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کابوس کوچ 37 میلیون نفر!
 کارشناسان معتقدند خشکسالی و فرونشست می تواند به مهاجرت 

 اجباری 37 میلیون نفر در کشور منجر شود؛ رئیس سازمان مدیریت 
بحران از راه های پیشگیری آن گفت

 قفل محرمانگی همچنان بر 
پرونده صالحیت الریجانی!

علی الریجانی خواهان انتشار 
دالیل رد صالحیتش است اما...

12

ضرب االجل های فرار از تشنگی
 سایه خشکسالی »بسیار شدید« 

بر سر مشهد و 6 شهر استان

خراسان رضوی

 مکمل های رشد قدی کودکان

کم تحرکی به دلیل کرونا  باعث 
رشد ناکافی کودکان شده ...

زندگی سالم

 قطع قریب الوقوع دسترسی 
ایرانی ها به صرافی های رمز ارز

سرمایه ایرانی ها چه می شود؟

10

 رشد پلکانی تا بیش از 
۳۰درصدی حقوق در سال آینده

10

 پشت پرده مذاکرات برجامی 
مورا در تهران

12

 رانندگان مسافرکش 
طعمه زنان زورگیر 

ماجرای زنانی که رانندگان را به 
حاشیه شهر می کشاندند و...

8

   صفحه ۹

   صفحه 2

 بخت آزمایی 
رانتی خودرویی!

آخرین قرعه کشی ایران خودرو 
حدود هزار میلیارد تفاوت قیمت  

  صفحه 11کارخانه و بازارداشت

تردید درباره بازیکن ۷ میلیاردی 
بدشانسی جهانبخش و خواننده 

خون ریز در نمایش خانگی!
سوء مدیریت، زیر تیغ قضا   صفحه های 5 و ۷

 محکومیت سیف و احمد عراقچی به 10 و 8  سال حبس در پرونده سوء مدیریت ارزی 
 فارغ از مصداق این حکم  نشان از ورود دستگاه قضا به پیگیری جدی حقوق عامه و مسئولیت 

حقوقی عملکرد مسئوالن دارد

یک شنبه
25 | مهر |14۰۰

2۰ صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

 + 4صفحه روزنامه استانی
. 16 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 1۰ ربیع االول 144۳ . 1۷ اکتبر 2۰21 
. سال هفتاد و سوم . شماره 2۰۷۷۷ 

. تکشماره 4۰۰۰۰ ریال در مشهد
. تکشماره 25۰۰۰  ریال در شهرستان ها

 کابوس  برای مدیران ضعیف 
و خاطی!

صدور حکم  ولی ا... سیف رئیس اسبق بانک مرکزی 
ومعاونش احمد عراقچی جدای از...

یادداشت روز
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اخبار یک شنبه 25 مهر2۱۴۰۰
۱۰  ربیع االول ۱۴۴3.شماره2۰777

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 ریاست جمهوری توی ایران به سه بخش  •
تقسیم  می شه:1- قبل از انتخابات؛ وعده 
دادن2- سال های اول انتخاب شدن؛ تمام 
 تقصیرها را گــردن دولــت قبلی انداختن.
3- آخر دوره؛ ما می خواستیم ولی دشمنان 
داخلی و خارجی نگذاشتن! و همچنان بر 

مشکالت مردم اضافه می شه و ادامه داره...
در جواب اون بنده خدایی که از بازنشستگان  •

کشوری حمایت کرده و گفته بود ما کار دیگه 
نداریم ولی بازنشستگان تامین اجتماعی وضع 
شون خوبه می گم لطفا الکی و بدون مدرک 
حرف نزن و حقوق های نجومی رو که از شیره 
جان کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی 

کشیده می شود می خوری، توجیه نکن!
محدودیت های تردد شبانه برداشته بشه به  •

خدا مردم هم بیشتر رعایت می کنند. البته 
درآمد مفتی مثل حقوق مفته!

 برنج کیلویی ۶٠ هزارتومان رو دیگه نباید  •
خورد باید با گونیش کت و شلوار دوخت!

چــرا اجـــرای احــکــام، کــد ملی را مسدود  •
می کند؟ بعد نمی توانیم واکسن بزنیم. به 

خداخسته شدیم و هیچ کس جوابگو نیست.
اداره  • از  لطفا  هستم.  دار  کیوسک  نده  ب

تلفن  ــارت  ک چــرا  کنید  پیگیری  خابرات  م
یست؟ مردم خیلی نیازمند هستند برای  ن

تماس گرفتن با کارت تلفن.
 تا وقتی اموال مسئوالن محرمانه است نباید  •

در هیچ سامانه ای از اموال خودمون چیزی 
وارد کنیم . نامحرم بودن دو طرفه است.

 امید داشتیم با سرکار آمدن دولت آقای  •
و  تثبیت قیمت ها  ئیسی، حداقل شاهد  ر
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها باشیم 
ولی قیمت ها روز به روز در حال افزایش است 
و همان روند دولت قبلی ادامه دارد.  مثال در 
بحث ارزاق عمومی و مواد غذایی و... مردم 

هنوز امیدوارند و چشم انتظار.
بچه هامون به دنیا آمدند و بزرگ شدند و داریم  •

نوه دار می شویم ولی هنوز کارت های ملی ما 
نیامده! اگر فوت کردیم کارت ملی را بفرستید 

قبرستون تا با دیدنش خوشحال بشیم!

چرا باید بیمار برای گرفتن سونوگرافی  یا  •
آزمایش به محلی که بعضی پزشکان معرفی 
می کنند، مراجعه کند؟ من برای سونوگرافی 
با بیمه یک میلیون و 5٠٠ هزار تومان پول 

دادم. لطفا رسیدگی کنید.
بنده کارگرساختمان هستم. دو ماهه که  •

بیکارم با ماهی5٠٠ هزار تومان کرایه خانه. 
چرا مسئوالن یا هیچ نهادی ما کارگرها رو 
یاری نمی کنند؟ چرا مسئوالن کشور ما به 

قشر ضعیف کمک نمی کنند؟ 
 دو هفته است برای کار از مشهد به چناران  •

میام. ساعت ۷ به بعد هیچ تاکسی خطی و مینی 
بوسی نیست. االن من خانم به امید تاکسی 
و مینی بوس می رم و میام ولی شب که الزمه 
هیچ خودرویی نیست و مجبورم با خودروهای 
شخصی بیام. آیا حمل ونقل عمومی فقط برای 
دوساعت روزه و موقع شب و مواقعی که هوا 
بده نباید باشه؟لطفا این پیام رو بذارید، شاید 

مسئوالن چناران به خودشون اومدن!
 یک صفحه برای ورزش روزنامه خراسان  •

کافی نیست. ما که تلگرام و فضای مجازی 
نداریم. دلمون خوش بود به همین ۴صفحه 
متنوع روزنامه ورزشی خراسان که االن شده 
با مطالب و خبرهای فشرده و  ک صفحه  ی

حذف شده. لطفا تجدید نظر کنید.
 روزنامه خراسان دوست دارم به آرشیوت  •

مراجعه کنم و اخبار قدیم را بخوانم. حداقل 
خبرهای خوب و دلگرم کننده قبال بیشتر بود.

 تحقیر کردن، روش افراد بی شخصیت و بی  •
اصالته وگرنه از پیامبر خدا باالتر نیستیم که وقتی 
خاکروبه روی سر ایشان ریختند، گفت ندیدم. 
در ثانی تکبر از خــوردن حق مردم بدتر نیست 
مخصوصا کسانی که حق برادرشون رو می خورن 
هم این دنیا به عذاب گرفتار می شن هم اون دنیا.

 واقعا دست مریزاد خراسان ورزشــی که  •
چهار صفحه متنوع داشت تبدیل شده به یک 

صفحه کم و فشرده.
 بــرای شکایت به سایت سازمان بازرسی  •

کل کشور رفتم اما در کمال تعجب این سایت 
تعطیل بود.

 دولت قبلی برجام را ول نمی کرد، دولت  •
فعلی برجام را نمی پذیرد! خدایا مردم چه 
کاره اند؟ فعال فقر برای اکثریت و منال برای 

خواصه!
 تاخیر صدور کارت ملی من رو بیچاره کرده.  •

اول گفتن یک سال، شد یک سال ونیم و بعد 
دو سال؛ االن هم با دفتر پیشخوان صحبت 
کردم گفتن دوسال ونیم شاید بیشتر طول 
بکشه. چهار پرونده قضایی بــرای پیگیری 

دارم. لطفا رسیدگی کنین.
نوشتید یارانه هیچ ارزشی ندارد. این حرف  •

اشتباهه. هنوز می شه باهاش چندتا آدامس و 
پفک خرید! هنوز به مسئوالن امیدوار باشید!

اول آدم به فکر اصالح خودش باشه بعد زور  •
بزنه کسی رو اصالح کنه.

از دولت محترم خواهشمندم برای سالمت  •
جامعه، قانونی تصویب کنند تا کسانی که 
به عمد از تزریق واکسن امتناع کرده اند، از 

خدمات اجتماعی و... محروم شوند.
ــک مـــرغ هم  • ــه انــــدازه ی ــه ب  یــارانــه ای ک

ــی خــود مسئوالن. بــود و  ــی ارزد،  ارزانـ ــم ن
نبودش چه فرقی به حالمان دارد؟ حذفش 

کنید و توی جیب خودتان بریزید!
دمت آقایی که فرموده بودند در شهر  • خ

ما تربت حیدریه کال دو باجه بیشتر روزنامه 
نیست، عرض کنم تا جایی که من اطالع دارم 
در شهر ما حدود پنج، شش دکه مطبوعاتی 
وجود دارد. نمی دانم ایشان این آمار را از 

کجا آورده است! 
کفگیر صداوسیما به ته دیگ خورده چون  •

یلی از شبکه های رادیویی و تلویزیونی  خ
هستند که اصال مخاطب ندارند ولی هزینه 
دارند. سازمان آن ها را حذف  کند و کارکنان 
آن ها را برای ارتقای کیفیت در شبکه های 

دیگر به کار گیرد.
معضل جدیدی که هم اکنون گریبان گیر  •

جامعه شده و در آینده نزدیک باعث درگیری 
و شاید هم وقایع وحشتناک خواهد شد، نمای 
چراغانی شده ساختمان های نوساز است که 

خواب راحت را از چشم مردم گرفته.

 کابوس برای مدیران ضعیف 
و خاطی!

صدور حکم  ولی ا... سیف رئیس اسبق بانک 
مرکزی و معاونش احمد عراقچی جدا از محتوا 
و میزان  این حکم، یک نکته بسیار مهم را در 
خود داشت که آن را می توان نقطه عطفی در 
احکام قضایی دانست. شاید بــرای اولین بار 
یک مقام نسبتا ارشد کشور در حکم محکومیت 
خود عبارت اهمال و سوء مدیریت را می بیند. 
تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره 
ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه و به عبارتی 
سوء مدیریت متصدیان و مسئوالن و مدیران 
نیست بلکه بعضًا ترک فعل ها و اهمال هاست که 
آسیب زا و خسارت آفرین است؛ به عبارت دیگر 
زمانی که باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از 
بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد اما 
آن تصمیم و اقدام از سوی مسئوالن امر مورد 
غفلت قرار می گیرد، خسارت و آسیب تحمیلی 
به کشور و مــردم از ایــن ناحیه هیچ تفاوتی با 
خسارت و آسیب وارد شده ناشی از گرفتن یک 
تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانونًا و عقاًل این 
دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار 
اد. به این دلیل هم بود که رئیس وقت قوه  د
قضاییه در یک اقدام پیشدستانه دستورالعمل 
جدیدی را به دادستان های کل کشور ابالغ 

کرد؛ »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف 
قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن« 
حقوقی  و  نظارتی  چتر  ایجاد  باعث  عمال  ه  ک
همیشه هوشیار می شود، به عبارتی این اختیار 
ز سوی رئیس قوه قضاییه به دادستان ها در  ا
سراسر کشور داده شد تا به منظور صیانت از 
حقوق عامه علیه مدیران و کارمندان متخلف، 
ذکر و اخطار یا تعقیب قضایی را در دستور  ت
کار قرار دهند و حاال شاهدیم که رأی پرونده 
ولی ا... سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، احمد 
عراقچی و ساالر آقاخانی در خصوص برهم زدن 
نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور 
و همچنین  اهمال و برخی ســوء مدیریت ها 
صادر شد. البته در حوزه اهمال کاری و ترک 
فعل ها مصادیق  برای رسیدگی بسیار گسترده 
است و صد البته مــوارد گل درشتی هست که 
نمی توان از آن گذشت. مثال حاال به پشتوانه این 
دستورالعمل قضایی می توانیم بپرسیم که آیا 
رفتار بی حساب و کتاب و غیرشفاف حقوقی های 
بورس که کارشناسان می گویند وضعیت امروز 
بازار احتماال نتیجه عملکرد آن هاست، می تواند 
مشمول این قانون قرار گیرد؟ بماند که همچنان 
پرونده هایی مانند اهمال وزارت بهداشت نمکی 
در واردات واکسن، کرسنت و استات اویل و... 
مورد سوال بسیاری از مردم است. خالصه آن 
که این برخورد قضایی طبعا یکی از مهم ترین 
طالبات عمومی جامعه است که در صورت  م
تــداوم، هم به بازسازی اعتماد مردِم خسته از 
ناکارآمدی کمک می کند و هم در آینده مسیر 
ــرای کسانی که شیفته احــراز مسئولیت  ا ب ر
هستند اما اصل خدمت به مــردم را فراموش 
یا اهمال کــرده انــد، ناهموار خواهد ساخت. 

جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به ترک فعل 
ها اساسا مانع شکل گیری جریانات اعتراضی 
نیز خواهد شــد. به صــورت طبیعی زمانی که 
مردم با پوست و گوشت خود مشکالت ناشی از 
ناکارآمدی در سطوح مختلف را حس می کنند 
و از مسئوالنی که خود مسئول اصلی رسیدگی 
به مشکالت و رفع آن ها هستند صرفا وعده یا 
منتسب کردن نارسایی ها به عوامل و رفتارهای 
دیگران را می شنوند، اعتماد خود را از دست 
می دهند و بعضا راهی به غیر از بیان اعتراض و 
طلب حقوق قانونی خود با صدای بلند پیِش روی 
خود نمی بینند. مهم ترین وظیفه دستگاه های 
نظارتی در مقام حفاظت و احقاق حقوق مردم، 
رصد مستمر مشکالت و نارسایی ها و احصای 
مواردی است که به سوء مدیریت، فساد و ترک 
فعل مرتبط است. در صورتی که دستگاه های 
نظارتی فارغ از رودربایستی و مماشات، برای 
احقاق حقوق عامه وارد عمل شوند، جریانات 
اعتراضی که طبیعتا پرهزینه و ناخوشایند نیز 
هست، موضوعیت خود را از دست خواهد داد و 
مسئوالن سطوح مختلف نیز متوجه این واقعیت 
می شوند که »مسئولیت و پاسخ گویی« اصول 
الینفک است و بی توجهی به آن می تواند عقوبت 
و تنبیه را به دنبال داشته باشد. خالصه آن که 
مسئوالن باید بدانند که مدیریت و سوء مدیریت 
همانند فعل و ترک فعل بایکدیگر تقابل وتضاد 
دارنــد! اگر روزی در جایی خدمتی کرده ایم، 
نمی توانیم از آن مجوزی بسازیم برای کج روی ها 
و خیانت در امانت ها! که فردا ادعای خدمت در 
کنار خیانت، عذر بدتر از گناه است در پیشگاه 
دم و البته خداوند که هرگز از حق الناس  ــر م

نخواهد گذشت.

یادداشت روز 
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سوء مدیریت، زیرتیغ قضا 
محکومیت سیف و احمد عراقچی به 1٠ و 8 سال حبس در پرونده سوء مدیریت ارزی فارغ از مصداق این حکم 

نشان دهنده ورود دستگاه قضا به پیگیری جدی حقوق عامه ومسئولیت حقوقی عملکرد مسئوالن است 

قطعی  محکومیت  از  قضاییه  قــوه  خنگوی  س
ولــی ا... سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
به 1٠ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی 
معاون ارزی وی به 8 ســال حبس تعزیری در 
پرونده به اتهام خرید و فــروش غیرقانونی ارز 
خبر داد. پرونده ای که دو سال پس از تشکیل 
دادگــاه به حکم قطعی رسید و فارغ از مصداق 
های این حکم  از نظر رسیدگی به سوء مدیریت 
در  عطفی  نقطه  بلندپایه،  اجــرایــی  مقام  ک  ی
شود. می  محسوب  قضایی  دستگاه  ملکرد  ع
به گــزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح ا... 
خدائیان سخنگوی قوه قضاییه دیــروز احکام 
صادرشده دادگاه رسیدگی به پرونده اخاللگران 
ارزی مرتبط با حــوزه بانک مرکزی را به شرح 
زیر اعالم کرد:متهم ردیف اول، ولی ا... سیف، 
ئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن  ر
نظم و آرامــش بــازار ارزی کشور و زمینه سازی 
بــرای خرید و فــروش غیر قانونی ارز به میزان 
15۹ میلیون و 8٠٠ هزار دالر و 2٠ میلیون 
ــورو و همچنین اهــمــال و ســوء  ــزار ی و 5٠٠ ه
یریت در دوران مسئولیت خــود، به تحمل  مد
1 سال حبس تعزیری محکوم شــده است. ٠
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون 
وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات 
محکوم  سال حبس تعزیری  هشت  ه  تحمل  ب
شد.متهم ردیــف ســوم، ســاالر آقاخانی متهم 
به خرید و فــروش غیر قــانــونــی ارز و همچنین 
اخت رشــوه به میثم خدایی، کارمند نهاد  د پر
ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر 
قت بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی،  و
شد.میثم  سال حبس محکوم   13 ه  تحمل  ب
خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام 
دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر 
قانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری و 
پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه 

و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شد.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین الملل معاونت 
ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این 
نده است که به اتهام مشارکت در خرید و  و پر
فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحمِل هفت 
سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای 
نقدی معادل قیمت اقــالم دریافتی و انفصال 
دایم از خدمات دولتی محکوم شده است.این 
پرونده در مجموع 1٠ متهم داشته که در میان 
آن ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز 
وجود دارند و به حبس محکوم شده اند، ضمن 

آن که برخی از این متهمان، پرونده های دیگری 
هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی 
است. شایان ذکر است احکام صادر شده برای 
این محکومان قطعی و الزم االجراست. خدائیان 
گفت: پرونده دیگری در همین زمینه مربوط به 
قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر 
زیادی طال مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از 
مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست 
به دادگــاه ویــژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 

ارسال شده است.

پرونده ارزی  سیف و عراقچی از کجا شروع شد؟
به گزارش خراسان اواسط سال ۹۶ نخستین 
نشانه های بحران در بازار ارز خود را نشان داد 
و قیمت دالر از حدود 35٠٠ تومان به ۴هزار 
تومان رسید. در این مقطع معاون ارزی بانک 
مرکزی تغییر کرد و سعی شد با حضور سید احمد 
عراقچی در این سمت بازار ارز مدیریت شود.
عراقچی تصمیم به دخالت در بازار ارز از طریق 
بازار فردایی می گیرد اگرچه بازار فردایی در 
آبان سال ۹5 در مقررات ارزی مربوط به صرافی 
ها که از سوی بانک مرکزی ابالغ شد، ممنوع 
شده بود.به گزارش فارس در این مقطع میثم 
خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به 
نام ساالر آقاخانی را که یک جوان متولد 13۷٠ و 
فعال در بازار ارز است به عراقچی معرفی می کند 
تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی )بازار 
فردایی( را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.
کیفرخواست صادرشده نشان می دهد که با 

وجود عرضه 1۶٠ میلیون دالر و 2٠ میلیون 
یــورو از منابع ارزی کشور این اقــدام نه تنها به 
کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی کند بلکه باعث 
قاچاق بی رویه ارز به خارج از کشور می شود.
در نهایت 13 مرداد سال ۹8 بود که نخستین 
جلسه دادگــاه رسیدگی به پرونده اخاللگران 
ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم 
دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از 
انجام رسیدگی ها و فرایند های قضایی، دادگاه 
در خصوص متهمان پرونده فوق الذکر اقدام به 

صدور رای کرد.

گام رو به جلوی قوه قضاییه
ــن حکم بــا بــازتــاب هایی در فضای  اگــرچــه ای
مجازی همراه شد و برخی کاربران حضور در 
بــازار فردایی ارز را ضــروری دانسته بودند. از 
سوی دیگر برخی کاربران محاکمه مدیران به 
سبب عملکردشان را گام مهم و رو به جلوی قوه 
قضاییه می دانند.این مسئله از این نظر حائز 
اهمیت است که قوه قضاییه در سال های اخیر 
ی حقوق عامه و برخورد با ترک فعل  بر پیگیر
ها و سوء مدیریت های مسئوالن تاکید داشته 
است و این رویکرد نشان می دهد که مدیران 
باید درباره تصمیم ها و عملکرد دوران مدیریتی  
خود اعم از سوء مدیریت و ترک فعل  پاسخ گو 
باشند .در بسیاری از کشورها نیز مسئوالن در 
قبال تصمیمات خود و آثار سوء این تصمیمات 
بر زندگی مردم مسئول هستند و به دادگاه باید 

پاسخ دهند.

حذف از آسیا با بازی ضعیف و پر اشتباه
آخرین بازمانده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا با شکست تلخ مقابل الهالل عربستان حذف شد

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

در شب سخت ریــاض پرسپولیسی ها با یک 
نمایش پایین تر از انتظارمان نتوانستند حمالت 
چندانی را روی دروازه الهالل انجام دهند. روز 
بازی با حمالت پرتعداد تیم الهالل عربستان 
ــود. الهاللی ها که از امتیاز حمایت  همراه ب
ــودی استفاده می کردند، در  تماشاگران خ
دقایق ابتدایی سرخ پوشان را تحت فشار قرار 
دادند تا بتوانند به گل برسند. آبی پوشان در 
1٠ دقیقه ابتدایی توپ و میدان را در اختیار 
داشتند و فشار زیادی را روی دروازه شاگردان 
گل محمدی آوردند تا بتوانند به گل زودهنگام 
برسند اما در رسیدن به هدفشان ناکام بودند. 
در دقیقه 15 پرسپولیس هرچند توانست تا 
حدودی از زیر بار فشار حمالت الهالل خارج 
شود و خود را به نزدیکی دروازه این تیم برساند 
اما همچنان نبض بازی در اختیار آبی پوشان 
ــود. در دقیقه 2۷ حمالت پرتعداد  میزبان ب
الهالل جواب داد و سالم الدوساری از تعلل 
مدافعان پرسپولیس استفاده کرد و با عبور 

از عــرض محوطه جریمه ضربه ای فنی را به 
سمت دروازه حامد لک زد. در شــروع نیمه 
دوم یحیی گل محمدی اقدام به تعویض رضا 
اسدی و به زمین فرستادن احسان پهلوان کرد 
و هرچند سرخ پوشان شروع بهتری در نیمه 
دوم داشتند اما بازهم این تیم الهالل بود که 
حمالت خطرناکی را روی دروازه نماینده ایران 
انجام داد و در دقیقه 5٠ توسط گومز به گل دوم 

رسید. در حالی که گل محمدی تالش می کرد 
با تعویض هایی که انجام می دهد شرایط را 
به سود خودش تغییر دهد این الهالل بود که 
در دقیقه ۷٠ به گل سوم رسید. در این صحنه 
بازیکنان پرسپولیس در انتقال توپ از دفاع به 
حمله مرتکب اشتباه شدند و بازیکنان حریف 
با گرفتن توپ زمینه ساز یک گل شدند تا گومز 

خودش را دو گله و تیمش را سه گله کند. 
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تحلیل روز

ایران،طالبان وشیعیان افغانستان 

تکرار حادثه تلخ شهادت ده ها شیعه افغانستانی 
در فاصله کمتر از 10روز برای ایران که امنیت 
همه مردم افغانستان و همچنین شیعیان این 
کشور خط قرمز  محسوب می شود، یک مسئله 
راهبردی غیرقابل چشم پوشی است. در این 
ــت موقت افغانستان  بین باید گــفــت:1- دول
)طالبان( مسئول حفاظت از جــان مــردم آن 
سامان اســت و قبول مسئولیت حمله توسط 
دیگر گــروه هــای تروریستی، رافــع مسئولیت 
عالی او نیست.۲- به نظر می رسد دولت موقت 
فعلی، توان و انگیزه کافی برای برخورد با این 
قبیل ناامنی ها را نداشته باشد.)به خصوص 
وقتی شیعیان هدف حمله باشند.( از این رو 
الزم است برای تشکیل دولت فراگیر ملی اقدام 
عملی در دستور دستگاه دیپلماسی کشورمان 
قرار گیرد و در این مسیر از تشویق ها و تنبیه های 
مقدور در صــورت لــزوم بهره برداری کند.۳- 
نظر به ناتوانی طالبان در تأمین حداقل های 
الزم، نباید برای به رسمیت شناختن آن عجول 
بود. دولتی که نتواند پشتوانه مردمی خود را 
اثبات کند، نماینده مردم افغانستان شناخته 
نخواهد شد.۴- کشتار و کوچ اجباری شیعیان 
افغانستانی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در 
زمانی که دولت موقت قادر یا مایل به حمایت از 
شیعیان نیست و تنها به محکومیت های لفظی 
اکتفا می کند، الزم است توانایی های )سیاسی، 
امنیتی، نظامی و اقتصادی( شیعیان افغانستان 
در دفاع از خود افزایش یابد.5- به نظر می رسد 
اوضــاع در افغانستان به سرعت رو به وخامت 
خواهد گذاشت، بنابراین الزم است مرزهای 
برای  و  به سرعت تقویت شــود  شرقی کشور 
تمامی سناریوهای ممکن )نظامی و امنیتی( 

آماده باشد.

  مصطفی منتظر
international@khorasannews.com

پایان جنگ یمن نزدیک است؟ 
 انصارا... در واکنش به انتصابات سعودی: تعیین فرمانده جدید ائتالف

اثبات شکست ریاض است

ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی دست 
به تغییر کابینه این کشور با عزل و نصب های 
جدید زد. در میان انتصاب وزیر بهداشت، 
وزیر حج و عمره و عزل معاون وزیر حمل و 
نقل و خدمات لجستیک، آن چه توجه ها را به 
خود جلب کرده، برکناری فرمانده نیروهای 
مشترک ائتالف متجاوز سعودی و انتصاب 
فردی جدید در این سمت بود. »سلمان بن 
عبدالعزیز«، پادشاه سعودی، با ارتقای درجه 
سرلشکر »مطلق بن سالم بن مطلق االزیمع« 
به درجه سپهبدی ،وی را به عنوان فرمانده 
ــالف تحت  ــت جــدیــد نــیــروهــای مشترک ائ

عربستان  ــی  ــردگ ــرک س
»محمدعلی  کرد.  تعیین 
الــحــوثــی«، عضو شــورای 
در  یمن،  سیاسی  عالی 
واکنش به عزل و نصب ها، 
در توئیتی نوشت: »تغییر 
است  سودمند  سیاست 
اما تغییر فرماندهان فقط 
اثبات شکست  به معنای 
است. به خواست خدا در 
مقابل رزمــنــدگــان ملت 
یمن راه به جایی نخواهند 
ــرد.« نیروهای مقاومت  ب

از شکست  ــرادی نیستند کــه  افـ تنها  یمن 
سعودی در جنگ سخن می گویند. میشل 
هارتون، در گزارشی بــرای »ریسپانسیبل 
استیت کرافت« می نویسد: در پی جنگی 
که ریاض علیه یمن به راه انداخت نیروهای 
مقاومت زبده تر شده اند، اکنون هیچ کسی 
ــد و بــازی  نمی تواند آن هــا را شکست ده
ــارا...در ایستگاه نهایی است.  ــص رقیب ان
بــرای  تصمیم گیری  در  ســعــودی  محاسبه 
ــاز عملیات مــوســوم بــه »عاصفه الحزم«  آغ
در مــارس ۲015 اشتباه بــود؛ قــرار بود که 
پیروزی برق  آسایی علیه »دشمنی ضعیف« 
با تجهیزات کم حاصل شود اما این جنگ 
6 سال  اکنون به باتالقی تبدیل شــده که 
ــه دارد. به جــای شکست ارتش  اســت ادام

یمن، اکنون این نیروها به خاطر جنگی که 
سعودی به راه انداخت به نیروهای جنگی 
کارآمدتری تبدیل شده اند و جنگ به سرعت 
به پایان خود نزدیک می شود. طی سه ماه 
گذشته نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 
اراضــی تحت تسلط  از  بخش های مهمی 
دولت مستعفی یمن )تحت حمایت ریاض( 
را پس گرفته و این نیروها با کمک متحدان 
خود بر بیشتر مناطق استان های البیضاء، 
مأرب و استان ثروتمند و نفت خیز »شبوه« 
مسلط شده اند. نیروی موشکی ارتش یمن 
در اوایل مهرماه )۲۳ سپتامبر( موفق شدند 
پایگاه نظامی »الخشنه« را 
با موشک هدف بگیرند، 
پایگاه  ــن  ــری آخ الخشنه 
نیروهای هادی در شمال 
نزدیکی  و در  بـــود  یــمــن 
شهر نفت خیز مأرب قرار 
مقاومت  نیروهای  دارد. 
حمله ای  ــا  ب سپس  یمن 
زمــیــنــی بـــر ایـــن پــایــگــاه 
نیروهای   شدند.  مسلط 
مــســلــح یــمــن از پــهــپــاد و 
موشک های پیشرفته برای 
اعمال فشار بر عربستان 
آگوست  در  می کنند.  استفاده  ســعــودی 
گذشته نیروهای یمنی ،فرودگاه »ابها« در 
منطقه »عسیر« در جنوب سعودی را هدف 
هم  گذشته  سپتامبر  چهارم  در  و  گرفتند 
عملیاتی موشکی علیه یک هدف در منطقه 
»الشرقیه« سعودی انجام دادند. موشکی که 
سعودی ها مدعی مقابله با آن شدند بیش از 
هزار کیلومتر از محل شلیک در شمال یمن 
طی کرده بود. پایان بازی رقیب اصلی صنعا 
یعنی دولــت مستعفی یمن نزدیک شده و 
عربستان در حال کاهش حمایت خود از این 
دولت است. تسلط انصارا... بر مأرب نزدیک 
است و سران قبایل در حال انجام اقداماتی 
برای تأمین منافع خود مطابق با این پیروزی 

انصارا... هستند.

