسه آن با دیگر ورزشگاه ها به 
وضوح دیده می شود این است که سیستم VAR نصب شده 
در ورزشگاه آزادی حاصل یک توافق عجله ای با یک شرکت 
خارجی بوده که بدون مناقصه، بدون داشتن رقیب و بدون 
اعالم قیمت و کارشناسی صورت گرفته است. در پایان کوتاه 
سخن این که مقایسه چند عکس باال می تواند به قضاوت ما در 
خصوص عملکرد فدراسیون فوتبال در زمینه نصب سیستم 

VAR بیشتر کمک کند.

تیم ملی دانمارک با ثبت آماری خیره کننده و فوق العاده توانست 
دومین تیم صعود کننده به جام جهانی 2022 قطر باشد.

در چارچوب هفته هشتم مسابقات انتخابی جام جهانی 
2022 قطر در قاره اروپا، تیم ملی دانمارک با گلزنی 
»یواخیم میله« مقابل اتریش به برتری یک بر صفر 
رسید و به جام جهانی صعود کرد.پس از آلمان که 
اولین مسافر قطر بود، دانمارک توانست صعود خود 
را به جام جهانی با آمــاری خیره کننده قطعی کند.

دانمارک در گروه F مسابقات با تیم های اسکاتلند، 
رژیم اشغالگر قدس، اتریش، جزایر فارو و مولداوی 
همگروه است و توانست در 8 بازی آمار عجیب 
ــرد، صفر بــاخــت، 2۷ گــل زده، صفر  ، 8 ب
ــورده و تفاضل مثبت 2۷  گل خ
را به ثبت برساند.دانمارک در 
حالی ششمین حضور خود را در 
جام جهانی تثبیت کرد که دقیقا 
9٫۷09 ساعت و 23 دقیقه به نخستین دیدار جام جهانی 

2022 قطر در روز دوشنبه 21 نوامبر 2022 )30 آبان 1401( در ورزشگاه البیت 
باقی مانده بود. دیدار افتتاحیه بیست و دومین جام  جهانی مردان در ساعت 13:00 
به وقت محلی )13:30 به وقت ایران  یا 10 به وقت گرینویچ( در روز دوشنبه 30 آبان 
1401 آغاز خواهد شد.دانمارک نخستین حضور خود در جام جهانی را در سال 
1986 در مکزیک تجربه کرد. آن ها در آن دوره به مرحله یک هشتم نهایی راه یافتند، 
موفقیتی که در جام های جهانی 2002 و 2018 تکرار کردند در حالی که در جام 
جهانی 2010 آفریقای جنوبی در مرحله گروهی از دور رقابت ها کنار رفت. بهترین 
عملکرد آن ها در جام جهانی 1998 فرانسه بود که در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 
3 بر 2 مغلوب برزیل، نایب قهرمان جام  جهانی فرانسه  شدند.این تیم در یورو 2020 
پس از این که با »سکته قلبی اریکسن« مواجه شد توانست پدیده این مسابقات نام گیرد 
و به جمع 4 تیم پایانی نیز برسد. در بازی نیمه نهایی، آن ها مقابل انگلیسی شکست 
خوردند که بسیاری عقیده داشتند اشتباه داوری باعث برد سه شیرها شد.دانمارک با 
هدایت »کسپر هیوملند« قصد دارد در جام جهانی 2022 که قرار است در آذر 1401 
برگزار شود، درخشان ظاهر شود.به اعتقاد کارشناسان، وایکینگ ها می توانند  در 
جام جهانی 2022 قطر، شگفتی بزرگی را به نام خود ثبت کنند و مثل یورو 2020 با 
درخشش بازیکنانی مثل کسپر اشمایکل، سیمون کیائر، یواخیم میله، امیل هویبرگ، 

کسپر دولبرگ، میکل دامسگارد و یوسف پولسن به مراحل پایانی راه پیدا کنند.

صعود دانمارک به جام جهانی با آمار عجیب و خیره  کننده

وایکینگهایبیرحم!

رونمایی از عجیب  ترین سیستم VAR در آزادی

مختصرومفیدبهسبکآفالین!

ورزشگاه آزادیلیگ برتر انگلیسسری A  ایتالیابوندس لیگای آلمان

  هــادی    / تیم ملی کشورمان در هفته چهارم مرحله نهایی 
مسابقات انتخابی جام جهانی قطر میزبان کره جنوبی بود 
و در حالی که به دالیــل واهــی نتوانست از امتیاز میزبانی با 
حضور تماشاگران استفاده کند مقابل چشم بادامی ها با 
تساوی یک- یک متوقف شد. این تساوی نه تنها دو امتیاز 
حساس و با ارزش در بازی خانگی را از یوزها گرفت بلکه مانع 
ارتقای رکورد بردهای متوالی ایران شد. پیش از این دیدار 
تیم ملی کشورمان با هدایت دراگان اسکوچیچ به رکورد 
جالب و تاریخی 10 بازی 10 برد رسیده بود، موضوعی 
که سرمربی تیم ملی در نشست پیش از بازی هم چند باری 

ــاره و از همان بــرای حمله به  به آن اش
منتقدانش استفاده کرد. او با اشاره به 
بردهای متوالی تیم ملی این پرسش را 
مطرح کرده بود که دیگر باید چه کاری 
انجام دهد که منتقدان راضی شوند و 
در ادامــه هم با بیان این که »می فهمم 
که عده ای می خواهند جای مرا بگیرند 
اما االن وقتش نیست.« این طور وانمود 
کــرد که عــده ای از مربیان داخلی به 
انــد و  نیمکت تیم ملی چشم دوخته 
می خواهند با کم ارزش جلوه دادن 
نتایج تیم ملی زمینه تغییر در کادر 
فنی تیم ملی را فراهم کنند. او با این 
ذهنیت و با فکری آشفته که نگران 
ــورد تاریخی  از دســت رفتن رک
اش بود تیمش را بــرای بازی 
با کــره به میدان فرستاد و 
نحوه بازی تیم ملی نشان 
داد که ترس و اضطراب 
ــان کامال بــه تیم  دراگـ

تزریق شده بــود. سرمربی ایــران از کره 
جنوبی نمی ترسید بلکه از انتقاد دوباره 
منتقدان که از نظر او دور از منطق هم 
نقدش می کردند می ترسید 

و نتیجه این ترس هم از دست رفتن دو امتیاز حساس شد. اما به 
راستی چرا اسکوچیچ با نتایج خوبی که تیم ملی با هدایت او گرفته 
گاهی چنین بی رحمانه نقد می شود؟ به زعم برخی کارشناسان، 
تیم اسکوچیچ تاکتیک و سیستم خاصی ندارد و این خالقیت و 
تکنیک بازیکنان تیم ملی و به خصوص لژیونرهای آمــاده ایران 
است که منجر به کسب نتایج درخشان برای تیم ملی شده است. 
ایراد دیگری که به اسکوچیچ وارد است ضعف او در تعویض هاست 
و منتقدان معتقدند او بازی خوان خوبی نیست  یا نمی داند چه 
زمانی باید چه کسی را با چه بازیکنی تعویض کند. از قضا در بازی با 
کره هم به جز شکل بازی تیم ملی که مورد انتقاد اکثر کارشناسان 
بود، بزرگ ترین ایراد به اسکوچیچ در بازی با کره، 

تعویض نکردن هایش بود.
جالل چراغ پور کارشناس فوتبال به همین مسئله 
اشاره می کند و می گوید:  »بعد از 10 برد متوالی 
دیدیم اگر فشار تاکتیکی روی تیم از حدی بگذرد، 
سرمربی ما سورپرایز می شود و کاری نمی کند. صبر 
می کند ببیند چه می شود! با این شرایط در دقیقه 
93 نزدیک بود گل بخوریم و ببازیم. تمام تعویض  ها 
باری به هر جهت بود. آیا قلی زاده و امیری بد بازی 
کردند؟ 2 دقیقه مانده به پایان بازی چه تعویضی 
بود؟«. البته اسکوچیچ درکنار منتقدانش ،موافقان 
قابل توجهی هم دارد که در رسانه ها و فضای مجازی 
حسابی روی رکوردهایش مانور می دهند. حتی 
اگر مانوری هم روی رکورد ندهند بی انصافی است 
از کنار این مسئله به راحتی عبور کنیم. 10 بازی 
10 برد قطعا اتفاقی نیست حتی اگر تیم ملی روی 
کاکل خالقیت فردی و تکنیک ناب ملی پوشان به 
خصوص لژیونرهای آماده ایران بچرخد. به طور قطع 
اسکوچیچ هم دانش و فنی دارد که به این خالقیت و 
تکنیک اضافه می کند و به آن جهت می دهد. آن چه 
مهم است صعود تیم ملی است با این حال نگرانی فوتبال دوستان و 
کارشناسان از آن جهت است که در ادامه راه ،تیم ملی مقابل حریفان 
مثل بازی با کره جنوبی به بن بست بخورد و نتواند نتیجه الزم را به 

دست بیاورد و نقد سرمربی تیم ملی هم در همین راستاست.

بنبستتاکتیکیاسکوچیچ
واکاوی دیدار ایران  - کره  و توقف یوزها

به زعم برخی 

کارشناسان، تیم 

 اسکوچیچ تاکتیک 

و سیستم خاصی 

ندارد و خالقیت  و 

تکنیک بازیکنان 

تیم ملی و به 

خصوص لژیونرهای 

آماده باعث 

موفقیت تیم است
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 مائده کاشیان  

امیرعلی دانایی از اول آبان ماه 
برنامه »رخ به رخ« را از شبکه دو 
روی آنتن دارد. مهدی بابایی 
تهیه کننده برنامه در گفت وگو با 
صبا از زمان پخش آن خبر داده 
و گفته است که این برنامه گفت وگومحور شامل 

بخش های مختلفی است.

علیرضا شجاع کاوه در سریال 
ــاری از  ــاک 13« ک کمدی »پ
آرش معیریان بازی کرده و در 
این مجموعه با بازیگرانی مانند 
علی صــادقــی، نــگــار عــابــدی، 

امیرحسین  و  رفیعی  حسین  اشتیاق،  اشکان 
صدیق همبازی شده است.

ــردا ساعت  رحــیــم نــــوروزی فـ
»مواجهه«  تله فیلم   ،19:15
ساخته رضا دادویی را از شبکه 
سه روی آنتن دارد. این فیلم با 
بازی علیرضا جالی تبار، حمید 

ابراهیمی و میثم درویشان پور به مناسبت هفته 
نیروی انتظامی پخش می شود.

چهره ها و خبر ها

ــال  ــری ــی اوســـیـــونـــد در س ــل ع
»سرجوخه« به کارگردانی احمد 
معظمی ایفای نقش کرده و در 
این مجموعه که به زودی پخش 
مــی شــود، بــا ســامــان صفاری، 
علیرضا  و  دهقان نسب  حبیب  نجفی،  قربان 

جالی تبار همبازی شده است.

نسیم ادبی برای بازی در فیلم 
»نــمــور« به کــارگــردانــی داوود 
بــیــدل در بــنــدر انــزلــی جلوی 
دوربــیــن رفته و مشغول بازی 
در این فیلم است. محمدرضا 

علیمردانی و سمیرا حسن پور دیگر بازیگران 
شناخته شده  این فیلم هستند.

احسان کاوه به پرس تی وی رفت

احمد نوروزی معاون برون مرزی سازمان صداوسیما 
در حکمی، احسان کاوه را به سمت قائم مقام رئیس 
شبکه پرس تی وی منصوب کرد. به گزارش مهر، 
ــوروزی که همچون معاونان پیشین برون  احمد ن
مرزی، خود عهده دار مدیریت شبکه پرس تی وی 
است، احسان کاوه را به سمت قائم مقام رئیس شبکه 
پرس تــی وی منصوب کــرد. وی در حکم انتصاب 
کاوه، ضمن اشاره به شایستگی و سوابق طوالنی 
فعالیت او در شبکه پرس تی وی، ابراز امیدواری کرده 
است قائم مقام جدید رئیس این شبکه بین المللی 
با توجه به برخورداری از تجارب مؤثر و ارتباطات 
گسترده با نهادهای فرهنگی و رسانه ای کشور، 
رفع موانع اجرایی موجود بر سر راه تولید محتوا را با 
به کارگیری نیروهای جسور و خاق پیگیری کند. 
معاون بــرون مــرزی رسانه ملی همچنین از کاوه 
خواسته است در زمینه ارتقای سرمایه انسانی شبکه 
پرس تی وی برنامه ریزی جامع و مناسب داشته باشد.

»قبله عالم« پایان یافت

پخش سریال کمدی-فانتزی »قبله عالم« به دلیل 
ممیزی های فراوان و با هدف احترام به مخاطبان  

متوقف می شود.
پلتفرم فیلیمو درباره سریال »قبله عالم«، اطاعیه ای 
به شرح زیر صادر کرد: سریال »قبله عالم« از روز 
نخسِت پخش تا به امروز در فرایند تولید و ممیزی 
دچار چالش های فراوان شد، به گونه ای که پیوستگی 
خود را از دست داد و بخش عمده ای از هر قسمت 
سریال مــورد حذف قــرار گرفت. بنابراین فیلیمو 
تصمیم گرفت قسمت هفتم »قبله عالم« قسمت 
پایانی آن باشد و پخش آن به طور کامل متوقف شود.

الزم است تاکید کنیم هیچ سازمان، نهاد قضایی  
یا سازمان امنیتی حکم به توقیف این سریال نداده 
است و فیلیمو در خصوص تحلیل ها، تفسیر ها و 
حاشیه هایی که درباره کیفیت  یا محتوای این سریال 
در فضاهای مختلف -به درست یا غلط- ایجاد شده 
ــدارد. این تصمیم صرفا در پی کاهش  قضاوتی ن
جدی زمان موثر هر قسمت و حجم باالی اصاحات 
نهادهای ناظر اتخاذ شــده اســت. متاسفانه نوع 
مواجهه با حساسیت های ایجادشده درباره سریال 
»قبله عالم« مصداق بارز این ضرب المثل است که 
»به جای کاه، سر آورده شد« آن قدری که دیگر جانی 

در سریال باقی نمانده است.
به رغم ضرر مالی فیلیمو، به احترام وقت و هزینه ای 
که شما مخاطبان برای دیدن سریال های فیلیمو 
اختصاص داده اید، سریال هایی که در برنامه پخش 
ماه های آینده قرار داشتند، از مهر و آبان پخش و 

اطاع رسانی خواهند شد.

»جنایت بی دقت« اکران می شود

فیلم سینمایی »جنایت بی دقت« ساخته شهرام 
مکری آبان ماه همزمان با نمایش فیلم قهرمان اکران 

می شود.
به گزارش ایسنا، امیرحسین حیدری تهیه کننده 
سینما و مدیرعامل شرکت نمایش گستران با اعام 
خبر قطعی اکران فیلم »جنایت بی دقت« در آبان 
ماه گفت: »از اوایل آبان ماه و همزمان با اکران فیلم 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی، فیلم سینمایی 
»جنایت بی دقت« آخرین ساخته شهرام مکری نیز 
اکران می شود.« حیدری ادامه داد: »در حال آماده 
ــران دو فیلم »مغز استخوان«  ســازی مقدمات اک
به کارگردانی حمیدرضا قربانی و »چپ  راست« 
به کارگردانی حامد محمدی هستیم و تا قبل از 
جشنواره فیلم فجر این دو فیلم را اکــران خواهیم 

کرد.«
بابک کریمی، راضیه منصوری، ابوالفضل کاهانی، 
محمد ساربان، عادل یراقی، محمد بهرازنیا و بهزاد 
ــی بازیگران »جنایت بی دقــت« هستند. در  دوران
خاصه داستان این فیلم آمده است: »فیلم مضمونی 
مرتبط با سینما دارد و درباره تماشاگرانی است که 
قبل از شروع اکران فیلمی درباره آن حرف می زنند و 
با شروع ماجراها بر پرده سینما، داستان  آن ها و قصه 

فیلم با هم یکی می شود.«

دیروز فیلم »خون شد« به کارگردانی مسعود 
کیمیایی، پس از اکران در سالن های سینما در 
نمایش خانگی منتشر شد. بازیگر نقش اصلی 
این فیلم سعید آقاخانی است که با شخصیت 
»فضلی«، یکی از متفاوت ترین نقش هایش را 

تجربه کرده است. او برخاف 
سینما  در  تلویزیون، 

نقش های  بیشتر 
جدی بازی کرده 

ــه   ــام ــارن ک در  و 
ش  یی ا سینما
ــای  ــم هـ ــلـ ــیـ فـ
غــیــرکــمــدی 

مختلفی 

دیــده می شود. به بهانه انتشار »خــون شد«، 
نقش های  مهم ترین  بــه  داشــتــه ایــم  نگاهی 
جدی سعید آقاخانی و دستاوردی که برای 

او داشته اند.

»خداحافظی طوالنی« با »یحیی«	 
سعید  ــدی  ج نقش های  مهم ترین  از  یکی 
آقاخانی، نقش »یحیی« در فیلم »خداحافظی 
ــر فـــرزاد موتمن اســت کــه نقطه  طــوالنــی« اث
عطفی در کــارنــامــه او محسوب مــی شــود. 
ایــن بازیگر ســال 93 پس از ایفای نقش در 
چند فیلم کمدی، در فیلم موتمن نقش 
چالش برانگیزی را تجربه کرد. »یحیی« 
مردی بود که از اتهام قتل همسرش 
تبرئه می شود، اما پس از این اتفاق 
بــاز هم اطرافیانش او را در مرگ 
همسرش مقصر می دانند و او را 

طــــــــــرد 
مــی کــنــنــد. 
آقــاخــانــی  سعید 
ــن بیشتر  ای کــه پیش از 
هــای  شخصیت  نــقــش  در 
بامزه دیــده شده بــود، به خوبی 
عذاب وجدان »یحیی«، تنهایی 
و قربانی بــودن او را در فیلم 
به نمایش گذاشت و بازی 
باورپذیری در این نقش 

داشت. سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد 
در سی وسومین جشنواره فجر، جایزه تاش او 

در این فیلم بود.

نقش سخت و چالشی در »اروند«	 
آقاخانی پس از »خداحافظی طوالنی«، باز هم 
نقشی جدی را پذیرفت و در فیلم دفاع مقدسی 
»اروند« ساخته پوریا آذربایجانی بازی کرد. او 
در این فیلم در نقش یک جانباز اعصاب و روان 
ظاهر شد و با شخصیت »یونس« مخاطبان را 
غافلگیر کرد. آقاخانی در این فیلم با بازی خوب 
خود مشکات روحی و روانی این شخصیت را 
به نمایش گذاشت و خیلی خوب از پس ایفای 
نقش سخت خود برآمد. این فیلم جایزه ویژه 
هیئت داوران سی وچهارمین جشنواره جهانی 

فجر را دریافت کرد.

حضور کوتاه اما چشمگیر در »قسم«	 
یکی از آخرین آثار غیرکمدی که سعید آقاخانی 
به واسطه آن روی پرده سینما دیده شده، فیلم 
»قسم« ساخته محسن تنابنده است. هرچند 
که او در این فیلم حضور کوتاهی دارد و نقش 
اصلی نیست، اما حضور موفقی در فیلم دارد. 
»خسرو« خواهر همسر خود را به قتل رسانده، 
اما کسی از این موضوع اطــاع نــدارد و همه 
فامیل قصد دارند در مراسم قسامه به قتل او 
توسط همسرش قسم بخورند. »خسرو« سعی 
می کند همسرش را از قصاص مردی که همه 
تصور می کنند قاتل است ، بازدارد اما تاشش 
بی نتیجه می ماند. سعید آقاخانی در همان 
حضور کوتاه   موفق می شود توجه مخاطب را 

به شخصیت و بازی خود جلب کند.

بازی باورپذیر در »بنفشه آفریقایی«	 
یکی دیگر از نقش های ویژه و مهمی که سعید 
آقاخانی بازی کرده، نقش »رضا« در فیلم »بنفشه 
آفریقایی« اثر مونا زندی حقیقی است. شخصیت 
او در این فیلم مرد آرام و درون گرایی است که با 
»شکوه« همسر خود در حال گذران زندگی است، 
اما »شکوه« تصمیم می گیرد »فریدون« همسر 
سابق خود را از خانه سالمندان به خانه خود 
بیاورد. »رضا« با این تصمیم موافقت می کند، 
اما گاهی به تصمیم خود شک می کند و درگیر 
چالش هایی می شود. سعید آقاخانی به خوبی 
درگیری ، شک و تردیدهای »رضا« را با شخصیت 
درون گــرا و کــم حــرف خــود نشان مــی دهــد و 

مخاطب را با خود همراه می کند.

تجربه نقش یک قهرمان در »خون شد«	 
سعید آقاخانی در فیلم »خون شد« نقش مردی 
به نام »فضلی« را ایفا می کند که پس از آزادی 
از زندان متوجه می شود خانواده اش در نبود او 
دچار مشکات زیادی شده اند. »فضلی« مانند 
یک قهرمان تصمیم می گیرد که به تنهایی 
مقابل همه بایستد و خــانــواده اش را نجات 
دهــد. او بــرای نجات آن هــا تا پــای جــان جلو 
می رود و فداکاری می کند. »فضلی« دارای 
ویژگی های قهرمان های محبوب آثار کیمیایی 
مانند فداکاری، عشق و غیرت و تعصب نسبت 
به خانواده  است و سعید آقاخانی در این نقش 
متفاوت بازی نسبتا خوبی دارد. »خون شد« 
نوروز امسال به نمایش درآمد و با فروش تقریبا 
195 میلیون تومانی در گیشه اکران خوبی را 
تجربه نکرد و در نهایت موفقیت ویژه ای را برای 

آقاخانی رقم نزد.

سیمای جدی »نون خ« در سینما
نگاهی به 5 نقش مهم  غیرکمدی در کارنامه سعید آقاخانی، به بهانه انتشار فیلم »خون شد« در نمایش خانگی

نجات گیشه با »قهرمان«و »گشت ۳«؟
 ۲ ساخته جدید اصغر فرهادی و سعید سهیلی با بازی امیر جدیدی، محسن تنابنده و امیر جعفری

 شانس باالیی برای فروش خوب دارند

پس از روزهای سخت و سوت و کوری که بر سینماها گذشت، 
تیرماه امسال فیلم کمدی »دینامیت« ساخته مسعود اطیابی 
اکران شد و فروش خوبی را نسبت به دیگر فیلم ها تجربه کرد. 
اکنون با عبور از موج پنجم کرونا، واکسینه شدن مردم و بهبود 
اوضاع، دو فیلم مهم که هر دو شانس باالیی برای فروش خوب 
دارند، در راه هستند تا مردم در سالن های سینما فیلم را تماشا 
کنند و سینماها بار دیگر رونق بگیرند. طبق وعده سخنگوی 
انجمن سینماداران قرار است از اوایل آبان ماه دو فیلم »قهرمان« 
به کارگردانی اصغر فرهادی و کمدی »گشت 3« ساخته سعید 

سهیلی روی پرده سینماها اکران شوند.

بازگشت اصغر فرهادی با »قهرمان«	 
سال  یک  در  سینمایی  فیلم های  سروصداترین  پر  از  یکی 
گذشته، »قهرمان« ساخته جدید اصغر فرهادی بوده است. 
فرهادی کارگردان خوش سابقه ای است و آثار او معموال مورد 
توجه مخاطبان بوده. این کارگردان آخرین بار سال 95 با فیلم 
»فروشنده« در سینماها حضور داشت و اکنون پس از گذشت پنج 
سال، با فیلم تازه اش یعنی »قهرمان« روی پرده سینما حضور 

خواهد داشت.  این فیلم امسال در جشنواره فیلم کن رونمایی 
شد و با دریافت جایزه بزرگ کن، این جشنواره را دست خالی 
ترک نکرد. عاوه بر این که فیلم از سوی تعدادی از منتقدان و 
رسانه ها مورد تحسین و توجه قرار گرفته، بسیاری از مخاطبان به 
اعتبار نام فرهادی به تماشای ساخته جدید او ترغیب می شوند، 
بنابراین پیش بینی می شود فروش خوبی در انتظار »قهرمان« 
باشد. حضور ستاره ای مانند امیر جدیدی نیز در دیده شدن فیلم 
موثر خواهد بود. »قهرمان« از پنجم آبان ماه به نمایش درمی آید.