افول آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی 
و اقتصادی از ســال هــای گذشته با 
تشدید سیاست های جنگ طلبانه و 
مداخله جویانه این کشور در مناطق 
مختلف جهان، قابل پیش بینی بود.
اکنون نیز »جو بایدن« رئیس جمهوری 
آمریکا در اظهاراتی رسمی اذعــان 
کرده   که آمریکا در زمینه های مختلف 
ــت. بایدن  از جهان عقب مــانــده اس
ــرای مدت  ــود ایــن که ب گفت: "بــا وج
زمانی طوالنی، آمریکا در جهان پیشتاز 
ــوده امــا اکــنــون جهان از مــا پیشی  ب
گرفته است."اذعان بایدن درحالی 
اندیشمندان مختلف طی  است که 

سال های اخیر دربــاره افــول آمریکا 
سیاسی  مختلف  هـــای  زمــیــنــه  در 
،اقتصادی و اجتماعی هشدار داده 
بودند. براساس گزارش های منتشر 
شده، اقتصاد آمریکا از نظر کیفیت 
ــون در رتبه  ــن ــم اک زیــرســاخــت هــا ه
سیزدهم قرار دارد. این موضوع درباره 
وضعیت جاده ها، پل ها، آزادراه هــا 
و همه زیرساخت ها صــدق می کند 
و دسترسی به آب آشامیدنی سالم 
برای بسیاری از شهروندان این کشور 
کودکان  موضوع  نیست.در  مقدور 
نیز بنا برگزارش سازمان همکاری 
فرصت های اقتصادی، آمریکا در رتبه 

سی و پنجم یا سی و ششم سرمایه 
ــذاری بر مراقبت از کودکان قرار  گ
دارد و بسیاری از کودکان در آمریکا 
از تحصیل بازمانده اند.شیوع کرونا، 
بحران مالی و ورشکستگی اقتصادی 
اقتصادی،  ــای  ه بنگاه  از  بسیاری 
وافزایش  داخلی  مشکالت امنیتی 
جرایم نیز سبب شده جایگاه آمریکا 
طی سال های اخیر در جهان تضعیف 
شود.»دیوید لئون هارد« کارشناس 
نویسد:  می  زمینه  ایــن  در  سیاسی 
"درآمـــد، ثــروت و امید به زندگی در 
آمریکا برای بسیاری از مردم بی معنی 
ــده  که ایــن موضوع به خشم ملی  ش

تبدیل شده و شکاف های سیاسی را 
تشدید کرده است."

هزینه های زیاد دولت آمریکا در 	 
بخش نظامی

این درحالی است که این کشور طی 
شش دهه گذشته بیش از ۲۴ تریلیون 
ــور نظامی و جنگی در  دالر بــابــت ام
جهان هزینه کــرده اســت که به طور 
متوسط، رقم ۴00 میلیارد دالر در 
سال را در بر می گیرد. حضور نظامی و 
جنگ در افغانستان، عراق، کشورهای 
آفریقا و پایگاه های نظامی این کشور 
در سطح جهان تنها نمونه هایی از 
هزینه کردهای سران این کشور است. 
نشریه صهیونیستی »جروزالم پست« 
در این زمینه نوشت: "اکنون آمریکا 
بیش از 800 پایگاه نظامی )رقمی 
۲0 برابر جمع چهار ارتش قدرتمند 
ــزار نیروی نظامی  جهان( و ۲00 هـ
در خارج از مرزها دارد و این نیروها در 
150 کشور از مجموع 195 کشور 
جهان پراکنده هستند. سیاست های 
نظامی آمریکا و تالش برای سلطه گری 
بر جهان، مداخله در امــور کشورها، 
ــای یــک جانبه  تاکید بــر سیاست ه
گرایانه و خروج این کشور از توافق ها 
و پیمان نامه های بین المللی، اتخاذ 
سیاست های تنبیهی و تحریمی علیه 
بسیاری از کشورهای جهان و افزایش 
مشکالت داخلی، به ضعیف تر شدن 
آمریکا شدت بخشیده است.هم اکنون 
جامعه آمریکا با مسائل و معضالت 

مختلفی مانند افزایش تبعیض نژادی 
و تشدید فشارها علیه سیاه پوستان، 
بحران مهاجرت و افزایش خشونت 
علیه التین تبارها، معضل آزادی حمل 
سالح در آمریکا و افزایش روز افزون 
خشونت در این کشور، افزایش تنش 
ــای اجتماعی بــا توجه بــه شکاف  ه
فزاینده بین فقیر و غنی مواجه است.
ــده آمریکا که  ــن شــرایــط سبب ش ای
هــمــواره تــالش می کــرد با عناوینی 
مانند دموکراسی، آزادی، رفاه، رونق 
اقتصادی و رعایت حقوق بشر خود را 
برتر بداند و کشورهای دیگر را متهم 
ــل در خطر  کند اکنون خــود از داخ
فروپاشی قرار گیرد تا آن جا که بایدن 
حتی شکست سیاست هــای آمریکا 
در عرصه خارجی را بپذیرد که خروج 
ناگهانی نیروهای آمریکا از افغانستان 
است.»عبدالباری  آن  بر  مصداقی 
عطوان« کارشناس سیاسی وسردبیر 
روزنامه رای الیوم با اشــاره به این که 
آمریکا امروز در برابر دو راهی بسیار 
خطرناکی قرار گرفته و در حال از دست 
دادن سلطه و اعتبارش در جهان است، 
گفت: "قدرت آمریکا به علت افراط در 
سوءاستفاده از قدرت و توسل بیش از 
اندازه به زور و اعمال تحریم ها و نقض 
حقوق بشر و به راه انداختن جنگ های 
ویرانگر، در حال افول است."به نظر 
می رسد مقامات آمریکا اکنون درحالی 
به افــول قــدرت این کشور اذعــان می 
کنند که این کشور مدت هاست این 

مسیر را آغاز کرده است.

ترکیه برای انجام عملیات جدید در شمال 
سوریه آماده می شود 

بهانه جدید اردوغان برای اشغال و نفوذ 

ترکیه خبر داد که برای یک عملیات نظامی علیه 
یگان های مدافع خلق در شمال سوریه آماده 
می شود و این در صورتی است که مذاکرات 
قریب الوقوع ترکیه با واشنگتن و مسکو در این 
زمینه ناکام بماند. رویترز به نقل از دو مقام 
تــرک نوشته اســت ،عملیات نظامی ترکیه به 
نتیجه مذاکرات با آمریکا و روسیه بستگی دارد. 
قرار است رجب طیب اردوغــان در نشست آتی 
کشورهای گــروه ۲0 با جو بایدن و والدیمیر 
پوتین همتای آمریکایی و روس خود در رم دیدار 
دیپلماسی  اگــر  گفتند:  ترکیه  مقامات  کند. 
نتیجه ندهد عملیات آغاز می شود. ترکیه بعد از 
حمالتی که در شمال سوریه و داخل این کشور 
علیه نیروهای نظامی اش صورت گرفت و آن را به 
نیروهای کرد سوریه نسبت داد، بر انتقام گیری 
از نیروهای کرد سوریه از طریق حمله نظامی 
تاکید کرده است. آنکارا، در سال های ۲018 
و ۲019 دو عملیات نظامی علیه نیروهای کرد 
سوریه انجام داده است. ترکیه با شعار پوشالی 
مبارزه با تروریسم و ایجاد پایگاه های نظامی 
چند سالی است که بخشی از مناطق شمالی 
سوریه را اشغال کــرده اســت. حاال در پی این 
اشغال چند نظامی ترک کشته شده اند و آنکارا از 
انتقام سخن می گوید. به تازگی در پی وقوع یک 
انفجار  در مسیر کاروان ارتش ترکیه در بزرگراه 
ــع در شمال  ــب واق »اوتــســتــراد« در استان ادل
سوریه ،دو سرباز این کشور کشته و پنج تن دیگر 
زخمی شدند. به گفته مقامات ترکیه حمالت 
نیروهای کــرد تحت حمایت آمریکا علیه این 
کشور و همچنین به مناطقی از سوریه که ارتش 
ترکیه اشغال کرده اند افزایش یافته است. ترکیه 
می گوید، نیروهای کرد طبق مذاکراتی که قبال با 
روسیه و آمریکا صورت گرفته باید از نقاط مرزی 
ترکیه عقب نشینی می کردند اما این کار انجام 
نشده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه تهدید کرده است »مبارزه ترکیه در سوریه 
در روند بعدی بسیار متفاوت تر خواهد بود.« 
رئیس جمهور ترکیه در گفت وگو با خبرنگاران 
به صراحت گفت ترکیه قصد دارد با گروه هایی 
که به راحتی در خاک سوریه فعالیت می کنند و 
»در صدر حامیان آن ها نیروهای ائتالف و آمریکا 

قرار دارند« مبارزه کند. 

بسیاری از منابع عراقی پس از موفقیت های 
اخیر جریان صدر در انتخابات پارلمانی عراق 
معتقدند سید جعفر صدر )پسر شهید آیت 
ــرادر همسر  ا... سید محمدباقر صــدر که ب
این  اصلی  گزینه  هست(  نیز  سیدمقتدی 
ائتالف برای نخست وزیری خواهد بود .سید 
جعفر اکنون به عنوان سفیر عراق در انگلیس 
مشغول است و ارتباطات پشت پــرده ای با 
طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات 
دارد .برخی از منابع خبری از مالقات سید 
احمد صدر )برادرزاده مقتدی ( و سید جعفر 
صــدر با طحنون بن زایــد در لندن خبرمی 
دهند که ظاهرا آن ها در برابر دریافت پول 
های کالن از ابوظبی، قول مقابله با نفوذ گروه 
های  مقاومت و همچنین کمرنگ کردن نقش 
مرجعیت در عراق را داده اند .البته بعید است 

جریانات سیاسی عراق با نخست وزیری سید 
جعفر موافقت کنند که در آن صورت احتمال 
دارد بازهم مصطفی الکاظمی برای ریاست 
وزیران از سوی جریان صدر پیشنهاد شود./

کانال تفسیرگر

ترکیه 

قاب بین الملل 

آمریکا،  نظامی  ــاه  دادگـ قاضی  هیلنز«  »گلن 
»استوارت شلر« افسر نیرو ی دریایی آمریکا را 
پس از اظهار نارضایتی از خروج آشفته دولت »جو 
بایدن«رئیس جمهوری این کشور از افغانستان 
در رسانه های اجتماعی، به پرداخت 5 هزار دالر 
و توبیخ در خدمت محکوم کرد.شلر  تا ماه سپتامبر 
به انتشار اظهارات خود در رسانه های اجتماعی 
مانند فیس بوک و یوتیوب ادامه داد. صراحت شلر 
در انتقاد از مقامات ارشد آمریکا و خروج آشفته از 
افغانستان توجه بسیاری را در جامعه آمریکا به خود 

جلب کرده بود./یواس ای تودی

پیش  چندی  ملل ،  ســازمــان  عمومی  مجمع 
آمریکا را به عنوان یکی از 18 عضو شــورای 
حقوق بشر معرفی کرد.دوره سه ساله این شورا 
از اول ژانویه ۲0۲۲ آغاز خواهد شد. کشور های 
ــورای حقوق بشر سازمان ملل برای  عضو ش
هر دوره طی یک رأی گــیــری مخفی انتخاب 
می شوند. آمریکا در دوره کنونی با کسب 168 
رأی موافق از مجموع 19۳ رأی، یکی از اعضای 
شــورای حقوق بشر سازمان ملل شد.آمریکا 
ــورای حقوق  ــای رویکرد جانبدارانه ش با ادع
بشر سازمان ملل درقبال رژیم صهیونیستی، 
در سال ۲018 این نهاد بین المللی را ترک 
کــرد. بدین ترتیب پس از گذشت سه ســال و 
نیم از خروج یک جانبه دولت پیشین آمریکا به 
بار  آمریکا  ترامپ«  ریاست جمهوری »دونالد 
دیگر به شورای حقوق بشر سازمان ملل پیوست.

خبرنگار سرشناس لبنانی ،هویت یکی از تک 
تیراندازانی را که مقابل کاخ دادگستری لبنان 
به سوی تجمع کنندگان شلیک می کرد افشا 
ابو  »شکری  نوشته:  مرتضی«  کرد.»حسین 
صعب« از نیروهای امنیتی سازمان امنیت لبنان 

و همزمان از کارمندان سفارت آمریکاست.

چهره روز 

بدون تیتر

توئیت روز 

پیشخوان بین الملل 

شوک   / ]انگلیس[  اکونومیست  هفته نامه 
انــرژی: جهان با بحرانی تازه در زمینه تامین 
انــرژی روبــه روســت. قیمت سبد انــرژی شامل 
نفت، گاز و زغال سنگ در جهان، 95درصــد 
افزایش پیدا کرده و قطعی برق دامن بسیاری 
از کشورها ازجمله چین و هند را گرفته است. 
اروپایی ها همزمان با آغاز فصل سرما با افزایش 

ناگهانی قیمت گاز روبه رو هستند.

مرثیه ای برای 
رویای آمریکایی
بایدن: برای مدت زمانی طوالنی ،آمریکا در 

جهان پیشتاز بوده اما اکنون جهان از ما پیشی 

گرفته است 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

جان پدرچرا رفتی...
 حساب کاربری "شیعیان افغانستان" ذیل این عکس نوشت: پیرمردی پیکر پسر شهیدش

 را بر دوش می کشد که در مسجد فاطمه زهرا در قندهار ، کنارش در حال اقامه نماز بود

شیعیان پس از حمله انتحاری  در قندهار که 
داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت، برای 
دومین شنبه متوالی شهدای خود را به خاک 
سپردند.در حمله  روز جمعه داعــش به نماز 
گــزاران مسجد امام بارگاه در قندهار بیش از 
60 تن جان باختند.همزمان خطیبان نماز 
جمعه افغانستان، کشتار هدفمند شیعیان را 
موجب بی اعتمادی مردم و زمینه ساز مداخله 
خارجی در این کشور دانستند.امامان جمعه 
شهرهای مختلف افغانستان در خطبه های 
خود با ابراز انزجار از کشتار نمازگزاران شیعه در 
شهرهای قندوز و قندهار، از مسئوالن امنیتی 
حکومت طالبان خواستند با ایستادگی مقابل 
تروریست ها، عامالن اصلی جنایات اخیر را به 
سزای اعمال شان برسانند.شیخ محمدرضا 
مظفر، خطیب نماز جمعه جنوب کابل با بیان 
این که حوادث اخیر، زنگ خطر را به صدا در 
آورده است و حکایت از افزایش ناامنی ها، قتل 
و قساوت در افغانستان دارد، تأمین امنیت 
از ســوی حکومت  اماکن عمومی  و  مساجد 
دولت طالبان را خواستار شــد.در هشت روز 
اخیر، دو بارمساجد شیعیان در شهرهای قندوز 
و قندهار، هدف حمالت تروریستی قرار گرفت 
کــه موجب شهید و زخمی شــدن صدها تن 
از نــمــازگــزاران شیعه شــد.افــزایــش حمالت 
تروریستی از سوی گروه داعش در افغانستان 
از هفته های اخیر که بیشتر جامعه شیعیان این 
کشور را هدف قرار داده   موجب افزایش نگرانی 
های عمومی در افغانستان دربــاره گسترش 
ــت.در دو حمله  ناامنی و خشونت شــده اسـ
تروریستی گروه داعش به صفوف نمازگزاران 
شیعی در نمازجمعه قندوز و قندهار در روزهای 
اخیر صدها تن از آنان شهید یا زخمی شدند. 
این دو حمله تروریستی که با واکنش های تند 
داخلی وخارجی نیز مواجه شد ادعای دولت 
طالبان درتامین امنیت آحاد مردم افغانستان و 
به خصوص گروه های اقلیت را با چالش بزرگی 
روبه رو کرده است به خصوص آن که مقامات 
طالبان از زمــان ساقط کــردن دولــت »محمد 
اشرف غنی« رئیس جمهوری سابق افغانستان 
در 15 اوت گذشته وعده دادند که امنیت مردم 
این کشور را تامین می کنند و اجازه نخواهند 
داد گروه های تروریستی موجبات ناامنی را 

فراهم کنند.به رغم این گونه ادعاهای طالبان، 
اما ناامنی و شرارت در افغانستان همچنان در 
این کشور قربانی می گیرد واقدام جنایتکارانه 
داعش در دو حمله تروریستی به مراسم نماز 
جمعه شیعیان در قندوز و قندهار نشان داد 
که این گروه افراطی ،کشتار هدفمند شیعیان 
را در دستور کــار قــرار داده اســت. در چنین 
شهرهای  در  جمعه  نماز  خطیبان  شرایطی 
مختلف افغانستان با انتقاد از تشدید ناامنی 
و اقدامات ضد بشری گروه تروریستی داعش 
از دولت طالبان خواسته اند با استفاده از همه 
امکانات در اختیار، ضمن برخورد با عوامل و 
طراحان دو انفجار تروریستی در نماز جمعه 
شیعیان در قندوز و قندهار از تکرار این گونه 
حوادث تلخ جلوگیری کنند. با وجود آن که در 
هفته های اخیر دولت طالبان از شروع عملیات 
ضد عوامل گروه تروریستی داعش در افغانستان 
خبر داده بود اما تداوم اقدامات جنایتکارانه 
این گروه حاکی از آن است که طالبان تاکنون 
توفیقی درمهار داعش و خنثی سازی عملیات 

این گروه نداشته  است.
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تحصن کشاورزان اصفهانی

جمعی از کشاورزان اصفهانی با تجمع در دفتر یکی از 
نمایندگان مجلس یازدهم که گفته بود باید دعا کنیم 
و نماز بخوانیم تا باران  بیاید و مشکل بی آبی پایان 
یابد، گفتند ما تا آمدن باران به تحصن مان در این 
دفتر ادامه می دهیم. تجمع کنندگان، با انتقاد از این 
نماینده مجلس )حجت االسالم حسین میرزایی نماینده 
اصفهان( که در دفترش حضور نداشت، گفتند ما 
صبر می کنیم آقای نماینده بیاید تا با وی نماز باران 
بخوانیم. کاربری نوشت: »بعضی از مسئوالن فقط  
توفیقات کشور رو نتیجه عملکرد خودشون می دونن 
و مشکالت کشور رو نه!« کاربری هم نوشت: »کاش 
الاقل نماینده به احترام مردمی که وکیل اوناست، 

راهکارهای رفع خشکسالی رو بهشون بگه.«
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مهاجرت با بیت کوین!

این روزها برخی موسسه های مهاجرتی ادعا می کنند با 
پرداخت بیت کوین اقامت دایم به مهاجران می دهند؛ 
این خبری بود که روز گذشته در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد. تجارت نیوز در این گزارش 
مدعی شده است که مشکالت تحریم  و هزینه زیاد 
انتقال پول به خارج از کشور باعث شده بسیاری 
از مهاجران برای انتقال پول و پرداخت هزینه های 
دهند.  ترجیح  ارز  به  را  دیجیتال  ،ارز  مهاجرت 
موسسه های مهاجرتی ادعا می کنند بیت کوین در 
خارج از کشور محدودیت زیادی ندارد و استفاده از 
این نوع پول به سادگی استفاده از عابر بانک است. 
در بخشی از این گزارش ادعا شده است که با 3 بیت 
کوین می شود اقامت دایم در بسیاری از کشورها را 
گرفت. کاربری نوشت: »شکل جدید خروج ارز از 
کشور هم مشخص شد بعد برخی مسئوالن به فکر 

خروج ارز بابت خودروی وارداتی هستن!«
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راز جوانی با پیوند مدفوع

از بین تمام انواع عمل های پیوند که اکنون انجام 
می شود، پیوند مدفوع عجیب ترین پیوندی است که 
انجام می شود. این پیوند به عنوان یکی از مهم ترین 
اقدامات درمانی برای مشکل مقاومت دارویی که 
شاخه های مختلف پزشکی را تحت تأثیر قرار داده، 
مطرح است. پیوند مدفوع نوعی از درمــان به نام 
باکتری درمانی است که طی آن از باکتری های بی ضرر 
برای حذف باکتری های بیماری زا در بدن استفاده 
می شود. پیوند مدفوع یعنی قرار دادن مدفوع صاف 
و رقیق شده فردی با روده سالم در روده بزرگ یک 
بیمار! اما محققان به تازگی در شرایط آزمایشگاهی با 
جای گذاری مدفوع موش جوان در روده موش پیرتر 
روند پیر شدن موش را برعکس کردند. چنین اتفاقی 
مثل این است که دکمه به عقب بازگشتن در فرایند 
افزایش سن جانداری را فشار دهیم. این اتفاق با 
شوخی کاربران همراه بود. کاربری به طنز نوشت: 
»دیگه باید به فحش ها دقت کرد و عامل جوانی رو 

نثار هم نکنیم.«
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ُسر خوردن قزل آال از سفره مردم

روند صعودی قیمت ماهی قزل آال همچنان ادامه دارد و 
طبق مشاهدات میدانی اکنون قیمت هر کیلو از این نوع 
ماهی به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است که باعث 
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی شد. به گزارش 
تسنیم قیمت ماهی قزل آال در طول سه سال بیش از 
۵۰۰ درصد افزایش داشته است. کاربری نوشت: »یه 
زمانی می گفتن اگه نمی تونید گوشت قرمز بخورید 
برید مرغ و ماهی بخورید ولی االن با این قیمت ها مرغ و 
ماهی هم نمی شه خرید و خورد.« کاربر دیگری نوشت: 
»به نظرم حاال که مشکل واکسیناسیون توی کشور حل 
شده بهتره دولت همه هم و غمش رو بذاره برای اصالح 
سفره مردم.« کاربر دیگری نوشت: »داریم به روزی 
می رسیم که حقوق مون کفاف نفس کشیدن رو هم نده 
چون با این هزینه های باالی مسکن و قبض آب و برق 

و گاز دیگه چیزی برای خوردن و پوشیدن نمی مونه!«
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بعد از ورود به بورس!

تصویری از پیرمرد دست فروشی که یک ترازو برای 
وزن کردن مردم در پیاده رو گذاشته ،در حالی پر 
بازدید شد که در دستانش یک روزنامه است و صفحه 
مربوط به بورس را می خواند. این اتفاق واکنش های 
زیادی را به همراه داشت. بسیاری از کاربران با تحسین 
این پیرمرد دست فروش که مطالعه را رها نکرده، 
از این پیرمرد ناشناس تقدیر کردند. البته برخی از 
کاربران هم از آن جایی که صفحه بورس روزنامه در 
حال خوانده شدن است موضوع را به بورس ربط دادند 
و برای آن مطلب نوشتند. به طور مثال کاربری نوشت: 
»این وضعیت ما مردمه که به گفته مسئوالن همه دار 
و ندارمون رو گذاشتیم توی بورس و یهو سرمایه مون 
نابود شد.« کاربری نوشت: »کاش عکس قبل از ورود 
به بورس این بنده خدا رو هم میذاشتید که بالی بورس 

کامل مشخص بشه.« 
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نان شب به قیمت اجاره موتور!

پیک موتوری، یکی از دم دستی ترین راه هــای امرار 
معاش در تهران و خیلی از شهرهای بزرگ دنیاست، 
شغلی موقتی که البته آدم های پرسابقه ای در همین 
شغل هستند که بدانند قبال پیک موتوری، درآمد بدی 
نداشت و حاال خرج خودش را هم به زور در می آورد. 
همشهری آنالین برای بررسی مشکالت این قشر جامعه 
گزارشی تهیه کرده که ویدئوی آن بازتاب زیادی پیدا 
کرد. در این ویدئو روایتی از زندگی پیک  های موتوری  
باربر در بازار تهران را می بینید که بسیار شوکه کننده 
است. پدیده جدیدی در این شغل دیده می شود که 
نشان می دهد برخی برای سیر کردن شکم زن و بچه 
شان صبح اقدام به اجاره موتور می کنند تا شب دست 
خالی به خانه نروند. پیش از این در گزارشی نوشته 
بودیم که هزینه اجاره روزانه موتور با توجه به مدل و 

تمیزی آن 1۰۰ هزار تومان است. 

جادوگر رسمی یا جاذبه گردشگری نیوزیلند	 

شاید باورش سخت باشد اما در شهر کرایست چرچ  کشور 
نیوزیلند ساالنه به یک جادوگر 16 هــزار دالر پرداخت 
می کنند تا »کارهای جادوگری و سایر خدمات مشابه 
جادوگران را به عنوان بخشی از کارهای تبلیغاتی برای شهر 

کرایست چرچ انجام دهد.«
 ایان برکنبری چنل که با اسم ساده »جادوگر« خوانده 
می شود، از زمانی که در دهه 1۹۷۰ وارد شهر»ساوت 
آیلند« شد، دهه هاست که به عنوان جادوگر شناخته می 
شود اما از سال 1۹۹8 به او لقب جادوگر رسمی دادند. او 
در حالی که ردای بلندی پوشیده و یک کاله جادوگری بر 
سر دارد، با ریشی بلند بر چهره و عصایی در  دست، بیشتر 
اوقات خود را در میدان اصلی این شهر و در مقابل کلیسا 
می گذراند. اما شباهت او به شخصیت »گاندالف« در فیلم 
»ارباب حلقه  ها« که در نیوزیلند فیلم برداری شد اتفاقی 
است و آقای چنل تأکید می کند که نقش وی خیلی بیشتر 
از تنها سرگرم کردن گردشگران است. اگرچه او نامش 
را به صــورت قانونی تغییر نــداده اســت، اما هم گذرنامه 
بریتانیایی و هم گواهی نامه نیوزیلندی که آقــای چنل 
دریافت کرده است، به نام جادوگر صادر شده اند. حتی در 
تارنمای وی تصویری از یک نامه است که به گفته خودش 
در سال 1۹۹۰ از نخست وزیر نیوزیلند دریافت کرده است 
و از او می خواهد تا »جادوگر نیوزیلند، جنوبگان و سواحل 
نواحی مربوط شود.« در این نامه آمده است: »بدون شک 
پیامدهایی در زمینه طلسم، دعا، نفرین و سایر موضوعات 
ماورای طبیعی خواهد بود که فراتر از صالحیت نخست 

وزیران صرف است.«
 وی در ســال ۲۰۰۹ بــرای کسب جایگاهش در زندگی 
مدنی کرایست چرچ، مدال خدمات ملکه را به عنوان پاداش 

دریافت کرد.
 آقای چنل که حاال 8۷ ساله است، در حال پایان دادن به 
حرفه اش به عنوان جادوگر شهر است، اما در طول شش 
سال گذشته شاگردی را به نام»آری فریمن« تربیت کرده 
است و آقای فریمن امیدوار است روزی مالک این ردا شود.