اکران قسمت سوم یک کمدی پرفروش	 
اکــران موفق کمدی »دینامیت« نشان داد، کمدی هایی که 
شانس گیشه به حساب می آیند می توانند کاما تحت تاثیر شیوع 
کرونا قرار نگیرند و در گیشه شکست نخورند. »گشت 3« یکی 
از کمدی هایی است که اکران آن در شرایط فعلی می تواند به 
رونق گیشه کمک کند. قسمت قبلی این فیلم سال 96 اکران 
شد و حدود 19 میلیارد فروخت و رکورد گیشه را در آن زمان 
شکست. اکنون پس از چهار سال قرار است ادامه این فیلم در 
قسمت سوم آن به نمایش دربیاید. حمید فرخ نژاد به عنوان 

یکی از شخصیت های اصلی فیلم در قسمت سوم غایب است 
و احتماال امیر جعفری به عنوان بازیگر جدید »گشت 3« به فیلم 
اضافه شده تا خأل حضور فرخ نژاد کمتر به چشم بیاید. احتماال 
غیبت این بازیگر در فیلم بی تاثیر نخواهد بود، اما بسیاری از 
مخاطبان به پشتوانه دو قسمت قبلی آن سراغ تماشای »گشت 
3« خواهند رفت. بهنام بانی، امیر جعفری، ساعد سهیلی و پوالد 

کیمیایی بازیگران اصلی فیلم هستند.
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نوائیان  - آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج(، نقطه  
عطفی در تاریخ تشیع بــود. تا پیش از آن، شیعیان 
ولــو با مشکالت و سختی های مختلف، قــادر بودند 
ــام)ع( شرفیاب شوند، از دانــش الهی او  به محضر ام
برخوردار باشند، مشکالت خود را مطرح کنند و پاسخ 
بگیرند؛ اما آغــاز عصر غیبت، مصادف با محرومیت 
قاطبه شیعیان از دسترسی مستقیم به امــام)ع( بود؛ 
اتفاقی که جامعه شیعه را با سردرگمی هایی مواجه کرد 
و اگر مدیریت کارآمد ائمه پیشین)ع( و راهبردهای مؤثر 
حضرت حجت)عج( نبود، شرایط به وخامت می گرایید 
و ساختارهای فکری شیعه با بحران های جدی مواجه 
می شد. این که امام زمان)عج( با چه راهبرد و سیاستی، 
شیعیان را به سالمت از این پیچ سرنوشت ساز تاریخی 
گذراند و زمینه را بــرای بالندگی فقه پویای شیعه و 
فعالیت گسترده فقها در قرون بعدی و عصر غیبت کبری 
فراهم کرد، موضوعی بسیار جالب توجه و بااهمیت 
است؛ موضوعی که بنا داریم در آستانه آغاز دوران امامت 
حضرت ولی عصر)عج( به بررسی آن بپردازیم. برای 
بیشتر دانستن درباره این مسئله، با دکتر هادی وکیلی، 
استاد تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و متخصص تاریخ 
تشیع، هم صحبت می شویم. او ضمن تشریح شرایط 
خاص شیعیان در دوران غیبت صغری و بحران هایی 
که آن ها پیش رو داشتند، اطالعات بسیار ارزشمندی را 
درباره تمهیدات امام)ع( در این دوره حساس تاریخی، 

در اختیار ما قرار داد که با هم مرور می کنیم.
به نظر می رسد با آغاز عصر   

ــط بـــرای شیعیان  ــرای غــیــبــت، ش
ــیــت)ع(  و دوســـتـــداران اهــل ب

مــــورد مسئله  ــژه در  ــه ویـ بـ
ارتباط با امــام)ع( و استفاده 
از دانــش الهی وی بــرای حل 
ــار  دچ مختلف،  مــشــکــات 

ــران مـــی شـــود. حضرت  ــح ب
ولی عصر)عج( با چه راهبرد و 

سیاستی، جامعه شیعه را از این 
گردنه سخت تاریخی عبور می دهد؟

با آغاز غیبت صغری، جامعه شیعه و به ویژه شیعیان 
شدند  مــواجــه  متعددی  چالش های  بــا  اثنا عشری 
ــا تمهیداتی  ــرای عبور بــه سالمت از آن ه کــه باید ب
ــن چالش ها،  ــدم تــوجــه بــه ای اندیشیده مــی شــد. ع
می توانست بحران ها را وارد فاز خطرناک تری کند. 
چالش نخست، خوِد مسئله غیبت بود؛ این که یکی از 
مهم ترین امتیازات جامعه شیعه از او گرفته می شد. تا 
آن زمان، شیعیان همواره امام معصوم را در دسترس 
داشتند و می توانستند از طریق مراجعه به او، پاسخ 
سواالت و ابهاماتشان را بیابند. با آغاز دوران غیبت، 
امام)ع( عماًل از دسترس شیعیان خارج می شد و این 
مسئله می توانست بــرای شیعیان مشکالت جدی 
ایجاد کند. ساده ترین نوع اشکال، ابهاماتی بود که 
مخالفان و معاندان به این قضیه وارد می کردند؛  این ها 
می کوشیدند با واردکــردن چنین ابهاماتی، امام)ع( 
را برای شیعیان غیرواقعی جلوه دهند و با القای این 
شبهه، به اعتقادات شیعی آسیب بزنند. از سوی دیگر، 
ــاره کردیم، دسترسی شیعیان به  همان طور که اش
امامشان برای رفع شبهات و پاسخگویی به پرسش های 
دینی و اعتقادی، ضــروری بود و به واقــع، مهم ترین 
چالشی که پیروان مذهب اهل بیت)ع( با آغاز عصر 
غیبت پیش روی خود مشاهده می کردند، همین مسئله 
محسوب می شد. در این شرایط، مسائلی مانند فعالیت 
جریان های فکری و فرقه های گوناگون با ادعاهای 
متفاوت و گاه عجیبی که مطرح می کردند، وضعیت را 

حادتر هم می کرد. 
برای مدیریت این اوضاع، دو راهبرد ویژه درنظر گرفته 
شد؛ پیاده کردن راهبرد نخست یا مرحله اول مدیریت 
این شرایط خاص، از سال ها قبل آغاز شده بود؛ یعنی 
زمانی که هنوز شرایطی مانند شرایط عصر غیبت 
وجود نداشت، در دوره امام دهم و یازدهم)ع(. از 
دوران امامت امام هادی)ع( به تدریج امام از امت، 
خواسته یا ناخواسته فاصله گرفت. سیاست حکومت 
عباسی و به ویــژه اقــدامــات متوکل، با وجــود همه 
تضییقات و مشکالتی که برای ائمه)ع( و شیعیان به 

وجود آورد، به این راهبرد کمک کرد. امام)ع( را از 
مدینه به سامرا منتقل کردند  و در یک پادگان نظامی، 
با امکان دسترسی بسیار مشکل و پیچیده تحت نظر 
قرار دادند. در واقع عصر این دو امام معصوم)ع(، عصر 
گذار از دوران حضور به دوره غیبت است؛ این تهدیدی 
بود که به یک فرصت عالی برای تمرین شرایط پس 
از آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( تبدیل شد و به 
شیعیان نشان داد که چگونه می توانند بدون آن که 
به امام معصوم)ع( دسترسی داشته باشند، مسیر 
صحیح را طی کنند و تا حدی، مسائلی را که ممکن 
بود برای آن ها پیش بیاید، حل کرد. راهبرد دوم، 
مربوط به پس از آغاز غیبت امام زمان)عج( بود. به 
نظر می رسد این که برای غیبت امام)عج( دو مرحله 
در نظر گرفته شد، یک سیاست و راهکار ویژه برای 
حل مسائلی بود که دربــاره آن صحبت کردیم. در 
واقع غیبت صغری، جامعه را برای ورود به مرحله 
ــاده کــرد. در دوره هفتاد  غیبت کامل یا کبری آم
ساله غیبت صغری، ارتباط میان امام و شیعیان به 
طور کامل قطع نیست؛ حضرت ولی عصر)عج(، با 
واسطه وکالی خود، با مردم ارتباط دارد. بنابراین، 
مدیریت امام زمان)عج( برای کنترل شرایط به وجود 
آمده، پس از غیبت، از طریق این وکال در جامعه شیعه 
اعمال می شود. نکته مهم دیگر این است که در همین 
مقطع، با راهنمایی و هدایت امام)عج(، نهضت علمی 
و فرهنگی در میان علما و بزرگان شیعه به راه می افتد؛ 
نهضتی که مبتنی بر جمع آوری و حفظ 
ــت. مانند  میراث روایــی شیعه اس
کاری که کلینی با »کافی« انجام 
می دهد یا پیش از او، احمد 
بن محمد برقی به آن مبادرت 
ــا،  مـــــی ورزد و پــس از آن هـ
و  ابن قولویه  مانند  بزرگانی 
شیخ صدوق در مسیر آن گام 
برمی دارند. این فعالیت ها بسیار 
منضبط و حساب شده صورت گرفت 
و هدف آن پرکردن خأل علمی و فرهنگی 
ناشی از ورود به عصر غیبت بود و باعث جلوگیری 
از حیرت جامعه شیعه و عبور آن ها از بحرانی شد که 
به واسطه عدم دسترسی به امام)عج( با آن روبه رو 
بودند.جامعه شیعه اثنا عشری، در ایــن دوره، به 
ــورت آگاهانه وارد مسائل سیاسی حــاد زمانه  ص
خودش نمی شود. این دوره، دوره حکومت خلفای 
عباسی است و حکومت این دودمــان، نزد شیعیان 
به صورت قاطع، نامشروع تلقی می شود؛ خلفای 
عباسی عامل به شهادت رساندن شش تن از ائمه 
شیعه)ع( هستند، از امام صــادق)ع( تا امام حسن 
عسکری)ع(.  اما معنای این موضع گیری این نبود که 
شیعیان به هر جریانی که علیه بنی عباس قیام کند، 
بپیوندد. الگوی این قیام ها و جنبش ها، نظیر قیام 
صاحب الزنج )زنگیان( یا جریان قرمطیان، مطابق 
با الگوی مورد پذیرش شیعیان نبود و این  قیام ها، 
از نظر جامعه شیعه و مبانی اعتقادی ای که به آن 
باور داشت، نمی توانستند صالح و رستگاری امت 
اسالمی را در پی داشته باشند. این ها نوعی اعتراض 
به حاکمیت عباسیان محسوب می شدند، اما پاسخی 
برای مسائل مورد ابتالی جامعه اسالمی نبودند. 
این است که می بینیم شیعیان، با راهبردی که در 
عصر غیبت داشتند، از چنین جریان هایی فاصله 
گرفتند و به جای درگیرشدن در فضای مبارزات 
سیاسی و اقدامات نظامی، وارد فضای مطالعات 
اعتقادی و ایدئولوژیک شدند و کوشیدند تا راهبردی 
فکری برای حل معضالت جهان اسالم بیابند. این 
چاره جویی، بر بستر همان میراث بزرگی بود که از 
ائمه معصومین)ع( و با همت برخی از بزرگان شیعه، 
به دست قاطبه جامعه شیعیان رسید. علمای شیعه 
قــادر بودند با تکیه بر همین میراث، ساختارهای 
فکری را احیا و بازتولید کنند و با ورود به فضای 
اجتهاد، در مسیر روزآمدسازی آن ها گام بردارند و این 
موفقیت، جز با آن راهبرد حیاتی که در عصر غیبت 
صغری و با مدیریت حضرت ولی عصر)عج( به اجرا 

درآمد، ممکن نبود. 

جهان کتاب 

سخن اندیشه

حدیثی تربیتی از امام عسکری)ع(

کدام »تفکر« ارزشمندتر است؟

حجت االسام دکتر جواهری - امام حسن 
عسکری علیه السالم فرموده اند: »َلْیَست اْلِعَباَدُة 
ُر ِفی  َفُکّ َنَّما اْلِعَباَدُة الَتّ ِإ ْوِم  اَلِة َو الَصّ َکْثَرَة الَصّ
«؛ عبادت به زیادی روزه و نماز  َوَجَلّ ِ َعَزّ َأْمِر الَلّ
نیست، بلکه به بسیاری تفکر در امر خداوند 
است.)الوافی ، ج21 ، ص282( عبادت فلسفه 
خلقت انسان هاست و باالترین ارزش در جهان 
بشری محسوب می شود. هرچند که نماز و روزه، 
مشهورترین و معروف تریِن عبادت هاست، اما 
همین عبادت ها، بی تفکر، عبادتی کیفی و کامل 
نیست. نماز و روزه زمانی ارزشمند و سازنده 
است که با معرفت و تفکر همراه باشد. کثرت 
نماز و روزه تنها با اندیشیدن در امر خدا، عامل 
تکامل و سعادت می شود. در میان عبادت ها، 
»تفکر« ارزنده ترین آن هاست؛ اما  فکر درباره 
چه چیزی سودمند است؟ امام حسن عسکری 
علیه السالم در این روایت، اندیشیدن در امر خدا 
را بهترین تفکر و تفکر عبادی معرفی می کند. به 
حکم این حدیث، تفکر برای درک امر پروردگار، 
عبادت اســت. در این حدیث »امـــرا...« متعلِق 
تفکر قرار گرفته و کثرت این نوع تفکر، ستوده 
شده است. قدرت خداوند بی نهایت و نامحدود 
و آفریده هایش در جهان ژرف و پهناور، بی پایان 
اســت. در تمام مخلوقات الهی، نظم و تدبیر 
فوق العاده ای دیده می شود که تفکر درباره آن ها، 
می تواند انسان را به سوی پروردگار هدایت کند. 
تفکر و اندیشیدن در امر خدا، در خلقت و تدبیر و 
در حکمت و اراده او و در شگفتی های آفرینش، 
ــام حسن عسکری  ــت. ام عــبــادت راستین اس
علیه السالم، کثرت این اندیشیدن را مقدس و 

عبادت دانسته است.

در گفت وگو با دکتر هادی وکیلی، استاد تاریخ بررسی شد

ارکان نهضت علمی فرهنگی شیعیان در عصر غیبت صغری
امام عصر)عج( چگونه توانست با مدیریت کارآمد و حساب شده خود، زمینه را برای عبور 

پیروانش از بحران ها و حرکت به سوی احیا و بازتولید ساختارهای فکری فراهم کند؟ 

نتیجه یک تحقیق نشان داد

تاثیر مطالعه بر کاهش اضطراب

عصب شناس  محققان  از  گــروهــی  مطالعات 
نشان می دهد مطالعه یک کتاب خــوب پیش 
از خــواب، به کاهش اضــطــراب و دورشـــدن از 
مشکالت روزمـــره کمک می کند. به گــزارش 
خبرگزاری ایبنا، به نقل از »الیت دیلی«، برخالف 
خواندن مطالب موجود در اینترنت یا چرخیدن 
کتاب  یک  مطالعه  اجتماعی،  شبکه های  در 
خوب می تواند به آسایش فکر و خــواب راحت 
خود  تحقیقات  در  دانشمندان  کند.  کمک 
متوجه شده اند که خواندن کتاب تاثیر مثبتی 
در خوابیدن افراد دارد. بر اساس تحقیقاتی که 
در دانشگاه ساسکس انگلستان انجام گرفته، 
معلوم شده است کسانی که به جای مطالب و 
محتواهای اینترنتی، از کتاب، به خصوص انواع 
چاپی استفاده می کنند، دارای خواب بهتری 
در طــول شــب هستند. دکتر دیــویــد لوئیس، 
عصب شناس و استاد این دانشگاه طی تحقیقاتی 
متوجه شده است که مطالعه کتاب مورد عالقه 
پیش از خواب، تا میزان 68 درصد، اضطراب 
را در انسان کاهش می دهد و موجب خواب 
بهتر می شود. بر اساس مطالعات دکتر لوئیس 
و همکارانش، مطالعه کتاب تاثیری به مراتب 
بهتر نسبت به گوش دادن موسیقی یا پیاده روی 
پیش از خــواب دارد. وی در بررسی های خود 
روی دانشجویان، متوجه شد شش دقیقه مطالعه 
پیش از خواب کافی است که انسان را از عوامل 
ناراحت کننده، مانند افکار مزاحم و مشکالت 
روزمره جدا کند. غیر از مطالعه دکتر لوئیس، 
را  نتایجی  چنین  نیز  پیشین  مشابه  مطالعات 
ــت. در سال 2015، گروهی از  نشان داده اس
دانشجویان انگلیسی در تحقیقات مشابهی در 
مرکز »ماترس«، برای آزمایش نتیجه مطالعه روی 
خواب شرکت کرده بودند که از آن بررسی نیز، 

همین نتیجه گرفته شد.

گروه اندیشه - یازدهمین تجلی امامت که بر طلوعی بی زوال تکیه دارد، درد را چه عمیق درک 
کرده است. تبسم قدسی لحظاتش، همه صبر بود و اشک های نیمه شب هایش، تمام، شوق وصال؛ 
مهربانی محض بود و صبر تمام. زنجیرهای اسارت را بر دست و پای خود تحمل کرد تا مردم، زمین گیر 
نشوند؛ تا جهانی را از اسارت خاک برهاند. مانند فردایی، امامی جوان، در گوشه سامرا، سر بر بالین 
شهادت می گذارد. شش سال است که بار سنگین هدایت را بر شانه های استوار خویش حمل می کند 
و اکنون، دل به فردایی سپرده است که مهدی)عج(، حقیقت دین را فریاد زند. می رود و دنیا را با همه 
فراز و نشیب هایش، با همه پستی  و بلندی هایش، به او می سپارد. باشد تا خروش و فریاد حسینی اش، 
روزی با قیام فرزند برومندش، به گوش جهانیان برسد و پر از عدل و داد شود، جهانی که از ظلم و ستم 
لبریز شده است. فردا آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( نیز هست، طلوع آفتابی که جهانیان به انتظار 
دیدن او نشسته اند؛ آن منجی عالم بشریت، آن شکننده شوکت ظالمان و کژاندیشان، آن دستگیرنده 

محرومان، آن عزت دهنده آزادگان، مهدی موعود)عج(.

کربالیسامرا،ماتمسرایماشدهاست
نیستجزحجت)عج(دوایدردبیدرمانما

حاجیان – دوران امامت امام حسن عسکری)ع(، تنها شش سال 
به طــول انجامید. آن حضرت در ایــن مــدت کــوتــاه، باید آخرین 
سازمان دهی ها را برای ورود شیعیان به عصر غیبت انجام می داد، 
موانع را از سر راه آن ها برمی داشت و از همه مهم تر، جانشین خود 
را، در عین رازداری و پرده پوشی، به شیعیان معرفی می فرمود. 
انجام این امور، آن هم در آن مدت محدود و با حداکثر محدودیت ها 
و اختناقی که دستگاه خالفت عباسی علیه امام حسن عسکری)ع( 
و شیعیان آن حضرت اعمال می کرد، بیشتر به یک معجزه شبیه 
است. امام)ع( در کنار همه این فعالیت ها، به فکر تغذیه منابع علمی 
شیعیان نیز بود، با غالیان و صوفیان مبارزه می کرد و پاسخگوی 
سواالت متعددی بود که از اقصی نقاط جهان اسالم و با واسطه 
وکال، به دستش می رسید. این ها مطالبی است که در آستانه سالروز 
شهادت مظلومانه امام یازدهم)ع(، در گفت و گو با آیت ا... نجم الدین 
طبسی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و استاد مرکز تخصصی 
مهدویت، می شنویم. ایشان در مصاحبه با روزنامه خراسان، ضمن 
تشریح شرایط بسیار خــاص و سخت دوران امامت امــام حسن 
عسکری)ع(، به بیان جزئیاتی از تالش های آن حضرت در راستای 

هموارکردن مسیر ورود شیعیان به عصر غیبت پرداخته است. 
می دانیم که دوران امامت امام حسن عسکری)ع(،   
در شرایطی بسیار سخت و پر اختناق سپری شد. آیا این 
وضعیت در روند فعالیت های مختلف امام)ع( خللی به وجود 

آورد؟
والدت امام حسن عسکری)ع( در سال 230 یا 232ق واقع شد و 
آن حضرت در سال 260ق به شهادت رسید. با توجه به این که واقعه 
ــادی)ع(، در سال  جانسوز شهادت پدر بزرگوار آن حضرت، امام ه

254ق اتفاق افتاده ، دوران امامت امام حسن عسکری)ع( 
حدود شش سال بوده است؛ دورانی که با عصر خالفت 

سه تن از خلفای عباسی همزمان بود؛ معتز، مهتدی 
و معتمد. هر چند عباسیان دیگر آن اقتدار پیشین 

را نداشتند، اما شرایط را برای امام)ع( و شیعیان 
آن حضرت بسیار سخت کرده بودند. دوران 
پراختناقی بود و می شود از آن با عنوان دوران 

اوج سخت گیری بر ائمه)ع( و پیروان آن ها یاد 
کرد. کار به جایی رسید که خلفای عباسی، امام 

هادی)ع( را از مدینه فراخواندند و در سامرا، در یک 
پادگان نظامی، تحت نظر قرار دادند و ارتباطات آن حضرت 

را به شدت محدود کردند. در همان پادگان هم جاسوس هایی موظف 
بودند امور روزمره امام)ع( را به حکومت گزارش بدهند؛ همه مالقات ها 
و دیدارهای این دو امام معصوم)ع(، تحت نظر بود و شیعیان به سادگی 
نمی توانستند به مالقات آن ها بروند. با این حال و با وجود چنین 
تضییقاتی، باید این دوره را، دوران رواج تشیع در مناطق مختلف جهان 
اسالم بدانیم. مراکز شیعه در مناطقی مانند قم، نیشابور و حتی خوِد 
سامرا، بیخ گوش حکومت، بسیار فعال عمل می کرد؛ البته این فعالیت 
بیشتر مبتنی بر امور علمی و فقهی بود. علمای نامداری مانند محمد بن 
حسن صّفار قمی و سعد بن عبدا... اشعری قمی در همین دوره مشغول 
فعالیت های علمی و فقهی بودند و باید از آن ها به عنوان محورهای 
فقاهت یاد کنیم. نکته حائز اهمیت این است که با وجود آن همه فشار 
و محدودیت، هیچ کدام از این مراکز علمی تعطیل نشد و همچنان به 
فعالیت خود ادامه داد و شکوفاتر از همیشه فعال بود. امام)ع( در کنار 
تقویت این مراکز، با تعیین وکال در اقصی نقاط جهان اسالم، به اداره 
امور شیعیان می پرداخت. امام حسن عسکری)ع( تقریبًا در سراسر 
جهان اسالم وکیل داشت و این مسئله باعث می شد که رسیدگی به امور 

شیعیان، جریان بسیار منظمی داشته باشد.
ــام)ع( توجهی ویــژه به مسئله  به نظر می رسد ام  

انتشار علوم اهل بیت)ع( داشته اند.
بله؛ انتشار علوم آل محمد)ع( یکی از موضوعاتی بود که امام حسن 
عسکری)ع( به آن توجه بسیاری مبذول می فرمود. این توجه، به یک 
عرصه علمی اختصاص نداشت؛ فقه، تفسیر، اصول عقاید و حدیث، 

همه این ها در دایره توجه ویژه امام)ع( قرار داشت. البته مدیریت و 
استمرار این فعالیت، اصاًل کار ساده ای نبود. در شرایط پراختناقی 
که به آن اشاره کردم، امام)ع( حتی برای امور معمولی و روزمره 
خود با مشکالت عدیده روبه رو می شد، چه برسد به فعالیت در این 
عرصه ها. اما با وجود همه این موانع، فعالیت امام حسن عسکری)ع( 
تداوم یافت و نتایج شگفت انگیزی در پی داشت. دشمنان خیلی 
تالش کردند که این نور را خاموش کنند، اما نتوانستند. امام)ع( 
حتی خود به تقریر تفسیر می پرداخت و آن را در اختیار شیعیان 
و عالقه مندان به مکتب اهل بیت)ع( قــرار مــی داد. طبق برخی 
گزارش ها این تفسیر در 20 جلد تدوین شد که امــروزه فقط یک 

جلد از آن باقی است. 
جریان های انحرافی متعددی در این دوره تاریخی   

فعال هستند. برخورد امام)ع( با این جریان ها چگونه بود؟
با شایع کردن  بودند که سعی می کردند  جریان های مختلفی 
ــای اهــل بــیــت)ع( را  ــوزه ه تفکرات انحرافی در جامعه، اواًل آم
تحت الشعاع قرار دهند و ثانیًا، مردم را به این قضایا مشغول کنند 
تا توجهی به سیاست نداشته باشند. بعضی از این جریان ها، اصاًل 
وابسته به دستگاه خالفت عباسی بودند و برای فعالیت، پول دریافت 
می کردند. امام حسن عسکری)ع( با وجود همه تضییقات، بخشی 
از توان و فعالیت خود را به تقابل با این جریانات انحرافی اختصاص 
داد؛ مبارزه با صوفیه، واقفیه و طرفداران ثنویت در دستور کار 
امام)ع( قرار داشت. از سوی دیگر، آن حضرت با ُغالت هم رودررو 
بود؛ کسانی که – نعوذ بالل –  برای امامان)ع( مقام فوق انسانی 
متصور بودند. امام حسن عسکری)ع( با این جریان ها به شدت 

مقابله می کرد.
به نظر می رسد که موضوع معرفی امام بعدی، یعنی   
حضرت ولی عصر)عج( به شیعیان، باید یکی از 
مهم ترین مأموریت ها و اقدامات امام حسن 
عسکری)ع( بوده باشد. آن حضرت چطور 

این مأموریت الهی را به انجام رساندند؟
مــوضــوع معرفی و تأکید بــر امــامــت حضرت 
ولی عصر)عج( مهم ترین مسئله دوران امامت امام 
حسن عسکری)ع( بود. دستگاه خالفت که نسبت 
به والدت امام زمان)عج( بیم داشــت، فرعون وار 
مراقب بود که این اتفاق صورت نپذیرد. دائمًا امام)ع( 
و اهل بیت ایشان را تحت نظر داشتند. حتی بعد از واقعه 
شهادت امام حسن عسکری)ع( به منزل آن حضرت ریختند و به دنبال 
جانشین امام)ع( بودند. با این حال، پروردگار چنین اراده فرموده بود 
که با وجود این همه بگیر و ببند، حضرت ولی عصر)عج( چشم به جهان 
بگشاید. امام حسن عسکری)ع( پیش از شهادت، زمینه معرفی امام 
زمان)عج( را به برخی اصحاب فراهم فرمود. یادمان نرود که امام)ع( 
در محاصره دشمنان قرار داشت و انجام این کار، بسیار مشکل و حساس 
بود؛ اما آن حضرت بر اساس مسئولیت الهی خود، به این کار مبادرت 
ورزیــد. این اطالع رسانی، به ویژه در نشست های امــام)ع( با برخی 
شیعیان بسیار اتفاق می افتاد. یک بار در جمعی 40 نفره از اصحاب 
فرزند بزرگوارش را وارد مجلس و به عنوان جانشین خودش، به حاضران 
معرفی کرد. نقل است که امام حسن عسکری)ع( روز سوم والدت 
حضرت حجت)عج(، آن حضرت را به جمعی دیگر از شیعیان معرفی 
فرمود. احمد بن اسحاق اشعری قمی، وکیل امام حسن عسکری)ع( 
در قم، با نامه ای که آن حضرت برای وی نوشت، از والدت ولی عصر)عج( 
مطلع شد. امام)ع( در این نامه خطاب به وکیل خود می فرماید: خدا به 
ما فرزندی داده است. این خبر را ]از دیگران[ مخفی نگه دار و تنها به 
شیعیان ما بگو. ما جریان این والدت را جز بر کسانی که از نزدیکان ما 
هستند، آشکار نکردیم. امام حسن عسکری)ع( از هیچ فرصتی برای 
رساندن این پیام به شیعیان چشم پوشی نمی فرمود؛ به عنوان مثال، 
حمزه بن ابی الفتح توسط شخص امام)ع( از موضوع والدت مطلع شد و 
آن را برای برخی از شیعیان نقل کرد.  امام حسن عسکری)ع( به موضوع 

معرفی حضرت ولی عصر)عج( بسیار توجه داشت.

6 سال جهاد امام یازدهم)ع( برای احیای دانش اهل بیت)ع(
گفت وگو با آیت ا... نجم الدین طبسی، عضو جامعه مدرسین درباره سیره عملی امام حسن عسکری)ع( 

برای مقابله با جریان های انحرافی، انتشار معارف ناب اسامی و تقویت بنیان های فکری شیعیان
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در امتداد تاریکی

بیامران کرونایی در چنگ پرستار قالبی

سارقان بزنین از خط انتقال اپالیشگاه هتران 
دستگیر شدند 

 رئیس دادگــاه بخش کهریزک از توابع 
جرم  بــه  نفر  پنج  گــفــت:  ری  شهرستان 
سرقت از لوله های انتقال بنزین و گازوئیل 
پاالیشگاه تهران طی چند روز گذشته در 

این بخش دستگیر شدند.
به گــزارش ایرنا، ناصر پیرسرایی افزود: 
این افراد با اجاره انبارهای نزدیک خطوط 
و  تونل  به حفر  بنزین و گازوئیل  انتقال 
ــدام می  ــای انتقال اقـ ســرقــت از لــولــه ه

کردند.

وی با بیان این که سارقان پس از حفر تونل و 
رسیدن به لوله های انتقال بنزین و گازوئیل 
اقــدام به ســوراخ کــردن و سرقت از آن ها 
می کردند، افــزود: این افراد با استناد به 
ــزارش هــای مردمی و رصــد اطالعاتی  گ
توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.

او درباره مدت فعالیت و سرقت این افراد 
گفت: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد 
مختلف این سرقت و شناسایی دیگر عوامل 

آن در حال انجام است.

 عامالن دستربد به  جواهرات در پوشش
  آزمایش کروان  به دام افتادند

فرمانده انتظامی گیالن گفت: دو سارق 
جواهرات که در پوشش گرفتن تست کرونا 
به منازل شهروندان مراجعه می کردند در 
آستانه اشرفیه شناسایی و دستگیر شدند.

ــردار عــزیــزا... ملکی  ــزارش مهر، س به گ
ــارق به بهانه گرفتن تست  افـــزود: دو س
کرونا در شهرهای الهیجان، سیاهکل و 
بندرانزلی به منزل شهروندان  یا مغازه ها 
می رفتند و هنگام انجام تست، از غفلت 
شهروندان سوء استفاده و جواهرات آن ها 

را سرقت می کردند.
وی ادامــه داد: پس از دریــافــت گــزارش 
سرقت، پلیس در کمتر از ۲۴ ساعت و در 
یک عملیات تعقیب و گریز، این سارقان را 

در آستانه اشرفیه دستگیر کرد.
شهروندان  به  گیالن  انتظامی  فرمانده 
توصیه کرد: مراقب افرادی باشند که در 
پوشش انجام تست کرونا، سرقت می کنند 
و هنگام مراجعه این افراد، حتمًا مجوز آن ها 

را بررسی کنند.

حادثه در قاب

خبر

ماجرای اعتیاد دختر قهرمان

وقتی به مدال های قهرمانی و رنگارنگ دخترم نگاه 
می کنم که بر در و دیوار اتاقش آویزان شده است، آهی 
از نهادم بر می خیزد که گویا پاره ای از وجودم جدا 

شده است چرا که ...
زن ۴7 ساله که بــرای نجات دخترش از گرداب 
مخوف اعتیاد دست به دامان قانون شده بود درباره 
این ماجرای تلخ به کارشناس اجتماعی کالنتری 
نجفی مشهد گفت: دخترم 5ساله بود که روزی 
فهمیدم همسرم به مواد مخدر اعتیاد دارد، دیگر 
زندگی در کنار او برایم معنا نداشت و روزها را با ترس و 
وحشت از آینده سپری می کردم.  با این حال همسرم 
نه تنها اعتیادش را ترک نکرد بلکه روز به روز بیشتر در 
این مرداب مخوف فرو می رفت و زندگی برایم سخت 
تر می شد تا جایی که باالخره تصمیم به طالق گرفتم و 
از او جداشدم .  اما نمی توانستم دختر و پسر خردسالم 
را به او بسپارم به همین دلیل سرپرستی فرزندانم 
را به عهده گرفتم و برای تامین مخارج زندگی به 
فعالیت های هنری و آشپزی روی آوردم . خالصه با 
کمک های مالی خانواده ام فرزندانم را بزرگ کردم 

اما نگذاشتم آن ها روزهای سختی را تجربه کنند .
 دخترم به ورزش شنا و رشته های رزمی عالقه عجیبی 
داشت و من هم برای پرورش استعدادهایش او را در 
کالس های ورزشی ثبت نام می کردم . طولی نکشید 
که دخترم قهرمانی های زیادی به دست آورد و مدال 
های رنگارنگی را بر گردن آویخت . اگرچه من سخت 
کار می کردم تا بتوانم هزینه های تحصیل و کالس 
های ورزشــی او را پرداخت کنم ، اما زمانی که در 
سالن های ورزشی نام او را از بلندگوها فریاد می 
زدند درپوست خودم نمی گنجیدم به طوری که انگار 
در آسمان ها پرواز می کردم.  روزهای شیرین زندگی 
همزمان با موفقیت های دخترم سپری می شد و من 
احساس آرامش می کردم تا این که او در رشته تربیت 
بدنی وارد دانشگاه شد. آن جا بود که دیگر از دخترم 
غفلت کردم. او با دوستان نابابی معاشرت داشت و 
تا پاسی از شب را با همان افراد سپری می کرد. من 
هم برای آن که غرور دخترم را نزد دوستانش نشکنم 
هیچ گاه سرزنش اش نکردم. آرام آرام فهمیدم که او به 
مصرف مواد مخدر از نوع شیشه آلوده شده است ولی 
کاری از دستم بر نمی آمد و برای حفظ آبرویم همه 
چیز را پنهان می کردم تا شاید سر دخترم به سنگ 
بخورد و از این مسیر اشتباه باز گردد. اما متاسفانه کار 
به جایی رسید که او دانشگاه را رها کرد و با دوستانش 
به خالفکاری در پارک ها روی آورد. او تا سپیده دم به 
همراه دوستان خالفکارش مواد مخدر مصرف می 
کرد و صبح تا بعداز ظهر می خوابید. دیگر آن قدر 
الغر شده و چهره اش به زردی گراییده است که حتی 
از نگاه کردن به صورت دخترم وحشت دارم. حاال هم 
وقتی به آن مدال های رنگارنگ چشم می دوزم با 

حسرتی دردناک آرزو می کنم ای کاش ...
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است با صدور 
دستوری ویژه از سوی سرگرد مهدی کسروی )رئیس 
کالنتری نجفی مشهد( تالش های مشاوره ای و 
روان شناختی کارشناسان زبده دایره مددکاری 
اجتماعی برای نجات این دختر از گرداب مخوف 

اعتیاد آغاز شد. 
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

قتل پدر ۵4 ساله

توکلی- پسر   جوانی  که در یک جنایت  تکان 
دهنده  پدر 5۴ ساله اش  را به قتل رسانده بود، 

در کمتر  از ۲۴ ساعت دستگیر شد.
به گزارش خراسان،به دنبال  اعالم وقوع یک 
فقره قتل در شهر کرمان، ماموران کالنتری  
شهرک ایرانمنش بالفاصله در صحنه جنایت  
حضور یافتند و مشاهده کردند فرد میان سالی  
توسط فرد یا افراد ناشناسی به قتل رسیده است.
 نیروهای پلیس با تشکیل گــروه ویــژه و انجام 
تحقیقات گسترده و تخصصی ،  خیلی زود به 
رسیدند. خونین  جنایت  ایــن  از  هایی  سرنخ 
درادامه با توجه به شواهد، مستندات و هوشیاری 
ماموران مشخص شد فرد مقتول در درگیری  
توسط فرزندش  که معتاد به مواد مخدر روان 
گردان بوده  با  ضربات چاقو به قتل رسیده است.
سرهنگ مهدی پورامینایی  فرمانده انتظامی 
ــن خبر افــزود:  شهرستان کــرمــان بــا اعــالم ای
مــامــوران کالنتری ۱۹ با توجه به حساسیت 
موضوع ،رسیدگی به آن را به صــورت ویــژه در 
دستور کار قرار دادند و در کمتر از ۲۴ ساعت این  

متهم۲۴ ساله  را شناسایی و دستگیر کردند. 

١۶ مصدوم در حادثه برخورد مسند اب میین بوس 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان از۱۶ 
مصدوم در حادثه برخورد 
خودروی سواری سمند با 
یک دستگاه مینی بوس 
در مـــحـــور خـــرم آبـــاد-

کوهدشت خبر داد.
به گــزارش ایسنا، صارم 
رضایی افــزود: سه شنبه 
ــس از تماس  گــذشــتــه پ
تلفنی مــردمــی بــا مرکز 
هماهنگی  و  ــرل  ــت ــن ک

پایگاه  عملیاتی  تیم  دو  بالفاصله  عملیات 
امداد و نجات جاده ای شوراب به محل حادثه 

اعزام شدند.
او گفت: در این حادثه  ۲۲ نفر از سرنشینان 

هر دو خودرو آسیب دیدند و ۱۶ نفر مصدوم 
شدند.

جمعیت  ــل  ــام ــرع ــدی م
ــر لــرســتــان  ــم ــالل اح ه
تیم  کـــرد:  خاطرنشان 
ــدادی جمعیت برای  ام
دو نــفــر از مــصــدومــان 
انجام  سرپایی  درمـــان 
ــش نفر نیز  دادنـــد و ش
توسط تیم های امدادی 
بیمارستان  به  جمعیت 

شهدای عشایر خرم آباد اعزام شدند.
رضایی اضافه کرد: سایر مصدومان توسط 
نیروهای اورژانس ۱۱5 به بیمارستان منتقل 

شدند.

سانحه رانندیگ در نپال ۲۸ کشته به جا گذاشت 

مقامات نپال از وقوع سانحه رانندگی در غرب 
این کشور و کشته شدن 
مصدومیت  و  ــن  ت  ۲۸
ــدادی دیــگــر در این  ــع ت
ــد. به  ــ حــادثــه خبر دادن
گـــزارش ایسنا، در این 
ــی یک  ــدگ ــن ــه ران ــادث ح
دستگاه اتوبوس پس از 
آن که از جــاده منحرف 
ــاع صدها  ــف شـــد، از ارت
متری سقوط کرد و بر اثر 

آن ۲۸ تن جان خود را از دست دادند و ۱5 نفر 
نیز مصدوم شدند. مقامات محلی با بیان این 
که مصدومان حادثه به سرعت به بیمارستان 
ــالم کـــردنـــد: عملیات  ــ اع ــد،  ــدن منتقل ش

جست وجوی اجــســاد قربانیان در اطــراف 
محل سقوط اتوبوس در 
حال انجام است. اکنون 
ــاره علت  اطالعاتی دربـ
وقوع این حادثه و تعداد 
ســرنــشــیــنــان اتــوبــوس 
ــدارد. مقامات  ــ ــود ن وجـ
ــاره احتمال  ــ ــپــال دربـ ن
حادثه  تلفات  ــش  ــزای اف
ابراز نگرانی کرده اند. به 
گزارش ژاپن تودی، وقوع 
سوانح رانندگی در جاده های کوهستانی نپال 
متداول است و نامناسب بودن وضعیت جاده ها 
و وسایل نقلیه فرسوده از عوامل اصلی در بروز 

چنین حوادثی هستند.

کشف جسد سوخته در میان نخاله های ساختمانی
سجادپور- جسد سوخته مردی در میان نخاله 
های ساختمانی در منطقه الهیه مشهد در حالی 
ــرای شناسایی  کشف شد که تــالش پلیس ب
هویت مقتول ادامه دارد.به گزارش اختصاصی 
خراسان عصر چهاردهم مهر ، شهروندان با 
مشاهده بقایای سوخته پیکر یک انسان در 
بیابان های انتهای بولوار اقدسیه مشهد، با 

پلیس ۱۱0تماس گرفتند و ماجرای جنایتی 
هولناک را اطالع دادند. دقایقی بعد گروهی از 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی عازم محل شدند و با صدور دستوراتی 
ویژه از سوی قاضی محمود عارفی راد )قاضی 
ویــژه قتل عمد مشهد( به تحقیق در این باره 
پرداختند . بررسی های مقدماتی بیانگر آن بود 

که مرد جوان در نقطه ای دیگر به قتل رسیده و 
سپس عامل یا عامالن جنایت جسد او را با وسیله 
نقلیه به بیابان های انتهای بولوار اقدسیه انتقال 
داده اند و در میان نخاله های ساختمانی رها 
کرده اند . ادامه تحقیقات نشان داد: عامالن این 
قتل وحشتناک برای از بین بردن آثار جنایت، 
جسد مرد جوان را با مواد قابل اشتعال به آتش 

کشیده و از محل گریخته اند.
در بررسی های بیشتر بخشی از زیرپوش سفید 
و شلوار ورزشی مشکی کمرکش به همراه لباس 
زیر قرمز رنگ و اسپرت قرمز با مارک پوما کشف 
شد که برتن مقتول بود. گزارش خراسان حاکی 
است با صدور دستوری از سوی مقام قضایی 
درحالی جسد سوخته این مرد به پزشکی قانونی 

انتقال یافت که تالش کارآگاهان اداره جنایی 
برای شناسایی هویت مقتول ادامه یافت. در 
همین بــاره یک مقام انتظامی از شهروندان 
خواست چنان چه اطالعاتی در این باره دارند با 
شماره تلفن های ۱۱0، 05۱-۲۱۸۲5۲۶7 
یا0۹37۱۶۸7775 پلیس آگاهی خراسان 

رضوی تماس بگیرند.

سجادپور-زن جوانی که با پرسه زنــی در 
مراکز درمانی ، همراهان بیماران کرونایی 
را سرکیسه می کرد با دستورات ویژه معاون 
دادستان مشهد و تالش گسترده کارآگاهان 
پلیس آگــاهــی خــراســان رضـــوی در حالی 
دستگیر شد که تاکنون ۱۲نفر از این »پرستار 

قالبی« شکایت کرده اند. 
به گزارش اختصاصی خراسان ، این ماجرای 
تاسف بار از مدتی قبل درحالی لو رفت که 
همراه یکی از بیماران کرونایی به داروخانه 
۲۲بهمن مشهد مراجعه و از آنان برای فروش 
انتقاد  ــزاف  گ مبلغ  با  »رمدسیویر«  داروی 
کــرد. کارکنان داروخانه که از شنیدن این 
جمالت مبهوت شده بودند، بالفاصله احتمال 
دادند که کاسه ای زیر نیم کاسه است و فرد 
یا افــرادی به طور پنهانی به سوء استفاده از 
فروش داروی کمیاب پرداخته اند . به همین 
دلیل با هوشیاری و بــدون جلب توجه، این 
موضوع را در حالی به مدیران دانشگاه علوم 
پزشکی اطالع دادنــد که مرد شاکی مدعی 
بود از طریق یکی از پرستاران بیمارستان امام 
رضــا)ع( اقدام به خرید داروی رمدسیویر با 

مبالغ میلیونی کرده است.
گزارش خراسان حاکی است از سوی دیگر 
پیگیری هــای ســری مــدیــران دانشگاه نیز 
نشان می داد که هیچ پرستاری با مشخصات 

اعالمی در بیمارستان 
ــود  ــام رضـــا )ع( وج امـ
ــن گونه بود  نـــدارد . ای
ــوع فـــروش و  ــوض ــه م ک
تهیه داروهــای کمیاب 
برای بیماران کرونایی 
اهمیت ویژه ای یافت و 
مدیران دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد مراتب را 
به طور رسمی به معاون 
دادستان مرکز خراسان 
ــد.  رضــوی اطــالع دادن
قضایی  تجربه  با  مقام 
نیز بی درنگ وارد عمل 
شد و با صدور دستورات 

محرمانه ای از کــارآگــاهــان پلیس آگاهی 
خراسان رضــوی خواست بــرای شناسایی و 
دستگیری عامل یا عامالن کالهبرداری از 
بیماران کرونایی با عناوین جعلی »پرستار« 
اقدام کنند چرا که این گونه جرایم حیثیت 
مدافعان سالمت و جان برکفان عرصه درمانی 
ــرد. حساسیت پرونده  را خدشه دار می ک
بیماران کرونایی که در چنگ پرستار قالبی 
افــتــاده بودند موجب شــدگــروه ورزیـــده ای 
سرهنگ  مستقیم  هدایت  با  کارآگاهان  از 
حسینی پور )رئیس اداره مبارزه با جعل و 

کالهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی( 
ــا بــهــره گیری  ب تحقیقات گــســتــرده ای را 
از راهنمایی ها و تجربیات سرهنگ جواد 
شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی( آغاز کنند. 
کارآگاهان در اولین مرحله از بررسی های 
تخصصی به جست و جوی مــردی برآمدند 
که ماجرای فــروش داروی »رمدسیویر« را 
برای کارکنان داروخانه فاش کرده بود اما 
هیچ مشخصاتی از وی به دست نیامد .در 
همین حال با همکاری مدیران داروخانه و 
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ، تحقیقات 

مــرحــلــه  وارد  پــلــیــس 
جـــدیـــدی شـــد تـــا ایــن 
بررسی  جریان  در  که 
هـــای غــیــر محسوس، 
بانکی  حساب  شماره 
ــه برخی  ــد ک کــشــف ش
بیماران  همراهان  از 
کرونایی مبالغ میلیونی 
را بــه آن حساب واریــز 
کـــرده بــودنــد. طولی 
نکشید که کارآگاهان 
زن ۲7 ساله ای به نام 
»ز« را در منطقه خواجه 
ربیع مشهد شناسایی 
کردند که همچنان خود 
را با اسم مستعار »فرزانه« معرفی می کرد و 
مدعی بود پرستار است . با این حال زن جوان 
نتوانست جز یک گواهی مهارت آموزی امداد 
و نجات ، هیچ گونه مدرک تحصیلی را دراین 

باره به پلیس ارائه دهد.
به گزارش اختصاصی خراسان، بررسی های 
ویژه کارآگاهان درباره چگونگی این ماجرا و 
اظهارات شاکیان نشان داد: این زن متاهل 
با ورود به مراکز درمانی ، افــراد مضطرب و 
مستاصل را شناسایی می کرد که نسخه به 
دست در پی یافتن داروی »رمدسیویر« بودند.

اوسپس خــود را به عنوان »پرستار« بخش 
بیماران کرونایی معرفی می کرد و به همراهان 
بیماران پیشنهاد می داد اگر هزینه دارو را 
آزاد بپردازند، او می تواند با نفوذ خود داروی 
کمیاب را تهیه کند تا بیمار از مرگ نجات یابد .
وقتی همراهان بیمار  این پیشنهاد را در حالت 
درماندگی و سرگردانی می شنیدند برقی 
در چشمان شان می درخشید و حاضر می 
شدند هر مبلغی را بــرای نجات بیمارشان 
بپردازند. بدین ترتیب پرستار قالبی نسخه 
پزشک متخصص را از همراه بیمار می گرفت 
ــای  و به داروخــانــه هایی می رفت که داروه
کرونایی را توزیع می کردند. بدین ترتیب 
بادریافت داروی »رمدسیویر« آن را با مبالغ 
گزاف و میلیونی به همراهان بیماران کرونایی 

بستری می داد. 
این گــزارش حاکی است زن ۲7 ساله که با 
دیدن اسناد و مدارک موجود چاره ای جز بیان 
حقیقت نداشت به ناچار لب به اعتراف گشود و 
به جعل عنوان »پرستار« و همچنین سرکیسه 
کردن بیماران کرونایی اعتراف کرد. شایان 
ذکر اســت؛ پرونده این متهم پس از تکمیل 
تحقیقات و در حالی که ۱۲تن از شاکیان وی 
ــرای عمومی  را شناسایی کرده اند به دادس
و انقالب مشهد ارســال شد تا واکــاوی های 

قضایی درباره اتهامات وی آغاز شود.

اختصاصی خراسان

ماجرای تیراندازی به زنان در اصفهان چه بود؟
 دستگیری عامالن تیراندازی 

و سرقت های مسلحانه  

کرمان  شهرستان  انتظامی  توکلی/ فرمانده 
ــودرو و کشف  از دستگیری سه ســارق مسلح خ
مبالغی وجــه نقد در ایــن شهرستان خبر داد و 
گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه 
در کرمان و با اقدامات فنی و اشراف اطالعاتی  
باند  اعضای  شهرستان،  ایــن  پلیس  نیروهای  
ســه نــفــره ســرقــت مسلحانه دستگیر شــدنــد و 
ــا کشف شد. ــدادی ســـالح جنگی از آن ه ــع  ت
به گزارش خراسان،  سرهنگ مهدی پورامینایی 
روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: در پرونده 
این افراد یک  فقره  تیراندازی به صاحب خودروی 
مد نظر آن ها برای سرقت نیز وجود دارد. وی ادامه 
داد:سارقان مسلح دستگیر شده در این پرونده 
ضمن دو فقره سرقت وجه نقد به صورت مسلحانه، 
یک فقره  سرقت خودرو به صورت مسلحانه را نیز 
انجام داده اند و در این حادثه با شلیک تیر به پای 

صاحب خودرو ، وی را مجروح  کردند.

راننده  سواری پژو در شعله های 
آتش سوخت قاچاق  جان باخت

کرمانی/ برخورد پــژو پــارس با تریلی در محور 
جیرفت - بم یک کشته به جا  گذاشت. رئیس 
جمعیت هالل احمر شهرستان جیرفت  با بیان این 
که عملیات رهاسازی در این حادثه  توسط نیرو های 
هالل احمر انجام شد،افزود:به دنبال  گزارش 
برخورد پژو پارس با تریلی در محور جیرفت - بم - 
کرمان ، بالفاصله یک گروه  از پایگاه هالل احمر 
جبالبارز به محل حادثه اعزام شد.  شاهرخی افزود: 
در این حادثه مرگبار  پژو پارس حامل سوخت قاچاق 
با یک تریلی برخورد کرده و منجر به آتش گرفتن 
خودرو شده بود. وی بیان کرد :متاسفانه راننده 
پژو در آتش جان باخت و جسد راننده بعد از تالش 

حدود دو ساعته گروه  هالل احمر رها سازی شد.

ایسنا/ در ساعت اولیه بامداد دیروز، یک دستگاه 
حاشیه  در  و  سلفچگان-قم  جــاده  در  تریلی 
بیمارستان امــام رضــا)ع( دچــار حادثه شــده و 
پس از برخورد با خودروی سواری وارد دو واحد 
تجاری فعال بین راهی می شود. در این حادثه 
که با آتش سوزی و تخریب کامل سقف یکی از 
واحدهای تجاری همراه بود تنها راننده تریلی 

دچار مصدومیت جزئی شد.

یو
ش

 آر
س :

عک

رئیس کل دادگستری استان اصفهان درباره 
مطالب منتشرشده مبنی بر تــیــرانــدازی به 
ــان در ایــن استان توضیحاتی ارائــه کرد.  زن
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان 
در پی انتشار گزارشی در یکی از روزنامه ها 
بــا عــنــوان »شلیک بــه زنــان در خیابان های 
اصــفــهــان«، محمدرضا حبیبی رئــیــس کل 
به  واکنش  در  اصفهان  استان  دادگستری 
این موضوع، اطالعات منتشرشده را نادقیق 
دانست و ضمن تکذیب صدمه به پنج نفر در این 
ماجرا، اظهار کرد: واقعیت موضوع و پرونده به 

نحوی که منتشر شده نبوده است.

ــاره جزئیات این ماجرا گفت: پس از  وی درب
تشکیل پرونده ای در این زمینه، متهم به سرعت 
بازداشت و در تحقیقات صورت گرفته اعتیاد 
این فرد به مواد مخدر صنعتی تایید و مشخص 
می شود وی با استفاده از سالح ساچمه ای به 

تیراندازی به سه خانم اقدام کرده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه 
داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط 
یک نفر از آن سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه 
می کند و طبق نظر پزشکی قانونی جراحت 
وارده به این فرد از نوع جراحت دامیه و جزئی 

بوده است.

وی ضمن تکذیب ادعا ها درباره آزاد شدن متهم 
حادثه بعد از چندین روز گفت: متهم قریب به 
دو ماه بازداشت موقت بوده و تحقیقات مفصل 
و کاملی در این زمینه صورت می گیرد و پس 
از تکمیل تحقیقات و رفع ابهامات پرونده، به 
موجب قانون قرار وی به وثیقه تبدیل و با قرار 

تامین کیفری مناسب آزاد می شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید 
بر این که پــرونــده مسیر قانونی خــود را طی 
می کند، گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و 
دقت تا صــدور حکم به این پرونده رسیدگی 
می کند. حبیبی در پایان از رسانه ها خواست 

که در انتشار اخبار دقت کافی را اعمال کنند 
تا موجبات نگرانی افراد جامعه فراهم نشود.

پیشتر روزنامه شرق در گزارشی اعالم کرده بود 
: خانواده هر سه نفر می گویند در خیابان از پشت 
با تفنگی که ظاهرا ساچمه ای و مخصوص شکار 
بوده، به این سه زن جوان شلیک شده طوری 
که مجبور شده اند به بیمارستان مراجعه کنند.

رکنا  نیز در این باره نوشته بود:در شهر اصفهان 
به دلیل ماجرای  اسیدپاشی   روی زنان ، درباره  
این موضوع حساسیت وجــود دارد. عامالن 
اسیدپاشی بــازداشــت و محاکمه نشدند که 

همین موضوع باعث نگرانی شده است.



هیئت  جلسه  اولین  تشکیل  با  عبدالهی- 
رئیسه کمیسیون مشترک طرح »حمایت از 
کــاربــران در فضای مجازی« و صحبت های 
پیشنهادهای  درخــصــوص  برخی  آن  دبیر 
مطرح شده درباره  روند برگزاری جلسات این 
کمیسیون و نحوه اطالع رسانی آن ، بار دیگر 
واکنش ها به این طرح باال گرفت. احتمال 
غیرعلنی بودن نشست های این کمیسیون 
در حالی مطرح شده است که رئیس مجلس 
پیشتر به صراحت  بر علنی بودن بررسی این 
طرح در کمیسیون ویژه تاکید کرده بود . حاال 
باید منتظر جلسه هفته آینده  این کمیسیون و 
تصویب آیین نامه داخلی آن درباره نحوه پخش 

مذاکرات بود.

ماجرای پرهیاهوی یک طرح       
مدیریت فضای مجازی و نظارت بر آن، یک 
مطالبه کارشناسی و منطبق با تجربه جهانی 
است؛ موضوعی که دستیابی به آن در کشور 
ما به تدوین طرحی به نام صیانت از کاربران در 
فضای مجازی منجر شده و البته با حاشیه هایی 
نیز همراه بــوده اســت. مهم ترین حاشیه آن، 
انتشار طرح پیش نویس بود که ایرادات متعددی 
داشت و سبب شد طرح نهایی با تغییرات اساسی 
و زیربنایی همراه شود.هرچند هنوز هم خیلی از 
منتقدان طرح  معتقدند باید اصالحاتی در این 
طرح انجام و ابهام های موجود رفع شود. دومین 
حاشیه آن هم، تصویب هشتادوپنجی شدن آن 
بود؛ یعنی جزئیات این طرح در کمیسیونی ویژه 
و خارج از صحن علنی بررسی و تصویب شود؛ 
هرچند که اعتمادسازی انجام شده برای علنی 
و شفاف بودن جلسات این کمیسیون، توانست 
تا حدی نظر مردم و کارشناسان را تامین کند.اما 
اکنون تردیدهایی در این باره به وجود آمده است .