نکته جالب این جاست که حاال آقای جادوگر به عنوان جاذبه 
گردشگری این شهر شناخته و گفته می شود هزاران نفر در 
طول سال برای دیدن جادوگر شهر کرایست چرچ به این 

شهر در نیوزیلند سفر می کنند.

ورد جادوگران روس برای پوتین!	 

یکی دیگر از کشورهایی که در آن می توان رد پای جادوگران 
را دید، روسیه است. بیشتر این جادوگران در ناحیه »یاکوتیا« 
در سیبری زندگی می کنند و به اسم »َشَمن« یا روح درمانگرها 
شناخته می شوند. البته در زمان اتحاد جماهیر شوروی از کار 
این جادوگرها جلوگیری می شد اما بعد از فروپاشی شوروی، 
شمن ها بار دیگر اهمیت پیدا کرده و به عنوان رابطی میان طبیعت 
و ارواح آسمانی و ارواح پیرامون در میان مردم آمده اند. چند 
سالی  هم می شودکه یک گروه از جادوگران معروف روسیه به نام 
»محفل قدرت« برای باالبردن قدرت پوتین تشکیل شده است. 
دیلی میل در خصوص فعالیت این جادوگران نوشته: »آلیونا 
پولین رئیس این جادوگران هدف از گردهمایی این افراد را باال 
بردن قدرت روسیه، افزایش کیفیت زندگی و دفاع از رهبر روسیه 
اعالم کرده و گفته است که بدخواهان روسیه را نفرین می کنند.« 
تصاویر و ویدئوهایی که از این گروه جادوگر منتشر شده، آن ها را با 
روپوش های سیاه و خواندن آوازی با صدای بلند نشان می دهد.

اندونزی بهشت جادوگران	 
در اندونزی جادوگری ممنوع نیست و بسیاری از مردم برای حل 
مشکالت درمانی و حتی پیدا کردن اموال گم شده یا به سرقت 
رفته شان به سراغ جادوگرها و رمال ها می روند. به گزارش 
شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی در اندونزی حتی جادوگران 
برای خدمات خود در مطبوعات و دیگر رسانه ها علنی تبلیغ 
می کنند. در گزارش این شبکه تلویزیونی حتی اعالم شده که 
برخی از مقامات سیاسی این کشور هم برای کشتن و صدمه 
زدن به رقبای شان به سراغ جادوگرها می روند. به همین دلیل 
جادوگری در این کشور حسابی رونق دارد و برخی از جادوگران 
با درآمد کالنی که از جادوگری به دست آورده اند ، خانه هایی مثل 
قصر برای خود ساخته اند. مشتریان معموال برای هر بار مراجعه به 
جادوگر در اندونزی دست کم 35 دالر پرداخت می کنند. البته به 
گزارش تیتر آنالین برخی از افراد مهم و شخصیت های سیاسی 

برای استفاده از این خدمات هزاران دالر پرداخت می کنند.

واحد جرایم جادوگری در عربستان سعودی	 
یکی دیگر از کشورهایی که هنوز در آن جادوگری صورت 
می گیرد عربستان است. جالب این جاست که پلیس آن 
واحــدی کامل را به برخورد با جرایمی که مربوط به جادو 
هستند، اختصاص داده است. براساس مقاله اعتقاد به جادو 
در کشورهای مختلف باید بدانید که در سال حدود ۲۰۰ 
جادوگر در عربستان به دلیل اقداماتی که 
انجام می دهند، توسط پلیس بازداشت می 
شوند. در عربستان سعودی بــرای مبارزه 
با جادوگری، بیش از ۹ دفتر در شهرهای 
مختلف وجود دارد که همگی توسط پلیس 

ایجاد شده اند.

جادوگران در حداقل 41 کشور	   
هرچند بسیاری از کشورها جــادوگــری را 
ــزارش دویچه وله  ممنوع کــرده انــد امــا به گ
حداقل در 41 کشور جهان جادوگرها بدون 
هیچ ممانعتی در حال کار هستند و مردم به 
آن ها مراجعه می کنند. در این فهرست به جز 
آن چه خواندید کشورهایی مثل هند، آفریقای 
جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، شیلی، 
رومانی، فیلیپین، مکزیک، هائیتی و ... به 

چشم می خورد.

 پرداخت ساالنه 16 هزار دالر حقوق به یک جادوگر از طرف شورای شهر نیوزیلند خبرساز شد

 دلیل این پرداخت حقوق چیست؟

جادوگران حقوق بگیر!

رعیت نواز- از دوران قدیم جادوگری و خرافه پرستی بین مردم رواج داشته و کتاب ها و فیلم های زیادی هم بر اساس 
رفتار جادوگران نوشته و ساخته شده است. یکی از این فیلم ها که شهرت جهانی هم دارد »هری پاتر« است. البته شاید 
باورش برای شما هم سخت باشد که در دنیای واقعی امروز هنوز در برخی کشورها و شهرها جادوگری به شدت رواج دارد 
و حتی برخی از آن ها جادوگرهای رسمی دارند که از دولت حقوق هم می گیرند. یکی از آن ها نیوزیلند است که بیش از 20 
سال ساالنه مبلغ 16 هزار دالر به یک مرد بریتانیایی پرداخت کرده تا جادوگر رسمی )wizard( شهر کرایست چرچ در 
این کشور باشد. اگر برای شما هم دنیای جادوگری جذاب است، امروز با ما همراه شوید تا از وضعیت جادو و جادوگری 
در کشورهای مختلف آگاه شوید و بدانید که جادوگری به کدام کشورها راه یافته است. قطعا کسب اطالعاتی درباره 

اعتقاد به جادو در کشورهای مختلف برایتان جالب خواهد بود.

این خانه سیاه 
است!

ماجرای فیلم  تلخ در یک خانه سالمندان چه بود؟

در روزهای گذشته ویدئوی تلخ و ناراحت کننده ای در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در آن سه نفر 
از پرسنل یکی از خانه های سالمندان در بروجرد در حال 
کتک زدن یک سالمند هستند. مشاهده این تصاویر 
تلخ و ناراحت کننده با واکنش های گسترده ای در فضای 
مجازی همراه و خیلی زود اعالم شد که این ویدئو متعلق 
به سال گذشته است و با خاطیان آن برخورد شده است. 
البته بد نیست بدانید که به گفته رئیس دبیرخانه شورای 
ملی سالمندان كشور طی آخرین آمار، در کشور حدود 1۵ 
هزار سالمند در بیش از 2۵0 مركز شبانه روزی سالمندان 

در سراسر كشور نگهداری می شوند .

ماجرای خانه سالمندان بروجرد چه بود؟	 
کرم یــاری، مدیرکل بهزیستی لرستان در واکنش به 
ویدئوی منتشر شده با بیان این که این فیلم مربوط به 
تابستان سال گذشته است، به مهر گفت: »این رویداد 
مربوط به تابستان سال 1۳۹۹ در شهرستان بروجرد و 
مرکز غیر دولتی سالمندان امام علی )ع( بوده است.« 
او ساخت ایــن فیلم را به دلیل اختالف میان موسس 
از شهروندان بروجردی  و  بــروجــرد  خانه سالمندان 
اعالم کرد و گفت: »پس از این اتفاق و با خبر شدن از 
ماجرای سالمندآزاری، مرکز مداخله در بحران و اورژانس 
بهزیستی  بروجرد،  شهرستان  بهزیستی  اجتماعی 
امنیت،  و  اطــالعــات  پلیس  رئیس  همچنین  و  استان 
رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار دادند.« 
در نتیجه پــرونــده ای در دادگـــاه کیفری شهرستان 
بروجرد تشکیل شد و در همان زمان سه  نیروی این مرکز 
نگهداری اخراج شدند و نگهبان مرکز که در کتک کاری 
همکاری داشــت، ۳4 روز بازداشت و با توجه به حکم 
دادگاه مبنی بر ضرب و جرح عمدی بدون آثار به ۳0 ضربه 
شالق محکوم شد. یاری درباره ضارب اصلی هم گفت: 
»متاسفانه ضارب اصلی چوب به دست با لباس مشکی در 
فیلم، یکی از سالمندان مقیم مرکز نگهداری سالمندان 

بروجرد است.«
صادر  حکم  خصوص  در  لرستان  بهزیستی  مدیرکل 
شده برای مرکز نگهداری هم گفته: »به رغم این که این 
مرکز نگهداری در دادگــاه تبرئه شد، ولی تذکر داده 
شد که در صورت تکرار، مرکز نگهداری منحل می شود، 
خوشبختانه تاکنون با توجه به نظارت های مستمر این 

مرکز تاکنون تخلفی نداشته است.«

واکنش کاربران	 
کاربران زیادی که از دیدن این ویدئوی دلخراش آزرده 
شده بودند هم به آن واکنش نشان دادند و از مسئوالن 
نگهداری  محل  بــر  هــا  نــظــارت  خواستند  بهزیستی 
سالمندان را دو چندان کنند تا دیگر شاهد برخوردهای 
زشت و گاه قهری با عزیزانی نباشیم که عمرشان را برای 
این کشور گذرانده اند. در ادامه برخی از این واکنش ها را 

با هم مرور می کنیم:
  آخه چرا بچه ها باید پدر و مادرشونو رها کنن جایی که 
این برخورد باهاشون میشه ،دستم بشکنه اگه یه روز 

بخوام  همچین کاری کنم با پدر و مادرم.
 حاال بعضیا مجبورن به هر دلیلی برن خانه سالمندان 
ولی باید اون جا محیط امنی باشه براشون نه این که با 

آسیب روحی و جسمی دیگه ای هم مواجه بشن.
  حاال با همین یک ویدئو نمی شه همه مراکز نگهداری 
سالمندان رو شکنجه گاه دونست ولی بهتره مسئوالن 
بهزیستی نظارت ها رو بیشتر و با مراکز نگهداری خاطی 

به شدت برخورد کنن.
  من متاسفانه پدر و مادرم رو از دست دادم ولی با دیدن 
این ویدئو نمی تونم جلوی اشکام رو بگیرم و موندم چطور 
یه عده می تونن با پدر و مادرشون این جوری رفتار کنن.



هادی/ پس از تغییر مدیریت باشگاه استقالل، 
شاهد مرحله جدیدی از نقل و انتقاالت در 
این باشگاه بودیم و ســردار مصطفی آجورلو 
مدیرعامل جدید باشگاه بر اســاس خواسته 
فرهاد مجیدی جذب چند بازیکن جدید را 
در دستور کار قرار داد و در دو هفته اخیر دو 
بازیکن ایرانی و خارجی آبی پوش شدند. پس 
از جذب روزبــه چشمی مدافع فصل گذشته 
ام الــصــالل قطر کــه سابقه چند ســال بــازی 
در استقالل را داشــت، فرهاد مجیدی برای 
استحکام بیشتر خط دفاعی اش جذب یک 
مدافع راســت خارجی را خواستار و از بین 
گزینه ها، کوین یامگا تایید شد. این بازیکن 
اواخر هفته گذشته برای انجام تست پزشکی و 
مذاکرات نهایی وارد تهران و دو روز پیش، پس 
از دریافت تاییدیه پزشکی در باشگاه حاضر 
شد و قرارداد رسمی با استقالل را امضا کرد. 
گفته می شود قرارداد این بازیکن با استقالل 
برای دو سال کمتر از 500 هزار دالر است 
چــرا که باشگاه پیش از ایــن بــرای بازیکنان 
سقف قرارداد 250 هزار دالری تعیین کرده 
بود و مدیریت باشگاه هم با در نظر گرفتن این 
ــرارداد بازیکن خارجی را تنظیم  موضوع، ق
کرده است. اگر این مبلغ درست باشد با توجه 
به قیمت 27 هزار تومانی دالر در بازار آزاد، 
قرارداد یامگا ساالنه حدود هفت میلیارد تومان 
است که به نظر معقول می رسد اما کیفیت این 
بازیکن مورد تردید است چرا که پیش از حضور 
در تیم دانمارکی چندان به بازی گرفته نمی 
شد و نیمکت نشین یا سکونشین بوده است.  
یامگا بازیکن 25 ساله کامرونی-فرانسوی که 
سابقه حضور در لیگ های دانمارک، پرتغال، 
فرانسه و ایتالیا را در کارنامه دارد، قرارداد 
ــت خط  دو ساله امضا کــرد تا در جناح راس
دفاعی آبی ها جایگزین سید احمد موسوی 
ــت فــرهــاد مجیدی از  ــواس ــود کــه بــه درخ ش

فهرست خارج شده بود. این بازیکن 25 ساله 
کامرونی-فرانسوی که در پست های وینگر 
راست و  چپ، دفاع راست و مهاجم، سابقه 
بازی دارد کارنامه چندان درخشانی ندارد و 
به گمان بسیاری، یک بازیکن معمولی است 
و برای همین امید چندانی به موفقیت این 
بازیکن خارجی ندارند. حتی برخی هواداران 
استقالل در فضای مجازی به این خرید خرده 
گرفته و این سوال را مطرح کرده اند که آیا 

یا  میلیچ  هروویه  چــون  بازیکنی  نبود  بهتر 
احمد موسوی حفظ می شد تا حداقل اسکلت 
اصلی تیم بیش از این دچار تغییر نشود؟ نتایج 
استقالل در دو بازی اخیر تدارکاتی اش با 
پیکان و تیم ملی دانشجویان که با یک تساوی 
و باخت همراه بود باعث نگرانی هــواداران 
شده است و به انتقاد از عملکرد خط دفاعی و 
کادرفنی پرداخته اند. حاال مجیدی امیدوار 
است با جذب چشمی و یامگا سر و سامانی 

به خط دفاعی بدهد و حداقل لیگ را بدون 
دریافت گل آغاز کند. البته سرمربی استقالل 
خواستار جذب یک مهاجم و هافبک طراح هم 
شده و مذاکره با گزینه های مدنظر در جریان 
است اما آبی ها برای جذب بازیکن جدید یک 
چالش بزرگ هم دارند و آن پر بودن لیست 
بزرگ ساالن است که مجیدی باید نام یک نفر 
را حذف کند و گفته می شود احتمال حذف 

بابک مرادی زیاد است.

5ورزشی

آفسایدگفت وگوی روز 

سوژه

پرداخت پیش قسط اول؛ چالش 
استقالل

باشگاه استقالل برای پرداخت پیش قسط اول 
قرارداد اعضای تیم فوتبالش دچار چالش شده 
است. در حالی که تیم فوتبال استقالل باید سه 
روز دیگر به صورت رسمی وارد مسابقات لیگ 
برتر شود اما هنوز اعضای این تیم بــرای فصل 
جدید دریافتی نداشته اند. برخی از بازیکنان 
برای تهیه منزل دچار مشکل شده اند و بعضی نیز 
که از تیم های شهرستانی به استقالل پیوسته اند، 
در هتل زندگی می کنند. مدیران این باشگاه 
به اعضای تیم وعــده داده انــد قبل از بــازی روز 
با  فوتبال  برتر  لیگ  اول  هفته  در  چهارشنبه 
هوادار، بخشی از مبلغ قراردادها پرداخت شود.

جلسه آجورلو با مدیران عامل
مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه استقالل 
دیروز در جلسه ای با حضور مدیران عامل سابق 
ــرد.در ایــن نشست  باشگاه استقالل شرکت ک
صمیمانه که به میزبانی علی فتح ا... زاده و با هدف 
هم فکری و تعامل برای موفقیت باشگاه استقالل 
برگزار شد، عنایت آتشی، کاظم اولیایی، سید رضا 
افتخاری، امیرحسین فتحی، احمد سعادتمند و 

احمد مددی نیز حضور داشتند.

یک شنبه 25  مهر ۱۴۰۰
۱۰ ربیع االول  ۱۴۴۳.شماره 2۰۷۷۷

فوتبال ایران بدون تغییر در رده 
22 جهان  

با پایان دیدار های ملی فوتبال جهان، رده بندی 
تیم های ملی در ماه اکتبر نیز مشخص شد و بر 
این اســاس، تیم ملی فوتبال ایــران بدون تغییر 
نسبت به ماه قبل در رده 22 جهان و اول آسیا 
باقی ماند. شاگردان دراگان اسکوچیچ با پیروزی 
برابر امارات و تساوی برابر کره جنوبی توانستند 
در مجموع ۴ امتیاز به دست آورند و جایگاه خود 
را حفظ کنند. در بین تیم های آسیایی، ژاپن با دو 
پله سقوط به رده 2۸ رسید. استرالیا نیز با دو پله 
سقوط در رده ۳۴ قرار گرفت و کره جنوبی با یک 
پله سقوط در رده ۳5 جهان ایستاد تا چهار تیم 
برتر آسیا در رده بندی فیفا به این شکل مشخص 

شده باشند.

 رضاوند: پیراهن شماره ۷ 
برای من خوش یمن است

چند روز پیش شماره پیراهن بازیکنان استقالل 
برای فصل جدید مشخص شد و شماره 7 این تیم 
که نزد هواداران اهمیت باالیی دارد و سال ها فرهاد 
مجیدی آن را پوشیده است، به آرش رضاوند رسید. 
هافبک میانی استقالل که عملکرد سینوسی اش 
باعث واکنش هواداران استقالل در فصل گذشته 
شده بود با انتخاب پیراهن شماره 7 که فصل گذشته 
شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی و سابق آبی ها آن را می 
پوشید، حسابی خبرساز و با واکنش های مختلفی 
مواجه شد. هافبک تیم فوتبال استقالل روز گذشته 
درباره انتخاب پیراهن شماره 7 توضیحاتی داد و 
گفت: در سایپا شماره7 را می پوشیدم که شماره 
خوش یمنی برای من بود. با اجازه از بزرگانی چون 
مجید نامجومطلق، فرهاد مجیدی، محمد نوازی و 
... که در گذشته این پیراهن را می پوشیدند، امسال 
من آن را بر تن خواهم کرد و امیدوارم فصل خوبی 
داشته باشم. آرش رضاوند درباره شرایط تیم فوتبال 
استقالل برای شروع مسابقات لیگ برتر گفت: خدا 
را شکر تیم ما سر و سامان نسبی گرفته است. به نظر 
می رسد مشکل زمین تمرین هم حل شده باشد و 
بتوانیم از چند روز دیگر در یک مجموعه ثابت تمرین 
کنیم. هافبک آبی ها دربــاره شکست یک بر صفر 
استقالل مقابل تیم ملی دانشجویان در دیداری 
تدارکاتی تصریح کرد: مقابل این تیم با دو ترکیب 
متفاوت بازی کردیم. بازی های تدارکاتی برای این 
است که بازیکنان محک بخورند و نقاط ضعف ها 
مشخص شود بنابراین شرایط بازی های تدارکاتی با 
دیدارهای رسمی متفاوت است. در هفته اول لیگ با 
هوادار بازی داریم که هم ما و هم آن ها شناخت کافی 
از یکدیگر نداریم. اولین بازی لیگ سخت است و 

امیدوارم بتوانیم گام اول را محکم برداریم.

تعریف و تمجید یامگا از استقالل
بــازیــکــن خــارجــی تیم فــوتــبــال اســتــقــالل از 
پیوستنش به استقالل و حضور در ایران ابراز 
خوشحالی کرد. به نقل از باشگاه استقالل، 
کوین یامگا پس از امضای قــرارداد با باشگاه 
استقالل گفت: اولــیــن چیزی کــه بــه ذهن 

من می  رسد، فوق العاده بــودن این قــرارداد 
اســت. می دانم این جا باشگاه بزرگی است 
و هم تیمی هایم چیزهای خوبی از استقالل 
گفتند. خوشحالم این جا حضور دارم و باعث 
افتخار اســت. نمی توانم صبر کنم  تا اولین 

بــازی  ام را برای استقالل انجام دهم. مدافع 
ــاره شناختش از استقالل  جدید آبی ها درب
تصریح کرد: می دانم این جا باشگاه بزرگی 
است، بزرگ ترین باشگاه در ایران و شاید در 
آسیا و خوشحالم به استقالل آمــدم. بازیکن 

تیم فوتبال استقالل در خصوص هدفش از 
حضور در استقالل گفت: هدف من بردن است 
و می دانم برای چه کاری به این جا آمــده ام. 
می خواهیم همه بازی ها را ببریم و امیدوارم 

قهرمان لیگ برتر شویم.

خداحافظی گوچی جدی شد
رضا قوچان نژاد به احتمال فراوان دیگر فوتبال بازی نمی کند. مهاجم سابق 
تیم ملی که گل های تاریخی برای ایران به ثمر رسانده، تصمیم خود را برای 
خداحافظی تا حدودی قطعی کرده است. او به تمام پیشنهادهای داخلی پاسخ 
منفی داده و قید چند میلیارد پول را زده است. ظاهرا گوچی تصمیم گرفته تا 
بیشتر زمانش را در کنار خانواده خود سپری کند.  او پس از پایان کار ایران در جام 
جهانی 201۸، از بازی های ملی کناره گیری کرد. دلیل خداحافظی گوچی 
از تیم ملی بازی نکردن و نیمکت نشینی در سه دیدار تیم ملی بود در حالی که 
قوچان نژاد در جام جهانی 201۴ برای تیم ملی بازی و گلزنی کرده بود. گوچی 
به دلیل همین مسئله از کی روش سرمربی وقت تیم ملی انتقاد کرد و تصمیم به 

خداحافظی از دیدارهای ملی گرفت.

پیشنهاد مورینیو به طارمی
مهاجم تیم ملی با پیشنهاد تازه ای روبه رو شده 
ــروع نقل و انتقاالت  ــان زیـــادی تــا ش ــت. زم اس
زمستانی باقی نمانده است. درخشش مهدی 
طارمی باعث شده تا از همین حاال با پیشنهادهای 
تازه ای روبه رو شود. مدیر برنامه های مهدی 
می گوید همین حاال پیشنهادهایی برای جذب 
طارمی مطرح شده  و تازه ترین پیشنهاد هم از 
سوی رم و مورینیو بوده است. این مربی قبال هم 
روی سردار آزمون نظر داشت ولی حاال تمایل 

دارد مهدی را جذب کند.

اختالف سولسشیر و رونالدو جدی تر شد
همچنان جنجال تصمیم سولسشیر در بازی دو هفته پیش منچستریونایتد 
مقابل اورتون ادامه دارد. جایی که سرمربی منچستر تصمیم گرفت از ابتدا 
به فوق ستاره خود بازی ندهد. آن مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید 
تا انتقادات از سولسشیر به اوج برسد. از فرگوسن آغاز شد )این جا بخوانید( و 
حاال سان انگلیس نوشت که واکنش خود رونالدو را هم به همراه داشته است.  
این رسانه انگلیسی مدعی شد که طبق منابع خود، متوجه شده به شدت رونالدو 
از تصمیم سولسشیر عصبانی شده و به  این مربی گفته که باید در هر بازی در 
ترکیب اصلی قرار گیرد. سان انگلیس نوشت که رونالدو به شدت از نیمکت 
نشینی ناامید و ناراحت شده و به سولسشیر گفته که می خواهد در هر بازی لیگ 

در ترکیب باشد. او گفته که به این جا آمده تا قهرمان رقابت های مختلف شود.

گروه ورزش/ تست کرونای دو بازیکن تاتنهام بعد از 
بازگشت از بازی های ملی مثبت اعالم شده که یکی از 
این بازیکنان سون هیونگ مین است؛ بازیکنی که سه 
شنبه گذشته با تیم ملی کره جنوبی مقابل ایران قرار 
گرفت. دیگر بازیکن نیز برایان گیل بازیکن اسپانیایی 
این تیم است. حاال باید سون و گیل به مدت 10 روز 
راهی قرنطینه شوند و بدین ترتیب عالوه بر دیدار یک 
شنبه برابر نیوکاسل، مسابقه مقابل ویتس آرنهم در لیگ 
کنفرانس و جدال با وستهام از هفته نهم لیگ جزیره را از 
دست می دهند. نکته نگران کننده این است که سون 
هیونگ مین در دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی، 
90 دقیقه مقابل ایران بازی کرد. بازیکن 29 ساله در 
دیدار با ایران با علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی 
کشورمان برخورد صمیمی داشت و این دو پس از بازی 
یکدیگر را در آغوش گرفتند که اکنون بازیکن ایرانی 

فاینورد در معرض ابتال به این ویروس قرار دارد. دیدار 
ایران و کره جنوبی روز سه شنبه برگزار شد و با توجه 
به این که زمان کمی از این دیدار گذشته، جهانبخش 
را مجاب می کند تا به دنبال خبر ابتالی سون، تست 
کرونای فــوری را بــرای سنجش سالمتش در دستور 
کار قرار دهد. این مسئله ممکن است سالمتی سایر 
بازیکنان تیم ملی ایران را نیز تهدید کند چرا که این 
ستاره کره ای به طور کامل در ترکیب تیم ملی کشورش 
به میدان رفت. در طول 90 دقیقه سون با توجه به شعاع 
حرکتی وسیعش، تقریبا با همه بازیکنان ایران برخورد 
داشــت و به همین دلیل نیز بازیکنان تیم ملی برای 
اطمینان از سالمتی خود مجدد تست کرونا خواهند 
داد البته گویا لژیونرها بعد از بازگشت از بازی های ملی 
تست کرونا داده اند و حاال بازیکنان لیگ برتری نیز باید 

برای اطمینان همین کار را انجام دهند.

ویژه

 گرایی طالی جهان را 
به شهید گمنام هدیه کرد

گروه ورزش/ محمدرضا گرایی فرنگی کار طالیی 
ایران در المپیک توکیو در فاصله 60 روز، بار دیگر 
در مسابقات جهانی روی سکوی قهرمانی ایستاد تا 
به اولین کشتی گیر تاریخ ایران بدل شود که موفق 
شده هم در مسابقات جهانی و هم در المپیک 
طالیی شود. ملی پوش کشتی وزن 67 کیلوگرم 
به دلیل نذری که داشت، دیروز طالی جهانی خود 
را به شهید گمنام که مقبره او در خانه کشتی است، 
تقدیم کرد. گرایی درباره علت اهدای مدال خود 
به شهید گمنام می گوید :»در دو سالی که برای 
المپیک و مسابقات جهانی آماده می شدیم، این 
شهید گمنام 19 ساله به خانه کشتی آمد. ما دو سال 
با او زندگی کردیم، شهیدی که جان خود را برای 
باالرفتن پرچم داد. من هم قول و قراری گذاشتم 
و تصمیم گرفتم اگر مدال طال در مسابقات جهانی 
بگیرم آن را به این شهید عزیز اهدا کنم. خدا را شکر 
می کنم که این اتفاق افتاد . معجزه این شهید در 
مبارزه با کشتی گیر گرجستانی بود، من در 12 
ثانیه پایانی عقب بودم، یاد این شهید عزیز افتادم و 
توانستم در 12 ثانیه پایانی ببرم و راهی فینال شوم. 

در فینال هم توانستم حریف را ببرم و طال بگیرم.«

اخبار 

اتفاقات عجیب در شهرخودرو

تیم فوتبال شهرخودرو در آستانه شروع لیگ برتر 
دچار نابسامانی شده و هر روز اتفاقات عجیبی از 
این باشگاه به گوش می رسد. چند روز قبل بدهی 
استفان کوزین مربی ایتالیایی سابق شهر خودرو 
دردســرســاز و باعث شد پنجره نقل و انتقاالت 
ایــن تیم بسته شــود و بازیکنان جدید نتوانند 
قراردادهای خود را ثبت کنند. دیروز هم رضا 
ناصحی و کریم ابراهیمی دو مربی مشهدی که 
هفته گذشته به عنوان دستیاران جدید محمدرضا 
مهاجری به کادر فنی  شهرخودرو اضافه شده 
بودند، از این تیم کنار گذاشته شدند. این  دو  
مربی پس از چند  جلسه حضور در تمرینات پدیده، 
به یک بــاره با دستور فرهاد حمیداوی مالک 
باشگاه از این تیم اخراج شدند. لیگ برتر از سه 
شنبه آغاز می شود اما این باشگاه هنوز نتوانسته 
مجوز کمیسیون ماده5 وزارت ورزش و جوانان را 
دریافت کند و به همین دلیل همچنان اسم پدیده 

روی این تیم باقی مانده است.