تشکیل کمیسیون و انتخاب هیئت        
رئیسه

پس از تصویب هشتادوپنجی شدن این طرح، 
حــاال اعضای کمیسیون و هیئت رئیسه آن 
مشخص شده اند و از هفته آینده کار خود را به 
صورت رسمی آغاز خواهند کرد. البته هیئت 
رئیسه کمیسیون در هفته جاری یک جلسه 
مقدماتی داشتند که خروجی اولیه آن، برخی 

را نگران کرد و با واکنش هایی همراه شد.

پیشنهادهای مطرح شده در جلسه        
هیئت رئیسه کمیسیون

ــه صــحــبــت هــای اخیر  ــا ب ــش ه ــن بــعــد از واک

»آقاتهرانی« و »نوباوه« دو نماینده موافق طرح 
صیانت، »مهرداد ویس کرمی« دبیر اول این 
کمیسیون هم در گفت وگوبا ایسنا، دربــاره 
اولین جلسه  پیشنهادهای مطرح شــده در 
صحبت هایی  کمیسیون  این  رئیسه  هیئت 
کــرده که حساسیت برانگیز شــده اســت. او 

گفته است:
با توجه به حساسیت هایی که در جامعه   *
وجود دارد، اعضای کمیسیون همچنان بر 
ــد؛ بر همین  شفافیت مــذاکــرات تاکید دارن
اســاس این احتمال وجــود دارد که گزارش 
مستمری از مذاکرات توسط سخنگو  یا نایب 

رئیس کمیسیون به سمع و نظر مردم برسد.
* مذاکرات کمیسیون چالشی تر و تخصصی تر 
از صحن علنی است و ممکن است برای مردم 
خسته کننده باشد، این پیشنهاد مطرح است 
که مذاکرات ثبت و ضبط شود و پس از حذف 
موارد زائد در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.

* این پیشنهاد هم مطرح است که مذاکرات 
کمیسیون  از طریق درگاه اینترنتی مجلس 
پخش شــود و خــود هیئت رئیسه هم با این 

موضوع موافق است.

 واکنش تند و تیز به پیشنهادها،       
 در برنامه زنده تلویزیونی

اگرچه به گفته ویس کرمی، همه این ها فعال 
در حد پیشنهاد است و باید در جلسه هفته 
آینده کمیسیون بررسی و تصویب شود، اما 
همین مقدار مطرح کردن آن هم واکنش های 
ــت. یکی از  بسیاری را به همراه داشته اس
صحبت های  ــا،  ــش ه ــن واک جنجالی ترین 
محمددالوری در برنامه زنــده »تهران20« 
بود که گفت: »دوستان گفته اند می خواهند 
نکنند  پخش  آنالین  را  کمیسیون  جلسات 
و بــه جــایــش، گــزارشــی از آن منتشر کنند، 
و  ــت  اس تخصصی  خیلی  بحث ها  گفته اند 

حوصله مردم سر می رود، بنده خواستم عرض 
کنم شما مشروح مذاکرات را منتشر کنید و 
اجــازه بدهید خود مردم تصمیم بگیرند چه 
بخش هایی را گوش کنند یا نکنند. خبرنگاران 
ــت که  ــاس ــم حــضــور دارنـــد و وظیفه آن ه ه
گزارش مذاکرات را تنظیم کنند، شما نگران 
خسته کننده بودن بحث ها برای مردم نباشید. 
اتفاقا به خاطر حساسیت باالیی که این طرح 
دارد، مردم به روند بررسی آن چشم دوخته اند 
و پیگیری اش اصال هم برایشان خسته کننده 
نــیــســت«.دالوری نقد دیگری را هم مطرح 
کرد: »بعضی از اعضای کمیسیون گفته اند در 
مخالفت با طرح صیانت پیج هایی علیه شان 
راه انداخته اند. یک طوری حرف زده اند که 
انگار این طرح در جامعه هیچ مخالفی ندارد 
و فقط یک عده دارند در مخالفت با آن توطئه 
می کنند، اما به عنوان کسی که بین مردم 
حضور دارم، می گویم که اصال چنین نیست. 
گــروه قابل توجهی از مــردم به شدت نسبت 
به طرح صیانت نگرانند و فکر می کنند طرح 
پخته ای نیست. خواسته شان هم این است که 
اگر قرار است پیام رسان ایرانی ایجاد کنید و 
به فضای فعالیت در محدوده اینترنت ایرانی 
ــدارد امــا معنایش  قــدرت بدهید، اشکالی ن
این نباشد که نمونه مشابه خارجی را حذف یا 
زیربنایش را محدود کنید، اجازه بدهید مردم 

قدرت انتخاب داشته باشند«.

 اعتماد مردم به اعتمادسازی       
 رئیس مجلس

دالوری و بسیاری از کارشناسان طی دو ماه 
اخیر و با اعتمادسازی رئیس مجلس دربــاره 
علنی و شفاف بــودن جلسات کمیسیون ویژه 
طرح صیانت، کمی آسوده خاطر شده بودند، 
اما حاال با اظهارنظرهای اعضای هیئت رئیسه 
ایــن کمیسیون کمی نگران شــده انــد. رئیس 
مجلس گفته بود »به دلیل اهمیت طرح صیانت 
برای آحاد مردم و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، 
مذاکرات کمیسیون ویژه طرح صیانت به صورت 
علنی و شفاف خواهد بود تا هم کارشناسان 
فرصت نقد داشته باشند و هم مردم در جریان 
آن چه برایشان اهمیت حیاتی دارد قرار گیرند«. 
در همین حال محمد سعید احدیان دستیار 
سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس شامگاه روز 
گذشته درگفت و گو با خراسان تصریح کرد : این 
طرح با تاکید و با نظر آقای قالیباف علنی بررسی 
خواهد شد.وی افزود:اکثریت اعضای کمیسیون 

نیز قائل به بررسی علنی این طرح هستند.

۹اجتماعی

گزیده 

یک عکس  

 عشایر ایران زمین، تجلی غیرت
 و میهن پرستی

از ســاکــنــان  تــوجــهــی  ــل  ــاب ق جمعیت 
 سرزمین ایران، که حدود ۴ میلیون نفر 
ــی و  ــل ــی، ای ــوم ــی ق ــدگ ــد، زن ــون ــی ش  م

عشیره ای دارند.  

رسانه های جهان 

تی:ترکیه  آر  ــی  ت
ــه »بــرنــامــه  ــی و روس
اقـــــــدام مــشــتــرک 
گردشگری« را امضا 
کــردنــد. هم اکنون 
بــرای  کــشــور  محبوب ترین  ترکیه 
گــردشــگــران روســـی اســـت. رئیس 
آژانــس گردشگری فــدرال روسیه با 
اشــاره به این که می خواهند تعداد 
گردشگران ترکیه ای را که به روسیه 
ــد، گفت  ــن مـــی رونـــد، افــزایــش ده
ــاره موضوعاتی مانند  که آن هــا درب
درخــواســت الکترونیکی روادیـــد و 
همکاری  و  بحث  ــد  روادیـ معافیت 
در زمینه سرمایه گذاری را ارزیابی 

کردند.

ــی ســـی:  ــ ــی ب ــ    ب
پــــژوهــــشــــگــــران 
کشف  ــد  ــن ــوی ــی گ م
چــهــار بــذر سوخته 
یــک  در  تـــنـــبـــاکـــو 
اجاق باستانی حاکی است که شاید 
ساکنان اولیه آمریکا  ۱2 هزار و ۳00  
ــن گیاه استفاده  ــال پــیــش،  از ای س
می کردند. این فرضیه حدود 9 هزار 
سال قدیمی تر از شواهدی است که 
تا پیش از این، از استفاده انسان از 
تنباکو به دست آمده بود. محققان 
معتقدند که شکارچیان-گردآوران 
در صــحــرای بـــزرگ »ســالــت لیک« 
)دریاچه نمک( ممکن است این ماده 
را می مکیدند یا دود آن را استنشاق 
می کردند. تا پیش از این قدیمی ترین 
شواهد استفاده از تنباکو، یک پیپ 
۳۳00 ساله بود که در آالباما کشف 

شده بود.

اســـتـــریـــت  وال 
ژورنـــــــــــــال:  در 
شـــــرایـــــطـــــی کـــه 
ــزاس،  ــگـ ایـــالـــت تـ
سفید  کــاخ  قوانین 
مبنی بر الــزام واکسیناسیون را به 
حالت تعلیق درآورده است، بایدن 
رئیس جمهور آمریکا از یک استراتژی 
شش جانبه برای مقابله با کووید۱9 
ــرد کــه واکسیناسیون  رونــمــایــی ک
ــا ۱00 یا  ــای ب ــت ه ــرک را بـــرای ش
بیش از این تعداد کارگر و کارمند 
می کند. سخت گیرانه تر   دولــتــی 

برای  تگزاس  خالف جهت  حرکت 
دستورالعمل های  از  جلوگیری 
واکسیناسیون باعث ایجاد درگیری 

بین ایالت و دولت بایدن شده است.

عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت، 
در گفت و گو با خراسان می گوید: ما در 
کمیسیون ویــژه هیچ ابایی از پخش زنده 
ــرای  ــه چــیــزی ب ــراک جلسات نــداریــم، چ
ــم. »احمد  ــداری مخفی کردن از مـــردم ن
حسین فالحی« تصریح می کند: حتی اگر 
صداوسیما ظرفیت الزم را داشته باشد، ما 
از این که لحظه به لحظه جلسات کمیسیون 
به صــورت زنــده از تلویزیون پخش شود، 

ــال مــی کــنــیــم.  ــب ــق ــت اس
ــد:  ــزایـ ــی افـ فـــالحـــی مـ
تشکیل کمیسیون ویژه با 
هدف تسریع روند بررسی 
طرح و استفاده از نظرات 

صاحب نظران بــوده و مــردم هم باید همه 
چیز را بدانند و در جریان نظرات و تالش ها 
باشند، بنابراین پخش زنده این جلسات به 

ما کمک خواهد کرد. 

عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت در گفت و گو با خراسان:
   

چیزی برای مخفی کردن نداریم، از پخش زنده استقبال می کنیم

مخالفت قالیباف با غیر علنی شدن بررسی طرح صیانت
درحالی که برخی گزارش ها از احتمال تصمیم هیئت رئیسه کمیسیون ویژه طرح 

 صیانت از کاربران برای غیرعلنی بودن بررسی ها حکایت داشت یک منبع آگاه 
به خراسان گفت: این طرح با تاکید قالیباف و اکثریت کمیسیون،علنی بررسی می شود 
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یک توئیت

مجوز لغو روادید ایران و عراق صادر شد
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: مجوز لغو 
روادید بین ایران و عراق صادر شده است، اما 
قرار است فعال لغو روادید در سفرهای هوایی 
ــاره راه انـــدازی  صــورت گیرد.  رشیدیان درب
مجدد کــاروان هــای زیــارتــی عتبات اظهار 
کــرد: هنوز تاریخ اعــزام کــاروان هــای زیارتی 
مشخص نشده است اما با توجه به تجربه ایام 
اربعین و مجوزی که پیش از این ایام از ستاد 
ملی کرونا دریافت کردیم برای اعزام محدود 

تا  زائـــران پیگیر هستیم  و مدیریت شده 
بهداشت  وزارت  که  شروطی  با  بتوانیم 
و درمــان به ما اعالم کرد، ظرفیتی برای 
اعزام زائران ایرانی فراهم کنیم. وی افزود: 
ما از طرف عراقی درخواست موافقت با 
اعزام روزانه هزار زائر را داشته ایم و برای 
این امر بسته های متعددی توسط دفاتر 
زیارتی ارائه خواهد شد. در واقع ظرفیت 
بالقوه ای برای زائران از هتل ها و محل های 
اقامت دارای استانداردهای الزم سیستم 
تغذیه، تدارکات و شرکت های حمل و نقل 
که می توانند خدمات استانداردی به ما 
ارائه کنند، مشخص کرده ایم و قرار است 

دفاتر زیارتی با توجه به هزینه و سلیقه متقاضی 
ــه کنند. رشیدیان  بسته های زیارتی را ارائ
خاطرنشان کرد: اعزام کاروانی زائران قطعی 
و مقدمات کار در حال انجام است اما تاریخ 
آن مشخص نیست زیرا باید هتل ها، سیستم 
حمل و نقل، آشپزخانه ها و... آماده شوند. در 
ادامه روند متناسب با خواسته زائر بسته های 
زیارتی در دفاتر ارائه خواهد شد. تالش ما در 
سازمان حج ایجاد ظرفیت برای زیارت سهل 

توام با امنیت، سالمت و بهره های فرهنگی و 
معنوی است.

  مسیرهای هوایی بدون روادید       
وی دربــاره لغو روادیــد نیز گفت: طبق آن چه 
الکاظمی نخست وزیر عراق در سفر خود به 
تهران اعالم کرد، قرار است لغو روادید فعال 
در مسیرهای هوایی صــورت گیرد اما برای 
مرزهای زمینی روادید برقرار است؛ البته این 

موضوع هنوز اجرایی نشده یعنی هنوز اولین 
زائر بدون روادید وارد عراق نشده است. اما هم 
مجوز آن وجود دارد و هم می توان امیدوار بود 
که با از سرگیری اعزام ها روادید از مرزهای 

هوایی لغو شود. 

 آیت ا... رئیسی :صیانت از محیط زیست
 از اولویت های کشور است

رئیس جمهورصیانت از محیط زیست را از اولویت های کشور دانست. آیت ا... رئیسی دیروزدر جلسه 
هیئت دولت با تأکید بر رعایت مقررات محیط زیستی در اجرای طرح ها و پروژه های صنعتی و تولیدی و 
لزوم تهیه پیوست زیست محیطی، اظهار کرد: در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط زیست نباید به 
هیچ عنوان چشم پوشی کرد؛ ضمن این که نباید با سخت گیری های بی مورد، مانع از اجرای پروژه های 

بزرگ شد. 

پلیس: تصادف تا سقف ۸ میلیون 
به کروکی نیاز ندارد

مسئول اداره تصادفات پلیس راهور ناجا اعالم 
کرد: با هماهنگی های صورت گرفته با بیمه ها 
در تصادفات تا سقف هشت میلیون تومان نیاز به 
کروکی نیست.   سرهنگ حسین الهی نژاد گفت: 
رانندگان بعد از تصادف با این میزان خسارت 
می توانند برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه 
کنند.  وی افزود: هم اکنون حدود ۴۴ میلیون 
راننده در کشور داریم و براساس آمار امسال در 
تصادفات درون شهری کاهش محسوسی وجود 
داشته است، ولی در تصادفات بیرون شهری با 
توجه به مدیریت تردد و بحث نیاز جامعه افزایش 
تصادفات را داشته ایم. وی در ادامه گفت: با توجه 
به آمار تصادفات در سال ۸۵ که به ازای یک صد 
هزارنفر جمعیت ۳9 تا ۴0 نفر کشته در روز 
داشته ایم امروز به دلیل ارتقای فرهنگ جامعه 
این تعداد به۱۸/۳ نفر کشته کاهش یافته است 
که این مهم بیانگر پیشرفت ها در حوزه راهسازی 

و فهیم تر شدن جامعه است.

 صدور گواهی نامه موتور برای 
زنان منع قانونی دارد؟   

ــور کشور گفت: بــرای صدور  رئیس پلیس راه
قانونی  منع  بانوان  موتورسواری  گواهی نامه 
ــن قــانــون با  ــالح ایـ ــ ــی امــکــان اص داریـــــم، ولـ
بررسی های کارشناسی وجود دارد. به گزارش 
ــردار کمال هادیان فر در پاسخ به  انتخاب، س
سوالی درباره صدور گواهی نامه رانندگی موتور 
ــدور گواهی نامه  ــرای ص ــرای بــانــوان گفت: ب ب
موتورسواری در این بخش به این دلیل که در متن 
قانون فقط کلمه آقایان آمده، منع قانونی داریم. 
رئیس پلیس راهور ایران افزود: البته این موضوع 
را می توان با پیگیری فدراسیون موتورسواری و 
وزارت ورزش و ارائه پیشنهاد به دولت و بررسی 
آن در کمیسیون های کارشناسی مرتبط بررسی 
کرد و در صورت تایید و اصالح قانون، این امکان 

برای بانوان نیز فراهم شود.

۸۶ درصد بستری های کرونا 
واکسن نزده ها هستند

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: 
۸۶ درصد بستری های باالی ۶0 سال در پیک 
پنجم افــرادی بودند که واکسن دریافت نکرده 
بودند و این موضوعی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد. دکتر جعفر صادق تبریزی  اظهار کرد:  اگر 
به دنبال وقوع یک اتفاق خوب در حوزه واکسن 
هستیم باید از طریق اصناف، ادارات و کارخانه ها 
اقدام کنیم. این جمعیت، جمعیت فعال ما هستند 
که تسهیالت را بــرای آن هــا باید بیشتر کنیم، 
چراکه اگر این جمعیت را پوشش دهیم به عمده 

اهداف خود دست خواهیم یافت. 

بخشش اضافه خدمت و اعطای 
مرخصی تشویقی به سربازان ناجا

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی 
انتظامی، سه  گفت: به مناسبت هفته نیروی 
روز مرخصی تشویقی و بخشش اضافه خدمت 
بــرای سربازان نیروی انتظامی درنظر گرفته 
ــده اســت.   ســـردار تقی مهری  درخصوص  ش
خبر منتشرشده دربــاره بخشش اضافه خدمت 
سنواتی سربازان وظیفه در رسانه ها اظهارکرد: با 
مساعدت فرمانده ناجا و به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی، فقط اضافه خدمت سنواتی سربازان 
وظیفه ناجا به شرط رضایت فرماندهان یگان 
خدمتی، برای مجرد ها یک دوم و برای متاهالن 
دوســوم بخشیده مــی شــود، همچنین سه روز 
مرخصی تشویقی نیز به همه سربازان ناجا اعطا 
شد. وی افــزود: سربازان سایر نیرو های مسلح 
نیز برابر ابالغیه ستاد کل نیرو های مسلح و تایید 
فرمانده یگان خدمتی خود می توانند از بخشش 
اضافه خدمت سنواتی بهره مند شوند.  سردار 
مهری بیان کرد: قــدردان زحمات سربازان در 
ماموریت های خطیر نیرو های مسلح که در حفظ 
نظم، امنیت و اقتدار و دفاع از مرز و بوم کشور 
و دیگر عرصه های علمی، پژوهشی و درمانی 

جانفشانی می کنند، هستیم.
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 اولویت اول رئیس کل جدید
 بانک مرکزی 

اکنون که انتظارها به پایان رسیده و سکاندار 
نظام بانکی و سیاست های پولی کشور در دولت 
سیزدهم پس از دو ماه بالتکلیفی مشخص شده 
و مدیری جوان که ریاست بر دو نهاد مالی و پولی 
یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک توسعه 
صادرات را در کارنامه دارد؛ مهمان ساختمان 
شیشه ای میرداماد شده است؛ مهم ترین پرسش 
به اولویت های کاری او بازمی گردد. فهرست 
وظایف و مسئولیت هایی که علی صالح آبادی این 
روزها بر دوش می کشد به ویژه در شرایط تحریم 
های ظالمانه، پیچیده و بلندباالست و او نهادی 
را مدیریت می کند که در نوک پیکان مبارزه با 
تحریم ها قرار دارد؛ از حفظ ارزش پول ملی گرفته 
تا نظارت بر بانک ها و تنظیم روابط بین بانک ها 
و بانک مرکزی، صیانت از منابع ارزی و تالش 
برای آزادسازی پول های بلوکه شده در خارج از 
کشور، بستن پیمان های پولی دو یا چند جانبه 
برای رهایی اقتصاد کشور و جهان از سلطه دالر، 
نحوه انتشار اسکناس و تنظیم نقدینگی، نظارت 
بر معامالت طال و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آن 
و نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم 
مقررات مربوط به آن با تصویب شــورای پول و 
اعتبار، تعامل درست با نظام بودجه ای و مالیاتی 
کشور و اجرای مصوبات مجلس شورای اسالمی 
در بخش پولی نظیر حذف چهار صفر از پول ملی 
و... همه و همه وظایفی است که رئیس کل جدید 
باید برای آن ها برنامه داشته باشد. در این میان و 
در شرایط کنونی اقتصاد و اوضاع حاکم بر جامعه 
ایران به نظر می رسد موضوع کاهش تورم مهم 
ترین دستور کار و اولویت رئیس کل جدید باشد 
چرا که از یک سو ارقام تورم این روزها به شکل کم 
سابقه ای افزایش یافته و از 9 درصد در سال 95 
که تک رقمی بود به 36.4 درصد در اسفند سال 
99 رسیده است که البته برای تورم نقطه به نقطه 
در خرداد امسال به رقم کم سابقه 47.6 درصد و 
برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 
به رقم عجیب 62.3 درصد رسید که این ارقام 
زنگ خطر بزرگی را برای بروز یک ابرتورم به صدا 
درمی آورد. از سوی دیگر خواست رئیس دولت 
نیز همین است و چندی پیش رئیس جمهور خط 
قرمز دولت در اقتصاد را مسئله تورم ذکر کرد و از 
دستگاه های اجرایی خواست از هر گونه اقدامی 
که منجر به افزایش تورم شود، پرهیز کنند که جا 

دارد مدنظر سکاندار نظام پولی کشور نیز باشد.

 شاخص

 رشد اقتصادی امسال 
چقدر خواهد شد؟ 

بررسی های پژوهشکده آمار نشان می دهد 
که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1400 در 
بدترین سناریو با نفت 3.4 و بدون نفت 2.4 
درصد خواهد بود. در سناریوی خوش بینانه 
نیز این ارقام به ترتیب به 6.2 و 4.2 درصد 
ــزارش ایــن نهاد پژوهشی  خواهد رسید. گ
همچنین نشان می دهد که در بین بخش 
های اقتصادی، بخش صنعت بیشترین رشد 
سالیانه را تجربه خواهد کرد و پس از آن بخش 
های کشاورزی و خدمات قرار خواهند گرفت. 

نمایندگان مجلس سرانجام  روز گذشته در 
ادامه بررسی طرح مهم  تسهیل صدور مجوز 
کسب و کارها با رأی مثبت خود به مواد باقی 
مانده  این طرح ، انحصار سه کسب وکار وکالت، 
سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری 
را برطرف کردند.براساس  مصوبه مجلس، 
انحصار در صدور مجوز در بسیاری از کسب و 
کار ها که تاکنون براساس ضوابطی محدود 
و منوط به موافقت یا سهمیه  تعیینی برخی 
دستگاه ها بود حذف و ریل گذاری جدیدی در 
زمینه آغاز کسب و کارها ایجاد شد.به گزارش 
خراسان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
دیــروز سرانجام با رأی قاطع و 63 درصدی 
خود به مواد 4، 5 و 6 و تبصره های آن ها طرح 
تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار، 
ــذف انحصار از ســه کــســب وکــار وکــالــت،  ح
سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری 
را کلید زدنــد.تــاکــنــون برخی از ذی نفعان 
ــن مشاغل بــا ایــجــاد مانع بــر ســر راه ورود  ای
»متخصصین« جدید به این حرفه ها و تعیین 
ظرفیت برای آزمون های ورود به این حرفه، 
یک حاشیه امن برای خود ایجاد کرده بودند 
به طور مثال در برخی رسته ها چند سال است 
که هیچ آزمونی برگزار و اجازه ورود متقاضیان 
جدید داده  نشده است !به این  ترتیب مردم از 
یک سو برای دسترسی به این خدمات با مشکل 
مواجه می شدند و از سوی دیگر آن هایی هم که 
امکان دسترسی به این خدمات داشتند، آن را 

با بهایی به نرخ انحصاری دریافت می کردند.

آمارهای تکان دهنده از کمبود وکیل	 
آمارهایی که به تازگی  از سوی  مرکز پژوهش 
هــای مجلس منتشر شــده، به خوبی گویای 
ــت. طبق گـــزارش )شماره  ایــن وضعیت اس
22017791( این مرکز مثال در زمینه حرفه 
وکالت، هم اینک در ایــران به ازای هر 100 
هزار نفر، کمتر از 90 وکیل وجود دارد و ایران 
از این نظر جزو ضعیف ترین کشورهاست. 
این کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید 
»خدمات حقوقی« شده به طوری که 90 درصد 
از پرونده های مطرح در محاکم، وکیل ندارند. 
از سوی دیگر هم اینک سرانه وکیل به ازای هر 
10 هزار پرونده در کشور ما 67 نفر است در 
حالی که این رقم به عنوان مثال در ترکیه به 

249 و در عربستان به 126 وکیل می رسد.

امتیاز وکیل شدن بدون شرکت در آزمون 	 
برای نمایندگان و قضات حذف شد

ــروز نمایندگان مجلس با  ــاف دی با ایــن اوص
رأی مثبت خود به مواد 5 و 6 و تبصره های آن 
ها کلید حذف انحصار در این بــازار را زدند.
در تبصره یک مــاده 6، آمــده اســت: »کانون 

وکالی دادگستری و مرکز وکال، کارشناسان 
ــد هر  ــواده مکلف ان ــان ــاوران خ ــش رسمی و م
سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور 
نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام 
کنند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز 
میانگین نمرات یک درصد حائزان باالترین 
امتیاز را کسب کرده اند قبول اعــالم شده و 
به مرجع صدور  جهت طی مراحل مقتضی 

بر  نظارت  می  شوند.  معرفی  مربوطه  مجوز 
اجرای این تبصره بر عهده وزیر دادگستری 
است و وزارت مزبور مکلف است در صورت 
استنکاف کانون وکالی دادگستری و مرکز 
وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
از برگزاری آزمون، راسًا به برگزاری آن اقدام 
کند« طبق این بند، انحصار 70 ساله کانون 
وکال در محدود کردن تعداد وکیل برداشته 
صالحدید  جایگزین  علمی،  سازوکار  یک  و 
ــرادی مــی شــود کــه قطعًا تــعــارض منافع  ــ اف
داشتند و کمبود وکیل را موجب رونق بازار 
فوق  متن  مشابه  همچنین  می دیدند.  خــود 
در مواد 4 و 5 به ترتیب برای کسب وکارهای 
سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری 
نیز تصویب شد. نکته قابل توجه در خصوص 
کسب وکار سردفتری این است که در این حوزه 
بیش از 10 سال است که هیچ آزمونی برگزار 
نشده و کانون سردفتران اجازه ورود هیچ فعال 
جدیدی را به این حوزه نداده است.نمایندگان 
بدون  شــدن  وکیل  امتیاز  همچنین  مجلس 
شرکت در آزمون را برای خود و قضات حذف 
کردند. براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان، با 
افزودن عبارت »سابقه قضاوت و وکالت مجلس 
جایگزین آزمون نخواهد بود« به تبصره 1 ماده 
6، مستثنا بودن نمایندگان و قضات از شرکت 

در آزمون وکالت را حذف کردند.

قالیباف: مجلس بر البــی هــای انحصار 	 
پیروز شد

ــدور برخی  ــ ــرح »تــســهــیــل ص ــا تــصــویــب طـ ب
مجوزهای کسب و کار« که از آن به انقالبی در 
صدور مجوزهای کسب و کار یاد می شود، از 
این به بعد به کاغذبازی و انحصار ایجاد شده 
توسط  دستگاه های دولتی و غیر دولتی در 
این خصوص پایان داده خواهد شد. در این باره 
دیروز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمیدر یادداشتی نوشت: »با تصویب نهایی 
طرح تسهیل صــدور مجوزهای کسب و کار، 
مجلس شورای اسالمی بر البی های انحصار 
پیروز شد و بر رانت های شغلی، حلقه های بسته 
صنفی و امضاهای طالیی خط بطالن کشید.
این انحصارشکنی، یادگاری است از مجلس 
یازدهم، برای تمام کسب وکارهایی که در آینده 

گزارش خبریبه اقتصاد ایران رونق خواهند داد.« 

تیر خالص مجلس به انحصاردرکسب و کارها 
مجلس با حذف انحصار وکالت و لغو امتیاز ویژه به نمایندگان و قضات برای وکیل شدن بدون آزمون، پرونده طرح تسهیل صدور 

مجوزهای کسب و کار را بست

بازار خبر

یخ رکود بر ساخت و ساز پایتخت

ایسنا - ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به 
سال گذشته افت 18 درصدی و در مقایسه با سال 
1390 کاهش 80 درصدی را نشان می دهد؛ 
رکود معامالت، کاهش توان متقاضیان و افت 
بازده سرمایه از مهم ترین عوامل تردید سازندگان 

در تعریف پروژه های جدید ارزیابی می شود.

انبارها پر از پوشاک است

فارس - رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان 
پوشاک گفت: 5 درصد از تولیدات پوشاک در کشور 
توسط بنگاه های بــزرگ صنعتی و 95 درصــد نیز 
توسط بنگاه های کوچک و متوسط تامین می شود. 
ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفت: صنف 
پوشاک و صنوف وابسته به آن، از زمان شیوع کرونا در 
کشور تاکنون آسیب بسیار زیادی را متحمل شده اند 
زیرا این بیماری باعث کاهش مــراودات و برگزاری 
مراسم و مهمانی ها شد و به همین دلیل تقاضا در این 
بخش کاهش یافته است و بخشی از تولیدات پوشاک 

در انبارها باقی ماند و به فروش نرفت.

نرخ تسعیر ارز بانک ها اعالم شد

ایسنا - بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ تسعیر ارز 
بانک ها بدون تغییر نسبت به نرخ قبلی، 15 هزار 
و 900 تومان برای هر دالر و 19 هزار تومان برای 
هر یورو اعالم شد. این نرخ مبنای تبدیل دارایی 
های ارزی بانک ها به ریال در صورت های مالی 

بانک هاست.

هشدار افزایش مصرف بنزین با 
ثبت رکورد۹0 میلیون لیتردر روز

ایرنا - در حالی که میانگین مصرف بنزین در شش 
ماه نخست امسال برابر با 85 میلیون لیتر در روز 
بوده، این رقم در تعطیالت هفته گذشته با پنج میلیون 
لیتر افزایش به 90 میلیون لیتر در روز رسید که 
می تواند هشداری برای افزایش مصرف بنزین باشد.

 تا بازار ارز به ثبات نرسد، رکود 
در بازار خودرو ادامه دارد

ایسنا - رئــیــس اتــحــادیــه نــمــایــشــگــاه داران و 
ــودروی تهران، ضمن تاکید بر  فروشندگان خ
این که تا بازار ارز برای مدتی در ثبات نسبی قرار 
نگیرد، به سبب باال و پایین شدن قیمت خودروها 
نخواهد  معامالت  ــرای  ب تمایلی  هــم  مشتری 
داشت، از ادامه رکود در بازار خودرو خبر داد و 
اعالم کرد که طی هفته  اخیر هم به رغم نوسانات 
کاهشی بازار ارز و به تبع کاهش مقطعی قیمت  

خودرو، باز هم مشتری در بازار وجود نداشت.

تنها 3 درصد فروش اموال محقق شد

تسنیم - با توجه به عملکرد فروش اموال منقول 
ــای  ــی ه ــای تملک دارای ــرح ه و غیرمنقول و ط
سرمایه ای در بودجه سال گذشته که تنها 3/1 و 
3/5 درصد بوده است، الزم است که تیم اقتصادی 
دولت سیزدهم به منظور استفاده از ظرفیت های 
موجود در این بخش تدابیر ویژه ای را در نظر بگیرد.

درخواست واردکنندگان نهاده های 
دامی برای حذف انحصار یک بانک

ــی  ــاده هــای دام ــه ــان ن ــدگ ــن ــن ایسنا - واردک
در  بانکی  فعالیت  از  انحصارزدایی  خواستار 
سامانه بازرگانی توسط یک بانک خاص از دولت 
سیزدهم شدند. این اتحادیه اعالم کرده است: با 
وجود اعتراضات متعدد، اصرار بر وجود انحصار 
در درگاه پرداخت سامانه بازارگاه شائبه ایجاد 

انحصار در این خصوص را تقویت می کند.

سکاندار بورس »عشقی« شد  
روز گذشته رئیس جدید ســازمــان بــورس، 
رئیس جدید سازمان مالیاتی، سکاندار جدید 
صندوق توسعه ملی و مدیر عامل جدید شرکت 

راه آهن معرفی شدند.

»مجید عشقی« سکاندار بورس شد	 
مجید عشقی با رای شورای 
عـــالـــی بــــــورس، رئــیــس 
ســــــــازمــــــــان بـــــــورس 
شد. عشقی دانش آموخته 
کارشناسی ارشد پیوسته 
در دانشگاه امام صادق بوده و مدرک دکترای 
خود را  از دانشگاه پیام نور دریافت کرده است. 
وی 20 سال در بازار سرمایه سابقه فعالیت 
دارد.عشقی طی چند سال اخیر قائم مقام 
مدیر عامل شرکت بــورس کاال و از سال 93 
مدیر عامل کارگزاری تدبیرگران فردا بوده 
است. وی همچنین مدیر عامل سرمایه گذاری 
و خدمات مدیریت سرمایه گــذاری صندوق 
عشقی،  است.همچنین  بــوده  بازنشستگی 
خدابخش، ناصرپور، فرج زاده و مسعودی فر به 

عنوان اعضای هیئت مدیره سازمان بورس 
تعیین شدند.

»داود منظور« رئیس سازمان مالیاتی شد	 
پیشنهاد  به  منظور  داود 
ــور اقتصادی و  وزارت ام
دارایـــی و تصویب هیئت 
وزیــران، به عنوان رئیس 
ســازمــان امـــور مالیاتی 
1343 در  کشور تعیین شــد. منظور متولد 
تهران و دارای مدرک دکترای علوم اقتصادی، 
گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی 
از دانشگاه تهران )1379( و کارشناسی ارشد 
امام  دانشگاه  از  اسالمی  معارف  و  اقتصاد 
صادق)ع( )1369( است. وی پیش از این قائم 
مقام مدیر عامل و معاون مالی و امور مجامع 
شــرکــت مــادرتــخــصــصــی تــوانــیــر )1397-
1393(، معاون وزیر نیرو در برنامه ریزی و امور 
اقتصادی )1390-1388(، معاون اقتصادی 
ــی )1392- ــ وزیـــر امـــور اقــتــصــادی و دارای
1391(، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه 

ــارت راهــبــردی رئــیــس جمهور  ــظ ــزی و ن ریـ
)1391-1390(، مشاور اقتصادی وزیر نیرو 
)1393-1392(، دبیر کمیته ملی انرژی 
جمهوری اسالمی ایــران و نماینده کشور در 
شورای جهانی انرژی از سال 1385 تاکنون و 
مشاور رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی )1393-1392( بوده است.

جدید 	  عامل  مدیر  غضنفری «  »مهدی 
صندوق توسعه ملی  شد

رئیس جمهور در حکمی 
به  را  غضنفری  مــهــدی 
مدت پنج سال به عنوان 
ــدوق  ــن مـــدیـــر عـــامـــل ص
توسعه ملی منصوب کرد. 
غضنفری در ســال هــای 84 تا 88 ریاست 
سازمان توسعه تجارت، در سال های 88 تا 90 
وزیر بازرگانی و در سال های 90 تا 92 وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بود. وی دانش آموخته 
مقطع دکتری در رشته مهندسی صنایع با 
گرایش برنامه ریزی تولید از دانشگاه سیدنی 

استرالیاست.

»میعاد صالحی« مدیر عامل جدید شرکت 	 
راه آهن شد

همچنین در جلسه دیروز 
هیئت دولت،  »سید میعاد 
صالحی« به پیشنهاد وزیر 
راه و شهرسازی و تصویب 
هیئت وزیـــران، بــه مدیر 
عاملی شرکت راه  آهــن جمهوری اسالمی 
ایران منصوب شد. سید میعاد صالحی دانش 
مکانیک  مهندسی  دکترای  مقطع  آموخته 
ــاه صنعتی شــریــف و عــضــو هیئت  ــگ ــش دان
علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است. 
ــدوق  ــن ــش از ایـــن مــدیــر  عــامــل ص ــی و ی پ
عامل  هیئت  عضو  کــشــوری،  بازنشستگی 
ــوآوری و شکوفایی، مشاور وزیــر و  صندوق ن
رئیس طرح های صنایع نوین وزارت صمت، 
رئیس کمیته صنعت و معدن دبیرخانه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و مشاور معاون علمی 

و فناوری رئیس جمهور بوده است.

یادداشت

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com

مرکز پژوهش های مجلس طی گــزارشــی با 
بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل پیامدهای 
تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت.در این گزارش 
آمــده اســت: حساسیت بــاالی افکار عمومی 
و توجه خــاص سیاست گـــذاران به نوسانات 
نــرخ ارز، حاکی از ایــن واقعیت انکارناپذیر 
است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد 
ایــران است. پیگیری تعجب برانگیز تحوالت 
سیاسی خارجی امــا مؤثر در نــرخ ارز توسط 
افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که عالوه 
بر تأکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، 
نشان می دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت 
افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز 
شده است.در این گزارش تصریح شده است: 
رفتار سیاست گــذار )غالب دولت ها و بانک 
مرکزی( و فقدان چارچوب سیاست گذاری 
پولی، عماًل تغییرات نرخ ارز را به عنوان راهبر 

انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی 
انتظاری سرمایه گــذاری تبدیل کرده است. 
در این شرایط افزایش نرخ ارز اغلب به مثابه 
ــوع  یــک خبر بــد بــرای عــوامــل اقتصادی )وق
تورم در آینده ای نزدیک( تفسیر خواهد شد 
و کاهش آن یک خبر خــوب.در گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، کاهش توان درآمدزایی 
ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت 
ذخایر ارزی و به تبع آن تضعیف قــدرت چانه 
زنــی کشور در تعامالت بین المللی از دیگر 
 پیامدهای سیاست ارزی دانسته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده است: 
ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که 

وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی 
و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در 
دو مقطع بر اقتصاد تأثیر می گذارد؛ در مقطع 
اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای 
مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می کند، منجر 
به تضعیف تولید داخلی و امکان رقابت نداشتن 
ــل کشور و  آن با محصوالت خارجی در داخ
همچنین از دست دادن بازارهای صادراتی 
می شود.در ادامه این گزارش بیان شده است: 
این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات 
)کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش 
تقاضای ارز بابت واردات( و همچنین تزریق ارز 
به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع 

اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می دهد؛ 
در مقطع دوم که با نبود مدیریت صحیح ذخایر 
ــد ارزی کشور ناشی از  ارزی یا کاهش درآم
شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از 
بین می رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی 
و بی ثباتی در اقتصاد کالن به وقوع  می پیوندد 
و ناکامی در راهبرد دولت ها به وجود می آید. به 
عبارت روشن تر در شرایطی که کشور از تورم 
باال و دیگر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش 
پول ملی رنج می برد، توفیق در این راهبرد، 
مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش 
صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و 
از آن جایی که منابع ارزی کشور محدود است 
و شوک های نفتی این محدودیت را تشدید 
می کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی 
اتفاق  می افتد و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد 

کالن وارد می شود.

سقوط به کانال 1.3 میلیون واحد 
امید تاالر شیشه ای به اخبار مثبت 

از کارنامه 6 ماهه شرکت ها و گذر از 
جنجال های خبری در بورس 

اقتصادنیوز- دیروز شاخص کل بورس به کانال 
1.3 میلیونی سقوط کرد تا تمامی رشد مهرماه 
خود را از دست بدهد. بر این اساس در معامالت 
روز چهارشنیه 21 مهر، شاخص کل بورس برای 
دومین روز متوالی نزول کرد و با افت 21 هزار و 
236 واحدی به سطح یک میلیون و 397 هزار 
ــازار در شرایطی رخ  ــروز ب واحــد رسید. افت دی
داد که هشتمین روز پیاپی خروج پول حقیقی 
از بورس رقم خورد. بر این اساس، تنها در هفته 
اخیر، حقیقی ها 3700 میلیارد تومان پول را 
از بورس بیرون کشیده اند.هم اکنون  عوامل 
متعددی برای درجازدن و عقبگرد این روزهای 
بــورس مطرح می شــود. برخی از تحلیل گران 
نزول قیمت ارز و انتظارات نزولی سهام داران را 
به عنوان علل اصلی معرفی می کنند و معتقدند 
در یک ماه اخیر کاهش امیدواری به احیای برجام 
و گشایش های تجاری و کشف دستگاه استخراج 
رمز ارز در شرکت بورس تهران به کاهش اعتماد 
به بازار سهام افزوده است. به گزارش خراسان، با 
این حال به نظر می رسد با توجه به مواردی نظیر 
اخبار مثبتی که از کارنامه شش ماهه شرکت های 
بورسی به گوش می رسد، رشد جهانی قیمت 
محصوالت پایه، افزایش قیمت نفت، و ... هنوز، 
امید به تغییر بنیادین روند شاخص وجود دارد. 
منتهی زمان و میزان آن به رفع ابهامات موجود، 
کاهش ریسک های سیستماتیک و استقرار تیم 

مدیریتی جدید بورس بستگی خواهد داشت. 

مرکز پژوهش های مجلس: 

تثبیت قیمت دالر منجر به تضعیف تولید می شود 
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خبر بازار خودرو درخواب پاییزی!
هرچند خودرو از تب و تاب افزایش لحظه ای قیمت ها افتاده و نوسان آرامی دارد اما انتظار خریداران برای کاهش قیمت، بازار خودرو را به رکودی بزرگ کشانده است

میرجانیان- بازار خودرو این روزها نبض آرامی 
دارد و در چــرت پاییزی به سر می بــرد. قیمت 
خــودرو در هفته های قبل، روند نزولی به خود 
گرفته بود اما این روند، ادامه دار نبود و افزایش 
قیمت در چند روز گذشته، مهمان بازار خودرو 
شد. به گونه ای که قیمت پراید ۱۱۱ بعد از یک 
ماه دوباره به قیمت ۱۵۵ میلیون تومان رسید، 
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو به ۲۴۷ میلیون و ۲۰۶ 
تیپ پنج به ۲۹۶ میلیون تومان رسید و تمامی 
مدل های پژو ۲۰۷ با افزایش یک تا سه میلیون 
تومانی همراه بودند. تب و تاب قیمت اما خیلی 
زود فروکش کرد و از اواسط این هفته به آرامش 
رسید. قیمت خودرو در بازار روز سه شنبه، ۲۱ 
مهر با ثبات نسبی همراه بــود و تعداد زیــادی 
از خــودروهــا افزایش یا کاهش قیمتی را ثبت 
نکردند. پراید ۱۱۱ بعد از چند روز نوسان در 
در   ۱۳۱ پراید  و  تومان  میلیون   ۱۵۴ قیمت 
قیمت ۱۳۹ میلیون تومان ثابت ماند. قیمت پژو 
۲۰۶ هم بدون تغییر ماند و ۲۰۶ تیپ پنج ۲۹۶ 
میلیون تومان ثبت شد. پژو ۲۰۷ دنده ای مدل 
۱۴۰۰ کاهش یافت و به ۳۳۵ میلیون تومان 
رسید و قیمت پژو ۴۰۵ و پارس ثابت ماند. خودرو 
دنا پالس دنده ای توربو با کمی کاهش قیمت به 
۴۳۳ میلیون تومان و دنا پالس دنــده ای ساده 

با افزایش قیمت به ۳۷۴ میلیون تومان رسید.

بــازاری ها در انتظار تصمیمات سیاسی و 	 
اقتصادی

برخی کارشناسان، فعاالن اقتصادی و حتی 
دالالن می گویند، بالتکلیفی برخی مسائل 
مانند طوالنی شدن انتظار بــرای مذاکرات، 
طرح واردات و زمزمه های حذف قرعه کشی 
برای خرید خــودرو، بــازار را دچار سردرگمی 
ــت. به گفته آن ها به محض روشن  ــرده اس ک
شــدن تکلیف هر یک از مسائل گفته شــده از 

تب و تاب نوسان قیمت در بازار خودرو کاسته 
خواهد شد. اما عده ای هم معتقدند ، مادامی 
ــورم در اقتصاد باالست افــزایــش قیمت  که ت
خودرو طبیعی است. روز گذشته رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران 
هم از رکود در بازار خودرو خبر داد و گفت: تا 
زمانی که ثبات نسبی در قیمت ها که به دنبال 
ثبات بــازار ارز ایجاد می شود، وجــود نداشته 
باشد، بازار خودرو در رکود باقی می ماند. ضمن 
این که عالوه بر نوسانات ارزی، بحث های مثبت 
و منفی دربــاره آینده بازار خودرو و افزایش یا 
کاهش قیمت خودرو، بر بازار اثر روانی خواهد 
داشت. اما اگر نرخ ارز برای چند هفته در قیمت  
و کانال مشخصی ،ثبات داشته باشد، معامالت 
در بــازار خــودرو هم از سر گرفته خواهد شد. 
سعید موتمنی ادامــه داد: زمانی که مشتری 
 ۲۸ می بیند در ابتدای هفته، ارز در کانال 
هزار تومان است و بعد هم در کانال ۲۷ هزار 
تومان بر می گــردد، نمی تواند تصمیم بگیرد 
که خرید خود را انجام دهد یا منتظر کاهش 
احتمالی بیشتر قیمت ها بماند. بنابراین در 
نتیجه نوسانات ارز و همچنین  مشخص نبودن 
آزادسازی یا ادامه ممنوعیت واردات، مشتری 
خرید خود را به تعویق می اندازد و منتظر آینده 
بــازار اســت. با توجه به این که نرخ ارز در این 
هفته نوسانات کاهشی داشته اســت، قیمت  

خودرو هم ابتدا در مسیر نزولی حرکت کرد اما 
همچنان خریداری در بازار وجود نداشت در 

حالی که فروشنده زیاد است.

معامالت خــودرو در بــازار مشهد به صفر 	 
رسید

در همین حال رئیس اتحادیه صنف فروشندگان 
ــودروی مشهد هم اظهار کــرد: رونــد نزولی  خ
ــودرو نداشته و  ــازار خ قیمت دالر تاثیری بر ب

موجب تشدید رکود معامالت خودرو شده و آن را 
تقریبا به صفر رسانده است. حمیدرضا حیدری 
به ایرنا گفت: مدتی قبل که روند قیمتی دالر رو 
به افزایش گذاشته بود، باعث اندکی رونق در 
خرید و فروش خودرو شد اما زمانی که صحبت 
از آزاد شدن واردات خودرو شد، همان اندک 
رونق از بین رفت و بازار خودرو به کما رفت. حاال 
که واردات خودرو منتفی شده، کل معامالت 
خودرو قفل شده و رکود خرید و فروش چه در 
ــازار خــودروهــای جدید و چه در خودروهای  ب

مستعمل شدت گرفته است.

مقایسه قیمت ها در 6 ماه گذشته	 
در هفتمین ماه از سال ۱۴۰۰ به سر می بریم و 
بد نیست قیمت چند خودروی پرطرفدار را در ماه 
های گذشته با قیمت دیروز بازار مقایسه کنیم. 
روند تغییرات قیمت را در جدول زیر ببینید. 

قیمت ها به میلیون تومان است.    
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 پوتین: تروریست ها از سوریه 
و عراق به افغانستان می روند

رئیس  جمهوری روسیه تاکید کرد: تروریست ها 
از عراق و سوریه در افغانستان جمع می شوند. 
آن ها می توانند ثبات انجمن کشورهای مستقل 
هم سود  را به هم بریزند.پوتین، رئیس  جمهوری 
روســیــه اظــهــار کــرد: مهم نــظــارت بــر مرزهای 
افغانستان به طور مداوم و آمادگی برای مقابله با 
افراد مسلح است از این رو مجریان قانون و امنیت 
باید با هم هماهنگ باشند و اگر الزم باشد عملیات 
ویژه مشترک انجام دهند. او وضعیت افغانستان 
بعد از خروج آمریکا را به دلیل عملکرد گروه های 
داعشی سخت و پیچیده توصیف کرد.وی افزود: 
تهدیدات احتمالی ناشی از آسیای میانه و منطقه 
قفقاز و مناطق دیگر به تفصیل در اجالس های 
ــران ســازمــان امنیت جمعی و شانگهای در  س
ما  گفت:  شد.پوتین  بررسی  گذشته  سپتامبر 
بالطبع این مسئله را در نشست سران انجمن 
کشورهای مستقل هم سود بررسی خواهیم کرد.
از آن جایی که والدیمیر پوتین، در نشست مجازی 
گــروه ۲۰ افغانستان هم شرکت نکرد، گمانه 
زنی ها درباره ابتالی وی به ویروس کرونا بیشتر 
شد.پوتین، رئیس جمهور ۶۹ ساله ای  است که 
معموال ترس از بیماری را کم اهمیت نشان داده 
و اصرار داشته که از آنتی بادی و ایمنی باالیی 
برخوردار است. پوتین پاسخ داد: نگران نباشید. 
همه چیز خوب است. نه فقط برای کووید-۱۹ 
بلکه برای دیگر انواع عفونت ها از من آزمایش 

می گیرند؛ با این حساب همه چیز خوب است.
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تازه های مطبوعات

وطن امروز – اين روزنامه با تیتر »سیاهه تخلفات  •
دولت روحانی« به استقبال سخنان رئیس کل 
ديوان محاسبات در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی رفت و از اتالف ده ها هزار میلیارد تومان 
در شرکت پااليش و پخش فراورده های نفتی و 
سازمان بورس، انحراف در تخصیص ارز ترجیحی 

و يارانه نقدی توسط دولت سابق خبرداد.
آفتاب یزد- اين روزنامه با بیان اين که فقط  •

عنابستانی از خط ويژه عبور نکرد، نوشت: نگاه 
اجمالی در سطح شهر نشان می دهد خیلی از 
قانون گذاران ديگر هم خودشان قانون را رعايت 
نمی کنند چون حاال در سطح شهر خطوط ويژه پر 
است از خودروی مجلسی هايی که به گفته پلیس 
راهور به جز تعداد معدودی از آن ها بقیه مجوز تردد 

در خطوط ويژه را ندارند.
سازندگی – محمد قوچانی در گزارشی با  •

عنوان »بازگشت شیخ ديپلمات« نوشت: حسن 
روحــانــی پس از دو مــاه غیبت خودخواسته و 
هوشمندانه به عرصه  عمومی بازگشته است، نه 
فقط در مقام »رئیس جمهور سابق« که به عنوان 
سیاستمداری که دغدغه اش امنیت ملی ايران 

است.
جمهوری اسالمی-اين روزنامه با اشــاره به  •

کاهش سرعت اينترنت نوشت: »اين کاهش در 
عملکرد گوگل کامال تشخیص داده می شود. 

انتظار کاربران اين است که جبران شود.«
شرق- اين روزنامه با اشــاره به طرح صیانت  •

نوشت:  از ابتدای مطرح شدن اين طرح  در مجلس 
تا کنون تندترين دفاعیات از طرح محدود سازی 
اينترنت   از آن حامیان و اعضای اين طیف سیاسی 

اصولگرا يعنی جبهه پايداری بوده است.
ــامــه نوشت:  • جمهوری اســالمــی- ايــن روزن

اعضای گروه تروريستی طالبان، دربــاره تعداد 
حوری هايی که بعد از عملیات انتحاری به آن ها 
ــد. يک  تعلق می گیرد، با هم اختالف نظر دارن
جوان 1۶ ساله می گويد دو حوری ولی يک طالب 
میان سال می گويد 72 حوری! با اين حال، هر 
دو در اين نکته يکسان هستند که بعد از عملیات 
انتحاری، بدون حساب و کتاب به بهشت می روند!

دیده بان ایران مدعی شد:  با روی کارآمدن  •
دولت ابراهیم رئیسی، تغییر در دبیری شورای 
عالی امنیت ملی محتمل به نظر می رسد ولی بعد 
از حدود دو ماه از شروع   کار کابینه، اين اتفاق هنوز 
رخ نداده است و شمخانی همچنان دبیر اين شورا 
محسوب می شود. بااين حال، چند گزينه هستند 
که  به نظر می رسد عالوه بر خود شمخانی شانس 
بیشتری برای رسیدن به اين جايگاه دارند: سعید 

جلیلی/ علی الريجانی  و سردار حسین دهقان.
تابناک نوشت: سفیر ايران در عراق ادعاهای  •

برخی رسانه ها مبنی بر سفر فرمانده نیروی قدس 
سپاه به اين کشور همزمان با برگزاری انتخابات 
پارلمانی عراق را تکذيب کرد. ايرج مسجدی در 
تويیتی نوشت که مطالب منتشرشده در برخی از 
شبکه ها و وسايل ارتباط جمعی نادرست و دروغ 
است. ديروز برخی از رسانه های عراق از جمله 
خبرگزاری شفق به نقل از يک مسئول دولتی، 
مدعی سفر سردار قاآنی به عراق برای گفت وگو 
بر سر نحوه تشکیل کابینه و ائتالف ها شده بودند.