رقابت ساعی و پوالدگر برای 
ریاست تکواندو رسمی شد!

فدراسیون  ریــاســت  کاندیداهای  از  ــام  ن ثبت 
تکواندو دیروز درحالی به پایان رسید که برخی 
چهره های سرشناس تکواندو اقدام به ثبت نام 
در انتخابات کردند. سید محمد پوالدگر پس از 
21 سال ریاست فدراسیون تکواندو، بار دیگر 
برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد. هادی 
ساعی، پرافتخارترین ورزشکار المپیکی اما از 
سرشناس ترین چهره های تکواندوی ایران بود 

که دیروز برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد.

شروع لیگ بدون تماشاگر
فوتبال ایران از اسفند 9۸ تاکنون به دلیل شرایط کرونا در حالت 
بدون تماشاگر و با ورزشگاه های خالی به کار خود ادامه داده 
است اما حاال با شروع واکسیناسیون عمومی، همه به بازگشت 
تماشاگران به ورزشگاه امیدوار شده اند. در شرایطی که تعداد 
افراد واکسینه شده )دو دوز( به مرز 1۴ میلیون نفر رسیده، 
این پرسش در میان اهالی فوتبال نیز مطرح است که بازگشت 
به ورزشگاه ها سرانجام چه زمانی رقم خواهد خورد و آیا برای 
افتتاحیه، هــواداران در ورزشگاه حاضر خواهند شد یا خیر؟ 

سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ  به این 
سوال به این شکل پاسخ داد: »روزی که معاونت وزارت بهداشت 
مصاحبه کردند و گفتند ورزشگاه ها را باز خواهیم کرد، بیشتر از 
همه خوشحال شدیم. چون دو سال است تماشاگران نیستند و 
کنترل بازی بدون تماشاگر، خیلی برایمان سخت تر است. اولین 
کسی که از بازگشت تماشاگران خوشحال می شود، ما هستیم 
و از آن استقبال می کنیم و نیازمند بازگشت آن ها هستیم. اما 
بحث سازوکار اهمیت دارد و باید ببینیم دستورالعمل وزارت 

بهداشت چگونه خواهد بود و چه اشخاصی مجاز به حضور 
در ورزشگاه هستند و متناسب با آن باید سازوکار الزم برای 
سیستم تهیه بلیت و حضور این عزیزان در ورزشگاه در دستور 
کار قرار گیرد. ما بلیت الکترونیکی داریم و باید در مکانیسم 
بلیت اینترنتی، شناسایی این عزیزان دیده شود و ما حتما از 
آن استقبال خواهیم کرد اما چیزی که قطعی است آغاز لیگ 
بدون تماشاگران است. شاید بعد از گذشت چند هفته به صورت 

تدریجی شاهد بازگشت هواداران باشیم.

تست کرونای سون مثبت شد

جهانبخش در خطر ابتال به کرونا!

تردید درباره کیفیت خرید جدید استقالل

یامگا بازیکن 7 میلیاردی 
ُو چند پسته آبی ها!
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 مائده کاشیان  

شهرام مکری در جمع داوران 
بخش اصلی جشنواره شیکاگو 
حضور دارد. این جشنواره در 
شهر شیکاگو برگزار می شود و 
»قهرمان« اثر اصغر فرهادی و 
»جاده خاکی« ساخته پناه پناهی در بخش خارج 

از مسابقه آن اکران می شود.

ــی زاده در  ــ ــایـ ــ ــربـ ــ امـــیـــر کـ
به  »خوشنام«  کمدی  سریال 
کارگردانی علیرضا نجف زاده 
ایــفــای نقش می کند و در آن 
ــا هــومــن حــاجــی عبداللهی  ب
همبازی شده است. این سریال ویژه شبکه یک 
اکنون در مرحله تصویربرداری است و طراح 

فیلم نامه آن نیز محسن کیایی بوده است.

رسول صدرعاملی فیلم نامه ای 
را بر اساس رمان »زیبا صدایم 
ــن زاده  ــس ــاد ح ــره کـــن« اثـــر ف
تولید  مــعــاون  اســـت.  نوشته 
کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان در گفت وگو با صبا از آن به عنوان یکی 
از آثار در دست تولید نام برده است.

بــاربــد بــابــایــی مــجــری برنامه 
»زوجــیــنــو« بــه تــازگــی حضور 
بازیگری  عــرصــه  در  پررنگی 
ــت. او ایــن روزهــا  ــه اسـ ــت داش
مشغول بــازی در فیلم »نمور« 

به کارگردانی داوود بیدل اســت و در سریال 
تلویزیونی »خودخواسته« اثر علیرضا بذرافشان 

نیز بازی کرده است.

چهره ها و خبر ها

پژمان جمشیدی تا پایان سال با 
فیلم کمدی »دینامیت« ساخته 
ــرده  مــســعــود اطــیــابــی روی پ
اطیابی  دارد.  حضور  سینما 
در گفت وگو با مهر اعام کرده 
پس از پایان اکران، برای انتشار فیلم در نمایش 

خانگی تصمیم می گیرند.

میترا حجار به جمع بازیگران 
ــادر« ســاخــتــه  ــ ــی مـ ــ ــم »بـ ــل ــی ف
اضافه  فاطمی  سیدمرتضی 
شد و بــرای بــازی در ایــن فیلم 
ــت. پــس از  جلوی دوربــیــن رف

انصراف آناهیتا درگاهی از ایفای نقش در این 
فیلم، حجار جایگزین او شده است.

فیلم »پوست« اثر برادران ارک، اولین بار بی هیاهو 
در سی وهشتمین جشنواره فجر رونمایی شد 
و مخاطبان، اهالی رسانه و منتقدان را غافلگیر 
کرد. اکثر تماشاگران این فیلم متفق القول بودند 
که »پوست« متفاوت ترین فیلم جشنواره است. 
این فیلم از چهارشنبه هفته گذشته اکران خود را 
آغاز کرده و فعا در کمتر از یک هفته حدود 92 
میلیون تومان فروش داشته است. چرا »پوست« 
فیلم متفاوتی است و چگونه توانسته بدون حضور 

ستاره ها  مورد استقبال مخاطبان قرار بگیرد؟

اولین فیلم بلند برادران ارک	 
بهمن و بهرام ارک پیش از »پوست«، دو فیلم کوتاه 
»نجس« و »حیوان« را جلوی دوربین برده بودند. 
آن ها موفق شدند در سی وششمین جشنواره 
فجر، جایزه بهترین فیلم کوتاه را برای ساخت 
»حیوان« از آن خود کنند. جایزه بهترین فیلم، 
کارگردانی و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در 
سی وچهارمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران از 
دیگر افتخارات و جوایز فیلم کوتاه »حیوان« است. 
بنابراین آن ها پیش از »پوست« به عنوان امیدهای 
آینده سینمای ایران شناخته می شدند. برادران 
ارک با سابقه خوبی که در زمینه ساخت فیلم 
کوتاه داشتند، به سینما آمدند و در اولین فیلم 
سینمایی بلند خود سراغ ژانــری رفتند که در 

سینمای ایران کمیاب بود.

قصه ای عاشقانه بر اساس افسانه   قدیمی	 
فیلم »پوست« یک قصه عاشقانه ساده را با کمک 
باورها و افسانه قدیمی آذری روایت می کند و 
فیلم برداری آن در یکی از روستاهای استان 
آذربایجان شرقی انجام شده است. »پوست« 
به تناسب قصه ای که دارد، نشان می دهد 
که زندگی بعضی از مردم چطور با باورهای 
خرافی، جادو، جنبل و طلسم درآمیخته شده 
است. روایــت جذاب فیلم مخاطب را پای آن 
میخکوب می کند و گاهی تماشاگر نیز مانند 
»آراز« شخصیت اصلی قصه، مرز بین واقعیت 
و خیال را گم می کند. در نتیجه با فضای فیلم 
کاما ارتباط برقرار می کند. »پوست« به زبان 
ترکی ساخته شده و دیالوگ های آن زیرنویس 

فارسی شده است.

نسخه ای اصیل و ایرانی از ترس	 
»پوست« یک فیلم اصیل است و نسخه ای کاما 

ایرانی از ترس را نشان می دهد. ایرانی ها درباره 
»جن« به درست یا غلط، روایت هایی شنیده اند و 
بسیاری از آن وحشت دارند. »پوست« به خوبی 
از حضور اجنه در قصه استفاده می کند و ترس 
و اضطراب را در دل تماشاگر می اندازد. گریم 
موجوداتی که به عنوان »جن« در فیلم می بینیم 
نیز گریم بسیار خوب و خاقانه ای است که برای 
مخاطب تکراری نیست و واقعا ترسناک به نظر 
می رسد. نریشن های »عاشیق«، آوازهایی که 
می خواند و روایت او نیز به جذاب تر شدن روایت 
فیلم، کمک بسیار خوبی می کند. موسیقی متن 
»پوست« که بامداد افشار آن را ساخته است 
کاما با فضای مرموز و ترسناک فیلم متناسب 
اســت و مخاطب را تحت تاثیر ایــن فضا قرار 
می دهد. جذابیت بازی بــرادران ارک با نور و 
سایه نیز روی پرده عریض سینما دیده می شود و 
حیف است که فرصت دیدن »پوست« روی پرده 

سینما از دست برود.

حضور موفق »پوست« در جشنواره فجر	 
همان طور که اشاره کردیم فیلم »پوست« اولین بار 
سال 98 در جشنواره فجر رونمایی شد. تا پیش 
از اکران فیلم توقع نمی رفت این اثر چندان مورد 
استقبال قرار بگیرد، اما »پوست« در جشنواره 
به نمایش درآمــد، بازخوردهای مثبت و خوبی 
گرفت و از برندگان و نامزدهای جشنواره نیز 
سهم داشت. دو جایزه بهترین فیلم هنر و تجربه 
و بهترین موسیقی متن نصیب »پوست« شد و در 
پنج شاخه بهترین تدوین، طراحی لباس و صحنه، 
صدا و جلوه های ویژه میدانی نیز نامزد دریافت 
جایزه شد. به این ترتیب اولین ساخته برادران 
ارک حضور نسبتا موفقی در جشنواره فجر داشت.

جای خالی فیلم وحشت در سینمای ایران	 
نمی توان گفت فیلم »پوست« به معنای دقیق 
کلمه در ژانر وحشت ساخته شده، اما با توجه به 
قصه فیلم و فضای وهم انگیز آن، »پوست« جزو 
معدود فیلم های ترسناک سینمای ایران است. 
تا به حال فیلم هایی در ژانر وحشت ساخته شده، 
اما جز مــواردی انگشت شمار، اکثر این آثار در 
ایجاد ترس و دلهره برای مخاطب چندان موفق 
نبوده اند و حتی گاهی با الگو گرفتن ناشیانه از 
ِالمان های جهانی سینمای وحشت، تماشاگر 
را به خنده انداخته اند! اما فیلم بــرادران ارک 
این طور نیست و نمونه آن را کمتر در سینمای 
ایران دیده ایم، بنابراین تماشای »پوست« برای 
مخاطب تجربه نسبتا تازه ای به حساب می آید. 
آثاری امثال »پوست« و »زاالوا« می توانند خأل 

ساخت فیلم های ترسناک را پر کنند.

شکایت پلتفرم ها از صدا و سیما به رئیسی

روز گذشته انجمن صنفی شرکت های ویدئویی 
آناین شامل پلتفرم های وی اودی و آی پی تی وی 
خطاب به سیدابراهیم رئیسی در مقام رئیس 
شورای عالی فضای مجازی نامه ای نوشت و از 
شیوه برخورد صداوسیما با سریال های خانگی 
و برنامه های اینترنتی انتقاد کرد. این انجمن 
شامل همه بازیگران اصلی حوزه نمایش خانگی 
و محصوالت تصویری اینترنتی مانند فیلیمو، 

نماوا، فیلم نت، تلوبیون، آیو، تیوا و آی گپ است.
در این نامه با اشاره به اشتغال بیش از 10 هزار 
نفر در ماه در عرصه های محتوایی و فنی که رقم 
قابل توجهی محسوب می شود، از اختاف نظر 
میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و سازمان 
صداوسیما که منجر به ایجاد فضایی دوگانه 

برای مجوزها و نظارت بر محصوالت تصویری 
اینترنتی شده اســت، گایه شده و این دعوا، 
»بیشتر سیاسی و کمی هم فرهنگی« خوانده شده 
است. در بخشی از این نامه آمده: »محدودیت ها 
و رفتارهای اعمال شده یک سال اخیر توسط 
صداوسیما، چنان فضای کسب وکار و فعالیت 
پلتفرم ها را مخدوش و با تنش مواجه کرده است 
که در خــوش بینانه ترین حالت، دیگر امکان 
اعتماد به گفتار، اقوال و تصمیمات مجموعه های 
 VOD مربوط برای رونق و حمایت از پلتفرم های
را نمی توان باور کرد. این در حالی  است که نهاد 
تنظیم گر که اصالتا باید بی طرف باشد، به دنبال 
بسط اقتدار خود در این عرصه است و هم اکنون 
به عنوان رقیبی که از قضا خود را تنظیم گر هم 

می داند، اوضاع را بسیار پیچیده کرده است.«
در ماه های اخیر، بحث رقابت صداوسیما با 
نمایش خانگی در عین تنظیم گری، داغ تر شده 
است. این رقابت محدود به محصوالت تلویزیونی 

سازمان  بــه  متعلق  تلوبیون  پلتفرم  و  نیست 
صداوسیما، عضو همین انجمن است؛ یعنی یک 
رقابت صریح از سوی زیرمجموعه رسانه ملی، با 

شرکت هایی که قرار است بر آن ها نظارت کند.
در این نامه همچنین از سامانه و شوراهای جدید 
»الــمــاس« تحت نظر مستقیم رئیس سازمان 
صداوسیما که اختیار نظارت بر سریال های 
خانگی را به تدریج از ساترا می گیرد، اشاره شده 
است. این مسیر »غیراصولی« و با »برخوردهای 
کاما سلیقه ای در همه ابعاد« خوانده شده که »با 
سرمایه های بخش خصوصی و نیروی انسانی« 

بازی می کند.
انجمن صنفی شرکت های ویدئویی آناین در 
این نامه مدعی شده که پلتفرم ها در سال 1400، 

نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا 
سرمایه گذاری کرده اند، رقمی قابل توجه که به 

بودجه سازمان بزرگ صداوسیما تنه می زند.
این انجمن از صداوسیما همچنین انتقاد کرده 
که چرا بر مبنای واژه ای تفسیربرانگیز، اقلیمش 
را مشخص کرده است. اشاره این بند، به عبارت 
»صوت و تصویر فراگیر« است که در استفساریه 
شورای نگهبان، نظارت بر آن بر عهده صداوسیما 
گذاشته شــده اســت. در ایــن نامه در نهایت از 
ــورای عالی فضای  رئیسی به عنوان رئیس ش
مجازی که نهاد باالدستی قانون گذاری و نظارت 
در حــوزه فضای مــجــازی شناخته می شود، 
درخواست شده تا به این امر ورود و مشکات آن 

را حل کند.

شروع خوب یک سریال بی ستاره
قسمت اول سریال نمایش خانگی »خسوف« 

اثر مازیار میری چه کیفیتی داشت؟

به جمع  از جدیدترین مجموعه هایی که  یکی 
سریال های در حال انتشار نمایش خانگی اضافه 
شده، »خسوف« به کارگردانی مازیار میری است 
که روز جمعه اولین قسمت آن منتشر شد. این 
سریال در سکوت خبری تولید شد و بازیگرانی 
مانند امین تارخ، شهره سلطانی، محمد عمرانی 
و پوریا رحیمی سام در آن ایفای نقش کرده اند. 
عاوه بر این چهره ها، تعدادی چهره جوان و جدید 

نیز در سریال حضور داشته اند.

روایت خوب و خوش ریتم از قصه	 
قصه »خسوف« از اعتراض جمعی از دانشجویان 
ــذای سلف و زدوبــنــدهــای رئیس  بــه کیفیت غ
دانشگاه آغاز می شود. این ماجرا در ادامه باعث 
می شود دردسرهایی برای شخصیت های اصلی 
اتفاق بیفتد و ماجرا از کنترل خارج شود. سریال 
»خسوف« در قسمت اول شروع خوبی دارد. این 
سریال بدون اضافه گویی و مقدمه چینی بیهوده، 
از نقطه درستی آغاز می شود. »خسوف« از همان 
ابتدا تکلیف سریال و قصه اش را با مخاطب روشن 
می کند و سریال با ریتم تند و خوبی جلو می رود. 
شخصیت های قصه به مرور و در ال به الی اتفاقات 
به مخاطب معرفی می شوند، اما تماشاگر هنوز 
کامل با کاراکترها آشنا نشده و بــرای شناخت 
آن ها و روابط خانوادگی شخصیت ها با یکدیگر 
ــرد. ویژگی مهم »خــســوف« روایــت  باید صبر ک
خوش ریتم و کامل از کلیت قصه است، اگر سریال 
در قسمت های بعد از ریتم بیفتد، این برگ برنده از 

دست می رود و لطمه بزرگی به سریال می خورد.

بازی بازیگران جدید و شناخته شده	 
استفاده از چهره های جدید، کمتر شناخته شده 
و بازیگرانی که معموال در سریال های تلویزیونی 
حرکت  خانگی،  نمایش  در  هم  آن  می بینیم، 
پرریسک و جسورانه ای است. هرچند که ستاره ها 
ضامن موفقیت آثار نیستند، اما در دیده شدن 
سریال تاثیرگذار هستند. مینو شریفی که در فیلم 
»درخت گردو« حضور داشته، در نقش شخصیت 
اصلی قصه موفق شــده بــازی خوبی از خــود به 
نمایش بگذارد. سجاد بابایی که به تازگی سریال 
»زندگی زیباست« را روی آنتن داشت، بازی قابل 
قبولی داشته، اما هنوز تا یک بازی خوب فاصله 
دارد و باید دید در ادامه چه می کند. پوریا رحیمی 
ســام در نقش شخصیتی محافظه کار و ترسو، 
عملکرد رضایت بخشی دارد. نوع بازی و گریم 
امین تارخ نیز یــادآور بازی ها و نقش هایی است 
که تا به حال از او دیده ایم و حضور متفاوتی در 

»خسوف« نداشته است.
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ــن روزهــای  نسترن کاشف – بــازیــگــری، هنر ای
خواننده های زیادی شده است. ورود برخی از این 
خواننده ها به دنیای بازیگری، با شکست رو به رو 
می شود، برخی صرفًا به خاطر چهره بودن در چند 
سکانس بازی و بعد با بازیگری خداحافظی می کنند؛ 
اما حضور دسته ای از آن ها در دنیای بازیگری ادامه 
ماندگار  بازیگری  در  به اصطالح  و  می کند  پیدا 
می شوند. فارغ از این که کدام یک از خواننده ها 
توانسته اند در دنیای بازیگری برای خود موفقیتی 
رقم بزنند، این روزها با حضور خشن، منفی و گاهی 
ترسناک  برخی از آن هــا در شبکه نمایش خانگی 
مواجه هستیم که چهره دیگری از آن ها را به نمایش 
گذاشته اســت؛ نمونه قابل طــرح چنین مــوردی، 
حضور رضا یزدانی خواننده راک در سریال »میدان 
ســرخ« و سیروان خسروی در سریال »حرفه ای« 
است؛ سریال هایی که ماهیتًا »خشن« هستند. این 
دو خواننده در سریال هایی که اشاره کردیم، به ایفای 

نقش های منفی پرداخته اند.

رضا یزدانی؛ هر روز خشن تر از دیروز!	 
در طــول ســال هــای گذشته، رضــا یــزدانــی را در 
نقش های مختلفی دیــده ایــم؛ امــا ایــن بــار قضیه 
متفاوت است. او در سریال نمایش خانگی »میدان 
ــرخ« در نقش »گــروچــف«، سردسته یک گروه  س

تروریستی ظاهر شده است؛ یک نقش تمام سیاه 
و ترسناک که خالکوبی های روی گردن و دست 

او، به اضافه گریم و صدایش، آن را تکمیل 
ــرده اســت و یــزدانــی را به مصاف دیگر  ک

می فرستد.  سریال  این  شخصیت های 
در این سریال، مهتاب کرامتی، حمید 

فرخ نژاد و بهرام افشاری نیز حضور دارند. 
ــازی در نقش منفی  رضــا یــزدانــی، غائله ب

را به »میدان ســرخ« ختم نکرده؛ او در 
فیلم »کوچه ژاپــنــی هــا«، به 

علی اکبر  کارگردانی 
بازیگر  نیز،  ثقفی 

یک نقش کامال 

»شب  سینمایی  فیلم  در  و  اســت  خشن  و  منفی 
هامون« که به تازگی پروانه نمایش گرفته هم، در 
نقش یک شخصیت منفی، اما احساساتی ظاهر 
شده است. یزدانی سابقه ای 17 ساله در بازیگری 
دارد؛ او بین سال های 1383 تا 1400، در 20 
فیلم سینمایی، مانند »سوفی و دیوانه« و »تیک آف« 
و دو سریال تلویزیونی به نام های »از یادها رفته« و 
»تعطیالت رؤیایی« حضور داشت. نقش او در سریال 
»از یادها رفته« هم، منفی است، اما رنگ خشونتی 
را که در »میدان سرخ« به نمایش می گذارد، ندارد. 
یزدانی با »میدان سرخ«، نخستین حضور در یک 

سریال نمایش خانگی را تجربه می کند.

سیروان خسروی؛ نخستین تجربه نقش اول	 
خیلی ها سیروان خسروی را به عنوان یک خواننده، 
پزشکان«  »ساختمان  سریال  محبوب  تیتراژ  با 
شناختند. طرفداران این خواننده حاال باید در 
کنار خوانندگی، او را در سریال نمایش خانگی 
»حــرفــه ای« نیز دنبال کنند. اولین قسمت این 
ســریــال، به تازگی منتشر و ســیــروان خسروی با 
ــک نــقــش منفی ظاهر  ــری مــتــفــاوت، در ی ــاه ظ
ــه جــزئــیــات بیشتر ایـــن نــقــش، در  ــت ک ــده اس ش
قسمت های آینده سریال رو می شود. سیروان در 

این سریال، اغلب یک کت چرم مشکی می پوشد، 
یک هندزفری بی سیم در گوش دارد، چهره اش 
مرموز و عصبی اســت، بیشتر مواقع با یک موتور 
به سراغ ماموریت های وحشتناکش می رود و یک 
اسلحه همراه خود دارد و همین ها باعث شده است 
که شخصیت »سیامک« در ایــن سریال، با بازی 
خونریز  منفی،  شخصیت  یک  خسروی  سیروان 
و سیاه باشد. زانیار بــرادر سیروان خسروی نیز، 
در »حرفه ای« جلوی دوربین رفته است. شاید بد 
نباشد که بدانید سیروان خسروی، نخستین بار در 
سال 1389، در فیلم »سوت پایان«، به کارگردانی 
نیکی کریمی، بازیگری را در نقشی بسیار کوتاه 

تجربه کرد.

تجربه هایی که در راهند	 
باید حواسمان باشد همه خواننده هایی که به تازگی 
پا به دنیای بازیگری گذاشته اند، در نقش های منفی 
ظاهر نشده اند؛ بنابراین نمی شود همه را به یک چوب 
راند. ماهیت نقش برخی از این خواننده ها، هنوز لو 
نرفته است و برخی دیگر در نقش هایی خاکستری 
یا مثبت جلوی دوربین رفته اند. علیرضا طلیسچی 
ــم »شب های مافیا« حضور  که در قسمت دوازدهـ
ــودا« جلوی  ــت، در سریال نمایش خانگی »س داش
دوربین رفته و امیر مقاره خواننده گروه »ماکان 
بند« هم در سریال »جزیره« کارگردان 
معروف سریال پایتخت، یعنی سیروس 
مقدم بازی می کند. به تازگی مصطفی 
راغــب، خواننده پاپ که با حضور در 
چند برنامه تلویزیونی و انتشار چند 
تــک آهــنــگ مــعــروف شــد، در فیلم 
سینمایی »دختری با لباس ارغوانی« 
بازی کرده است  که این روزها در مراحل 
پایانی پیش تولید قــرار دارد. راغــب در 
این فیلم سینمایی، شانس همبازی 
شدن با محمدرضا فروتن 
را  حجار  میترا  و 
داشته است.

خواننده های خونریز در نمایش خانگی!
موج خشونت در سریال های اخیر خانگی، سیروان خسروی و رضا یزدانی را هم دست به اسلحه کرد

الهه آرانیان – در میان اهالی ادبیات کالسیک 
و معاصر، یکی از غم انگیزترین سرنوشت ها از آِن 
محمد فرخی یزدی است؛ شاعر و روزنامه نگاری 
که در عمر کوتاهش انــواع رنج ها و شکنجه ها 
را متحمل شد و دسِت آخر هم سرود: »زندگی 
کردن من مردن تدریجی بود/ آن چه جان کند 
ــردم«. این شاعر در سال  تنم عمر حسابش ک
1286 شمسی در یــزد متولد و در 25 مهر 
ــدان قصر تهران به دست  ســال 1318 در زن
پزشک احمدی و با دستور رضاشاه کشته شد. 
فرخی یزدی از آغاز شاعری، طبِع ناآرامی داشت 
و در برابر ظلم و ستم دستگاه حاکم ساکت 
ــن شاعر  ننشست. در ســالــروز درگــذشــت ای
ــواه، به مرور ویژگی های شعر و سبک  آزادی خ

شاعری او پرداخته ایم.

رد پای سعدی و سعد سلمان 	 
محمد فرخی یزدی از کودکی طبع و ذوِق شعر 
و شاعری داشت و در ادامۀ راه شاعری، از میان 
شــاعــران کالسیک بیش از همه به سعدی و 
مسعود سعد سلمان عالقه مند بود. سعد سلمان، 
شاعر حبسیه سرای قرن پنجم، با حبسیه های 
قدرتمندی که در سال های زندانی بودنش در 
دوران غزنویان سرود، تأثیر بسیاری بر شاعران 
پس از خود در دوره های بعد گذاشت. هرچند این 
نکته را هم باید درنظر گرفت که اگرچه هر شاعری 
از گذشتگان بهره گرفته  و تحت تأثیر آن ها بوده 
اســت، ولی زمانه هر شاعر، اقتضای خودش 
را دارد.فــرخــی یــزدی از شاعران غزل سرای 
معاصر است که آن چه را آرمان مشروطه خواهان 
بوده، به صورت های مختلف در غزل منعکس 
کرده و طبیعی است که عمده ترین این آرمان ها 
اعتراض، آزادی خــواهــی و دادگستری برای 
جامعه باشد. در غزل فرخی این ها همه پیداست؛ 
به ویژه غزل سیاسی که در حقیقت با فرخی یزدی 
آغاز شده و شاید با او به پایان رسیده است. غزل 
سیاسی او از لطافت های معنایی و مفاهیم واال و 
آراستگی و پیراستگی ظاهری برخوردار است. 
وی هم به جنبه های هنری و هم معنایی توجه 

بسیار داشته است. البته نتیجه این اعتراض ها 
ــرای فرخی بسیار سنگین بــوده؛ یعنی  هم ب
بارها به زندان افتاده و روزنامه اش توقیف شده 
است. عالوه بر این ها، به دستور ضیغم  الدوله 
قشقایی، حاکم یزد، یک بار دهانش را دوخته اند 
که باید گفت در میان شاعران معاصر و کالسیک 
غیرمنتظره است. این شاعر درباره دوخته شدن 
لبانش چنین سرود: »شرح این قصه شنو از دولب 
دوخته ام/ تا بسوزد دلت از بهِر دِل سوخته ام«. 
شاید بگویید اشعار فرخی یزدی برای دوراِن 
خودش ســروده شده  و تاریخ مصرفشان برای 
ــت. در حالی که  مخاطب امـــروز، گذشته اس
این طور نیست و تعدادی از غزل های او تاریخ 
مصرف ندارند و هم از نظر زیبایی های لفظی 
و هم از نظر مفاهیم معنوی می توان رویشان 

حساب کرد.