همشهری آنالین نوشت: بلومبرگ مدعی شد  •
که ايران در مذاکرات با رياض درخواست داده که به 
نشانه حسن نیت و قبل از هر توافقی، کنسولگری های 

دو کشور در مشهد و جده گشوده شود.
ــام، عضو نهاد  • انصاف نیوز نوشت: جــواد ام

اجماع ساز اصالح طلبان درباره  برگزاری جلسات 
اين نهاد گفت: جلسات نهاد اجماع ساز به صورت 
مرتب برگزار می شود، برای آينده برنامه هايی هم 
داريم و اگر نیاز به رسانه ای شدن باشد، توسط 

سخنگو اعالم می شود.
فرارو مدعی شد: کانال دولت بهار با انتشار   •

تــصــاويــری از محمود احــمــدی نـــژاد بــه همراه 
همسرش، از ورود او به فرودگاه دبی خبر داد. 
رئیس جمهور دولت های نهم و دهم برای بازديد 
از نمايشگاه اکسپو به دبی سفر کرده است. در اين 
سفر، همسرش و چند تن از مشاورانش از جمله 
شیخ االسالمی او را همراهی می کنند. وی با 
استقبال سید محمد حسینی سرکنسول ايران  

در دبی مواجه شد.
 همشهری آنــالیــن نــوشــت: رشــد و ثبات  •

اقتصادی در چین باعث افزايش متوسط قد مردم 
اين کشور شده است. نتايج مطالعه ای جهانی، 
ــزارش کمیسیون بهداشت چین را مبنی بر  گ
ــردان تايید کرد.  افزايش ۹ سانتی متری قد م
در فاصله سال های 1۹۸5 تا 201۹، متوسط 
قد مردان 1۹ ساله در چین تقريبا ۹ سانتی متر 
افزايش يافته است؛ اين خبر با چنان استقبالی از 
سوی مردم اين کشور همراه شد که هشتگ مرتبط 

با آن بیش از 200 میلیون بار بازنشر شد.
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شرکت  رواق روشن مهر
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ماجرا از اسفند ۹7 و سفر علی الريجانی رئیس 
وقت مجلس در راس هیئتی به چین آغــاز شد؛ 
سفری که خشک و خالی نبود و   حواشی مختلفی 
را در پی داشت. پس از آن سفر شايعه شد دولت 
چین در سفر سال ۹4 رئیس جمهور اين کشور 
به تهران خواستار انعقاد قراردادهای استراتژيک 
و طوالنی مدت با ايــران شده اما دولت روحانی 
که گرم مذاکرات برجامی بوده، برخورد سردی 
با طرف چینی داشته است، موضوعی که موجب 
دلخوری طرف چینی شد و آن ها اعالم کردند 
حاضر به تعامل با نظام جمهوری اسالمی ايران 
هستند اما با دولت روحانی نه! و حاکمیت  نیز 
علی الريجانی را مامور ويژه پرونده چین قرار داد. 
شايعه ای که بعدتر محمدجواد جمالی نوبندگانی 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس دهم آن را تايید کرد و گفت: »ديدار رئیس 
جمهور چین با مقام معظم رهبری بسیار مهم بود 
و بنای ارتباط با چین در همان ديــدار گذاشته 
شد. با توجه به اين که دولت درگیر برجام و ساير 
مسائل بود، حاکمیت اين ماموريت را به رئیس 
مجلس وقت، الريجانی داد تا سفری به اين کشور 
داشته باشد.« گمانه زنی ها به همین جا ختم نشد 
و منصور حقیقت پور مشاور الريجانی در مصاحبه 
ای  اعالم کرد علی الريجانی در سند 25 ساله 
با چین نماينده مقام معظم رهبری است. در اين 
ــورای راهبردی  ــرازی رئیس ش میان، کمال خ
روابط خارجی نیز برای الريجانی جايگاه ويژه ای 
در سند 25 ساله قائل شد و ادعــا کــرد: »دولت 
چین، تاکید داشت نماينده ای از نظام نیز در اين 
کار دخالت داشته باشد، از اين رو الريجانی به 
عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی 

را ايفا کــرد.« ادعايی که با واکنش محمد جواد 
ظريف وزير سابق امور خارجه کشورمان همراه 
شد و او تاکید کرد پرونده چین توسط دولت به 
علی الريجانی واگذار شده است: »اصاًل چینی ها 
اسم آقای الريجانی را هم نمی شناختند که به ما 
پیشنهاد کنند... من که در اين قضیه بودم، به شما 
عرض می کنم آقای الريجانی پیشنهاد من به دفتر 
رهبری بوده و اين پیشنهاد هم از طرف چینی ها 
نیامده است.« موضوعی که محمود واعظی رئیس 

دفتر دولت روحانی نیز آن را تايید کرد و در حالی 
که شش ماه از پايان رياست الريجانی بر مجلس 
گذشته بــود، در جمع خبرنگاران حاضر شد و 
گفت: »بعد از اين که الريجانی از مجلس بیرون 
آمد، از او درخواست کرديم کار خود را در خصوص 
پیگیری سند 25 ساله ادامه دهد، او هم پذيرفت 
و اين روزها برای پیشبرد برنامه های مربوط به 
اجرای اين توافق همکاری بین ايران و چین وقت 
می گذارد.« حاال  پس از دو ماه از آغاز به کار دولت 
سیزدهم، روزنامه فرهیختگان در چاپ اخیر خود  
در گزارشی به اين موضوع جنجالی اشاره کرد و 
از يک تغییر بزرگ در پرونده چین خبرداد و اعالم 
کرد که مخبر معاون اول رئیسی جای الريجانی را 
گرفته و او از اين پس مامور ويژه توافق با چین است: 
»علی الريجانی رئیس پیشین مجلس شورای 
اسالمی و مجری توافق نامه 25 ساله ايران و چین 
طبق شنیده ها با روی کارآمدن دولت سیزدهم از 
سمت خود در راهبری اين توافق نامه استعفا کرده 
تا پیگیری فرايندهای مربوط به اين سند راهبردی 
25 ساله به   تیم دولت و معاون اول رئیس جمهور 

سپرده شود.«

پیام الریجانی به دولت رئیسی؟	 
خبری که می تواند حاکی از آن باشد که برخالف 
بسیاری از گمانه زنی ها مديريت پرونده چین 

ــدن دولت  ــت اســت و حــاال با روی کــار آم با دول
سیزدهم، الريجانی گزينه همسويی برای  پیگیری 
فرايندهای مربوط به ايــن سند راهــبــردی 25 
ساله نیست و از اين پس محمد مخبر در خصوص 
نحوه تعامل با چین نسخه خواهد نوشت. هرچند 
منصورحقیقت پورمشاور علی الريجانی درباره 
استعفای وی از هدايت مذاکرات توافق نامه 25 
ساله ايران و چین به مدارا گفت: »آقای الريجانی 
به نوعی از سمتش استعفا نکرده است. آقای 
الريجانی خواسته تا دست دولت را باز بگذارد. او 
خواسته تا هر کس با رئیس جمهوری نزديک تر و 
هماهنگ تر است اين کار را ادامه بدهد. اکنون هم 
بايد آقای رئیسی تصمیم بگیرد چه کسی جايگزين 
شـــود.« حسین میر محمد صــادقــی، معاون 
قوانین مجلس دهم نیز  استعفای  الريجانی را 
هماهنگ شده با رهبری دانست و با بیان اين که 
فاز کاری الريجانی به پايان رسیده است می 
گويد: موضوع اجرايی قراردادها را وزيران بايد 
پیگیری کنند، طبعا دولت بهتر می تواند اين کار 
را انجام بدهد و اگر وزيران حرفی بزنند امکان 
تداخل کار وجود دارد.همزمان کاربری نوشت: 
خبر استعفای جناب الريجانی از پیگیری توافق 
نامه ايران و چین )در صورت حقیقت داشتن(، 
الاقل در ظاهر زياد عجیب به نظر نمی رسد؛ آن هم 
وقتی که سفیر سابق کشورمان در چین )مهدی 
صفری(، معاون کنونی وزارت خارجه در حوزه 
اقتصادی است، دولت فعلی مصمم به اجرای 
سیاست متوازن و پیگیری فرايندهای مربوط به 
اين سند راهبردی است و حضور جناب الريجانی 
در اين مسئولیت به دلیل نبود جديت و اهتمام در 

دولت قبل برای پیشبرد اين نگاه بود!

گزارش

گسترش تعامالت نظامی-امنیتی تهران 
و اسالم آباد 

سرلشکر باقری به دعوت فرمانده ارتش 
پاکستان به این کشور رفته است. ابعاد مهم این 

سفر چیست؟ 

سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های 
مسلح جمهوری اسالمی ايــران به دعوت ژنرال 
»قمر جاويد باجوا« فرمانده ارتش پاکستان برای 
گسترش ديپلماسی نظامی-دفاعی به اين کشور 
سفر کرده است. بیش از ۹00 کیلومتر مرز مشترک 
و تحرکات برخی گروه های تروريستی و قاچاقچیان 
برای برهم زدن امنیت مرزهای دو کشور، مولفه ای 
مهم برای توسعه و تقويت ديپلماسی دفاعی میان 
دوطــرف است که همواره نیز مورد تاکید سران 
نظامی و سیاسی دو کشور بوده است. به نوشته 
نورنیوز، همچنین تحوالت افغانستان پس از خروج 
غیرمسئوالنه و بحران ساز اشغالگران، مولفه ای 
مهم بــرای لــزوم تقويت همگرايی های امنیتی و 
نظامی میان همسايگان افغانستان است. تحرکات 
گروه های تروريستی همچون داعش نظیر آن چه 
در به شهادت رساندن نمازگزاران در قندوز روی 
داد و بهره گیری آمريکا از خالء سیاسی حاکم 
بر افغانستان بــرای گرفتارسازی اين کشور در 
جنگ داخلی، همگرايی همسايگان برای کمک 
به افغانستان را الزام آور می سازد. خروج آمريکا و 
ناتو از افغانستان نیز اين فرصت را برای کشورهای 
منطقه ايجاد کرده که بتوانند با هم افزايی و تقويت 
مناسبات، امنیت پايدار را در منطقه برقرار کنند 
و مانع بازگشت دوباره بیگانگان به منطقه شوند. 
گسترش مناسبات دفاعی و امنیتی میان ايران، 
روسیه، چین، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز 
و هند با محوريت افغانستان می تواند گامی مهم 
در تحقق اين هدف باشد که سفر سرلشکر باقری 
به اســالم آبــاد بخشی از ايــن راهبرد را تشکیل 
ــرای برخی  مــی دهــد. ايــن سفر پیامی آشکار ب
کشورهای منطقه  نیز دارد که همچنان در تصور 
باطل برخوردار شدن از حمايت های آمريکا و رژيم 
صهیونیستی در تامین امنیت شان هستند حال 
آن که تجربه نشان داده تنها همگرايی منطقه ای 
ضامن امنیت است و بیگانگانی همچون رژيم 
صهیونیستی، آمريکا و ناتو فقط زمینه ساز بحران 
و ناامنی هستند که تحوالت افغانستان، قفقاز، 
سوريه و عــراق نشانه ای آشکار از ايــن حقیقت 
اســت. در يک جمع بندی کلی؛ سفر سرلشکر 
باقری به پاکستان در کنار آن که برگرفته از اراده 
دو کشور برای تقويت مناسبات فراگیر در ابعاد 
است،  دفاعی  و  امنیتی  اقتصادی،  سیاسی، 
پیامی آشکار از سوی جمهوری اسالمی مبنی 
بر تالش برای تحقق امنیت منطقه با همگرايی 
نوشت:  کــاربــری  است. همزمان  همسايگان 
»يك ماه پس از رزمايش  موسوم به سه بــرادر-
2021درآذربايجان، محمد باقری راهی اسالم 
آباد شد تا  پیام تهران را به اسالم آباد ببرد. اين 
سفر در میانه تنش میان تهران و باكو انجام شده 
است. كارشناسان، رزمايش مشترک آذربايجان، 
ترکیه و پاکستان را که پیش از رزمايش ايران 
ــود، نقض کنوانسیون دريــای  ــورت گرفته ب ص
خزر می دانند که در آن به صراحت بیان شده 
حاشیه  کشورهای  جــز  بــه  کشورهايی  حضور 
دريای خزر به منظور رزمايش غیرقانونی است. 
مشاركت پاكستان در اين رزمايش در حالی از 
سوی ايران حركتی غیردوستانه محسوب می شود 
كه رايزنی های تهران و اسالم آباد درباره اوضاع 
افغانستان ادامه دارد و ايران درصدد برگزاری 
نشست كشورهای همسايه افغانستان+روسیه 

در تهران در آينده ای نزديك است.«

هادی محمدی – دوشنبه گذشته سعید خطیب 
زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در 
نشست خبری خود، از تحوالتی درخصوص 
ــا و هفته هــای آينده  مــذاکــرات ويــن در روزه
خبر داد. به نظر می رسد سفر امــروز انريکه 
ــورل مسئول سیاست  ــوزف ب ــورا مــعــاون ج م
ــا، اولین تحول در اين  خارجی اتحاديه اروپ
عرصه باشد؛ سفری که به گفته علی باقری 
معاون سیاسی وزارت خارجه و همتای مورا 
با موضوع بررسی  مسائل دوجانبه  منطقه  ای 
از جمله افغانستان و مذاکرات برای برداشتن 
تحريم های ظالمانه انجام می شود. اين دومین 
سفر انريکه مورا به تهران است. وی پیش از 
اين 14خرداد به عنوان نماينده اتحاديه اروپا 
ا... رئیسی شرکت  آيــت  در مراسم تحلیف 
کــرده بــود. در حالی که به نظر می رسد مهم 
ترين موضوع برای گفت و گوی میان تهران 
ــروع مــذاکــرات و مبداء  ــان ش و بروکسل، زم
مذاکرات باشد، خبرگزاری آمريکايی بلومبرگ 
مدعی شد احتماال زمان شروع مذاکرات وين 
پس از ديدار مورا در تهران مشخص شود. اين 
درحالی است که جمهوری اسالمی بارها اعالم 

کرده موافق ادامــه مذاکرات برمبنای تامین 
منافع ملی ايران و اجرای کامل برجام است 
و تعیین زمان آغاز مذاکرات به پايان بررسی 
هايش درخصوص نحوه گفت و گوها ارتباط 
دارد. در همین زمینه وزارت امور خارجه فرانسه 
روز چهارشنبه اعالم کرد، سفر »انريکه مورا« 
معاون مسئول سیاست خارجی اتحاديه اروپا 
به تهران برای آينده توافق هسته ای با ايران 
اهمیت حیاتی خواهد داشت. از سوی ديگر 
در وين، مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
رافائل گروسی مديرکل آژانس در مصاحبه ای 
سرانجام دربــاره عملیات های خرابکاری در 
تاسیسات هسته ای ايران سخن گفت و البته 
تلويحا همراه با فرافکنی خاص خود چنین 
اقداماتی را به صورت کلی محکوم کرد. دراين 
میان، »رابرت مالی«، نماينده ويژه آمريکا در 
امور ايران  يادآوری کرد که جمهوری اسالمی 
ايران تا زمانی که آمريکا از برجام خارج شد، به 
مفاد اين توافق پايبند بود. او که در انديشکده 
ــاره وضعیت  کارنگی صحبت مــی کــرد، دربـ
مذاکرات احیای برجام گفت: »نبايد به اينجا 
می رسیديم.... تمام مواردی که ايران اکنون 

ناقض آن است، همان هايی هستند که تا زمان 
خروج آمريکا از توافق آن ها را رعايت می کرد.« 
همزمان »اعتماد« نوشت: شنیده ها حاکی از 
آن است که علی باقری مسئولیت مذاکرات را 
برعهده خواهد داشت و تاکنون نیز چند جلسه 
ــرای بررسی  با حضور او در وزارت خارجه ب
وضعیت فعلی مذاکرات برگزار شده است و 
در اين جلسه کارشناسان حوزه برجام و برخی 
اعضای تیم مذاکره کننده در دولت يازدهم 
و دوازدهــم نیز حضور فعال داشته اند. برخی 
برداشت های نادرست و غیردقیق از سخنان 
سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری 
روز دوشنبه، موجی خبری درباره باقی ماندن 
مذاکره کننده  تیم  )رئیس  عراقچی  عباس 
در دولــت قبل( به راه انداخت اما شنیده ها 
حاکی از آن است که عراقچی در اين ترکیب 
ــدارد و از ساير چهره های حاضر در  حضور ن

تیم مذاکره کننده در دولت سیزدهم استفاده 
خواهد شد. در حالی که کاظم غريب آبادی، 
نماينده ايران نزد سازمان های بین المللی در 
وين نیز با پايان ماموريت به تهران بازمی گردد 
و مسئولیت معاونت بین الملل قوه قضايیه را 
عهده دار خواهد شد، سه منبع آگاه به »اعتماد« 
خبر دادند غريب آبادی در ترکیب جديد تیم 
ــران حضور خواهد داشت  اي مذاکره کننده 
و از تجربه حضور او به خصوص در شش دور 
مذاکرات برگزار شده در وين استفاده خواهد 
شد. با وجود روشنگری های ايــران در زمینه 
بازگشت به وين و ترکیب تیم مذاکره کننده، 
دو نکته کلیدی همچنان مبهم است: 1- تاريخ 
دقیق بازگشت ايران به وين چه زمانی است؟ 
2- آيا ايران مذاکرات را از نقطه توقف ادامه 
می دهد يا دولت جديد قصد دارد روند رايزنی 

برای احیای برجام را از نقطه صفر شروع کند؟

مخبر؛ مامور ویژه روابط ایران و چین؟ 
فرهیختگان: علی الریجانی پرونده قرارداد 2۵ ساله ایران و چین را به 

دولت رئیسی تحویل داد 

معاون بورل، مهمان علی باقری  
»انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به تهران می آید. 

بلومبرگ نوشت: احتماال زمان شروع مذاکرات وین در این سفر نهایی می شود 

ــح ا... خدايیان سخنگوی قــوه قضايیه،  ــی ذب
بادستی پر به نشست خبری خود آمده بود تا 
پاسخگوی سؤاالت متعدد خبرنگاران رسانه های 
مختلف باشد. در ادامه به گزارش میزان، گزيده 
ای از اظهارات وی را می خوانید:*  در پاسخ به 
سوالی در خصوص آخرين وضعیت رسیدگی 
به دادخواست 42 نفر از اعضای سابق گروهک 
تروريستی منافقین: دادگــاه به ايــن موضوع 
رسیدگی و حکم پرونده را صادر کرده است. در 
اين پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت 
حدود هفت هزار و ۶۶0 میلیارد تومان در حق 
آسیب ديدگان و کسانی که خسارت مــادی و 
معنوی به آن ها وارد شده، محکوم   و اين حکم 
قطعی شده و الزم االجراست. افرادی که از اين 
گروهک جدا شده اند، اعالم کرده اند سال ها در 
اسارت اين گروهک بوده اند و آن ها را به کار های 
اجباری وا می داشتند و اجازه خروج به آن ها داده 
نمی شد که در هر حال به طرق مختلف توانستند 
از آن هــا جدا شوند و خود را به ايــران اسالمی 
برسانند.*  در پرونده هفت تپه تعداد زيادی از 
افراد به اتهام مشارکت در اخالل در نظام ارزی 
محکوم شدند از جمله اين افراد امید اسدبیگی 
فرزند احسان است که اتهام وی هم مشارکت در 
اخالل عمده در نظام ارزی کشور از طريق قاچاق 

ارز و مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده 
ارز است که به 20 سال حبس، رد اموال ، جزای 
نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده 
است. يکی ديگر از مرتکبان اين جرم، مهرداد 
رستمی فرزند میرمحمد است که وی نیز به 20 
سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده 
و حدود دو نفر از اين متهمان هر کدام به 15 سال 
حبس، سه نفر هرکدام به 10 سال حبس و بیش 
از 17 نفر هرکدام به پنج سال حبس محکوم 
شدند. اتهام اسد بیگی مشارکت در قاچاق 
يک میلیارد و ۳۹۶ میلیون يورو و مباشرت در 

ــوده   که  قاچاق دو میلیون و ۸۹4 هــزار يــورو ب
به اين موضوع رسیدگی شده است و متهمان 
محکومیت قطعی پیدا کردند و حکمشان الزم 
االجراست.* در پاسخ به سوالی در خصوص 
آخرين وضعیت شکايت تعدادی از شهروندان 
در اهواز و مدعی العموم از وزير وقت ارتباطات: 
در خصوص اين فرد، با شکايت جمعی از مردم 
و چند دستگاه اجرايی، به اتهام نشر اکاذيب با 
قصد تشويش اذهان عمومی، استنکاف از دستور 
قضايی و استنکاف از اجــرای اوامــر حکومتی 
مقامات قانونی، پرونده ای در دادسرای فرهنگ 

و رسانه تشکیل شده است. اين فرد احضار و 
تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد   
است. در آن مرحله، آخرين دفاع از اين فرد اخذ 
نشده بود. بعد از آن، مجدد شکايت ديگری 
به دادسرا رسید و پرونده در جريان رسیدگی 
است.*   بقايی  در مرخصی استعالجی به سر 
می برد .درباره مشايی اين طور نبوده که حبس 
وی به اتمام رسیده باشد؛ بلکه اين فرد بعد از 
اين که به وی مرخصی داده شده بود، متاسفانه 
به موقع حضور پیدا نکرده و مدت طوالنی را 

غیبت کرده بود. 

صدورحکم 7هزارو660 میلیاردی علیه سرکرده منافقین 
سخنگوی دستگاه قضا ضمن اعالم صدور حکم شاکیان پرونده گروهک منافقین، از صدور رای حبس 20 ساله مالک سابق هفت تپه خبر داد و گفت   آذری 

جهرمی با قرار وثیقه آزاد است 

نگاه سوم

دومین روز ازرزمايش مدافعان آسمان واليت 
1400 در فالت مرکزی ايران



ویتامین »دی«، مکمل 
واکسن کرونا

آیا اگر ویتامین دی بدن کم باشد، تاثیر 

واکسن کرونا کاهش چشمگیری خواهد 

داشت؟

از زمان شروع همه گیری کرونا درباره اهمیت 
مصرف کافی ویتامین »دی« از منابع علمی مطالب 
زیادی نوشته ایم اما این بار اعالم نتایج بالینی 
تاثیر مصرف کافی این ویتامین و مهار بیماری کرونا، 
تاکید بیشتری بر ضرورت مصرف کافی ویتامین »دی« 
دارد و البته باید مراقب مصرف بی رویه آن هم باشیم. 
دکتر سید حمید سجادی، محقق برجسته ایرانی و عضو 
فرهنگستان علوم پزشکی به خبرگزاری صداوسیما می گوید: »تمام 
کسانی که در »آی سی یو«  بستری بوده و ویتامین »دی« زیر 20 داشته اند، 
فوت کرده اند. در حالی که این میزان اگر بین 25 تا 40 باشد شدت بیماری 

کمتر و هرچه به سمت 40 نزدیک تر می شویم وضعیت بیمار بهتر است«.

D کارایی واکسن همراه با ویتامین    
 وی می افزاید: »در واقع باید گفت کار واکسن را ویتامین دی انجام می دهد. 
ویتامین دی یک هورمون است و گلبول های سفید برای این که سیتوکین ترشح 
کنند باید ویتامین دی به میزان الزم در بدن باشد، اهمیت این ویتامین برای 
بیماری های عفونی و انعقاد خون وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم 
ویتامین »دی« تا به اندازه کافی به گلبول های سفید نچسبد، گلبول نمی داند تا 

چه اندازه سیتوکین ترشح کند.«
     توفان سیتوکین در نبود ویتامین D کافی

پروفسور سجادی افزود: »در بیماری های تنفسی، سیتوکین شروع به ترشح می کند 
و وقتی ویتامین دی پایین باشد گلبول سفید نمی داند کجا باید از ترشح سیتوکین 
دست بردارد و آن قدر سیتوکین ترشح می کند که توفان سیتوکین راه می اندازد و 

ریه درگیر می شود و بیمار فوت می کند.«
     گلبول سفید علت اصلی مرگ است، نه ویروس 

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ادامه می دهد: »بنابراین می توان گفت کسی 
از ویروس کووید ۱۹ نمی میرد، بلکه گلبول های سفید بدن خود ماست که ما را 
می کشد. دو علت مرگ در کرونا ،توفان سیتوکین ها و انعقاد خون است. لخته 
خونی که در مغز و قلب پیش می آید یا توفان سیتوکین ها در ریه به علت کمبود 

ویتامین دی است.«
    چرا وقتی واکسن زده ای، باز کرونا می گیری؟

این پزشک در پاسخ به این سوال می گوید: »اگر ویتامین دی زیر۲۰ باشد، واکسن 
هم بزنید، میزانIGG  خون تان باال نمی رود و برای همین کسانی که دو نوبت 

واکسن هم می زنند باز ممکن است به کرونا مبتال شوند.«
D نظرات متفاوت درباره مصرف ویتامین    

پروفسور سجادی در حالی این موضوع را مطرح می کند که سازمان جهانی بهداشت 
تا به حال چیزی به صراحت ومشابه آن نگفته  و محققان اروپایی، کانادایی و ژاپنی 
پرونده 4۰۰ هزار بیمار را بررسی کرده اند و به نقل از ایندیپندنت معتقدند که مدرک 
قابل تاملی در تایید این فرضیه که میزان باالتر ویتامین دی، باعث مبتال نشدن به 
کرونا می شود، ندارند. اما مقاله ای در مجله پزشکی لنست هم حاکی از آن است 
که مکمل های ویتامین دی می تواند احتمال ایجاد عفونت های تنفسی، به ویژه در 
گروه های دچار کمبود ویتامین دی را کاهش دهد، اما آزمایش های تصادفی ،نتایجی 
قطعی در اثبات این فرضیه، به دست نداده است. عالوه بر آن، این ویتامین محلول در 
چربی و جزو ویتامین هایی است که دریافت بیش از حد آن)سطح باالی ۱5۰ نانوگرم 

بر میلی لیتر(، منجر به مسمومیت و عوارض خطرناک برای فرد می شود.
    در دسترس ترین منابع گیاهی و حیوانی ویتامین دی 

از منابع حیوانی این ویتامین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- زرده تخم مرغ| زرده یک تخم مرغ معمولی حاوی ۳۷ واحد ویتامین D یا 5 

درصد میزان توصیه شده روزانه است.
2- شیر گاو| عموما در یک فنجان) ۲۳۷ میلی لیتر( حاوی ۱۱5تا۱۳۰ واحد 

ویتامین D یا به عبارتی ۱5 تا ۲۲ درصد میزان توصیه شده روزانه است
3- ماهی تن| یک قوطی کنسرو ماهی تن سبک در هر ۱۰۰ گرم ۲۶۸ واحد 

ویتامین D دارد که ۳4  درصد میزان توصیه شده روزانه است.
و از منابع گیاهی می توان به ۲ مورد اشاره کرد:

1- قارچ|)در هر ۱۰۰ گرم قارچ حدود ۲۳۰۰ واحد ویتامین دی(
2- غالت و جودوسر| نصف فنجان )۷۸ گرم( از این غذاها می تواند 54 تا ۱۳۶ 

واحد ویتامین D تا ۱۷درصد میزان توصیه شده روزانه را تامین کند.

مهینرمضانی|روزنامهنگار

1995

مهدیسمرادیان|روزنامهنگار

امروز روز جهانی کسانی است که عده ای برق سرشان را مبنی بر خوش شانسی 
و برخی دیگر یک ضعف ظاهری می دانند. خود این افراد هم، بعضی هایشان کم 
مویی را بخشی از استایل خاص خودشان قلمداد می کنند و معتقدند خوش تیپ تر 
شدند و تعدادی هم از آن رنج می برند. انصافاً کچل خوش تیپ کم نداریم، از منصور 
ضابطیان گرفته تا جیسون استتهام و به خصوص امیر آقایی. طوری که خیلی از کچل ها نیازی به کاشت 
مو نمی بینند و خیلی  از کم مو ها ،  همان مقدار اندک را می تراشند تا کال کچل شوند .خالصه  14 
اکتبر، روز جهانی کچل هاست، روزی مختص افرادی که زیبایی ظاهری شان به موهای سرشان گره 
نخورده است. همان طور که گفتیم تا دل تان هم بخواهد، آدم معروف، موفق، سرشناس و ... داریم 
که سرشان مو ندارد. در این بین  به واسطه موفقیت پزشکان ایرانی در این زمینه ،  توریسم سالمت 
چند سالی است که حسابی در حوزه کاشت مو   رونق گرفته و آن طور که منشی یکی از کلینیک های 
تخصصی کاشت مو در تهران می گوید، مراجعه کنندگانی از کشورهای دور و نزدیک مثل کویت، 
آلمان، عراق و ... داشتند که از طریق سایت یا دوستان شان با مجموعه ایرانی آشنا شدندو برای 
کاشت مو مراجعه کردند. به بهانه این روز جهانی ، در پرونده امروز زندگی سالم، گفت و گویی با یک 
پزشک داشتیم که در مرکز تخصصی کاشت مو کار می کند،  تا افرادی که به دنبال دانستن نکاتی در 

این زمینه هستند با جزئیات آشنا شوند.

پرونده

 در روز جهانی طاس ها به سراغ یک متخصص کاشت مو  رفتیم 
 با چند کلینیک تخصصی این حوزه تماس گرفتیم  

قیمت های کاشت مو   ر ا درآوردیم و ...

22مهر1400دنیای طاس ها پنج شنبه
14اکتبر2021 7ربیعاالول1443
شماره20775

بین 5 تا 11 میلیون هزینه دارد
برای شروع با چند کلینیک معروف در کشور تماس می گیرم. مدام پشت خط می مانم چون خط ها مشغول 
است. ظاهرا همه شان پر تشریفات هستند، به زبان عربی و انگلیسی مشتری دارند، فرستادن عکس سر برای 
شروع هر مکالمه ای را ضروری بیان می کنند و ... . مسئول پذیرش کلینیکی در شیراز می گوید :کاشت مو 
توسط تکنسین و نه متخصص پوست و مو انجام می شود که باید دارای مدرک در شاخه های پیراپزشکی باشد. 
او هزینه  این کار را بعد از دیدن سر مشخص می کند اما به طور کلی، آن را بین پنج و نیم تا یازده و نیم میلیون 
تومان برآورد می کند و می گوید :برای خانم ها به دلیل مسائل هورمونی و حساسیت روی تیغ زدن کل سر، 

کاشت انجام نمی دهند.«

 همه افراد امکان
 کاشت مو ندارند

در ادامه به یک مرکز تخصصی کاشت مو در مشهد می روم 
تا از متخصصان درباره چند و چون انجام این عمل بپرسم. 
دکتر »الهه نخعی«، پزشک عمومی حدود ۶ سال است که 
در این زمینه فعالیت دارد. او به زندگی سالم می گوید: 
»»بــرای انجام کاشت مو در ابتدا می بایست فرد توسط 
پزشک معاینه و ویزیت شده باشد. در صورتی که از نظر 
علمی بیمار شرایط انجام پیوند مو را از نظر پزشک دارا 
بود، کاشت مو به وی پیشنهاد خواهد شد. توجه داشته 
باشید که انجام عمل کاشت مو حتما باید  در درمانگاه 
تخصصی پوست و مو  و زیر نظر متخصص پوست انجام 
شود. در افرادی که واجد شرایط کاشت مو نیستند، سعی 
می کنیم با مزو تراپی)مواد معدنی را توسط سوزن به ریشه 

مو می رساند( و prp به تقویت رویش مو کمک کنیم.«

 ریزش مو اغلب 
علت هورمونی دارد

از دکتر نخعی درباره دالیل ریزش مو هم می پرسم که می گوید: 
»ریزش مو اغلب علت هورمونی دارد که درمانی به جز کاشت 
هم ندارد. به طور کلی بانک مو در پشت سر افراد است و چون 
حساسیت کمتری به هورمون مردانه دارند، مقاوم ترند. ما از 
هر دسته تار مو در این قسمت فقط چند تار  را برمی داریم چون 
جایشان مویی در نمی آید و فقط منطقه خالی توسط موهای 
اطــراف پوشیده می شود. در ضمن به کسانی با بانک موی 

ضعیف، اصال کاشت را توصیه نمی کنیم«.

روش تخصصی کاشت مو 
چگونه است؟

به عکس های روی دیوار کلینیک نگاه می کنم 
که  می  بینم  ملموس  آن قـــدر  را  تغییرات  و 
کنجکاوی ام درباره نحوه انجام این روش بیشتر 
می شود. »نخعی« درباره روش انجام کاشت مو 
ادامه می دهد: »شروع فرایند کاشت مو به این 
صورت است که در آن توسط میکروموتورهای 
مخصوصی از ناحیه پشت سر دانه دانه گرفت ها 
را )از یک تا 4 فولیکول مو را گرفت می گویند(، 
بیرون می کشیم و در پلیت حاوی نرمال سالین 
به عنوان محیط زنده قرار می دهیم که از این 
نظر می توان کاشت را)نوعی پیوند( دانست. 
بعد از آن موها تا سالیان  سال در سر فرد، افشان 

و پابرجا می ماند«.

کاشت مو در گذشته  
دردناک بود و زمان بر

ــای ایــن کار  ــاره روش هـ از خانم دکتر دربـ
می پرسم که توضیح می دهد: »تکنیک ها از 
گذشته تا به  حال رشد چشمگیری داشتند. 
در گذشته  از روش جراحی برای برداشت 
موها از ناحیه بانک مو  استفاده می شد. 
مدتی بعد پانچ دستی اختراع شد که برداشت 
را دانه دانه انجام مــی داد. با این که ریسک 
عفونت و خونریزی و درد را کاهش داد اما 
بسیار زمان بر محسوب می شد. در ادامه، 
میکروموتورها تحولی در سرعت بخشی این 
فرایند ایجاد کردند. با آن ها ،برداشت تا دو 
برابر افزایش یافت که در وقت ، صرفه جویی 
بی حسی  همین طور  ــود.  بـ چشمگیری 
موضعی، بدون درد و دوره ترمیم یک هفته ای 

محبوبیت این روش را افزایش داد«.

خیلی از تبلیغات این حوزه غیرواقعی است
»همه مان افرادی را می شناسیم که آرزوی دیرینه  شان تنها پدیدار شدن چند تار مو  روی فرق سرشان است اما آیا 
این روش برای تمام افراد قابل اجراست؟ بخشی از فاکتورهای مهم برای کاشت مثل جنس پوست، نوع گرفت و 
بانک مو منحصر به فرد است و ما قادر به تغییرش نیستیم اما تمام سعی مان را می کنیم آن بخشی را که به ما مربوط 
است به بهترین نحو انجام بدهیم. برای مثال مهارت و هنردست تکنسین است که با جاگذاری دقیق تارهای 
مو از تراکم باال به پایین، ایده آل ترین نتیجه را به ارمغان بیاورد«. دکتر در این باره توضیح می دهد: تفاوت گرفت 
برخی افراد مثل تفاوت نخ ابریشم و کامواست اگر گرفت تکی باشد تراکم و وسعت کمتری را پوشش می دهد 
و اگر ضخیم باشد، می توان آن ها را دور از هم کاشت تا مساحت بیشتری را پوشش دهند. او ضمن گله مندی از 
برخی تبلیغات غیرواقعی می گوید: »قول کاشت ۲۰ هزار گرفت که در بعضی کلینیک ها می بینیم غیرعلمی 
است چراکه پیش از برداشت هیچ چیز مشخص نیست و نمی توان درباره آن قطعی نظر داد. همچنین برداشت 
از ساق پا، کتف، ریش، قفسه سینه هم قابل انجام است که تحت تاثیر هورمون ها تا یک سال می ریزد و در سر 

نتیجه و دوامی ندارد«.

یک تا 4 جلسه 7 ساعته زمان می برد
خانم دکتر درباره مدت زمانی که این کار طول می 
کشد، می گوید: »هر کار زیبایی، ریسک عفونت و 
خونریزی دارد اما اگر در محیط استریل و توسط 

متخصص انجام شود، ریسک 
کمتر خواهد شد. در این کار، 
بیمار حین انجام عمل مقداری 
خـــون از دســـت مـــی دهـــد. 
همچنین آزمایش قبل کاشت 
مو الزامی است و شامل آزمایش 
خون ساده، تست کرونا و ... 
می شود تا سابقه بیماری های 
خونی مثل هموفیلی، فقر آهن 
و هپاتیت بررسی شود. مدت 
زمان الزم برای این کار هم به 

وسعت کاشت و بانک موی فرد متفاوت و بین یک 
تا چهار جلسه است. کاشت از   صبح تا عصر،  ۶ تا 
۷ ساعت زمان می برد و پانسمان روی سر فرد فقط 
در همان روزهاست. در مراحل بعد از کاشت ۲، 

۳ هفته اول موها با رشد قابل توجهی درمی آید و 
بعد از آن وارد فاز ریــزش می شود که نوعی شوک 
طبیعی بدن است. در برخی افراد عالوه بر موهای 
کاشته شده، موهای خود فرد 
هم می ریزد. این روند طبیعی 
و واکــنــش فیزیولوژیک بدن 
است و درمانش صبر معموال 
۹۰ روزه می خواهد. بعد از ۳ 
ماه موها مجدد و آهسته وارد 
فاز رویش می شوند . در پایان 
ماه پنجم، ۶۰ درصد موهای 
کاشته شده در می آید که همین 
هم ظاهرشان را عالی می کند و 
نتیجه نهایی بعد از یک سال در 
ظاهر فرد قابل رویت است. موی انسان چرخه رشد، 
استراحت و ریزش دارد که شامل موهای کاشته شده 
هم می شود و ریزش حتی ۱5۰ تار مو در روز طبیعی 

است و نباید نگرانش شد«.

کاشت مو برای بانوان هم داریم؟
کاشت مو در بانوانی که ریزش موی   هورمونی یا آندروژنی دارند، توصیه می شود. دکتر نخعی کاشت 
مو را در کشورهای دیگر، عملی پرزحمت، گران و الکچری می داند که در ایران با پنج و نیم تا شش و نیم 
میلیون انجام می شود. او می گوید: »بعضی ها آن قدر تغییر می کنند که بعد از مراجعه خودمان هم آن ها 

را نمی شناسیم. 

محققان: کچل ها از نظر 
دیگران باهوش تر و 

موفق ترند

برای بسیاری از مردان، کچلی موضوع حساسی 
محسوب می شود چون ممکن است تصور کنند 
این امر از جذابیت آن ها کم می کند. با این حال، 
تحقیقات نشان داده هیچ دلیلی برای این طرز فکر 
خود تخریب گرانه وجود ندارد. یکی از معتبرترین 
تحقیق های صورت گرفته در این باره نشان می دهد 
مردان کچل در مقایسه با دیگر مردان از دید دیگران 
جایگاه باالتری به لحاظ اجتماعی دارند. محققان 
یک پژوهش در سال ۲۰۱۷ در دانشگاه مکزیک 
متوجه شدند گرچه مردانی که مو دارند از جذابیت 
بیشتری برای دیگران برخوردارند اما درباره مردان 
کچل احتمال این که از نظر دیگران فردی با جایگاه 
اجتماعی باالتر تلقی شوند بیشتر است.  محققان 
در این پژوهش از گروه مورد تحقیق خود خواستند 
بر اساس 4 معیار به شرکت کنندگان مرد امتیاز 
دهند: جذابیت، پرخاشگری، سازگاری و پختگی. 
به برخی از افــراد گــروه، تصاویر مردانی را نشان 
دادند که مو داشتند و به بقیه افراد عکس های همان 
مــردان را نشان دادنــد که موهای آن ها به صورت 
دیجیتالی حذف شده بود. نتایج غیرمنتظره بود، 
مردان کچل  باهوش و مردانه ارزیابی شده بودند. 
نتایج تحقیق مذکور را تحقیق دیگری هم اثبات 
کرد. این تحقیق ثابت کرد مردان کچل از نظر اغلب 
افراد قوی تر، مقتدرتر و موفق تر اند. دانشمندان با 
تحلیل داده هــای به دست آمده از یک نظرسنجی 
که با شرکت ۲۰ هزار نفر صورت گرفته بود، به این 

نتایج رسیدند.

باورهای غلط را کنار 
بگذارید

ــال، بــاورهــای نادرستی  ــرای هـــزاران س ب
درباره علت طاسی وجود داشت و افرادی 
که طــاس بودند توسط دیــگــران مسخره 
می شدند. به عنوان مثال ارسطو زمانی 
تصور می کرد که کچلی به دلیل روابــط 
جنسی بــه وجـــود مــی آیــد. در زمـــان روم 
باستان سربازانی را که کچل بودند مجبور 
می کردند کاله خودهای آهنی بر سرشان 
بگذارند و به همین دلیل همیشه در برابر 
دیگر هم قطاران شان خجل بودند. به عنوان 
داشتند  اعتقاد  گذشته  در  ــردم  م نمونه 
خشکی ســر علت اصــلــی طــاســی اســت. 
فرضیه دیگری هم آلودگی هوا و آرایش 
اشتباه موی سر را مقصر قلمداد می کرد. 
در سال ۱۸۹۷ میالدی موجی از ترس 
،جامعه جهانی را دربرگرفت؛ چرا که یک 
متخصص پوست و موی فرانسوی اعالم کرد 
علت اصلی طاسی مــردان را کشف کرده 
است: یک میکروب. در واقع این فرضیه 
اشتباه را یک پزشک فرانسوی بر سر زبان ها 
باورهای اشتباه،  این  بر  انداخت.عالوه 
بعضی افراد هم تصور می کنند که کچلی 
دشمن موفقیت اســت! دوئین جانسون 
معروف به »راک«، زین الدین زیدان، بروس 
ویلیس بازیگر معروف آمریکایی، روبرتو 
پیرلوئیجی  ضابطیان،  منصور  کارلوس، 
کولینا و .... نمونه هایی هستند که این 
باور را نقض می کنند و نشان می دهند که 

موفقیت به این موضوع گره نخورده است.

صفحه جوانه 
            را پنج شنبه ها در صفحات

                      2 و 3   زندگی سالم بخوانید
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اطالعات عمومی

رفقا سالم!
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  زندگی سالم
  پنج شنبه

   ۲۲مهر  ۱۴۰۰    
  شماره ۱۹۹۵

نابینایی را بهتر بشناسیم 

نادرست    نابینا یعنی کسی که همه چیز را  سیاه می بیند.1

درست بسیاری از افراد نابینا درصدی از بینایی 

دارند. پس وقتی کسی به شما می گوید نابیناست 

اما چیزهایی را در اطرافش تشخیص می دهد یا قادر 

به درک نور است، نباید تعجب کنید. درواقع موضوع 

به علت نابینایی برمی گردد؛ بعضی بیماری ها بر 

بینایی مرکزی تأثیر می گذارند و بعضی دیگر بر دید 

محیطی و همه افراد نابینا مثل هم نیستند.

ــرای زنــدگــی به  نــادرســت   افـــراد نابینا ب دیگران وابسته اند.۲

 درست   افراد نابینا تقریبا همه کارها را می توانند 

به طور مستقل انجام دهند و فقط شیوه شان متفاوت 

اســت. آن هــا در تشکیل خــانــواده، شغل، ورزش، 

مسافرت و هر کار دیگری مشکلی ندارند چراکه 

از طریق آمــوزش، توان بخشی و تجربه می توانند 

مهارت های الزم را به دست آورند.

نــادرســت   افـــراد نابینا در دیگر حــواس  پنجگانه قدرت ویژه ای دارند.۳

درست   ماجرا در این باره کمی پیچیده است. افراد 

نابینا یاد می گیرند که از دیگر  حواس خود برای 

درک محیط پیرامون استفاده کنند مثال با گوش 

دادن به صدای خودرو ها به خوبی جهت یابی کنند. 

همچنین مغز کسانی که از بدو تولد نابینا هستند، 

از قسمت مربوط به بینایی به  نفع حس شنوایی 

استفاده می کند که باعث حساسیت شنیداری 

بیشتر در آن ها می شود اما همیشه این طور نیست. 

حــواس  تقویت  و  تمرین  بیشتر  مسئله  ــع  درواقـ

پنجگانه است تا داشتن قدرت های ویژه. 

نادرست افراد نابینا نمی توانند از فناوری  استفاده کنند.۴

درست افراد نابینا می توانند از رایانه، تلفن همراه 

و دیگر فناوری ها استفاده کنند. درواقع نابینایان 

نرم افزارها  بلکه  نیستند  فناوری دور  از  نه  تنها 

ــادی وجــود دارد که به آن هــا کمک  و امکانات زی

می کند به طور مستقل و باکیفیت بهتری زندگی 

کنند. 

 
الهه توانا| روزنامه نگار

امروز در تقویم جهانی روز عصای سفید است. حدود 100 سال پیش، عکاسی انگلیسی به نام 

»جیمز بیگز« براثر یک حادثه، بینایی اش را از دست می دهد. جیمز خیلی زود می فهمد اگرچه 

این اتفاق زندگی اش را دگرگون کرده  است ولی باید خودش را با آن وفق بدهد. پس به عنوان 

اولین قدم، چوب دســتی های پیاده روی اش را رنگ سفید می زند تا شــب ها که از خانه بیرون 

می رود راننده ها او را ببینند. این اقدام ساده به زودی فراگیر می شود و راه خودش را در زندگی 

نابینایان بسیاری در سراســر جهان باز می کند. حاال عصای ســفید تکامل پیدا کرده است و 

نابیناها امکانات بیشتری برای بهتر زندگی کردن دارند ولی هنوز اطالعات نادرستی درباره 

نابینایی وجود دارد که گاهی برای آن ها مشکل زا و ناراحت کننده می شود. امروز افسانه ها و 

واقعیت ها را درباره نابینایی با هم مرور می کنیم.

کالس زبان

سفرنامه

فیلم بردار باید یک مشاهده گر خوب باشد! 
ساعد نیک ذات، فیلم بردار فیلم های »نفس« و »تیک آف« از چم وخم حرفه اش می گوید 

نسترن رضوی| روزنامه نگار

من کی ام؟

 ساعد نیک ذات هستم، متولد مرداد۱۳۴۲ 
در بنــدر بوشــهر و دارای مــدرک درجــه یک 
هنر. مــن در خانــواده ای بــزرگ شــدم که به 
هنــر عالقــه داشــتند. پــدرم شــعر می گفــت 
و تئاتــر کار می کــرد و مشــوق مــن در انجــام 
فعالیت های هنــری بود. ســال ۴7 پدرم یک 
پروژکتور خریــد و روی دیوار گچــی خانه مان 
فیلــم پویانمایــی پخش کــرد. از همــان موقع 
دنیای تصویــر درهای خود را به  ســوی من باز 
کــرد و تا امروز ادامه داشــته اســت. حرفه من 
هم اکنــون مدیریــت فیلم بــرداری فیلم های 
سینمایی اســت و درکنار آن تدریس عکاسی 

و فیلم برداری هم انجام می دهم.

چطور وارد حرفه فیلم برداری شدم؟

ابتــدا در »انجمــن ســینمای جوانــان ایــران« 
دوره هایی را گذراندم و کارم را با ســاخت فیلم 
کوتاه آغاز کــردم. برای دو فیلم کوتــاه »آرزو« و 
»دوباره بر خاک« در جشنواره های بین المللی 
جایــزه گرفتــم. ســپس در ســال 7۲ به عنوان 
دســتیار اول و برنامه ریــز در کنــار »ابوالفضــل 
جلیلــی« وارد ســینمای حرفــه ای شــدم. در 
ســال 76 فیلم »زمانی برای مســتی اسب ها« 
را به عنوان فیلم بردار مســتقل کار کردم که در 
جشنواره کن ۲000 جایزه دوربین طالیی را 

برای سینمای ایران به ارمغان آورد.

و  ویژگی ها  چه  باید  فیلم بردار  یک 

مهارت هایی داشته باشد؟

فیلم بردار باید مشاهده گر خوبی باشد و تنها به 
دیدن کفایــت نکند. برخالف تصــورات برخی 
افراد ورود به حرفه های هنری آســان نیســت و 
نیاز بــه دانش هــای عمومی و تخصصــی دارد. 
برای مثال یک فیلم بردار باید فیزیک کاربردی 
نور را بداند، عکاســی بلد باشــد، طراحی نور و 
نورپردازی را به درستی انجام دهد و درکنار آن 
عالوه بر باال بردن دانــش تئوری و تجربه عملی 

خالقیت هم داشته باشد.

گفته  کسی  چــه  بــه  فیلم برداری  مدیر 

می شود؟

مدیر فیلم برداری به کسی گفته می شود که وظیفه 
تبدیل واژه های فیلم نامه را به تصویر برعهده دارد. 
انتخاب نوع دوربین، ابزار فیلم برداری و شیوه های 
نورپردازی از مسئولیت های دیگر مدیر فیلم برداری 
اســت. در بعضی فیلم ها از چند دوربین اســتفاده 
می شــود، در این حالــت مدیر فیلم  برداری پشــت 
دوربین اصلی می نشیند و سایر دوربین ها دراختیار 
دستیارهاست که مدیر فیلم برداری آن ها را کنترل 
می کند. خالصــه بگویم بــه مدیــران فیلم برداری 

می گویند جادوگران سینما!

شما چطور می توانید همکار من شوید؟

رشــته  می تواننــد  عالقه منــدان  اکنــون  هــم 
فیلم بــرداری را در دانشــگاه ها دنبــال کننــد اما 
تحصیــل به تنهایــی کافــی نیســت. ورود بــه این 
حرفــه نیازمنــد تجربــه عملــی زیــادی اســت که 
در دانشــگاه ها آن چنان کــه باید به ایــن موضوع 
پرداختــه نمی شــود. بنابراین خودتــان باید وارد 
عمل شوید. این روزها هیچ بهانه ای برای  پیشرفت 
نکــردن پذیرفته نیســت چراکه امکانــات زیادی 
در اختیــار شماســت. بــرای مثــال می توانیــد با 
تلفن همراه خود یک فیلم بســازید و به راحتی در 
شبکه های اجتماعی به نمایش بگذارید. پیشنهاد 

می کنم درکنار کتاب ها جست وجو در اینترنت 
و شــرکت در کارگاه هــای معتبــر را فرامــوش 
نکنید. بــرای موفقیت در این حرفــه باید به روز 

باشید، تالش کنید و خالقیت داشته باشید.

چه آینده ای پیش روی یک فیلم بردار 

است؟

متأسفانه چندسالی است دیگر سینما در مسیر 
درســتی رو به جلو نمی رود و این موضوع باعث 
نگرانی سینماگران و ســایر بخش های هنری 
شده اســت. صادقانه بگویم درســایر کشــورها 
فیلم برداری شــغل خــوب و درآمدزایی اســت 
اما در ایران با دو مشــکل اساسی مواجه  است: 
یکــی ورود غیرقانونی بــه این حرفــه و  دیگری 
وابســتگی ســینما به بودجه دولتی. مورد اول 
باعث افت کیفی و فنی فیلم برداری و مورد دوم 
باعث مقطعی شدن تولید فیلم شده است یعنی 
بودجه ای برای ساخت یک فیلم داده می شود و 
پس از آن تا چند ماه دیگر سینما راکد می ماند. 
البته در این بین ســینمای خانگی توانســته از 
شدت این رکود کم کند. پیشنهاد می کنم اگر 
به این حرفه عالقه مند هستید، درکنارش منبع 
درآمد دومی داشته باشید البته فراموش نکنید 
راه همیشــه برای کســانی که با تکیه بر تالش، 

نبوغ و خالقیت قدم برمی دارند، باز است. 

زبان عکاسی 

کیفیت نور

نــور عالوه بر مرئــی و مســتعد کردن ســوژه بــرای عکاســی، کارکردهای 
دیگری هم دارد. نشــان دادن حجم، عمق و حالت دادن به عکس ازجمله 
مهم ترین این کارکردهاست. فضایی که نور از روبه رو در قاب می سازد با نور 
جانبی، پشت، باال یا پایین کیفیت یکسانی ندارد. این فضا همان محرکی 
است که عکاس را به ثبت قابی وامی دارد. درواقع عکاس بیشتر از سوژه، 
تحت تأثیر فضایی است که ســوژه را احاطه کرده است. چه بسا فارغ از این 
فضا، رغبتــی هم برای ثبت عکس نباشــد. عکس عاطفه گــرای دقیقی به 
مخاطب نمی دهد تا بفهمد چرا این نور ازنظر عکاس ثبت کردنی بوده است. 
عاطفه الزم دارد تا بیشتر روی اتمسفر فضایی تمرکز کند که او را مجذوب 
کرده اســت. وقتی دلیل ملمــوس برانگیخته شــدن در این فضــا را بداند، 

می تواند زاویه قوی تری برای شات زدن پیدا کند.