فرخی یزدی از زبان شفیعی کدکنی	 
استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در مصاحبه ای 
که در بهار سال 1369 در فرانکفورت آلمان 
انــجــام داد و بعدها در مقدمه گــزیــده اشعار 
ــد، دربـــاره  ــد( منتشر ش ــرواری ایشان)نشر م
آشنایی اش با فرخی یزدی خاطره جالبی تعریف 
می کند: »اولین شاعر معاصری که در حقیقت 
تمام دیوانش را خواندم و خیلی خوشم آمد و 
تاحدی هم بر روحیه ام اثر گذاشت، فرخی یزدی 
بود. یادم است یک همبازی دبیرستانی داشتم 
که یک بار کتابش خانه  ما جا ماند. در آن از 
قدما شعرهایی بود و یک ترکیب بند از فرخی 

سیستانی. در عالم بچگی شعرش مرا تحت 
تأثیر قرار داد. به فکر افتادم بروم و این فرخی 

سیستانی را کشف کنم. مختصر پولی جمع 
کردم و راه افتادم توی کتاب فروشی های 
که  خیابانی  تا  رفتم  همین جور  مشهد. 
کتاب فروشی باستان توش هست. گمان 

می کنم سال 31 بود. شاگرد کتاب فروشی 
دید یک بچه  مثاًل ده- دوازده ساله ای آمده 
ــوان فرخی سیستانی را می خواهد.  دی

گفت: فرخی سیستانی یک شاعری بوده 

است که همه اش در مدح پادشاهان و آدم های 
قلدر شعر گفته و قیمتش هم گران است. من 
یک فرخِی دیگری به تو می دهم که هم برای 
مردم و آزادی شعر گفته و هم قیمتش سه تومن 
است. ما هم سه تومن از این پول را دادیم و یک 
دیوان فرخی یزدی به جای سیستانی به ما داد. 
کتاب را با شوق باز کردم و تا خانه که رسیدم 
مقدمه و مقدار زیادی از شعرهایش را خوانده 
بودم. آن مقدمه خیلی مرا تحت تأثیر قرار داد. آن 
قضیه  با آمپول هوا کشتنش و شعرهایی که علیه 
ضیغم الدوله  گفته بود و آن شعرش برای آزادی 
که لبش را دوخته بودند و... . فرخی یک شاعر 
قدرتمند و در نوع خودش، در غزل سیاسی یک 

سرآغاز است«. 

فرخی یزدی؛ آغازگر غزل سیاسی
 مروری بر زندگی، زمانه و ویژگی های آثار »شاعر لب دوخته« معاصر

در سالروز قتل او به دستور رضاشاه 
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

 ۲ زن عضو ابند مخوف زورگیران، رانندگان مسافرکش را به حاشیه هشر یم کشاندند 
و اب پیامک مسیر خود را به قمه کش ها اطالع یم دادند 

دستگیری قاتل فراری  در کمتر از 24 ساعت

متهمی که در جریان یک نزاع  کرمانی/ 
مسلحانه مرتکب قتل شده بود، در کمتر از 
۲۴ ساعت توسط  نیروهای  پلیس آگاهی  
عنبر آباد دستگیر شد. به گزارش خراسان، 
فرمانده انتظامی شهرستان »عنبرآباد« در 
تشریح این خبر گفت: به دنبال  تماس تلفنی 
با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر 
ــزاع و درگــیــری مسلحانه  ــوع یک فقره ن وق
منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان 
عنبرآباد، دستگیری قاتل در دستور کار 
ــرار گرفت. سرهنگ رضا  پلیس آگاهی ق
فیروزبخت افزود: نیروهای  پلیس آگاهی با  
انجام  اقدامات اطالعاتی و شناسایی قاتل،در 
عملیاتی منسجم، متهم  را در مخفیگاهش 

دستگیر کردند. وی  افــزود: متهم پس از 
بازجویی های  در  پلیس،  مقر  بــه  انتقال 
انجام شده به جــرم خــود اعتراف  و انگیزه 
قتل را اختالفات قبلی با مقتول ذکر کرد. 
ایــن مسئول انتظامی  با تاکید بر ایــن که 
پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دست 
آسیب هایی است که با ایجاد اخالل در روابط 
و  بغض،کینه  از  آکنده  اجتماعی،فضایی 
دشمنی را در میان افراد به وجود می آورد، 
تصریح کرد:بیشتر کسانی که دچــار نزاع 
می شوند و توانایی کنترل خشم ندارند شاید 
حتی به فکرشان نرسد با آسیبی که به فرد 
مقابل می زنند،ممکن است مرتکب قتل و 

جرح عمد شوند.

کشف پیکر   یک دختر   از عمق چاه 120 متری!

توکلی/  یک مقام آگاه در  پلیس کرمان  از 
کشف  پیکر  یک دختر  در عمق چاهی در  

حوالی رفسنجان  خبر داد.
 این منبع آگــاه در گفت و گو با خراسان 
افــزود: به دنبال  گــزارش قتل یک دختر 
افغانستانی به پلیس آگاهی، بالفاصله این 
موضوع در دستور کار  کارآگاهان پلیس 
قرار گرفت که با اقدامات  پلیس و دیگر 
عوامل امدادی ، پیکر بی جان این دختر 
۲۲ ساله  در چاهی به عمق ۱۲۰ متر در 
نزدیکی دانشگاه کار رفسنجان کشف  و 

بیرون کشیده شد.  
وی با بیان این که پدر این دختر مجرد ، 
ــراری  اســت ، گفت:  مظنون به قتل  و  ف

دربـــاره  تحقیقات  و  رسیدگی   دســتــور 
مظنون به قتل و افــراد مرتبط با قتل  از 
ــا با  ســـوی مــقــام قــضــایــی  صـــادر شـــده ت
دستگیری آنان ابعاد و زوایای قتل روشن 

شود.
این منبع آگاه اظهار کرد: پدر  مقتول  در 
تماس با خانواده اش نشانی چاهی که 
دخترش را به درون  آن انداخته، داده 
است، اما مشخص نیست  مقتول  اول به 
قتل رسیده و بعد به  درون چاه انداخته 

شده یا زنده به  چاه پرتاب شده است . 
یک مقام آگــاه در  پلیس کرمان  تصریح 
کرد :به  احتمال قوی علت قتل، مسائل 

ناموسی بوده است.
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زمین لرزه 5.1 ریشتری یزدان شهر کرمان به خیر گذشت 

 وقتی پایان روزهای ســخت، تلخ شد

از تحقیرها و سرزنش های همسرم خسته شده ام به 
گونه ای که دیگر نمی توانم این وضعیت تاسف بار را 
تحمل کنم او با این بهانه که مرا در شأن خودش نمی 

داند با زنان غریبه ارتباط دارد و...
به گزارش اختصاصی خراسان زن ۲7ساله که برای 
حل مشکلش وارد کالنتری امام رضا)ع( مشهد شده 
بود با بیان این که از شدت سرخوردگی و افسردگی 
دیگر روابط عاطفی بین من وهمسرم کم رنگ شده 
است به مشاور و مددکار اجتماعی گفت: هنوز 
دختری نوجوان بودم که به پسرعمویم عالقه مند 
شدم . خانواده هایمان نیز خیلی دوست داشتند که 
روزی من و "مهران" با هم ازدواج کنیم. اما هیچ کس 
از عالقه قلبی من به مهران اطالعی نداشت همواره 
آرزو می کردم تا خانواده عمویم پا پیش بگذارند و 
مرا خواستگاری کنند باالخره این اتفاق رخ داد و در 
حالی که وارد بیستمین بهار زندگی ام شده بودم زن 
عمویم ماجرای عالقه مهران نسبت به مرا مطرح کرد 
و این گونه برقی از خوشحالی را در قلبم نشاند. آن 
زمان مهران که یک سال از من بزرگ تر بود در رشته 
مهندسی ساختمان تحصیل می کرد و شغلی هم 
نداشت به همین دلیل مدتی بعد زندگی مشترک 
ما در حالی آغاز شد که در تنگنای مالی شدیدی قرار 
داشتیم ولی خانواده هایمان تکیه گاهمان شدند 
و نمی گذاشتند از نظر مالی خیلی در مضیقه قرار 
بگیریم .  با آن که روزهای سختی را می گذراندیم 
اما از زندگی لذت می بردیم و من مطمئن بودم 
که خیلی زود این دوران سخت به پایان می رسد و 
روزهــای خوشی را در کنار مهران تجربه می کنم 
به همین دلیل همواره سعی می کردم پشتیبانی 
قوی برای همسرم باشم تا او به تحصیالتش ادامه 
بدهد .  به گونه ای که خودم را فراموش کردم و دست 
حمایتم را پشت سر همسرم قــرار دادم.  باالخره 
تحصیالت دانشگاهی همسرم به پایان رسید و او 
عــازم خدمت سربازی شــد.  در این شرایط من به 
تنهایی پسرم را بزرگ می کردم و با کمک های مالی 
خانواده عمویم به انتظار پایان مشکالت نشستم .  
خالصه جشن پایان خدمت مهران هم برگزار شد 
و او دوباره با خبر قبولی اش در آزمون کارشناسی 
ارشد دانشگاه لبخند  بر لبانم نشاند. در این شرایط 
باز همه مشکالت را به تنهایی تحمل کردم تا همسرم 
در آرامش تحصیل کند.  حتی در روزهای امتحانات 
پایان ترم مهران، من پسرم را به خانه مــادرم می 
بردم تا سروصدایش موجب آزار همسرم نشود . 
باالخره روزهــای سخت به پایان رسید و همسرم 
در یکی از مراکز شهرداری استخدام شــد.  حاال 
دیگر از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم 
و نتیجه تالش هایم را می دیدم .  طولی نکشید که 
صاحب خودرو    و     واحد آپارتمانی بزرگی شدیم، اما 
درحالی که احساس می کردم آرامش به زندگی ام 
بازگشته است ناگهان ورق برگشت و رفتارهای 
همسرم به کلی تغییر کرد .  او دیگر حتی از راه رفتن 
من هم ایراد می گرفت و زشتی چهره ام را به رخم 
می کشید . مدام تحقیرم می کرد و از بی سوادی ام 
سخن می گفت.  درحالی که از سرزنش هایش دچار 
سرخوردگی شدیدی شده بودم روزی متوجه شدم 
که با زنان غریبه ای معاشرت دارد و به همین دلیل 
آشکارا مرا تحقیر می کند . وقتی این موضوع را با او 
درمیان گذاشتم با بی شرمی و بی حیایی به چشمانم 
نگاه کرد وگفت: من به دنبال زنی تحصیل کرده 
هستم که در شأن خودم باشد و... حاال هم در حالی 
که نگران آینده فرزند خردسالم هستم و زندگی ام 
در آستانه نابودی قرار دارد، به کالنتری آمده ام تا...

گزارش اختصاصی خراسان حاکی است با صدور 
دستوری از سوی سرهنگ شریفی )رئیس کالنتری 
امام رضا)ع( پرونده این زن جوان توسط مشاوران 
ــره مــددکــاری اجتماعی مــورد واکــاوی و  زبــده دای

کنکاش های تخصصی قرار گرفت.  
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

تــوکــلــی/ زمــیــن لـــرزه 5.۱ ریــشــتــری  در 
بخش   گذشته   عصر  کیلومتری،   ۱۰ عمق 
ــزدان شهر از توابع زرنــد کرمان را لرزاند.  ی
مدیرکل مدیریت  بحران استان کرمان در 
این باره  گفت :خوشبختانه  این زمین  لرزه و 
پس لرزه ۴ ریشتری آن، قربانی نداشته و فقط 
موجب خسارت های جزئی و ترک خوردگی 
 و ریزش دیوارهای ساختمان ها شده است.

ــزود: خسارت های جزئی و ترک  سعیدی اف
خوردگی و ریــزش دیوارها در روستای باب 
 تنگل و شهرک طالقانی گزارش  شده است.
مــدیــرعــامــل جمعیت هـــالل احــمــر اســتــان 
کرمان نیز گفت: دو گــروه  ارزیــاب به محل 
ــد و طــبــق گــــزارش هــا برخی  ــدن اعــــزام ش
شیشه های منازل و دیوارهای خشت و گلی 
 فرو ریخته شده اما تلفات جانی نداشته ایم.

فالح افزود: پنج گروه فوریت های  پزشکی 
ــه زده اعــــزام شــدنــد. ــزل ــه منطقه زل ــم ب  ه

بنابراین گزارش،این زمین لرزه در شهرستان 
 های کرمان ،راور و کوه بنان هم احساس شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور طی تماس تلفنی 
آخرین  کرمان  استاندار  ونــد  زینی  دکتر  با 
وضعیت منطقه زلزله زده یزدانشهر زرند را 
بررسی کرد. اسماعیلی بر رسیدگی به امور 

ــزام تیم هــای ارزیـــاب به منطقه و  اهــالــی، اع
حضور عوامل امدادی در کنار مردم و فراهم 
 کردن شرایط اسکان در صورت نیاز تاکید کرد.
استاندار کرمان هم در این تماس تلفنی اعالم 
کرد تیم های ارزیاب به منطقه اعزام شده اند 
و خسارت های جانی نداشتیم اما خسارت 
جزئی در منطقه ایجاد شده است که میزان 

دقیق خسارت ها در حال بررسی است.

ســجــادپــور- بــا دستگیری بــانــد ۱۰ نفره 
زورگیران مخوف، راز ده ها فقره سرقت از 
منازل و رانندگان مسافرکش در مشهد برمال 
شد. به گزارش اختصاصی خراسان، در پی 
افزایش سرقت های به عنف از منازل در مشهد 
صورت  مختلف  شگردهای  و  عناوین  با  که 
می گرفت، تحقیقات گسترده ای با صدور 
دستورات ویژه ســردار سرتیپ محمد کاظم 
تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( 
برای ریشه یابی سرقت های مذکور در پلیس 
آگاهی آغاز شد. با توجه به اهمیت ماجرا، گروه 
ورزیده ای از کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم 
خشن ماموریت یافتند تا موضوع سرقت های 
مذکور را به طور شبانه روزی پیگیری کنند. 
به همین دلیل جلسات کارشناسی زیر نظر 
مستقیم سرهنگ جواد شفیع زاده )رئیس 
پلیس آگاهی( در اتاق عملیات برگزار شد، 
کارآگاهان ضمن بازبینی تصاویر دوربین های 
مدار بسته به بررسی ابعاد مختلف این حوادث 

میدانی  تحقیقات  پرداختند.  دهنده  تکان 
ــان نــشــان مــی داد   ــاه ــارآگ غیرمحسوس ک
تعدادی از سارقان با مراجعه به منازل مردم، 
زنگ خانه ها را به صدا درمی آورند و هنگامی 
که فردی در حیاط را گشود چاقو یا قمه را زیر 
گلویش می گذارند و با ورود به منازل اشیای 
گران قیمت و قابل حمل را با تهدید به مرگ 
ساکنان به سرقت می برند و حتی رمز کارت 
بانکی را هم با توسل به زور از طعمه های 
خود می گیرند تا به حساب بانکی آنــان نیز 
دستبرد بزنند. گزارش خراسان حاکی است: 
با جمع آوری این اطالعات، گروه تخصصی 
کــارآگــاهــان بــه سرپرستی سرهنگ جــواد 
ــره مــبــارزه با جرایم  میش مست )رئیس دای
خشن( وارد عمل شدند و رصدهای اطالعاتی 
را با کسب مجوزهای قضایی در حالی ادامه 
دادند که بررسی ها از حضور دو زن جوان نیز 

در این باند مخوف حکایت داشت.
به همین دلیل صحنه هــای سرقت  دوبــاره 

مــورد بازبینی های تخصصی قــرار گرفت تا 
این که سرنخ هایی از یک باند مخوف سابقه 
دار به دست آمد که پاتوق های آنان در حاشیه 

بزرگراه ۱۰۰ متری فجر شناسایی شد.
بنابراین گزارش، کارآگاهان در چند شاخه 
دزدان  مخفیگاه  عملیاتی،  و  اطــالعــاتــی 
سابقه دار در مناطق طبرسی شمالی، رسالت، 
خواجه ربیع، ُحر و بولوار توس را به محاصره 
درآوردند و در یک عملیات هماهنگ و ضربتی  
8 تن از اعضای این باند را درحالی دستگیر 
کــردنــد کــه تــعــدادی از شاکیان بــا مراجعه 
به پلیس آگاهی آنــان را شناسایی کردند. 
بازجویی های فنی از اعضای این باند مخوف 
نشان داد که آن ها به منازل زیادی در مشهد 
دستبرد زده انــد. به همین دلیل تحقیقات 
تخصصی زیرنظر سرهنگ نبی ا... مرادی  
)رئیس اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی( 
ادامه یافت تا این که دزدان به ۲9 فقره سرقت 
به عنف از منازل اعتراف کردند اما در اثنای 

بازجویی ها و بررسی محتویات گوشی تلفن 
اعضای این باند زورگیر مشخص شد که آنان با 
همدستی دو زن جوان در پرونده زورگیری از 
رانندگان مسافرکش نیز نقش دارند. این گونه 
بود که روند تحقیقات تغییر کرد و رسیدگی 
به پرونده باند مخوف زورگیران وارد مرحله 
جدیدی شد. گــزارش اختصاصی خراسان 
حاکی است: کارآگاهان با انجام یک سری 
فعالیت های پلیسی به سرنخ هایی از دو زن 
جوان به  نام های »الف – ر« و »ف- ع« رسیدند 
که ردپای آنان در زورگیری های حاشیه شهر 
دیده می شد. به همین دلیل کارآگاهان با 
صدور دستوراتی از سوی مقام قضایی موفق 
شدند این دو زن ۲7 و ۲5 ساله را دستگیر 

کنند و به مقر انتظامی انتقال دهند.
ادامه تحقیقات بیانگر آن بود که دو   زن جوان 
ــوار خــودروهــای  ابــتــدا در پوشش مسافر س
شخصی می شدند و سپس با اغــواگــری یا 
تطمیع برخی از رانندگان مسافرکش را به 

حاشیه شهر می کشاندند و در طول مسیر 
با پیامک محل تردد خود را به دیگر اعضای 
باند اطالع می دادند. وقتی راننده به مکان 
خلوتی در حاشیه شهر می رسید، ناگهان 
موتورسواران قمه به دست به خودرو نزدیک 
می شدند و با کتک کــاری های وحشتناک 
امــوال رانندگان را می ربودند، آن ها حتی 
با تهدید به مرگ، کارت بانکی و رمز آن را از 
رانندگان می گرفتند و از محل می گریختند. 

به گزارش خراسان، در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان، ۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی به 
همراه ۴ قطعه کارت بانکی متعلق به شاکیان 
از آنان کشف شد. شایان ذکر است: تاکنون 
5 تن از رانندگانی که طعمه این زنان زورگیر 
شده اند با مراجعه به دایــره مبارزه با جرایم 
خشن پلیس آگاهی ، آنان را شناسایی کرده 
ــاره با  ــن ب ــای بیشتر در ای ــد کــه بــررســی ه ان
راهنمایی های سرهنگ کارآگاه شفیع زاده 

همچنان ادامه دارد.

مدیریت  مرکز  رئیس  زینلی،  کرمانی/ حسینی 
حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان رفسنجان 
گفت: در ۲۴ دقیقه بامداد دیروز، انحراف از مسیِر 
یک دستگاه سواری سمند در خیابان سید جمال 
الدین رفسنجان، متاسفانه منجر به جان باختن 
یکی از دو سرنشین جوان  سواری و مجروح شدن 

سرنشین دیگر شد.
*میزان/ مهدی تاجیک رئیس پایگاه چهارم پلیس 
امنیت عمومی تهران بــزرگ از دستگیری یکی از 
فروشندگان سالح جنگی در فضای مجازی و کشف 

یک قبضه سالح خبر داد.
*صدا و سیما/ علی رستمی مدیر کل زندان های 
استان تهران گفت: از ابتدای امسال با رضایت 
اولیای دم، ۳۶ نفر از محکومان به قصاص از چوبه 

دار رها شدند.
*باشگاه خبرنگاران جوان/ سرهنگ اسماعیل 
کــوهــســاریــان رئــیــس کالنتری ۱7۰ کهریزک 
شهرستان ری از شناسایی محل نگهداری اتباع 
خارجی غیرمجاز در این بخش خبر داد و افزود: 5۰ 
نفر از تبعه کشور افغانستان به همراه سه نفر ایرانی 
دستگیرشدند و چهار دستگاه خودرو که برای انتقال 
این افراد به کار گیری می شد کشف شد  و با دستور 
مقام قضایی متهمان به پلیس امنیت شهرستان ری 

تحویل داده شدند.
*صدا و سیما/ سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز 
فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ گفت: ساعت ۲۰:۳5 جمعه شب 
گذشته در موقعیت شرق به غرب بزرگراه آزادگان 
بعد از یافت آباد - خط کندرو - یک دستگاه سواری 
پراید با عابر آقایی حدود ۳5 ساله برخورد کرد  که 

منجر به فوت وی شد .
*صدا و سیما/ سعید محمودی مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان تهران از دستگیری یک گروه 

شکارچی حرفه ای در دماوند خبر داد.
*ایسنا/ مقامات اندونزی دیروز از غرق شدن ۱۱ 
دانش آموز در استان جاوه غربی خبر دادند که در 
عملیات پاک سازی رودخانه از آنان کمک گرفته 

شده بود.
*ایسنا/ آژانس مدیریت بحران اندونزی اعالم کرد: 
دیروز سه نفر به دلیل وقوع زمین لرزه در جزیره بالی 

جان خود را از دست دادند.
*ایسنا/ مقامات استرالیایی با اعالم خبر توقیف 
۴5۰ کیلوگرم هروئین موجود در یک کانتینر حمل 
و نقل در شهر ملبورن این کشور، اظهار کردند که این 
توقیف بزرگ ترین کشف این ماده مخدر در خشکی 
در این کشور بوده است. جعبه های حاوی هروئین 
که ارزش فروش غیر قانونی آن ۱۴۰ میلیون دالر 
تخمین زده می شود در داخل یک کانتینر حامل 
کاشی های سرامیکی که در ۲9 سپتامبر امسال از 

مالزی وارد استرالیا شده بود، شناسایی شده است.
*ایسنا/ یک مرکز تجاری در باکو، پایتخت جمهوری 
آذربایجان طعمه حریق شد. به دنبال وقوع این حادثه 
یکی از ورودی های ایستگاه متروی نریمان نریمانف 
نیز به دالیل امنیتی بسته شد. همچنین به دنبال 
این آتش سوزی چندین ساختمان مسکونی تخلیه و 

تعدادی خودروی آتش نشانی به محل اعزام شدند.

 حکم اعدام آرمان عبدالعالی 
دوباره متوقف شد 

ــروز  ــود صبح دی حکم آرمـــان عبدالعالی قـــرار ب
۲۴ مــهــرمــاه اجـــرا شـــود امـــا بـــار دیــگــر متوقف 
ــده  ــردان ــرگ ــوان بــه بــنــد ب ــ ــن ج  و جــمــعــه شــب ایـ
ــزارش اعتماد، پیش از ایــن هم اجــرای  شــد. به گ
ــان عبدالعالی و چهار محکوم  ــدام آرمـ حکم اعـ
دیگر که قــرار بود بامداد چهارشنبه ۲۱ مهر ماه 
در زنــدان رجایی شهر کرج به دار آویخته شوند، 
متوقف شده بود. همچنین به گزارش موج، شاهین 
صمدپور ، مستندساز  با انتشار استوری در صفحه 
اینستاگرامش از به تعویق افتادن حکم قصاص آرمان 
عبدالعالی خبر داد و اعالم کرد که  آرمان از سلول 
انفرادی به بند منتقل شده است. مادر غزاله هم دیروز 
بیانیه ای منتشر کرد. همچنین هنوز  دلیلی برای 
این تعویق بیان نشده است. آرمان روز ۱۴اسفند 
سال9۲، درحالی که ۱۰روز تا ۱8سالگی اش مانده 
بود غزاله، دختر مورد عالقه اش را که به خانه شان 
دعوت کرده بود به قتل رساند. طولی نکشید پسر 
جوان به اتهام قتل بازداشت شد و در اعترافاتش گفت 
چون دختر مورد عالقه اش قصد مهاجرت داشته با او 
درگیر شده و این حادثه اتفاق افتاده است. او مدعی 
شد بعد از حادثه پیکر مقتول را در سطل زباله انداخته 
است و به این ترتیب پیکر غزاله هیچ وقت کشف نشد. 

با تیز هوشی بازپرس جنایی تهران اسرار اسیدپاشی دروغین فاش شد 

سناریوی دروغین اسیدپاشی برای انتقام از شوهر !
ــه به  ــوان ک ــران دســـت زنـــی جـ ــه تــیــزهــوشــی بــازپــرس جــنــایــی ت
ــود، رو کــرد. ــرده بـ ــه اســیــدپــاشــی کـ  دروغ شــوهــرش را متهم ب
به گزارش همشهری، چند وقت قبل زنی جوان به دادسرای جنایی 
تهران رفت. او گفت که شوهرش   روی او اسید پاشیده است.  وی با ارائه 
برگه پزشکی که نشان می داد بدن و دست و پایش دچار سوختگی با 
اسید شده است به بازپرس ساسان غالمی، گفت: با شوهرم از طریق 
یکی از دوستانم آشنا شدم و به عقد وی درآمدم،  اما بعد از عقد متوجه 
رفتارهای عجیب او شدم. او مردی خشن و بداخالق بود. هر وقت 
دعوایمان می شد، مرا به باد کتک می گرفت. با این حال از ترس 
آبروریزی به کسی حرفی نزدم. مدتی گذشت تا این که به مراسم 
عروسی مان نزدیک شدیم. قرار شد به خاطر کرونا فقط چند نفر از 
بستگان نزدیکمان را دعوت کنیم و حتی کارت های عروسی را هم 
پخش کردیم اما شوهرم چند روز قبل از عروسی جا زد و گفت که به 
همه بستگانش اعالم کرده که مراسم   مان به هم خورده است. بر سر 
این مسئله با یکدیگر درگیر شدیم و من تصمیم به جدایی از او گرفتم، 
اما او مرا تهدید به قتل و اسیدپاشی کرد.  وی افزود: روز حادثه وقتی از 
خانه خارج شدم که به محل کارم بروم، ناگهان شوهرم که به کمین من 
نشسته بود به سمتم هجوم آورد. یک ظرف اسید به روی من پاشید و 
فرار کرد. فریاد کشیدم و از مردم کمک خواستم که رهگذران به کمکم 
آمدند و مرا به بیمارستان رساندند. من از ناحیه دست، شکم و پا دچار 
سوختگی شدم و تصمیم گرفتم از او شکایت کنم. با این شکایت، متهم 
به دادسرا احضار شد و وقتی پیش روی بازپرس شعبه سوم قرار گرفت 
منکر اسیدپاشی شد و گفت: همسرم به دروغ مرا متهم به اسید پاشی 

کرده است. پس از عقد متوجه شدم که او مشکل روحی و روانی دارد. 
حتی دو روز قبل از عروسی ناگهان غیبش زد. ما کارت های عروسی 
را در میان تمام بستگانمان پخش کرده بودیم، اما همسرم پس از یک 
بگومگوی ساده با من، ناگهان غیبش زد و باعث شد که مراسم عروسی 
را به هم بزنم. بعد از این اتفاق تصمیم گرفتم از او جدا شوم تا این که 

فهمیدم از من به اتهام اسیدپاشی شکایت کرده است.

شاکی، متهم شد	 
با اظهارات این مــرد، بازپرس جنایی تهران به بررسی مدارکی 
که شاکی ارائــه کرده بود، پرداخت تا این که متوجه شد برگه ای 
ــده وجـــود دارد، جعلی اســت. ــرون  کــه از پزشکی قــانــونــی در پ
او در ادامه دستور استعالم از پزشکی قانونی را صادر کرد و جعلی 
بودن گواهی پزشکی محرز شد. از سوی دیگر با انجام بررسی ها 
مشخص شد که هیچ گونه آثار سوختگی روی دست و بدن زن جوان 
وجود ندارد و او دروغ گفته است. در این شرایط دستور بازداشت 
زن جوان صادر شد و او وقتی متوجه شواهد و مــدارک علیه خود 
شد به جعل گواهی پزشکی قانونی و شکایت دروغین اقرار کرد. 
وی گفت: وقتی متوجه شدم شوهرم قصد جدایی از مرا دارد نقشه 
کشیدم تا با شکایت علیه شوهرم او را به زندان بیندازم تا از او انتقام 
سختی بگیرم. برای اجــرای این نقشه به یک جاعل پول دادم که 
 گواهی جعلی پزشکی قانونی تهیه کند امــا در نهایت لو رفتم.
زن جوان با دستور قاضی بازداشت شد و تحقیقات برای دستگیری 

جاعل گواهی پزشکی قانونی ادامه دارد.

رانندگان مسافرکش طعمه زنان زورگیر
اختصاصی خراسان

توضیحات دادگستری بوشهر 
درباره خودکشی دختر عکاس 

پس از شکایت از متجاوز 
فارس نوشت: جمعه گذشته خبری مبنی بر تجاوز فردی 
به یک دختر عکاس بوشهری در یکی از باغ ویالها در 
فضای مجازی پیچید که به نقل از نزدیکان وی، ادعا شده 
بود که دختر پس از رفتار و بی اعتنایی قاضی خودکشی 
کرده است.  این خبر باعث شد که واکنش های زیادی از 
سوی کاربران شبکه های اجتماعی مطرح شود. در همین 
زمینه، دادگستری استان بوشهر با انتشار مطلبی نوشت: 
در پی طرح شکایتی مبنی بر آدم ربایی و تجاوز به خانمی 
در بوشهر، پرونده ای تشکیل و به یکی از قضات قاطع و 
حساس استان در رسیدگی به این قبیل پرونده ها، ارجاع 

می شود.
این گزارش می افزاید: با مراجعه شاکی نزد قاضی، وی 
اعالم می کند که حدود ۲۰روز پیش از سوی فردی مورد 
تجاوز قرار گرفته است و قاضی پس از استماع اظهارات این 
خانم، سریعًا دستورات الزم را در جهت تکمیل تحقیقات 
و ارائه ادله جرم صادر کرده و از شاکی می خواهد که در 
صورت وجود مدارک و به منظور تسریع در روند تحقیقات، 
فورا آن را به مرجع قضایی ارائه دهد. بنابراین گزارش، 
شاکی باوجود این که مدعی وجود یک فایل صوتی برای 
اثبات جرم شده بود ولی دیگر به منظور پیگیری شکایت 
است،  گفتنی  نمی کند.  مراجعه  قضایی  دستگاه  به 
کالبدشکافی جسد به منظور بررسی علت فوت انجام شده 

و نتیجه آزمایشات به مرجع قضایی اعالم می شود.



۹اجتماعی

گزیده یک توئيت

رسانه های جهان 

یورونیوز:  بر اساس 
که  تحقيقی  نتایج 
دانشگاه ادینبورگ 
کالج  و  اسکاتلند 
ترینيتی دوبلين در 
ایرلند انجام داده اند و نتایج آن هفته 
قبل منتشر شده است، گوشی های 
ــدی چــنــدان قابل  ــدروی هوشمند ان
اعتماد نيستند. دراین تحقيق، شش 
در  مختلف  انــدرویــد  عامل  سيستم 
سامسونگ، شيائومی، هواوی، لينيج 
اواس، ریلمی و e/OS بررسی شده 
است. برای نمونه مطالعه داده های 
جمع آوری شده از گوشی شيائومی 
نشان می دهد، این گوشی ها جزئيات 
»تمام برنامه های مشاهده شده توسط 
کاربران را به شرکت شيائومی منتقل 
می کند؛ از جمله این که چه زمانی در 
شبانه روز و برای چه مدت، کاربر از آن 

اپليکيشن استفاده کرده است«.

اســـپـــوتـــنـــیـــک:  
رئيس جمهور اتریش 
بـــرای تشویق مــردم 
واکسيناسيون،  بــه 
دیــــــــروز شــنــبــه از 
ــا واکسن  ــوت کــرد ت شــهــرونــدان دعـ
خود را در تــاالر مرمرین باشکوه کاخ 
هافبورگ امپراتوری دریافت کنند. 
ویدئویی  پيامی  در  رئيس جمهور 
ــر هــمــواره می خواسته اید  گفت:  اگ
داخل کاخ با شکوه ریاست جمهوری 
را ببينيد و هنوز واکسن نزده اید، من 
شما را دعوت می کنم، بيایيد و در دفتر 

ریاست جمهوری قدم بزنيد.  

کابوس کوچ ۳۷ میلیون نفر !
کارشناسان معتقدند  خشکسالی و فرونشست می تواند به مهاجرت اجباری 37 میلیون نفر 
در کشور منجر شود؛ رئیس سازمان مدیریت بحران به خراسان گفت  می توان با انتقال آب و 

تغذیه سفره های زیرزمینی از 2 بحران فرونشست و مهاجرت اجباری پیشگیری کرد

ــروز فقط  مصطفی عبدالهی- اگــر تا به ام
و  امکانات  کمبود  شغل،  نبود  مثل  دالیلی 
خشکسالی سه دليل اصلی مهاجرت در کشور 
بود، حاال باید خطر فرونشست زمين را هم به 
آن اضافه کنيم؛ دليلی که بحرانی جدی در 
کشور ایجاد خواهد کرد و طبق پيش بينی ها، 
به مهاجرت داخلی اجباری 37 ميليون نفر 

منجر خواهد شد.

زیرساخت هایی که با فرونشست نابود        
خواهد شد

مصطفی فدایی فرد، رئيس کميته تخصصی 
ــوزه آب، در  ارزیــابــی سيالب و کارشناس ح
گفت وگو با ایلنا از پيش بينی نگران کننده ای 
سخن گفته است: »مهم ترین پيامد های قابل 
پيش بينی در اثر فرونشست زمين، عالوه بر 
نابودی آبخوان ها و زوال آب های تجدیدپذیر، 
تخریب بسياری از زیرساخت های راه، راه آهن، 
خطوط انتقال آب، نفت و گاز، دکل های برق، 
مناطق شهری و روستایی و درنهایت، کوچ 
اجباری بيش از 37 ميليون نفر در کشور است«.

استان هایی که در معرض خطر بیشتری        
هستند

اگرچه طبق گزارش اخير سازمان زمين شناسی 
کشور، به جز گيالن و مازندران، همه استان های 
دیگر با پدیده فرونشست زمين مواجه شده اند، اما 
وضعيت برخی استان ها وخيم تر است و احتمال 
این که مبدأ مهاجرت های اجباری باشند، بيشتر. 
طبق اطالعات و آمار کارشناسان 24 شهر در 
استان خراسان رضوی با جمعيتی بيش از 4 
ميليون نفر، 25 شهر در استان کرمان با بيش از 
1.2 ميليون نفر، 30 شهر در استان تهران با بيش 
از 12 ميليون نفر، 31 شهر در استان اصفهان با 
بيش از 3 ميليون نفر و بيش از 10 شهر در هر یک 
از استان های البرز، فارس، یزد، همدان و مرکزی 
با بيش از 5 ميليون نفر بر پهنه های با خطر باالی 

فرونشست زمين قرار دارند.

ــاری روی دوش         ــار مــهــاجــرت هــای اجــب ب
استان های شمالی و غربی

به گفته مصطفی فدایی فرد، 37 ميليونی که 
هستند،  مهاجرت ها  این  تخمينی  جمعيت 
به سمت استان های شمالی و غربی کشور 
ــاره اظهار  ــن ب ــرد. او درای حرکت خواهند ک
کرده است: »با مهاجرت این 37 ميليون نفر 
به غرب و شمال کشور، جمعيت این مناطق از 
21 ميليون نفر فعلی به حدود 58 ميليون نفر 
افزایش خواهد یافت که تبعات و بحران های 

مرتبط با آن غيرقابل تصور است«.

زنگ خطر بحران های اجتماعی        
اگرچه تاکنون مواجهه ما با فرونشست زمين، 
بيشتر با نگاه زیست محيطی، خطرات جانی و 
تبعات اقتصادی آن بود، اما حاال باید چشممان را 
بيشتر بازکنيم و نسبت به بحران های اجتماعی 
ناشی از آن هم حساس شویم؛ بحران هایی که 
با مهاجرت های اجباری به سایر استان ها رقم 
خواهد خــورد و می تواند تبعات گسترده ای 
نبود  حاشيه نشينی،  افــزایــش  باشد:  داشته 
ــاال رفــتــن بــزهــکــاری،  فــرصــت هــای شغلی، ب
خدمات  ــا  ب جمعيتی  نسبت  ــوردن  ــم خ ــره ب
بهداشتی و آموزشی، ازبين رفتن یکپارچگی 

اجتماعی شهرها،  تغيير ساختارهای سنی و 
ترکيب جمعيتی استان ها و... .

جهان با فرونشست چه کرد؟       
بارها و بارها راهکار پيشگيری از فرونشست 
زمــيــن مــطــرح شــده اســـت؛ مــســدودســازی 
چاه های غيرمجاز، نصب کنتور های هوشمند 
تغذیه مصنوعی  ــاز،  ــج م چـــاه هـــای  روی 
ســفــره هــای زیــرزمــيــنــی، تغيير روش هـــای 
به مدرن، مدیریت کشت  از سنتی  آبياری 
محصوالت و ... . نگاهی به تجربه جهانی هم 
نشان می دهد که می توان جلوی پيشرفت 
این بحران را گرفت: »در منطقه ای از ژاپن 
ساالنه 11 سانتی متر فرونشست رخ می داد 
و با برنامه ریزی جدی،پس از 15 سال، این 
فرونشست  اســت.  ــده  ش فرونشست صفر 
دشت کاليفرنيا هم با اصالح شيوه آبياری و 
تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمينی  کنترل 

شده است«.

 واکسن نزدن، سرما و زندگی
 در ازدحام؛ 3 عامل بروز پیک ششم

رئيس مرکز مدیریت بيماری های واگير وزارت 
بهداشت گفت:  درباره موج ششم، پيش بينی ها 
این است که احتمال بروز آن وجود دارد. هرچه 
جلو می رویم، به فصل سرما نزدیک تر می شویم و 
در عين حال زندگی در ازدحام مانند دانش آموزان 
که به مدرسه می روند و دانشجویان که به دانشگاه 
می روند و شرایط این چنينی، باعث می شود که 
مــوارد بيماری مجددا آغــاز شــود. محمدمهدی 
گویا  افزود: البته در این زمينه عوامل متعددی 
موثر است که می تواند این موج را تا جای ممکن 
کاهش دهد؛ اول از همه بحث واکسن است. اگر 
موج پنجم با این شدت سنگين وجود داشت، بنا 
به دو عامل بود؛ یکی این که با سویه جدیدی از 
ویروس کووید1۹ مواجه بودیم یعنی سویه دلتا 
که چندین برابر قدرت سرایت بيشتر و همچنين 
بيماری زایی بيشتر داشته است. دوم این که زمانی 
که این موج شروع شد، هنوز واکسيناسيون در 
کشور ما آن طور که ظرف دوماه اخير اوج گرفته، 
اوج نگرفته بود. اکنون ظرف حداقل یک ماه اخير، 
در روز بيش از یک ميليون دوز واکسن تزریق شده 
که این موضوع خود منجر به کاهش موارد ابتال به 
بيماری می شود، اما اگر این تصور را داشته باشيم 
که تنها واکسن می تواند باعث کنترل این بيماری 
شود، به بيراهه رفته ایم. گویا ادامه داد: واکسن 
به تنهایی نمی تواند این بيماری را کنترل کند، 
بلکه در کنار رعایت توصيه های بهداشتی به ویژه 
اســتــفــاده از مــاســک، شــســت وشــوی دست ها،   
حضورنيافتن در اجتماعاتی که ضرورتی برای 
آن ها وجود ندارد و عوامل دیگر می تواند موثر باشد 

و این موارد کنار هم معنی و مفهوم پيدا می کند.

کاهش بیماران مبتال به قارچ سیاه

عضو کميته علمی مبارزه با کرونای شهر تهران، از 
کاهش بيماران مبتال به قارچ سياه خبر داد و گفت: 
کار تيمی متخصصان روی این بيماران در مراکز 
خاص درمانی موجب شده است تا تعداد مبتالیان 
به قارچ سياه کاهش یابد. نادر توکلی گفت: این 
بيماری معموال ، 2 تا 4 هفته در بيمارانی مثل 
افراد دیابتی و درپی مصرف باال و تزریق داروهای 
کورتيکواستروئيدی رخ می دهد. این قــارچ به 
عنوان یک عفونت فرصت طلب در سينوس ها، 
چشم ها و در سر و صورت تجمع می کند و  باعث 
ایجاد عفونتی خورنده و رونده می شود. هم اکنون 
تعداد بيماران مبتال به موکور یا قارچ سياه کاهش 
ــن بيماران در  ای یافته و دليل آن هــم بستری 
مراکزی خاص است که متخصصان مختلف مثل 
چشم پزشکان و متخصصان گوش و حلق و بينی 
و بيماری های عفونی حضور دارنــد و به صورت 
تيمی بيماران را درمان می کنند. این بيماران به 

درمان های دارویی و جراحی  نياز دارند. 
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رئيس پليس راهور گفت: 43 درصد جان باختگان سوانح رانندگی در 
مراکز درمانی جان خود را از دست می دهند، غالبًا نيز در مراکز درمانی 
در شهرستان ها نمی توانند نوع خون ریزی را از نظر مغزی یا داخلی بودن 
تشخيص دهند و فرد جان خود را از دست می دهد. سردار هادیانفر با بيان 
این که امروزه به غير از کرونا، تصادفات سومين عامل مرگ و مير در دنيا و 
دومين عامل مرگ و مير در کشورمان است، اظهار کرد: در هر ساعت دو نفر 
از هموطنان در تصادفات فوت می کنند و به ازای هر جان باخته تصادفات، 

20 تا 25 نفر مصدوم، معلول یا قطع نخاع می شوند. وی با بيان این که 
ساالنه تقریبا 15 تا 20 درصد مصدومان سوانح رانندگی یا دچار قطع نخاع 
یا مصدوميت اساسی می شوند، افزود: 6 درصد از جان باختگان سوانح 
رانندگی حين انتقال به مراکز درمانی و 43 درصد نيز در مراکز درمانی 
جان خود را از دست می دهند، غالبًا نيز در مراکز درمانی در شهرستان ها 
نمی توانند نوع خون ریزی را از نظر مغزی یا داخلی بودن تشخيص دهند و 

فرد جان خود را از دست می دهد.

۴3 درصد فوتی های 
تصادف به دلیل ناتوانی 
 مراکز درمانی 
در تشخیص خون ریزی  

ــرای جلوگيری از  پيشنهاد رئيس ســازمــان مدیریت بحران کشور ب
بحران مهاجرت داخلی این است که با اجرایی شدن طرح انتقال آب از 
خليج فارس، از بخشی از آب منتقل شده به فالت مرکزی کشور، برای 

تغذیه سفره های زیرزمينی استفاده شود.
»اسماعيل نجار« در گفت و گو با خراسان می گوید: بحث تغيير اقليم 
و پدیده هایی مثل گرد و غبار، بــاران و برف بی سابقه، خشکسالی و 

فرونشست، موضوعاتی است که کشور ما را هم تحت تاثير قرار داده است و به اعتقاد برخی 
کارشناسان یکی از راه های مقابله با آن، جابه جایی جمعيت و خروج هسته های جمعيتی از 
مناطق بحرانی طی 50 سال آینده است. البته به گفته نجار، این تنها پيشنهاد موجود نيست 
و یک راهکار دیگر هم مدنظر قرار دارد. او می گوید: هم اکنون طرح انتقال آب به کرمان و یزد 
اجرایی شده و می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که بخشی از این آب انتقالی برای تغذیه 
سفره های زیرزمينی اختصاص یابد تا اقدامی موثر در پيشگيری از فرونشست زمين و مهاجرت 
اجباری ساکنان باشد. او تصریح می کند: با روند فعلی و به دليل بارش های کم و برداشت های 
بی رویه، بسياری از دشت های ما در وضعيت بحرانی است اما می توان به پيشرفت علم و فناوری 

برای پيشگيری از بحران هایی مثل فرونشست اميدوار بود و از آن استفاده کرد. 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت وگو با خراسان مطرح کرد: 
   

 پیشنهاد انتقال آب برای تغذیه سفره های زیرزمینی و جلوگیری 
از مهاجرت
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جهش ۴0 درصدی تجارت 
ایران با اتحادیه اوراسیا 

طبق اظهارات سخنگوی گمرک، در شش ماه 
نخست امسال بیش از 5.5 میلیون تن کاال 
به ارزش حدود 2.5 میلیارد دالر بین ایران 
و اتحادیه اقتصادی-گمرکی اوراسیا تبادل 
شــده که در ایــن میان سهم صــادرات حدود 
 514 از  به ارزش بیش  1.17 میلیون تن 
میلیون دالر و سهم واردات نیز بیش از  4.3 
میلیون تن به ارزشــی حــدود 2 میلیارد دالر 
بوده است. به این ترتیب سطح تجارت ایران با 
این اتحادیه نسبت به مدت مشابه 12درصد در 
وزن و 40درصد در ارزش افزایش داشته است. 
به گــزارش ایرنا، اتحادیه اوراسیا یک بلوک 
اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، 
روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس است 
که با برخورداری از حدود 1۸3 میلیون نفر 
جمعیت فعال، یکی از پررونق ترین بازارهای 

سرمایه گذاری در جهان به شمار می آید.

وزارت خزانه داری آمریکا، صرافی های رمز ارز 
و شرکت های ارائه دهنده کیف های دیجیتالی 
را وادار کرد با استفاده از ابزار و فناوری موقعیت 
یــابــی جــغــرافــیــایــی، دســتــرســی کشورهای 
تحت تحریم های آمریکا را مسدود کنند. به 
ایــن ترتیب پیش بینی می شــود خطر قطع 
دسترسی ایرانیان به خدمات مذکور، بیش 
از پیش خواهد شد.به گــزارش ایرنا، وزارت 
خزانه داری آمریکا روز جمعه به وقت محلی 
در بیانیه ای مدعی شد تمهیدات بیشتری 
برای کمک به صنعت ارزهــای مجازی جهت 
جلوگیری از سوء استفاده افراد تحریم شده و 
دیگر عامالن غیرقانونی اعمال و با استفاده 
از ابــزار و فناوری موقعیت یابی جغرافیایی، 
دسترسی کشورهای تحت تحریم های آمریکا 
را مسدود می کند. این اقدامات بخشی از 
تالش متمرکز و یکپارچه دولت جو بایدن برای 
مقابله با تهدید باج افزار اعالم شده است. در 
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ادعــا شده 
است: »بخش خصوصی با اعمال تحریم های 

مناسب و مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین 
مالی تروریسم برای جلوگیری از سوء استفاده 
افراد تحریم شده و دیگر بازیگران غیرقانونی از 
ارزهای دیجیتالی و تضعیف سیاست خارجی 
آمریکا و منافع امنیت ملی، نقش کلیدی ایفا 
می کند.« بر اساس این بیانیه، الزامات تابعیت 
از تحریم ها در صنعت ارزهای دیجیتالی مانند 
موسسات مالی سنتی اعمال می شود و برای 

رعایت نکردن  آن هــا مجازات های مدنی و 
کیفری در نظر گرفته شده است.به گزارش 
خراسان، این اقــدام را می تــوان در راستای 
تــالش ســال هــای اخیر آمریکا بــرای کنترل 
فضای ارزهای دیجیتال دانست. طبق گزارش 
»ارز دیجیتال«، وزارت خزانه داری آمریکا در 
سال 201۸ برنامه ای را آغاز کرد که طی آن 
فهرستی از نشانی  های ارزهای مجازِی مرتبط 

با کشورهای خاص و افــراد حاضر در لیست 
سیاه تدوین شد. این نهاد می گوید نشانی های 
دیگری که با نشانی  های موجود در لیست سیاه 
تعامل یا نشانی مشترک با  نشانی های لیست 
سیاه داشته باشند، ممکن است تحریم شوند. 
نکته قابل توجه در این میان، حرکت برخی 
صرافی های مشهور رمز ارز در جهت این قاعده 
گذاری است به طوری که مرداد امسال صرافی 
ارز دیجیتال بایننس اعالم کرد که از این پس 
تمامی کاربران برای استفاده از امکانات این 
صرافی ملزم به پشت سر گذاشتن مراحل احراز 
هویت و ارائه مدارک شناسایی هستند. هدف 
از این کار، انطباق فعالیت های این شرکت با 
قانون انتقال اطالعات گروه ویژه اقدام مالی  
اعالم و موجب تنگ تر شدن محدودیت برای 
کاربران ایرانی این صرافی شد.رویدادهای 
اخیر در حالی اتفاق می افتد که پس از اعمال 
محدودیت های چین بر فعالیت های مرتبط با 
ارزهای دیجیتال، هم اینک آمریکا به مقصد 
نخست ماینرهای بیت کوین تبدیل شده است. 

آمریکا صرافی های رمز ارز را مجبور به پیروی از تحریم ها کرد 

خطر قطع دسترسی ایرانی ها به صرافی های ارز دیجیتال

بازار خبر

 اختالف قیمت 12 تا 17 
هزار تومانی تخم مرغ در بازار

ایسنا- بر اســاس مشاهدات میدانی از خرده 
فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر شانه 
تخم مرغ 30 عددی به وزن دو کیلوگرم 55 تا 
60 هزار تومان و هر عدد تخم مرغ نیز 1۸00 
تا 2000تومان است. در میادین میوه و تره بار 
نیز هر شانه تخم مرغ 30 عددی تنظیم بازاری با 
قیمت 43 هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه 
می شود. این یعنی اختالف قیمت هر شانه تخم 
مرغ در مغازه ها و میادین میوه و تره بار به 12 تا 

17 هزار تومان می رسد.

گام بزرگ مجلس شورای اسالمی 
در اصالح نظام بانکی

خراسان- حجت االسالم بحرینی، اقتصاددان 
ــرح بــانــکــداری مجلس در  و رئــیــس کمیته ط
یادداشتی نوشت: با رأی قاطع نمایندگان به 
الزام بانک ها به بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه 
در  تسهیالت  به  مربوط  محاسبات  و  عملیات 
صفحه تسهیالت گیرنده و ضامنان،  از این به بعد 
، هیچ بانکی نمی تواند بیش از نرخ مصوب شورای 
پول و اعتبار سود بگیرد و دریافت سود مرکب 

عماًل متوقف می شود.

 هشدار رئیس اتاق ایران  
درباره خطر تورم سرسام آور!

ایسنا- رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت 
سیزدهم، میراث دار بزرگ ترین بحران هاست و 
باید از تحریم و چالش های ارزی تا شیوع بیماری 
کرونا و مشکالت مهم در بخش منابع آبی و انرژی 
را چاره جویی کند. غالمحسین شافعی خواستار 
اصــالح برخی تصمیمات غلط در سطح کالن 
اقتصاد ایران شد و گفت: در وضعیت کنونی و 
در تنگنای مشکالت، هرگونه خطای راهبردی 
موجب افزایش حجم نقدینگی می شود و تورمی 
سرسام آور را برای آینده در پی خواهد داشت. 
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: 
بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار 
کنترل تــورم مطرح می شود اما غایت آن رشد 
بهای تمام  شده تولید بوده است. آیا منطقی است 
در حالی که قیمت نهاده های تولیدی افزایش 
می یابد، در ادامــه زنجیره تولید، به صنعتگر و 
تولید کننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت 
نگه دارد؟ اصاًل در چنین شرایطی، تولید ممکن 

و مقرون به صرفه خواهد بود؟

140040692

گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی بررسی کرد: 

جایگاه ایران در سیاست تجاری اتحادیه اروپا 
ــز پــژوهــش هــای  ــرک حسین بـــردبـــار- م
ــران با انتشار گزارشی با  اتــاق بازرگانی ای
عنوان«سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا و 
جایگاه ایران« به برخی مزیت ها و مشکالت و 
فراز و فرودهای تجارت اتحادیه اروپا با ایران 
پرداخته و با اشاره به تجارت 4 میلیارد دالری 
ایران و اتحادیه اروپا در سال 2020 بخش 
هــای تجاری اولویت دار را شامل گیاهان 
دارویــــی، مــیــوه و سبزیجات، محصوالت 
پتروشیمی، قطعات خودرو، فناوری اطالعات 

و ارتباطات و گردشگری ذکر کرده است.

اروپا دومین شریک تجاری ایران   
ــزارش آمده  ــزارش خــراســان، در ایــن گ به گ
است: اروپا بعد از چین دومین شریک تجاری 
ایران است. مجموع تجارت ایران و اروپا در 

سال 2020 حدود 4 میلیارد یورو بوده که حدود 
11 درصد کل تجارت ایران را تشکیل می دهد. 
ایران در همین سال بیش از 670 میلیون یورو 
به اتحادیه اروپا صادرات و حدود 3 میلیارد یورو 
از آن واردات داشته است.بر اساس این گزارش، 
بعد از اجرای برجام در سال 2016 صادرات 
اروپا به ایران حدود 47 درصد و واردات از ایران 
ــد افــزایــش یافت که بخش  ــدود 560 درص ح
عمده آن واردات نفت خام ایران بود. در صورت 
احیای برجام و رفع دوباره تحریم های ایران دو 
سناریوی بدبینانه افزایش ۸0 درصدی تجارت 
ــا و سناریوی  خــوش بینانه 120  ــران و اروپ ای
درصدی متصور است که حتی در صورت تحقق 
سناریوی خوش بینانه ، باز هم نمی توان انتظار 
داشت که روابط تجاری دو طرف به زمان رفع 

تحریم ها در سال 2016 باز گردد.

بورس در فاز »عشقی«! 
شاخص کل در نخستین روز فعالیت در زمان سکاندار جدید، 

بیشترین صعود امسال را ثبت کرد 
شاخص کل بورس دیروز در نخستین روز فعالیت 
با سکاندار جدید سازمان بورس، بیشترین صعود  
امسال را ثبت کرد و با جهش 40 هزار واحدی 
مجدد به کانال 1.4 میلیون واحد بازگشت تا 
پس از هشت روز بــازار سهام با ورود نقدینگی 
حقیقی مواجه شود.به گزارش اقتصاد نیوز، در 
معامالت اولین روز هفته شاخص کل بورس 40 
هزار و 60 واحد صعود کرد و به سطح یک میلیون 
و 437 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز 
در پایان معامالت دیــروز 9 هزار و 39۸ واحد 
نسبت به روز چهارشنبه باال آمد و در رقم 402 
هزار و 175 واحد ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس 4۸9 واحد رشد کرد و به رقم 20 
هزار و 556 واحد رسید. روز گذشته۸5   درصد 
سهام بــازار رشد قیمت و 13 درصد بــازار افت 
قیمت داشتند.همچنین پس از هشت روز پیاپی 
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی 
بازار مثبت شد.  در پایان معامالت دیروز ارزش 
صف های خرید نسبت به پایان روز کاری گذشته 

352 درصد رشد کرد و در رقم هزار و 307 
میلیارد تومان ایستاد.در همین حال مجید 
عشقی، سکاندار جدید بــازار سرمایه هفت 

محور فعالیت خود را به شرح زیر برشمرد:
*توجه به مکانیسم های مــدرن به منظور 

افزایش نظارت عامه بر فعالیت ناشران
ــه شکل  *تــوســعــه ابـــزارهـــای نــظــارتــی ب

پیش گیرانه و متناسب با توسعه بازار
*اصالح قوانین و مقررات به سمت افزایش 

عدالت و پاسخ گویی در کل بازار
*تقویت اکوسیستم تامین مالی در سطح 

متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین
زیرساخت های  توسعه  و  *تسهیل گری 

جذب و مدیریت سرمایه خارجی در بازار
*بازمهندسی ســاز و کــار رســانــه ای و نشر 

اطالعات در بازار و تقویت نظارت بر آن
*مدیریت جدید، بازمهندسی نسل نوین 
زیرساخت های فنی با هدف افزایش امنیت، 

پایداری و سهولت دسترسی

رئیس سازمان برنامه فرمول افزایش 
حقوق درسال آینده را اعالم کرد: 

رشد پلکانی تا بیش از30 درصدی 
حقوق در سال آینده 

رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره افزایش 
علی الحساب 10 درصدی حقوق کارکنان دولت 
برای سال 1401 در بودجه گفت: هم اکنون در 
یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته ایم به طوری 
که از یک طرف مرتب تــورم ایجاد می شود و از 
طرف دیگر حقوق ها افزایش  می یابد که برای 
تامین منابع آن خلق پول می شود و با این اقدام 
مجدد پایه پولی و نقدینگی رشد  می کند و بر تورم 
تاثیر می گذارد. به گزارش فارس، سید مسعود 
میرکاظمی افزود: به عبارتی 20 درصد افزایش 
حقوق برای کارکنان اعمال می کنیم ولی تورم 
برای عموم مردم ایجاد می شود. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه گفت:  سال آینده افزایش حقوق 
به صورت پلکانی انجام خواهد شد، بر این اساس، 
تالش بر این است که حداقل افزایش اعمال  شود 
ولی حقوق های پایین ممکن است تا باالی 30 
درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار 
افزایش حقوق داشته اند، کمترین درصد رشد 
را خواهند داشت بنابراین افزایش حقوق برای 

تمامی کارکنان یکسان نیست. 