سمبل های عکاسی

عکاســی لزوما ارائــه المثنایی از واقعیت نیســت. موقعیتی کــه در دنیای 
واقعی برای تان میخکوب کننده است، باید اول به زبان عکس درآید و بعد 
ثبتش کنید. واقعیت در عکاسی به کمک ســمبل ها نشان داده می شود. 
ناآگاهی از این اصل، مانعی جدی بر سر راه ارائه موثر عکس است. به طور 
مثــال نورهایی که پایین و ســمت چپ قــاب عاطفه می بینیــم، نقطه قوت 
کارش است. انگار چشــمه ای از نور روی تخته سنگ ها روان است. کمک 
گرفتن از ســایه و نیم ســایه، این وجه عکس را می تواند بیشــتر توی چشم 
بیاورد. ســمبل ها عاطفه را به انتقال نگاهش نزدیک تر می کنند. همانند 
صداها و واژه هایی که در گفت وگــو و متن برای رســاندن مفاهیم خاصی 
به کار می روند. همان گونه کــه هیچ کس نمی تواند بدون تســلط و احاطه 
بر معانی و موارد اســتفاده کلمات، نویسنده خوبی باشــد، توانمندی یک 
عکاس هم به فراگیری نحوه استفاده از سمبل های عکاسی بستگی دارد. 

ســمبل های اصلی عکاســی نور، رنگ، کنتراست، ســیاه و سفید خالص، 
پرســپکتیو، وضوح و عدم وضــوح اســت. اســتفاده ماهرانه و به جــا از این 
سمبل ها، واقعیت را به طرز موثری درقالب تصویر بیان می کند. اصول این 
شیوه بیان ، بی شباهت به اصول ترجمه از زبانی به زبان دیگر نیست. ترجمه 
تحت اللفظی یک متن اثری نارسا، سنگین و غیرقابل هضم ارائه می دهد اما 
اگر مترجم خودش را از قیدوبند ترجمه لفظ به لفظ آزاد کند، می تواند در 
القای روح و معنای متن اصلی به خواننده موفق باشد. از عاطفه می خواهم 
تا دوباره خودش را در محیطی تصور کند که عکس گرفته است. چه چیزی 
در آن محیط او را وسوسه کرد تا عکسی بگیرد؟ آیا وقتی این قاب را می بیند، 
همان احساس در او ایجاد می شود؟ کدام سمبل عکاسی درخدمت انتقال 

نگاهش است؟

پاییز
باران احمدی |  15ساله

صــدای بــاد را می شــنیدم کــه بر 
پنجره اتاقم می کوبید. انــگار خبر مهمی برایم 
داشت. با تمام وجود می خواستم در را بگشایم و 
از باد عجول بپرسم چه خبر شــده ولی مادرم از 
این کارم خوشــش نمی آمــد. روی زمین، کنار 
پنجره نشستم و به آســمان خیره شدم. ابرهای 
ســفید و خاکســتری در دوردســت ها به چشم 
می خوردند. می شنیدم که باد مرا به سوی خود 
می خواند. دیگــر تاب نیاوردم. بــا همان لباس 
نازک تابستانی از خانه بیرون دویدم و باد دست 
نوازشــش را بر موهایم کشــید. قلب و تنــم را با 
ســرمای وجودش لرزاند و فورا رهایــم کرد. راه 
افتاد میان شاخه های درختان، آوایی دلنشین 
ســرداد و رقصید. آســمان، خوب می دانست تا 
آمدنش چیزی نمانده است. با لبخندی شیرین 
بــر گوشــه لــب، بــاد را مأمــور کرده بود تــا خبر 
رســیدنش را بــه مردمــان شــهر بدهــد. روحم 
آمدنش را احساس کرد. بله، اشتباه نمی کردم؛ 

او آن جا بود. هنگامی که درختان همچون مادرانی 
دلسوز کودکان ســبز و زردشــان را درآغوش نگه 
داشته بودند، او با دامن دنباله دارش از راه رسید. 
آه! چقدر جدایــی برای درختان مــادر آزاردهنده 
بود. او آمده بود و کودکان ســبز و زرد درختان را با 
خود می برد. عجیب آن که برگ ها به اســتقبالش 
می رفتند و مادران شان را تنها می گذاشتند. چقدر 
دوست داشتم تنه سردشــان را درآغوش بگیرم و 
بهشان بگویم روزی دوباره ســبز خواهندشد. ای 
کاش می توانســتم با درآغوش کشیدن شــان غم 
قلب های شــان را کاهش دهم. اگر آسمان با نگاه 
حکیمانه اش بــه من یــادآوری نمی کــرد که هیچ 
راهــی جــز صبــوری و نگریســتن نیســت، حــاال 
درآغــوش درخت هــا بــه درددل شــان گــوش 
ســپرده بودم. پاییز بــا هیاهو بر تخت ســلطنتش 
نشست و حاکمیتش را آغاز کرد. پرنده ها همراه باد 
نغمه های پاییزی ســرمی دادند و من به تابســتان 
می نگریســتم که چطور رختش را جمع می کند و 
جایش را به پاییــز می دهد. باد غــم و دلتنگی را با 

خود برد و  پاییز با آوای باران و شادی آغاز شد.

 پیراشکی مادر
 و پیتزای مخلوط پدر حاللت! 

   جوانه، چرا پاییز این قدر طرفدار داره؟ 
دل مون گرفت از این هوا، از زود تاریک شدن، 

اصال شما یک مزیت پاییز رو بگو.

    اوال خدماتی که این فصــل زیبا به ادبیات 
فارسی به ویژه ادبیات عاشقانه و کپشن نویسی 
اینســتاگرامی کرده، باباطاهرعریــان نکرده. 
اصال پاییز،  شاعرپرور سرخورده. بعدشم فقط 
این نیست. پاییز زیباست چون با یک هودی که 
می پوشــی راحت ۲0کیلو وزنــت کمتر معلوم 

می شه. آیا این کم چیزیه؟

   جوانه عزیز، پاییز شده و من احساس 

می کنم باید شاعر بشم، چی کار کنم؟

    بله شــاهد از غیب رسید، دیدین گفتم پاییز 
زمینه افزایش ســرانه شــاعران کشــور رو فراهم 
می کنه؟ خب برای شاعر شــدن شما به یک عدد 
پاییز، کمی نظاره کردن به برگ درختان و درنهایت 
یک کپشن ســاده که هی با ســه نقطه و اینترزدن 
الکی گشادش کنین، نیاز دارین. تبریک می گم، 
شما شاعر شدین. محض محکم کاری یک عکس 

لیوان چای هم کنار کپشن بذارین، تمومه کار.

   جوانه جون تو به این خوبی تا حاال دروغ 

هم گفتی؟

    بله متأسفانه. هربار که جمله »شرایط سایت 
را با دقت خواندم و قبول دارم« رو تیک زدم، الکی 

بوده ماجرا.

ــاش بگو این فکر و خیال های     جوانه زودب

عجیب و منفی در طول روز کجا هستن که شب 

دقیقا موقع خواب میان سراغ آدم؟

     در طول روز که شــما مشــغول تماشای 
فیلم، فوتبال و کشتی و ســریال هستین افکار 
هم با شــما در حــال تفریح و گردش هســتن، 
منتها برخالف شــما اون ها شب نیاز به خواب 
ندارن و طبیعتا نمی ذارن شــما هــم بخوابین 
ین کــه نصــف شــب  ش می شــه ا کــه نتیجــه ا
 براتون ســوال پیش میــاد چــرا پنگوئن ها زانو

 ندارن؟

   جوانه متأسفانه امروز فهمیدم نمی تونم 

کشتی گیر بشم، چون شیر مادر که نخوردم 

ــدرم هم  ــدم، پـ ــزرگ شـ ــا شــیــر خــشــک بـ و ب

حوصله نداشت هی نون بسته ای به ما می داد 

بخوریم. 

    خب شما کشتی گیر شو، اگه قهرمان شدی 
می گیم استاد عامل بگن پیراشکی  مادر و پیتزای 

پدر حاللت.     

بدانیم

آثار شما 

بگونگو

با حس گزنده طردشدن چطور کنار بیاییم؟ 

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره 

وقتی نوجوان هستیم، در کنار دوستان مان 

حس بهتری داریم، کامل تر هستیم، بیشتر از 

هر وقــت دیگــری خودمــان هســتیم و لذت 

زندگی را بهتر تجربه می کنیم. با توجه به این 

نکات،  وقتی دوستی ما را رها می کند، رفاقت 

را به هــم می زنــد و به اصطــالح مــا را طــرد 

می کنــد، حال مان می تواند به شــدت خراب 

شود. در این مطلب می خواهیم نکاتی را مرور 

کنیم کــه در روزهای تلخ و تــار به هم خوردن 

بهتــر اســت درنظــر  رابطــه ای صمیمانــه 

داشته باشیم.

    این 2بخش مهم را دریابید

در روزهــای دشــوار بعــد از به هــم خــوردن 
رابطــه ای صمیمانــه الزم اســت از دو نظــر بــه 

وضعیت خودتان توجه داشته باشــید: 
آن چه احســاس می کنیــد و آن چه 

دربــاره اش فکر می کنیــد. رابطه 
بین این دو بخش، متقابل اســت. 

برای همین هــم تغییر در یک بخش 
باعث تغییر در بخش دیگر می شــود. اما 

در این دو بخــش چه کارهایــی می توانیم 
انجام دهیم؟

    احساسات را جدی بگیرید

بســیاری از افــراد در روزهــای 
ابتدایــی بعــد از تــرک شــدن بیــن 

عصبانیــت، تمایل بــرای انتقام، غم، 
سرزنش خود و ناامیدی تا دلتنگی 
برای آن فــرد و... درحال نوســان 
هســتند. برای مدیریــت بهتر این 
احساســات بــه چنــد نکتــه توجه 

کنیم:

   احساســات خــود را همان طــور کــه هســتند 
ببینید. در پی فشــار آوردن به خودتان که »نباید 

این طور حس کنم«، نباشید.
   بــرای کنارآمدن بهتر بــا این احساســات از دو 
روش کمک بگیرید: با فرد قابل اعتماد و رازداری 
درباره آن ها صحبت کنید و احساسات خودتان را 
روی کاغــذ بیاوریــد. نوشــتن باعــث می شــود تا 
احساســات روشــن تر شــوند و کمتــر آزاردهنده 

باشند.

     روی افکارتان دقیق شوید

در این روزها برخی افکار چون: »همه اش تقصیر 
منه«، »هیچ کس حال من رو نمی فهمه« »من کال 
آدم جذابی نیســتم«، »مــن به دردنخور هســتم« 
و... ممکن اســت زیاد به ذهن شــما برسد. توجه 

به برخی نکات در این زمینه کمک کننده است:
   غالب نوجوانان تجربه  طرد و کنارگذاشته شدن 
را دارنــد. گاهــی طــرد از ســوی یک 
کنــار  گاهــی  اســت،  دوســت 
گذاشــته شــدن از تیم ورزشی و 
گاهی رد شــدن در یک مســابقه 
مهــم. اگــر توجــه کنیــم کــه افراد 
زیــادی تجربــه مشــابه )البته نــه قطعا 
هماننــد( مــا  را دارنــد، کمتر احســاس 
تنهایی می کنیم و همین هم فشار را 

کم می کند.
   عباراتــی کــه کلماتــی چــون 
»همــه«، »همیشــه«، »هیچ وقــت«، 
»کاًل« و... دارنــد در روان شناســی 
به عنوان عبــارات غیرمنطقی درنظر 
گرفته می شــوند. در افــکاری که به 

ذهن تان می رسد، دقیق شوید 
و این جمالت را پیدا کنید. یکی 
از راه هایی که می تواند تأثیر این 
جمالت اشتباه و غیرمنطقی را 

کم کنــد، پیــدا کــردن دالیــل و شــواهد علیه 
آن هاســت. موفقیت ها، تعریــف  و تمجیدها و 
خالصه لحظاتی را که حس کرده بودید کارتان 
درســت اســت، مــرور کنیــد. ایــن کار کمک 
می کند عبارات غیرمنطقــی را بهتر به چالش 

بکشید.
   در این روزهــای تلخ به خودتــان یادآوری 
کنید که آینده می تواند متفاوت باشد و شما 

بزرگ تر، توانمندتر و آگاه تر خواهیدشد.

     تجربه کسب کردن را دست کم نگیرید

اتفاقــات  همیــن  گاهــی 
می توانــد کمــک 

کنــد تــا نقــاط 
را  ضعف مــان 

بشناسیم.  بهتر 
متوجه شویم کجاها 

باید مرزهای مان را بهتر 
یــا  کنیــم  مشــخص 

مهارت های ارتباطی 
خودمــان را تقویــت 

کنیم.
 ایــن تجربه کســب 

کــردن را دســت کم 
نگیریــد امــا درعیــن 

حــال خیلی هــم زود 
ســراغش نرویــد کــه 
می تواند مانع تجربه 
کامل احساســات و 
شــناخت افکارتــان 

شود. 

فاطمه قاسمی |  مترجم

این جا با هــم زبان تمرین می کنیــم . به ما بگوییدیــاد گرفتن چه 
چیزهایی در زبان انگلیسی برای تان سخت است تا راه آسان تر کردنش را با 

هم پیدا کنیم .

مثال:
If   you   bash   your    monitor    about 
like   that , it   won't    last   long.

ترجمه:  اگر با مانیتورت بد رفتار کنی زیاد 

دوام نمی آورد.

 شبیه 
ولی متفاوت

مثال:
That   accident   bashed   in   the door   of    

my    car.

ترجمه:  آن تصادف دِر خودروام  را خراب 

کرد.

Bash in  
خراب کردن، با ضربه شکستن  

Bash about    
با چیزی بد رفتار کردن  

قطر، کشــوری عربی در خاورمیانه و  در بخش 
جنوبی خلیج فارس واقع شده  است. نخستین 
تصویری که از این کشور به ذهن خطور می کند 
احتمــاال ســرزمینی کویــری و خشــک اســت 
اما واقعیــت چیز دیگری اســت. قطــر در همه 
زمینه ها همگام با دنیای مدرن و پیشرفته قدم 
برمی دارد، به ویژه در حوزه گردشگری. ازجمله 
مکان هــای دیدنــی منحصربه فرد این کشــور 
خشــک و کم بارش، مرکز تفریحی »ویالجیو« 

اســت که برای طراحــی  اش از ونیز الهــام گرفته 
شــده و همه جزئیات این شــهر با دقت باال در آن 
شبیه سازی شده اســت. »ویالجیو« با ۳60هزار 
متر مربع مســاحت، بیش از ۲۲0 فروشگاه دارد 
و داخــل آن یــک کانال پــرآب همانند شــهر ونیز 
طراحی شــده اســت که امکان قایق ســواری در 
آن وجــود دارد. گردشــگران می توانند ســوار بر 
گوندوالهــای معروف ونیــزی طول کانــال آب را 
طی کنند و از زیبایی پیرامون لذت ببرند. گوندوال 

به وســیله یک پــاروزن کــه ته قایق می ایســتد و 
پارویی تکی را درون آب فشار می دهد، به حرکت 
درمی آیــد. روزانه به طور متوســط ۵0هــزار نفر 
از ایــن مرکز تفریحــی زیبا بازدیــد می کنند. این 
پروژه ابتــدا به عنوان یک مرکز ورزشــی ســاخته 
شــد اما در ادامه به یک ایده تفریحی-سرگرمی 
تبدیــل و در ســال ۲006 به طور رســمی افتتاح 
شد. در ویالجیو همچون ونیز پل های زیبا از روی 
کانال ها عبور کرده اند و نیمکت های چوبی کنار 
کانال آب و چراغ های خیابانی ونیزی زیر آسمان 
مصنوعــی این مرکز،  فضــا را برای گردشــگران 
دلنشــین تر کرده اســت. از دیگــر ویژگی هــای 
برجســته ویالجیو، زمین سربسته اسکیت روی 

یخ، آن هم در کشوری همیشه گرم است. 

ونیز در قطر! 

مرجان دهقان | عکاس

»عاطفه اکبری« در فراخوان اینستاگرام صفحه جوانه، 

عکسی از طبیعت برای مان فرستاده است. در این عکس درختانی را 

می بینیم که آفتاب از بین شــان رخنه کرده و فضایی بین نور و سایه 

ساخته اســت. نور، زبان عکاسی است و تا نباشــد، عکسی هم ثبت 

نمی شــود. گاهی اما خودش ســوژه اصلــی قاب اســت. مثل عکس 

عاطفه که بازی نور و سایه را به تصویر کشیده است.
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طنز و سرگرمی

 زندگی سالم
  پنج شنبه 

  22 مهر  ۱۴۰۰    
 شماره ۱995

دقيقه
30

متوسط

7 5 4 2
1 3 6 9 4

5 8
8 5 2
1 7 6
9 1 8

8 1
3 2 7 4 5

9 3 1 6

6 3
6 7

9 2
7 9 3 6

9 8 7 4
1 3 2 5

9 4
1 7
2 1

دقيقه
50

بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

795264813
321589647
684173592
472951368
569837421
813642759
948326175
157498236
236715984

786594132
213867945
594132678
678459213
321786594
459213867
867945321
132678459
945321786

7. از تقســیمات ارتــش روم– اتحادیــه تولیدکننــدگان 8. 
دورویی–ملکه کارتاژ– افسوس  9. کهن ترین بخش ادبیاتی 
اوستا–طال– چوب انگلیسی 10. کمربند-مجلس بزم 11. 
سوســن زرد- تکرار حرف–شــکاف- باالپوش مردانه 12. 

فیلمی با بازی پرویز پرستویی- نویسنده اثر حاوی

عمــودی: 1. ســرزمین مــادری- ســاقه زیر زمینــی 2. 
خســیس پس نمی دهد-از بیماری ها– در بــازی می زنند 
3. از نسبت های مثلثاتی 4. اهلی– جانشین او-زودتر 5. 
دشمن سرسخت- طراحی مقدماتی– شهری در خراسان 
قدیم 6. عامل وراثت– اندک – خنجر7. آهنگی از موسیقی 
قدیم- باب - از ادات استفهام 8. افسوس–پیمان آتالنتیک 
شــمالی- مکان  9. گرفتگی زبان– ناشــنوا – سپاس 10. 
اختراعی از ادیسون آمریکایی 11. روغن مو – فوتبالیست 
اســپانیایی – بوی پشــم ســوخته 12. آش محلی ارومیه- 

شعبده

افقی:1. کمربند کشیش- زمین شناســی 2. رئیس جیمزباند- نوعی آچار- صدمه –نت 
میانی 3. گنجه لباس- میدان بوکس 4. گیــره– حرف ربط- خانه های ریــز روی عکس 5. 
سریالی از محمدحسین لطیفی- پناه - پسوند شباهت 6. پیش نویس – ضبط صوت همراه 

افقی:1. مشــایعت نظامی -  از درجات افســری 2. پیامبر-ســازمان نفتی 3. انتها- 
افســانه-طعم 4. جرعــه خودمانی-آبــزی تنومند-تیــم یونانی  5. نوعــی نان-واحد 
تنیس-کلبه علفی 6. ظرف پذیرایی- بســتنی یخی  7. ژله-زبان فارســی امروزه 8. 

روزگار-آسیب- مثلث جغرافیایی 9. طعنه زن پیاز-
خوراکــی لذیذ-قصد 10. سطح-شــهر کالســکه-
جدید 11. کتاب مقدس-قدم 12. فرشته مغضوب- 

عکس برداری از روی اسناد

 عمودی:1. تیم فوتبالی داخلی- ایســت 2. میوه 
تابســتانی - رســته 3. شــهر جشنواره-نوشــدارو-
فرورفتگــی 4. بیمــاری مسری-شــکاف باریــک-

جمع آوری محصول  5. احتمال خطر-دورنمای عمر 
-قلعه 6. از شخصیت های شاهنامه- اتاقک 7. کتاب 
زرتشت–درخت کریسمس8. واحد قرآنی-دشمن 
سرسخت-نان فانتزی  9. تل-چاقو-کشتی جنگی 
10. قورباغه-بســیار کم-زوبین 11. نشان-انجیر 

12. باریک-کالبدشکافی
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چالش ذهن:
 1. اکوادور

 2. بولیوی

 3. رومانی

 4. فنالند

 5. هندوراس

 6. مالدیو

بازی 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 ها: آتش، تاب، شته، هشت و ...
چهار حرفی: ابهت، بهشت، تباه، شتاب، شهاب

پنج حرفی: اشتها، شباهت
شش حرفی: اشتباه

معمای شــطرنج: برای مــات کردن 
مهره ســفید کافی است اســب مهره 

ســیاه از خانه h3 به خانــه f2 منتقل 

شود. آن وقت شاه سیاه فقط می تواند 

به g2 بــرود که آن جا هــم با رخ کیش 

می شــود. به این ترتیب مهره ســفید 

مات شده است. 

هــوش منطقی:پاســخ صحیــح 
گزینــه )ج( اســت. همان طــور که 

احتمــاال خودتان به آن رســیده اید 

اعداد داخل ســر هر کدام از آدمک 

هــا برابــر اســت بــا اختــالف بیــن 

مجموع اعداد پــا و مجمــوع اعداد 

دست آدمک ها. پس برای به دست 

آوردن جای خالــی، مجموع اعداد 

داخل پا را از مجمــوع اعداد داخل 

دست هر آدمک کم کنید.

ی:
سیریاب

م

شرح در متن:

سودوکو

حلجداولومعماها

یکی از ســرگرمی های معروف و تاریخی، بازی مســیریابی مارپیچ اســت که برای تقویت 
هوش و تمرکز مفید است.

مسیریابی

نوبت حرکت سیاه اســت. آیا می توانید با 
یک حرکت مهره سفید را مات کنید؟

معمایشطرنج

با توجه به رابطه بین این اعداد، جای خالی را 
از بین گزینه های داده شده پیدا کنید.

هوشمنطقی

چیشده؟

جدولمتوسط  |  8065جدولسخت  |  1271

احتکار ۱۸ میلیارد تومان داروی کروان در یک بیمارستان 

محتکر: برای مصرف شخصی بوده، اوهو اوهو... دیدین 

دارم سرفه می کنم!

پلیس: تصادف ات ۸ میلیون به کرویک نیاز ندارد

8 میلیون که دیگه عددی نیســت، روی هم رو ببوســین 

بره پی کارش!

تاپخند

شعرطنز

تیترخند

اینطورکی

شاید باورتون نشه ولی قهوه هم یه نوشیدنی معمولیه 

مثل چا ی که خوردنش توی کل دنیا یــه چیز عادیه و نیازی 

نیســت هر روز ازش اســتوری بذارید انگار کــه کار خفنی 

می کنید.

خوبی کالس 8 صبح دانشــگاه هنر اینه که نیاز نیست 

قبلش آماده شــی، همون جــوری که از خواب بیدار شــدی 

می ری سر کالس، تازه خوش تیپ هم به نظر میای.

 از لحاظ روحی نیاز دارم سرو چمانی باشم که میل چمن 

نمی کنم ولی متاســفانه یه شترمرغ زشــت و وحشی  ام که 

بوفالو هم روش کراش نمی زنه.

رفیقــم اســم بچــه اش رو گذاشــته رایــان. مثــل این 

می مونه كه خارجی ها اسم بچه شون رو بذارن »كامپیوت«.

علت بیش از 90 درصد افسردگی ها 
پیدا شد

سالم خداقوت، قباًل این طورکی بود که طرف با سر می افتاد 
تو چرخ گوشــت، خوب که به 52 قســمت مســاوی تقسیم و 
مخلوط می شد بعدش چون داغون و زشت شده بود خانمش 
می گفت من رفتم، اونــم می گفت در رو هم ببند سوزســرما 
نیــاد، بعد طــرف حین زشــتی، غــم، تنهایــی و... تــازه یک 
افسردگی خفیف می گرفت. اما االن این طورکی  شده اگه 
از برنامه های تکراری آی فیلم یا قیمت شیر یا هزار تا مشکل 
دیگه افســردگی نگیری و ارنج اســکوچیچ روانیت نکنه، با 
شــنیدن گزارش خیابانی هم افسرده می شــی هم روانی و 
هم گوشه گیر و هم بدبخت، حتی ممکنه از شدت غم و غصه 
رباط صلیبی پاره کنی. ولی عیب نداره سه بار بگو: »کوکتل 
کتلت، کتلت کوکتل« روحیه ات عوض میشــه. نشــد؟ خب 
حق داری، گزارش هــای خیابانی واقعًا تاثیــر عمیقی روی 

روح و روان داره.    

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

حل جدول شماره  8064 حل جدول شماره1270   

بازی معرکه!
سالم، روزشما بخیر. بعد از تغییرات 
جدید و جابه جایی صفحه دوباره با 
یک مسابقه چی شده در خدمت شما 
هستیم. برای امروز عکسی از سریال 
»بازی مرکب« که این روزها حسابی 
ســر و صدا کرده انتخاب کردیم که 
شما باید باهاش یک جمله یا دیالوگ 
طنز بنویسید و  تا ساعت 24 دوشنبه 

برای ما بفرستید.  لطفا در ابتدای هر پیامک، نام ستون »چی شده؟« و در آخر پیامک هم نام و 
نام خانوادگی تون رو حتما بنویسید. بامزه ترین و خالقانه ترین جمله  های فرستاده شده، روز 
چهارشنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه. شماره پیامک 2000999 هم آماده دریافت 

پیام های شماست.

نمونه :
     وقتی با پول یارانه ات میری خرید و همین تکه بیسکویت رو بهت میدن!

    وقتی  یک پازل رو درست کردی و یک تیکه ازش اضافه بیاد!

     وقتی گرسنه ای و سهم غذات از چیزی که فکر می کنی خیلی کمتره!

به تصویر روبه رو نگاه کنید و 10 
اشتباهی را که در عکس وجود 

دارد پیدا کنید. 

1. اگر بین 2 تا 4 اشتباه پیدا 
کردید، کم دقت هستید.

2. اگر بین 4 تا 7 اشتباه پیدا 
کردید، بادقت هستید.

3. اگر بیش از 7 اشتباه 
پیدا کردید، بسیار دقیق 

هستید.

 برای شــما تعدادی از حروف را نوشته ایم که 
باید بر اســاس مربع های خالی در هر ســطر 

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازیکلمات

در تصویــر زیر بــا جا بــه جایی حــروف به کار 
رفته در هر کدام از شــماره ها نام یک کشــور 

را نوشته ایم که شما باید آن را حدس بزنید.

چالشذهن

معمایتصویری

شرحدرمتن

خانه به هم ریخته

امس خفن!

افسوس که اسماء جدید و مبهم

ترویج شده جای »رضا« و »مریم«  

حاال که اسامی  خفن مد شده است

من بچه خود را بگذارم »شلغم«!

امیرحسین خوش حال
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