رسوب سود سهامداران در 
حساب برخی شرکت های بورسی 

هر سال با برگزاری مجامع شرکت های بورسی 
و مشخص شدن سود پرداختی به سهامداران، 
تعداد زیادی از سهامداران خرد از دریافت سود 
خود بازمی مانند و این سودها در حساب برخی 
شرکت های بورسی رسوب می کند. مهم ترین 
دلیل که مانع دریافت سود توسط سهامداران 
می شود، استفاده شرکت ها از فرایند پیچیده 
و سنتی  پرداخت سود سهام است. به گزارش 
ــارس، ایــن در حالی اســت که طبق تبصره 3  ف
ماده 5 »دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته 
 شده در »بورس اوراق بهادار تهران« شرکت های 
بورسی مکلف اند از طریق شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اقدام به پرداخت سود سهامداران کنند. 
آمارها نشان می دهد که در سال 1399 از 490 
شرکت بورسی که اطالعیه تقسیم سود منتشر 
کرده اند، 123 شرکت اقــدام به توزیع سود از 
طریق سامانه سجام کرده اند و این آمار در سال 
1400 تا لحظه نگارش این گــزارش به 21۸ 

شرکت افزایش  یافته است. 

اخبار
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گزارش دقیقه نودی سازمان برنامه دولت روحانی خبرساز شد 
روز جمعه گزارشی به نقل از سازمان برنامه و 
بودجه در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
نشان دهنده پیش بینی نرخ ارز برای سال های 
آینده در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم آن 
بود. براساس این گزارش با فرض رفع تحریم 
ها تا سال 1406، دالر به 55 هزار تومان و با 
فرض تداوم تحریم ها، دالر به 28 هزار تومان 
خواهد رسید!بررسی ها نشان می دهد که 
ــزارش متعلق به 11  تاریخ درج شــده روی گ
مرداد امسال است و گزارش با عنوان »برآورد 
بدهی های دولت ایران به بخش های مختلف 
در دوره 1400 تا 1406 - تحت دو سناریوی 
رفع تحریم های اقتصادی و تداوم تحریم ها« 
با امضای محمد حسین رحمتی، مدیر امور 
اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه منتشر 
شده است.براساس این گزارش که متغیرهای 

اقتصادی کشور طی امسال تا سال 1406 را 
پیش بینی کرده است، میانگین نرخ تورم طی 
شش سال آینده در دو سناریوی رفع تحریم 
ها و تداوم آن، به ترتیب 28.3 و 53.7 درصد 
ــرآورد شــده اســت. همچنین میانگین رشد  ب
ساالنه نرخ ارز در دو سناریوی رفع و تداوم 
تحریم ها به ترتیب 21 و 50 درصد پیش بینی 
شده است.انتشار این گزارش در شرایطی است 
که برخی کارشناسان در فضای مجازی نسبت 
به محتوای این گزارش موضع گرفتند ، از جمله 
یکی از کارشناسان اعالم کرد که در مطالعه ای 
دیگر، شرایط بدبینانه آن مطالعه در حد شرایط 
خوش بینانه این گزارش بوده است.همچنین 
به گفته برخی کارشناسان، انتشار این گزارش 
در آخرین روزهای فعالیت دولت قبل و سازمان 

برنامه با مدیریت سابق جای تامل دارد.

اینترنت استارلینک به هواپیماها می رسد
 ایالن ماسک در توئیتی ادعا کرد که ماهواره های استارلینک می تواند

 به هواپیماها اینترنت نیم گیگابیتی ارائه کند؛ آیا شدنی است؟

ایالن ماسک به تازگی در توئیتی اعالم کرده 
که سرویس استارلینک شرکت اسپیس ایکس 
می تواند اینترنتی پرسرعت و با تاخیر پایین 
را در اختیار مسافران هواپیماها قــرار دهد. 
ایالن ماسک گفته با چند شرکت هواپیمایی 
در حــال مذاکره اســت تا بــرای آن هــا اینترنت 
فراهم کند. مدیرعامل اسپیس ایکس به تازگی 
دربــاره برنامه استارلینک برای ارائه اینترنت 
در پروازها صحبت کرد و در توئیتی نوشت: 
»اگر می خواهید در هواپیمای مورد عالقه خود 
باشید، خواسته  اینترنت استارلینک داشته 
خود را به آن ها بگویید.« به ادعای ایالن ماسک 
استارلینک می تواند اینترنت نیم گیگابیتی 
با تاخیر پایین در پروازها ارائه کند.»جاناتان 
هافلر«، قائم مقام اسپیس ایکس چند ماه پیش 
با وعده کار روی یک محصول هوانوردی گفته 
بود این شرکت در حال مذاکره با شرکت های 
هواپیمایی است تا اینترنت استارلینک را در 
هواپیماها ارائه کند. او در ماه ژوئن اظهار کرد: 
»تا امروز نمونه هایی از این سرویس را به نمایش 

گذاشته ایم و به دنبال نهایی کردن محصول 
خود هستیم تا در آینده بسیار نزدیک آن را روی 
هواپیماها قرار دهیم.« شرکت های هواپیمایی 
Intelsat در  Viasat و  بــا همکاری  اکــنــون 
پروازها اینترنت ارائه می کنند. اما این اینترنت 
از ماهواره های مدارهای دوردســت زمین در 
دسترس قرار می گیرد، در حالی که ماهواره های 
استارلینک در مدارهای نزدیک تری قرار دارند 
و می توانند اینترنت سریع تری برای مسافران 
فراهم کنند. هافلر گفته بود استارلینک پوششی 
جهانی ایجاد خواهد کرد تا همه هواپیماهایی که 
در محدوده این شبکه پرواز می کنند به اینترنت 
ایالن  ــالم  اع طبق  باشند.  داشته  دسترسی 
ماسک، تاییدیه رگوالتوری مشخص می کند 
که استارلینک چه زمانی می تواند به هواپیماها 
اینترنت بدهد.  اسپیس ایکس تاکنون 1740 
ماهواره استارلینک به مدار زمین فرستاده و در 
14 کشور بیش از 100 هزار کاربر دارد. تعداد 
ماهواره های استارلینک در نهایت قرار است به 

حدود 12 هزار عدد برسد.

مردم از خرید 7۰ درصد پوشاک مورد نیازشان منصرف شدند!

دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به بررسی های 
به عمل آمده در اطالعات مربوط به مرکز آمار ایران 
اظهار کرد: اولویت مردم برای خرید پوشاک، 
اولویت پنجم و حدود 5 درصد هزینه خانوارها 
مربوط به پوشاک و کفش است. همان طور که 
می دانید کل جامعه ایران به 10 دهک تقسیم 
شده است و خانوارهای دهک اول که ضعیف  ترین 
گروه از نظر مالی هستند، 2/2 درصد درآمد خود 
را صرف پوشاک و کفش می کنند. این مقدار در 
خانوارهای دهک پنجم حدود 5/2 درصد است 
و به طور کلی جامعه ایران، به طور متوسط 3/5 
درصد از درآمد خود را برای پوشاک و کفش هزینه 
می کنند. مجتبایی بیان کرد: در جریان مبارزه با 

کرونا، پوشاک از جمله گروه هایی بود که بیشترین 
آسیب را دید. صنوف توزیعی ما با پیک های شدید 
کرونا در مجموع حدود دو ماه مجبور به تعطیلی 
مطلق شدند و در سایر ایام مثل اسفند ۹8 که 
اعالم رسمی پاندومی کرونا شد، پوشاک تولید 
شده روی دست تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
برگشتی  چک های  از  موجی  شاهد  ما  و  ماند 
بودیم. کرونا همچنین مسئوالن کشور را مجبور 
به اتخاذ و اجرای سیاست های تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها کرد. مراسم  و مهمانی ها هم با توصیه 
کارشناسان بهداشتی کاهش یافت  یا لغو شد و 
بدین ترتیب سطح خرید و تقاضا برای پوشاک 

کاهش چشمگیری یافت .

بخت آزمایی رانتی خودرویی!
قیمت خودروهای فروخته شده در آخرین قرعه کشی ایران خودرو حدود هزار میلیارد تفاوت بین کارخانه و بازار داشت

مصطفی میرجانیان-  در روی همان پاشنه 
می چرخد و قرعه کشی خودرو طبق روال قبل 
ادامه دارد. در حالی که وزیر صمت اعالم کرده 
موافق قرعه کشی نیست و گویا به دنبال حذف 
آن اســت، رئیس شـــورای رقــابــت همچنان از 
این سیستم دفاع می کند و آن را تصمیم شورا 
می داند. شــورای رقابت از حدود ۹ سال پیش 
به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو انتخاب و 
وظیفه ای که بر عهده این شورا گذاشته شده، 
تعیین دستورالعمل قیمت خودروهای داخلی 
بوده است. جدا از این که در همین موضوع  هم 
ابهام وجود دارد و برخی معتقدند شورای رقابت 
نباید در قیمت گذاری خودرو دخالت کند، ابهام 
دیگر مربوط به نقش این شورا در اعمال سیستم 
قرعه کشی است. آن طور که رئیس شورای رقابت 
می گوید با توجه به اختالف بین قیمت کارخانه 
و بازار و حجم باالی متقاضیان و عرضه محدود، 
قرعه کشی روشی مناسب و تصمیم شورا بوده و 
به خودروسازان ربطی ندارد که راضی باشند یا 

نباشند و آن ها مکلف به اجرا هستند!

التاری خودروسازان چقدر شانس 	 
می خواهد؟

با ادامه روند قرعه کشی خودروسازها آن هایی که 
شانس خوبی دارند و در این بخت آزمایی سربلند 
مردم  بیشتر  امــا  هستند  خوشحال  شوند  می 
اعتراض دارند. آن ها گالیه دارند از قرعه کشی 
هایی که بعد از چندین ماه هنوز هم ابهام دارد و از 
رانت هایی که برای عده ای به راه افتاده است. آن 
ها می پرسند که چطور می شود برخی نمایندگی 

ها حواله خودروها را می فروشند و با پرداخت 
پول، دیگر نیازی به شرکت در قرعه کشی نیست؟ 
آن ها سوال دارند که چطور بعضی خانواده ها در 
این یکی دوسال که قیمت خودروها سر به فلک 
کشیده در سه چهار قرعه کشی برنده شده اند و 
با پول فروش خودرو در بازار آزاد به سرمایه های 
بزرگی می رسند اما طبقه ضعیف یا آن هایی که 
از واسطه گری دل خوشی ندارند باید حسرت 
بخورند؟ چند روز قبل بیست  و چهارمین مرحله 
از فروش  فوق  العاده محصوالت گروه صنعتی 
ــران  خــودرو بــا عرضه چهار محصول از سبد  ای
محصوالت ایــن گــروه خــودروســازی آغــاز شد و 
طبق اطالعیه ایران خودرو تا پایان روز جمعه 
23 مهرماه مهلت برای ثبت نام متقاضیان در 
نظر گرفته شده بود. نکته جالب ماجرا تعداد ثبت 
نام افراد و ظرفیت خودروهای داخل قرعه کشی 
بود. در این مرحله 4میلیون و 728هزار و ۹24 
نفر فقط برای ۹هزار خودرو شرکت کردند، یعنی 
برای هر خودرو حدود 525 نفر ثبت نام کردند و 
هر شرکت کننده حدود یک هزارم واحد شانس 

برنده شدن در قرعه کشی را داشته است!

بخت آزمایی جدید چقدر سود داشته است؟	 
ــاده  ــع ــوق ال ــروش فـ ــ ــن ف ــه ایـ ــوج ــل ت ــاب نــکــتــه ق
تــفــاوت قــیــمــت چــهــار مــحــصــول ایـــن شرکت 
با قیمت بازار آزاد این محصوالت اســت. فکر 
می کنید در این قرعه کشی کدام خودروها سود 
ــد؟ این جا به تفاوت  بیشتری به برندگان دادن
ــودرو در آخرین  ــران خ قیمت چند محصول ای
قرعه کشی آن شرکت می پردازیم و بعد هم سراغ 

محصوالت سایپا می رویم.
 دنا پالس اتوماتیک

دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک در طرح جدید 
ایران خودرو، با قیمت 3۹0 میلیون و 8۹ هزار و 
327 تومان در اختیار برندگان قرار می گیرد. این 
محصول در بازار 463 میلیون تومان قیمت دارد. 
شما کافی است پول حاضر و آمــاده ای داشته 
باشید و در قرعه کشی ایران خودرو شرکت کنید. 
بعد از چندماه به راحتی حدود 70 میلیون تومان 

نوش جان می کنید!
 پارس سال

قیمت و نرخ حاشیه بازار پژو پارس در چند روز 
گذشته حسابی خبرساز و جنجالی شده است. 
حتما چنین تیتری را دیده اید: »اتفاق عجیب در 
فروش پژو پارس؛ یکی بخر دو تا ببر!« در فروش 
فوق العاده جدید خودروهای ایران خودرو قیمت 
خودروی پارس بنزینی در حالی 140 میلیون 
تومان است که قیمت این محصول در بــازار به 
بیش از 280 میلیون تومان می رسد. برندگان 
قرعه کشی این خودرو عمال با پرداخت مبلغ یک 
خودرو گویی دو خودرو دریافت می کنند و رانت 

قابل توجهی به جیب خواهند زد.
2۰7 دستی پانوراما

در جدول توزیع سود خودروهای داخلی 207 
بــه جیب دالالن  را  ــود بسیار هنگفتی  هــم س
ــودروی خوش تیپ و قیافه در  می ریزد. این خ
روش قرعه کشی کارخانه با قیمت 201 میلیون 
به دست خریدارهای خوش شانس می رسد. اما 
همین خودرو در بازار آزاد با قیمت 335 میلیون 
به فروش می رسد. کافی است شرایط ثبت نام را 

داشته و آدم خوش شانسی باشید.بعد از چندماه 
11۹ میلیون ســود می کنید و از ایــن شرایط 

فروش خودرو لذتش را می برید!
رانا پالس

 در طرح فروش فوق العاده ایران خودرو که تا روز 
جمعه 23 مهرماه فرصت ثبت نام برای آن وجود 
داشت، قیمت رانا پالس 180 میلیون و 3۹1 
هزار و 811 تومان است. اما این خودرو در بازار 
حدود 268 میلیون تومان قیمت دارد و با برنده 
شدن در بخت آزمایی ایــران خــودرو حدود ۹0 

میلیون تومان سود می کنید.

 رانت  حدود هزار میلیاردی در آخرین	 
 قرعه کشی ایران خودرو

شاید بپرسید خودروهای ایــران خــودرو با این 
روش قرعه کشی و فروش چقدر رانت بین مردم 
توزیع کرده است؟ در این مرحله فروش، 2000 
رانا پالس به مردم فروخته شد که هر کدام ۹0 
میلیون تفاوت قیمت داشت، 3000 پژو پارس 
با 140 میلیون رانت، 2000 دستگاه 207 با 
رانت 11۹ میلیونی و 2000 دناپالس با رانت 
70 میلیون تومانی به مردم فروخته شد. یعنی 
شرکت ایران خودرو فقط در یک مرحله فروش 
حدود ۹78 میلیاردتومان بین مردم رانت توزیع 

و آن ها را بیشتر به داللی عالقه مند کرد!

قرعه کشی های سایپا چقدر سود داشت؟	 
شهریور  در  سایپا  شرکت  کشی  قرعه  آخرین 
1400 انجام شد. کوییک  دنده ای 2۹ میلیون 

و ساینا اس 24 میلیون اختالف قیمت داشت.
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

کيهان- شریعتمدارى مدیر مسئول این روزنامه  •
نوشت: پس از دو دهه چالش و صرف هزینه هاى 
کــالن و از دســت دادن فرصت  هــاى بى شمار، 
زیانبار بودن  و  بیهوده  از  نیز  مسئوالن محترم 
عضویت مان در NPT سخن مى گویند. سؤال این 
است که اگر از حضورمان در NPT هیچ دستاوردى 
نداشته و به جاى دستاورد، از دست داده داشته ایم 

چرا باید در خروج از این معاهده تردید کنیم؟!
شرق- این روزنامه نوشت:» افزایش  انتقادهاى  •

اصولگرایان از وضع موجود نشان  دهنده ایجاد 
شکاف میان بزرگان جناح راست است. مدتى  است 
صداى ناهماهنگى در نقد وضع موجود از دل جناح 
اصولگراى در قدرت شنیده  مى شود؛نکته مهم آن 
جاست که معلوم نیست مخاطب این نقدها کیست!«.

اعتماد- عباس عبدى با اشــاره به ماجراى  •
محرمانه بودن اموال و دارایى هاى مسئوالن در این 
روزنامه نوشت:  اصوال چه اشکالى دارد که تمامى 
ثــروت افــراد آشکار باشد، اگر این ثــروت مشروع 
باشد؟ حتى اگر مشروع هم باشد ولى کسى از آن 

اطالع نداشته باشد راه را بر ریاکارى باز مى کند.
 کيهان- این روزنامه نوشت: مدعیان اصالحات  •

طــرح مجلس بــراى تقویت و توسعه شیوه هاى 
ــى  ــردن قــانــون »رسیدگى بــه دارای عملیاتى ک
ــزاران« را دستمایه  ــارگ مقامات، مسئوالن و ک
شگردهاى تبلیغى خود قــرار داده تا اقدامات 
انقالبى مجلس در بررسى طرح »تسهیل صدور 

مجوزهاى کسب و کار« را به حاشیه ببرند.
ــا اشـــاره به  • فرهيختگان- ایــن روزنــامــه ب

سفرهاى استانى رئیس جمهور نوشت:   این 
سفرها هرچند در کوتاه  مدت مى تواند منجر به 
امیدآفرینى و از بین رفتن حس تبعیض در بین 
مردم بشود، اما براى این که این امید ایجاد شده 
پایدار بماند و تداوم پیدا کند مردم باید خروجى 

این سفر ها را در زندگى شان احساس کنند.

اعتمادآنالین نوشت: بامداد دیروز دزدان  •
دریایى با پنج فروند قایق تندرو، تعداد نفرات زیاد 
و تجهیزات پیشرفته در خلیج عدن به نفتکش 
ایرانى هجوم بردند و قصد ربایش این کشتى را 
داشتند که  پس از تبادل آتش سنگین بین ناوگروه 
7۸نیروى دریایى ارتش و دزدان دریایى متخاصم 

، دزدان فرار را برقرار ترجیح دادند.
الف نوشت :  على خضریان نماینده تهران  •

در مجلس  در نامه اى به رئیس مجلس از طرح 
شکایت خود از محمد جواد ظریف وزیر سابق 
امــور خارجه در کمیسیون اصل 90 خبر داد 
و نوشت : تناقض در گفتار دکتر ظریف نشان 
مى دهد که ایشان براى پیشبرد نگاه خود و توجیه 
برجام، چگونه دست به تحریف حقایق و همچنین 
خالى کردن دست ایران در مذاکرات زده است.

رجانيوز نوشت:سعید محمد، دبیر شوراى عالى  •
مناطق آزاد در اولین سفر خود به منطقه آزاد اروند 
دستور فروش ساختمان ادارى لوکس ساخته شده 
در این منطقه را صادر و تاکید کرد، عواید حاصل از 

آن در مسیر خدمت به مردم قرار گیرد.
انتخاب مدعی شــد: مــدرســى یــزدى عضو  •

شوراى نگهبان گفت: ویروس خطرناک و منحوس 
کرونا مشکالت فراوان   و آسیب هاى اقتصادى و 
اجتماعى و روانى زیادى را پدید  آورده است، اما 
متاسفانه براى رفع این بال فقط به مسائل مادى 
بسنده و از راهکار هاى معنوى غفلت شده است.
وى افزود: کرونا یک بالست و همان گونه که تحریم 
به عنوان یک بال، موجب رشد و کمال ایران شده 
است، در صورت برخورد صحیح با کرونا مى توان 

این بال را به نعمت مبدل ساخت.
فرارو نوشت : اشتباه بیوک میرزایى بازتاب  •

وسیعى در شبکه هاى اجتماعى داشت. وى روى 
آنتن و به صورت تلفنى درباره خطاى خود توضیح 
داد. میرزایى که در یک برنامه گفت وگو محور 
تلویزیونى حاضر شده بود با چالش ارائه توضیح در 
برابر تصویر برخى چهره هاى مشهور کشور در حوزه 
هنر و سیاست قرار گرفت. در این چالش اما او در 
مقابل تصویر رئیس قوه قضاییه از واژه اى نامناسب 
استفاده کرد. او همچنین به اشتباه على الریجانى 
را »قاسم الریجانى« خواند. او گفت لفظى که به کار 
برده است ناخواسته و به دلیل شوخى هاى مکررى 
که با مهران رجبى در برنامه داشته، بیان کرده 
است. او در این گفت و گو فضاى ایجاد شده در این 

رابطه را »نامردى« دانست.
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پاسخ شمخانی به اوهام الهام

ــوراى عالى امنیت در  على شمخانى، دبیر ش
پاسخ به ادعاهاى الهام على اف، رئیس  جمهورى 
آذربایجان اتهام دخالت ایران در قاچاق مواد 
مخدر را رد کرد و نوشت: »بى توجهى به اصول 
و الزامات همسایگى و بیان اظهارات کذب و 
غیرسازنده، نشانه حسن  نیت و تدبیر نیست. 
اتهام زنى به کشورى که جامعه جهانى آن را به 
عنوان قهرمان مبارزه با مواد مخدر مى شناسد، 
اثرى جز بى اعتبارسازى کالم گوینده ندارد. 
مراقب دام هاى پرهزینه شیاطین باشید«.  الهام 
على اف، رئیس  جمهورى آذربایجان، ادعا کرده 
ــال اســت از مسیر مــرز ارمنستان  ــران 30س ای
ــا مــواد مخدر قاچاق کــرده اســت. او در  به اروپ
یک نشست کشورهاى آسیاى مرکزى مدعى 
ــران و آذربایجان  شــد، هروئینى که در مــرز ای
کشف شده، در مقایسه با سال گذشته دو برابر 
شــده است.همزمان کــاربــرى نوشت: »آقــاى 
شمخانى عزیز ، این ها که فرمودید اظهر من 
الشمس اســت؛ بفرمایید شما به عنوان دبیر 
شــوراى عالى امنیت ملى چه پاسخ درخــورى 
به یــاوه گویى هاى على اف در نظر گرفته اید 
؟«. کاربر دیگرى نیز نوشت:» یکى به الهام بگه 
پس این جنس  هاى اعالیى که در باکو مى زنید 
و توهم کشورگشایى دارید از کجا مى آیند؟ چه 
بالیى سرت آورده ایم که هنوز دارد مى سوزد؟!«.
همچنین کاربر دیگرى نوشت: »اى مگس، عرصه  
سیمرغ نه جوالنگه توست.کسى باید على اف 
را از خواب بیدار کند .قدرى از پدرت بیاموز که 

قدرتش را وامــدار  ایــران بود 
و تا آخر عمرش نیز سعى 

ــه ایـــران  کـــرد نسبت ب
ناسپاسى نکند!«.

 حاشیه های بازدید احمدی نژاد
 از نمایشگاه اکسپوی دبی 

مجاور- محمود احمدى نژاد به منظور بازدید 
از  نمایشگاه اکسپوى 2020 دبى به امارات 
سفر کرده است. سفرى که البته بدون حاشیه 
نبود و  مثال ادعا شد که طى بازدید از نمایشگاه 
اکسپوى دبى در غرفه رژیم صهیونیستى حضور 
ــت. ادعــایــى که کمى بعد حتى  ــرده اس پیدا ک
اکانت رسمى سازمان دولتى مبارزه با تروریسم 
انتشار یک  عکس در  با   ، ــم صهیونیستى  رژی
ــالم کــرد کــه رئیس  توئیترش آن را تایید و اع
جمهور سابق ایران  از غرفه  اسرائیل دیدار کرده 
و او را یک اصالح  طلب جدید در ایران خواند! 
از  بسیارى  واکنش  با  بالفاصله  که  موضوعى 
کاربران فضاى مجازى همراه شد. به عنوان 
نمونه عبدالرضا داورى یار غار سابق احمدى 
نژاد با اشاره به سفر 10 سال قبل او به بیروت و 
رجزخوانى اش براى صهیونیست ها در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »از آن روزى که شعار "مرگ 
بر اسرائیل" سر دستش بود و در بنت جبیل، 
ــز مى  بــدون حفاظ بــراى صهیونیست هــا رج
خواند تا امروز که ناچار است براى اکسپوگردى 
اش، از پاویون اسرائیل در جبل على با تابلوى 
"WELLCOME TO ISRAEL" گذر کند، فقط 
10 سال زمــان الزم بــود.« همچنین کیانوش 
جهانپور سخنگوى سابق ستاد ملى مبارزه با 
کرونا در خصوص این خبر در صفحه توئیتر خود 
نوشت:» از انکار کامل هولوکاست تا پاویون 
صهیونیست ها در نمایشگاه اکسپوى دبى فقط 
4 انگشت فاصله است.« اما واکنش ها به همین 
جا ختم نشد و این سفر احمدى نژاد به دبى با 
واکنش هاى دیگرى هم همراه شد. کاربرى با 
اشاره به دو زلزله اخیر یکى در استان کرمان و 
دیگرى در استان خوزستان و آسیب بسیارى از 
مردمان این مناطق نوشت:» آقاى احمدى نژاد 
شما که همیشه گفته و مى گویید دغدغه مردم 
را دارید بهتر نبود به جاى تدارک سفر به کشور 
خارجه، به مناطق زلزله زده کشور مى رفتید و 
پاى درددل مردمان دردمند مى نشستید؟«. 
درعین حال اما به گفته بعضى رسانه ها، سایت 
ــژاد بــازدیــد او  از  نزدیک به محمود احمدى ن
را  غرفه اسرائیل در نمایشگاه اکسپوى دبى 
تکذیب کرد.با این حال کاربرى نوشت: »حاال که 
آقاى احمدى نژاد تشریف بردند اکسپوگردى! 
ــن شـــود:1- چه  بهتراست ایــن ابهامات روش
واکسنى زدند؟2- هزینه این سفر دسته جمعى 
با خدم و حشم، از کجا تامین شد؟3- آیا موضعش 

ــم  ــا رژی ــه ب ــط ــوص راب ــص درخ
یافته  تغییر  صهیونیستى 

است؟«.

سفر انریکه مورا مقام ارشد سیاست خارجى 
ــرا شبیه دیگر  ــاه ــه ظ ــا اگـــر چ ــ اتــحــادیــه اروپ
سفرهاى او به تهران براى هماهنگى درباره از 
سرگیرى مذاکرات هسته اى بوده، اما انتشار 
جزئیات جدیدى از این سفر نشان مى دهد 
عمق اختالف میان تهران و اروپا و آمریکا براى 
از سرگیرى مذاکرات احیاى برجام فراتر از 
تعیین زمان دور جدید مذاکرات است.به نوشته 
ــه العربى الجدید قطر در  ــام ــداد24،روزن روی
گزارشى به جزئیات مذاکرات انجام شده در 
سفر انریکه مورا به تهران اشاره کرده و به نقل از 
یک منبع آگاه خبر داده که ایران چهار شبه شرط 
براى از سرگیرى مذاکرات احیاى برجام دارد. 
یک منبع آگاه ایرانى جزئیاتى از این مذاکرات 
را در اختیار العربى الجدید قرار داده است. این 
منبع آگاه اعالم کرده که »انریکه مورا« معاون 
هماهنگ  کننده سیاست خارجى اتحادیه اروپا 
به اهدافى که اروپا از این سفر در نظر داشت، 
نرسیده است.اتحادیه اروپا با اعزام انریکه مورا 
به تهران به دنبال تعیین زمان نهایى از سرگیرى 
مذاکرات با ایران براى احیاى توافق هسته اى 
بوده است اما او »درباره پرسش  ها و مالحظات 
ــرات  ــذاک ــوص از ســرگــیــرى م ــص ــران درخ ــ ای
پاسخ هاى متقاعد کننده اى براى طرف ایرانى 
نداشت«. به گفته این منبع که خواست نامش 
فاش نشود مذاکرات ایران و اروپا در سفر انریکه 
مورا به طور خاص بر موضوع مذاکرات هسته اى 
متمرکز بوده و تقریبا 90 درصد مذاکرات به این 
موضوع اختصاص یافته بود. این گزارش افزوده 
که طرف ایران به مقام اروپایى تأکید کرده که 
تصمیم قطعى براى بازگشت به مذاکرات وین 
دارد اما هنوز زمان دقیقى براى آن تعیین نکرده 
است.این منبع آگاه ایرانى تأکید کرده که وزارت 

خارجه ایران مالحظاتى را درباره از سرگیرى 
مــذاکــرات هسته اى با طــرف اروپــایــى مطرح 
کرده است که به موضوع روند شش دوره سابق 
مذاکرات و رویکرد آمریکا در آن مربوط مى شود 
و همچنین رفتار دولت فعلى آمریکا و طرف  هاى 
اروپایى در قبال توافق هسته اى ایران از زمان 
بر سر کار آمدن بایدن در آمریکا ارتباط داشته 
است.»على باقرى« معاون سیاسى وزیر خارجه 
ایران در این دیدار با مورا مذاکره و مالحظات 
ایــران را به طرف اروپایى منتقل کــرده است، 
به نوشته العربى الجدید باقرى در این دیدار از 
عملکرد اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریکا از توافق 

هسته اى به شدت انتقاد کرده است.

ــران بــرای از سرگيری 	  4 مالحظه ای
مذاکرات

به گفته این منبع، مالحظه نخست 
ایران به موضع آمریکا درباره لغو 

و  تحریم ها مربوط مى شود 
ایــن که آمریکا با برداشته 
شدن کامل همه تحریم  ها 
تحت هر عنوانى که باشد 

،موافقت نکرده است و فقط   

به برداشتن تحریم هایى که در توافق هسته اى 
مطرح شده چراغ سبز نشان داده در حالى که 
بسیارى از تحریم  ها با عناوین دیگرى وضع شده 
است. ایران همچنین خواستار لغو تحریم  ها و 
نه تعلیق آن هاست. باقرى به مورا گفته که ایران 
درخصوص جدیت آمریکا در رفع مؤثر تحریم ها 
خوشبین نیست.مالحظه دوم ایران سازوکار 
اطمینان بخش از برداشته شدن تحریم ها پیش 
از آغاز دوباره پایبندى ایران به محدودیت  هاى 
هسته اى ناشى از توافق هسته اى است. این 
موضوع به گرهى مهم در مذاکرات 
ــرا کــه آمریکا  ــده چ تبدیل ش
ــرش چنین  ــذی ــه پ ــر ب ــاض ح
سازوکارى نیست.بر اساس 
این گــزارش، مالحظه سوم 
ایران به دریافت تضمین از 
آمریکا درباره تکرار نشدن 
مــوضــوع خـــروج از توافق 
هسته اى مربوط مى شود.

آن  نیز  چــهــارم  مالحظه 
است که ایران حاضر به ربط 
دادن پــرونــده هسته اى به 
مسائل دیگرى مانند مسئله 

موشکى یا سیاست منطقه اى نیست. باقرى در 
این دیدار بر مخالفت قاطع ایران با این خواست 
آمریکا تأکید کرده و افزوده که ایران هیچ  گونه 
تغییرى را در مفاد توافق هسته اى از جمله در 
آن چه به جدول هاى زمانى مربوط مى شود ، 
نمى پذیرد.این منبع آگاه تأکید کرده که ایران با 
طرح این مالحظات به دنبال مطرح کردن مسائل 
تازه اى در مذاکرات است که الزمه آن تجدیدنظر 
در توافقات جزئى پیشین است و در این صورت 
اگر مذاکرات از سر گرفته شود از نقطه اى که 

پایان یافته بود انجام نخواهد شد.

سران 3 قوه به دنبال تنظيم راهبردی تازه 	 
بــاره نوشت:  ــن  ای میدل ایست نیوز نیز در 
براساس این گزارش، مذاکرات مقام اروپایى در 
تهران صریح و سازنده بوده، اما به نتیجه روشنى 
درباره هدف اصلى که تعیین موعد بازگشت 
به مذاکرات است، نرسیده است ضمن این که 
ایران پاسخى براى سؤاالت خود از جانب مورا 
نیافته و براى همین توافق شده که مذاکرات دو 
هفته دیگر در بروکسل ادامه پیدا کند.همزمان 
منابع آگاه ایرانى به العربى الجدید گفته اند که 
یک تیم متشکل از سران سه قوه ایران به همراه 
برخى شخصیت  هاى سیاسى بلندپایه در حال 
ــاره از سرگیرى  طراحى راهبرد تــازه اى درب
مذاکرات هستند. به گفته این منابع، على 
شمخانى  دبیر شوراى عالى امنیت ملى ایران 
هدایت آن را برعهده دارد.این منابع همچنین 
گفته اند که این هیئت هنوز درباره این راهبرد 
تازه به نتیجه نهایى نرسیده است.به گفته آن 
ها مهم ترین طرحى که در حال بررسى است از 
سوى محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شوراى 

اسالمى مطرح شده است.

 پشت پرده مذاکرات
 مورا در تهران  

سفر مقام ارشد سياست خارجی اتحادیه اروپا به ایران گویا فراتر از مذاکره بر 
سر تعيين زمان از سرگيری مذاکرات وین بوده است. یک منبع آگاه به »العربی 

الجدید« از 4 مالحظه ایران برای از سرگيری مذاکرات هسته ای خبر داده است 

ــادی محمدی – سیاست ســعــودى هــا در  ه
روزهاى اخیر در قبال ایران یکى به نعل و یکى 
به میخ شــده اســت. آن ها روزى  از پیشرفت  
مذاکرات مى گویند و از احتمال بازگشایى 
کنسولگرى خبر مى دهند و یک زمان با دخالت 
در مذاکرات برجامى ایران و اروپا به دنبال جاى 
پایى در این میانه هستند. با این حال به نظر 
مى رسد پس از چهاردور مذاکرات تهران و ریاض 
در بغداد ، بسیارى از خواسته ها و استدالالت 
دو طرف روشــن شده باشد و حاال نیاز به یک 
تصمیم سیاسى توسط طرفین است البته این 
تصمیم براى سعودى ها سخت تر و از جهاتى 
پرثمرتر خواهد بود . مهم ترین تصمیم ریاض 
مى تواند پایان دادن به جنگ در یمن باشد که 
از سویى آن ها را از باتالق یمن خارج مى کند و از 
سوى دیگر داغ شکست مقابل گروهى نه چندان 
قوى را بر پیشانى خود حک مى کنند. با این حال 
برایند خروج از باتالق یمن براى سعودى فواید 
بهترى خواهد داشت و مى تواند پیشرانى براى 
توافق با تهران نیز باشد. سعودى با وجود این که 

در حال مذاکره با ایران براى بهبود روابط است 
اما همچنان به فضاسازى سیاسى علیه ایران 
ادامه مى دهد. وزیر خارجه عربستان سعودى 
روز جمعه مدعى شد که ایران در حال سرعت 
بخشیدن به فعالیت هاى هسته اى خود است، 
و منطقه را به جاى خیلى خطرناکى مى کشاند. 
ایران باید نقض برجام را متوقف کند.فیصل بن 
فرحان در نشست خبرى خود در واشنگتن این 
مطلب را مطرح کرد و افــزود : مذاکرات اخیر 
میان عربستان سعودى و ایران »دوستانه« بوده، 

اما پیشرفت چشمگیرى به دست نیامده  است.

ایــران 	  به  عربستانی ها  سفر  ممنوعيت 
برداشته می شود؟

از ســوى دیگر و همزمان با ادامـــه مذاکرات 
عربستان و ایران و توافق  هایى براى بازگشایى 
کنسولگرى  هاى دو کشور، گمانه زنى  هایى 
درباره رفع ممنوعیت سفر شهروندان عربستانى 
ــران پس از پنج ســال، مطرح شده است. به ای
سال 201۶ پس از تعرض به سفارت عربستان، 

دولت این کشور سفارتخانه و کنسولگرى خود 
را در ایــران تعطیل و سفر شهروندانش را نیز 
ممنوع کــرد. در همان ســال، مدیرکل اداره 
گذرنامه عربستان به اتباع این کشور هشدار داد: 
»بدون مجوز این اداره، شهروندان عربستانى 
حــق سفر بــه یمن، ســوریــه، اراضـــى اشغالى 
تحت کنترل رژیم صهیونیستى، تایلند و ایران 
را ندارند.«گردشگران عربستانى که بیشتر 
شیعیان این کشور به شمار مى آیند در تمام این 
سال ها از مسیر کشور سوم براى سفر به ایران 
استفاده کرده اند، چون پرواز مستقیمى بین 
ایــران و عربستان برقرار نبوده است. با وجود 
این، دولت عربستان همچنان بر اجراى فرمان 
ممنوعیِت سفر، پابرجا مانده است.همزمان،یک 
رسانه آمریکایى نیز در تحلیلى خروج آمریکا از 
منطقه خاورمیانه )غرب آسیا( را محرک مذاکرات 
مستقیم میان ایران و عربستان سعودى دانسته 
است. اینترسپت نوشته است: »احتمال گشایش 
در روابط ایران و عربستان نشان مى دهد که چک 
سفید آمریکا به برخى از کشورها چقدر جلوى 

پیشرفت در روابط میان کشورها را مى گیرد. به 
عبارت دیگر، خروج فزاینده آمریکا از خاورمیانه 
به عنوان هژمون نظامى، احتمال شکل گیرى 
نظامى پایدار را ایجاد مى کند که بر اساس آن 
کشورها خودشان به تنهایى مذاکره کنند.« 
همزمان کاربرى نوشت: »هدف سعودى ها )به 
عنوان حامى و سازنده تروریست هاى تکفیرى 
در منطقه( از مذاکره با ایــران صرفا صلح جو 
نشان دادن خودشان و کسب اعتبار نزد افکار 
عمومى )مخصوصا همزمان با مذاکرات وین 
و بعد از تالش براى عادى سازى رابطه با رژیم 
صهیونیستى( و همچنین زمینه سازى براى 

خروج آبرومندانه از باتالق یمن است والغیر!«.

 توکلی – على الریجانى که از او به عنوان یکى از 
کاندیداهاى اصلى انتخابات ریاست جمهورى 
1400 یاد مى شد، در نهایت نتوانست از سد 
شوراى نگهبان عبور کند و خبر احراز نشدن 
صالحیت اش عالم سیاست ایران را در شوک 
فرو برد. پس از آن بود که گمانه زنى و شایعات 
رسانه ها براى دلیل  احراز نشدن صالحیت  او 
باال گرفت. رسانه اى از تابعیت خارجى دختر 
الریجانى نوشت و رسانه دیگر، تصویب 20 
دقیقه اى برجام را در زمان ریاست مجلس او ، 
دلیل  احراز نشدن صالحیت او بیان کرد. در این 
بین از زمان انتشار لیست نهایى کاندیداهاى 
ریاست جمهورى تا به االن على الریجانى بارها 
از شوراى نگهبان خواسته است که دالیل   احراز 
نشدن صالحیت  او در انتخابات 1400 را 
بیان کند. موضوعى که در نهایت با واکنش 
ــادى طحان  شـــوراى نگهبان هــمــراه شــد و ه
نظیف ، سخنگوى شــوراى نگهبان در اولین 
نشست خبرى مرداد ماه خود، از ارسال نامه 
دالیل  احراز نشدن صالحیت   على الریجانى 
براى وى خبر داد :»مواردى را که آقاى الریجانى 
درخواست دادند به ایشان منعکس شده است.« 
اظهاراتى که بالفاصله با پاسخ رئیس سابق 
مجلس  همراه شد و الریجانى در بیانیه اى از 
شوراى نگهبان خواست که مهر نامه محرمانه 
ــراز نشدن صالحیت اش را  ــاره دالیــل اح درب

ــردارد:» احترامًا سخنگوى محترم آن شورا  ب
اعالم فرمودند دالیل احرازنشدن صالحیت  
این جانب را اعالم کرده اید. متاسفانه نامه اى 
که به تازگى براى این جانب ارسال فرمودید با 
مهر محرمانه است که از طریق این جانب به دلیل 
محرمانگى قانونًا قابل انتشار نیست؛ مرحمت 
فرمایید ُمهر محرمانه نامه را حذف کنید تا بتوانم 
نامه  شــورا را بــراى اطــالع عموم علنى کنم.« 
اظهاراتى که تا برگزارى نشست روز گذشته 
ــوراى نگهبان بى جــواب ماند و  سخنگوى ش

هادى طحان نظیف درخصوص برداشته شدن 
مهِر محرمانه نامه الریجانى گفت :» حیثیت افراد 
براى شوراى نگهبان مهم است. به همین  خاطر 
ما دالیل را اعالم عمومى نمى کنیم. مطلب را 
به خود افراد منتقل مى کنیم و   دالیل را به آن 
ها اطالع مى دهیم. براى همه کسانى که وارد 
انتخابات مى شوند احترام قائل هستیم و موارد 
را براى خودشان اعالم مى کنیم در ضمن ما 
استعالمات را از دستگاه ها مى گیریم که در آن 
دستگاه ها هم محرمانه است«. در این بین اما 
این جوابیه سخنگوى شوراى نگهبان با واکنش 
هایى در فضاى مجازى همراه شد، کاربرى با 
انتقاد از پاسکارى هاى شوراى نگهبان و طفره 
رفتن از پاسخ صریح به درخواست یک چهره 
سیاسى شناخته شده، نوشت:» اگر استعالم و 
پاسخ گرفته شده از نهاد مربوط، مورد اطمینان 
ــوراى نگهبان است چرا آن را منتشر نمى  ش
کند؟ اگــر مسئله حفظ آبــرو و حیثیت نامزد 
انتخاباتى است که خود آقاى الریجانى با انتشار 
آن مشکلى نــدارد! چــرا مــردم را نامحرم مى 
دانید؟«. کاربر دیگرى هم با تاکید بر سخنان 
سخنگوى شورا، با اشاره به این که مهر محرمانه 
بودن از طرف نهاد هاى امنیتى و اطالعاتى بر 
نامه هاى رد صالحیت الریجانى زده شده به 
محدودیت هاى شوراى نگهبان در این زمینه 

اشاره کرده بود.  

مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه 	 
بودن اموال مسئوالن نداشته است

اما اظهارات اخیر سخنگوى شوراى نگهبان به 
ماجراى جنجالى انتشار دالیل رد صالحیت 
على الریجانى ختم نشد و پاى رد صالحیت 
مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى نیز به نشست 
خبرى طحان نظیف باز شد و این عضو جوان 
شوراى نگهبان درخصوص انتشار فیلم بررسى 
صالحیت »آیــت  ا... هاشمى  رفسنجانى« که 
قبل تر کدخدایى وعده آن را داده بود، گفت:» 
صحبت هاى آقاى مصلحى همان زمان توسط 
اعضاى مختلف شوراى نگهبان که در آن جلسه 
حضور داشتند، نفى شد. آقاى کدخدایى هم 
بر اساس همین موضوع گفتند که بحث  هاى 
جلسه روشن است و حتى فیلم آن را مى توانیم 
منتشر کنیم. من از این موضوع مطلع نیستم از 
آقاى کدخدایى درباره انتشار فیلم این جلسه 
پیگیرى خواهم کرد و در همان زمان مناسبى که 
تعیین شود، منتشر خواهد شد.«طحان نظیف 
همچنین گریزى هم به ماجراى جنجال برانگیز 
ــودن امــوال  چند وقــت اخیر یعنى محرمانه ب
مسئوالن زد و در خصوص مصوبه مجلس در این 
زمینه تصریح کرد:» درباره رسیدگى به اموال 
مسئوالن باید بگویم متن جدیدى در مجلس 
یازدهم به تصویب نرسیده و این موضوع مربوط 
به مصوبه مجالس پیشین است و مصوبه فعلى 
مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 
اگر مصوبه اى خالف شرع و قانون اساسى نباشد، 
شوراى نگهبان آن را تأیید مى کند ولى قانون 
فعلى مربوط به مصوبه  سال  هاى قبل است و اگر 
مصوبه اى در مجلس به تصویب برسد در شوراى 

نگهبان آن را بررسى خواهیم کرد.« 

سیاست االکلنگی سعودی ! 
وزیر خارجه سعودی: ایران نقض برجام را متوقف کند؛ گفت وگوها با تهران دوستانه بوده اما پيشرفت ملموسی 

نداشته است! 

 قفل محرمانگی همچنان بر پرونده صالحیت الریجانی ! 
در حالی که علی الریجانی خواهان انتشار دالیل رد صالحيت خود شده است، سخنگوی شورای نگهبان می گوید 

که حيثيت افراد برای شورای نگهبان مهم است 



شیردنگ؛ زیبای کمتر دیده شده
معرفی یکی از صنایع دستی چهارمحال و بختیاری که هم تزیینی است و هم کاربردی  

زنان و مردان عشایر، هنرمندان ناشناخته ای هستند که کمتر 
قدرشان دانسته می شود. اینان در زندگی ساده خود، خالق آثاری 
هستند که همچون گنج برای این سرزمین باارزش است، به شرطی 
که شناخته شده و تجلیل درخوری از آن ها شود. از گلیم و گبه گرفته 
تا شیردنگ، تار و پود رنگارنگ شان با عشق در طبیعت این کشور 
به دست هنرمندان عشایر و روستاییان گره می خورد و زینت بخش 

خانه های هموطنان در هر گوشه کشور می شود.

نمایانگر شادی| یکی از صنایع دستی تزیینی و کاربردی استان چهارمحال 
و بختیاری شیردنگ بافی است. شیردنگ، نوارهای رنگارنگ و نقش داری 
است که نمایانگر مراسم شادی و سرور قوم بختیاری است. شیردنگ در 

اندازه های متفاوت و رنگ های چشم نواز و جذاب بافته می شود.
منگوله های رنگی| از این نوارهای تزیینی که طرح های خاصی دارند، 
منگوله های پشمی، مهره و دانه های رنگارنگ آویزان شده که در جشن ها 
و شادی ها آن ها را بر سر سیاه چادرها و درگاه خانه ها آویزان می کنند و 
به این ترتیب پیغام شادی خود را به مهمانان و دیگران می رسانند. زن 

هنرمند، با نام و یاد خدا شروع به بافتن این نوارها می کند و امیدوار است 
که رشته شادی هیچ کس گسسته نشود.

جنس و طرحی از طبیعت| مواد اولیه عمده در بافت شیردنگ از بهترین 
نوع پشم های بهاره است که زنان عشایر با ظرافت خاصی به وسیله  ابزار 
ساده ای به نام پیلی به صورت رشته  نازکی می ریسند و پس  از آن به روش 
رنگرزی گیاهی و با رنگ های شاد و با طــراوت رنگ آمیزی و بر اساس 

طرح های ذهنی شروع به بافت می کنند.

زیبا و کاربردی| شیردنگ در مراسم عروسی استفاده گسترده تری دارد. 
به صورتی که برپایی هر مراسم جشن بدون انجام تزیینات با شیردنگ 
قابل تصور نیست. همچنین به جای طناب های زینتی و کاربردی در 
بیشتر موارد از آن استفاده می کنند. بیشتر نقوش بافته شده در شیردنگ 

نقش های هندسی شکسته با تصویر حیوانات در زمینه  آن است.

روش مراقبت| روش نگهداری آن هم دور بودن از آتش و حرارت، مراقبت 
از صدمه خوردن به تار و پود و شست وشوی آن در آب روان )آب سرد بدون 

مواد شیمیایی( است.

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار

الکترونیکی  بـــازی هـــای  ــب  ت
ــه روز بین جــوانــان جهان  ــ روزب
بیشتر می شود و ایرانی ها هم 
مستثنا نیستند. تا قبل از شیوع 
 کرونا، رشد قارچ گونه گیم نت ها در کوچه  پس
ــود. بــه تازگی،  ــا ب  کوچه هــا، گــواهــی بــر ایــن ادع
جشنواره جالبی در جزیره کیش برگزار شد. آکادمی 
بازی های الکترونیکی، کاربلدترین گیمرهای کشور 
ــای الکترونیک  را در نخستین جشنواره ورزش ه
در پنج رشته دور هم جمع کرد. این برنامه در ابتدا 
برای بازی های کنسولی به شکل حضوری در کیش 
برگزار شد و به زودی قرار است در بخش بازی های 
موبایلی هم ادامه داشته باشد. اما در این رقابت ها 
چه خبر بود؟ قوانین این مسابقات به چه صورت 
است؟ در پرونده امروز زندگی سالم با مدیر برگزاری 
این جشنواره و قهرمان رشته pes 21 گفت و گویی 
داشتیم که در ادامه خواهید خواند. در خور ذکر 
اســت اولین بار اســت که استریمرها و گیمرهای 

معروف در یک جشنواره داخلی شرکت می کنند.

پرونده

 گفت و گو با مدیر جشنواره ورزش های الکترونیکی درباره مسابقات جذاب کیش، درآمد گیمر ها و استریمر ها
 رقابت شاخ های این رشته ، قوانین مسابقات و...

قهرمانیباکمکمثلثومربع!

عکسهاازایرنا علیرضاکاردار|روزنامهنگار
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تا 15 سالگی اصال از فوتبال 
خوشم نمی آمد!

قهرمان رشته pes 21 در این دوره از مسابقات از میزان تمرین هایش 
و ... می گوید

محمدحسین عچرش، 22 ساله، دانشجوی رشته مدیریت، در 
جشنواره ورزش های الکترونیکی نفر اول رشتهpes 21  شده 
است. او درباره سطح مسابقات می گوید: »سطح مسابقات 
خیلی باال بود و هرکسی که شرکت کرده بود، فقط برای 
قهرمانی آمده بود. 64 نفر از بهترین های ایران در این 
رشته حضور پیدا کرده بودند که همه مقام دار بودند. من 

برای رسیدن به فینال، 12 تا مسابقه دادم.«
  با آتالنتا قهرمان شدم!

از او می پرسم با چه تیمی در این مسابقات شرکت کرده که 
می گوید: »همان طور که می دانید همه تیم ها قدرت هایشان برابر 
بود. من التزیو، المپیاکوس و آتالنتا را انتخاب کردم. این ها تیم هایی 
بودند که من با آن ها راحت تر بازی می کنم. فینال را با آتالنتا بازی کردم که 

یک -صفر عقب افتادم، سپس موفق شدم کامبک بزنم و 2 بر یک پیروز شدم.«
  7 سال است که گیمر هستم

»برای کسب آمادگی و شرکت در این دوره از مسابقات، برنامه روزانه ام این طور بود که 
از خواب بیدار می شدم و می نشستم پای بازی تا شب. خیلی بازی می کردم. نزدیک 
دو هفته، شرایطم این طور بود.« عچرش درباره آشنایی اش با pes هم می گوید: »تا 
15 سالگی اصال از فوتبال خوشم نمی آمد. تازه در این سن با pes آشنا شدم و به 
خاطر همین به فوتبال هم عالقه مند شدم. االن هم بازیکن هستم و هم تماشاگر. 
طرفدار استقالل و بارسلونا هستم.« او می گوید: »از طریق آموزش pes و شرکت در 

مسابقات و لیگ های مختلف، از این کار درآمد هم کسب می کنم.«

رقابت گیمر های  13 تا 35 ساله برای جایزه 40 میلیونی
ــاره این جشنواره می گوید: »بخش حضوری  »امیر کفشدوزان« درب
جشنواره، چند روز پیش به پایان رسید. به طور کلی مسابقات این جشنواره 
در سه رشته موبایلی شامل کال آف دیوتی موبایل، کلش رویال و پابجی 
موبایل و دو رشته در کنسول شامل fifa21 و pes 21 برگزار می شود که 
تنها دو رشته کنسولی، برگزاری شان حضوری بود و بازی های موبایلی به 
صورت آنالین خواهد بود که هنوز شروع نشده است. در بخش مسابقات 
حضوری، 115 شرکت کننده داشتیم از شهرهای تهران، اصفهان، 
مشهد، قم، شیراز، ایالم،استان خوزستان و ... از همه جای کشور به 
صورت پراکنده، شرکت کننده داشتیم. همه شان هم تقریبا بهترین های 
ایران بودند. بین این افراد، مقام دار جهانی و آسیایی هم داشتیم، بنابراین 

سطح مسابقات خیلی باال بود. بازخوردی که از بازیکنان و تماشاچیان 
گرفتیم، حاکی از استرس زیاد و هیجان باالی مسابقات بود.«مدیر 
برگزاری این جشنواره درباره ویژگی های شرکت کنندگان این دوره از 
مسابقات می گوید: »برای مسابقات کنسولی فقط آقایان ثبت نام کرده 
بودند. رنج سنی شان از 13 تا 35 سال بود. سه روز در جزیره کیش با هم 
 pes رقابت کردند و نفرات برتر هر رشته مشخص شدند. در مسابقات فیفا و
این جشنواره به نفر اول تا چهارم از فینالیست ها به ترتیب ۴0، 20،30 و 
10 میلیون تومان داده شده است. میانگین سنی فینالیست های فیفا، 
25 و pes، 20 سال بوده و بین فینالیست ها بازیکن هایی از تهران، اهواز، 

اصفهان و مشهد حضور داشته اند.«

جو مرگباری در سالن بازی ها حاکم بود

او درباره مکان برگزاری این مسابقات هم می گوید: »این جشنواره در یکی از بهترین سالن های 
ورزشی کیش برگزار شد. ما جایگاه تماشاگران را داشتیم و وسط زمین بازی، سیستم ها را قرار دادیم 
تا همه به وضعیت زمین بازی مشرف باشند. تماشاگران می توانستند تصاویر بازی را به صورت زنده از 
مانیتور بزرگی که در آن جا بود، مشاهده کنند. جو خیلی هیجان انگیز و مرگباری در آن جا ایجاد شده 
بود. رقابت رقبای دیرینه  همیشه جذاب است و این جشنواره، شروعی است برای توجه بیشتر به این 

صنعت بکر که عموما به آن توجه نشده است.«

استریمرها از 500 هزار تا 10 
میلیون درآمد دارند

استریم کردن یعنی این که یک نفر ساعت ها بازی کند و آن را با مخاطبان 
خود در یوتیوب، سوییچ  یا آپارات به اشتراک بگذارد. مخاطبان هم نه فقط 

ساعت ها وقت شان را صرف 
ــن گیمر  تماشای بـــازی ای

می کنند بلکه هزاران دالر 
به استریمر اهدا می کنند 
تــا بــه کــارش ادامـــه دهــد. 
حاال این پول جدا از مبلغی 

است که آپــارات و یوتیوب در 
ازای سابسکرایب)دنبال کردن( 

ــردازد.  ــی پ ــده آن م ــازن ویــدئــوهــا بــه س
ــاره می گوید: »کم کم  ــن ب کــفــشــدوزان در ای

بازیکن های ایرانی هم مثل بقیه مردم جهان دارند 
از استعدادشان در گیم نه تنها بــرای سرگرمی که 
ــاره درآمد  بــرای درآمــدزایــی استفاده می کنند. درب

استریمرهای ایرانی به طور میانگین اکنون اگر 
فقط آپارات را در نظر بگیریم، برای یک بازیکن 

آماتور از 500 هزار تومان شروع می شود 
تا 10 میلیون تومان. توجه داشته 

باشید این درآمــد در آپــارات 
ــت کـــه ضــعــیــف تــریــن  ــ اس
سیستم پرداخت را در این 
زمینه نسبت به یوتیوب و 

... دارد.«

این بازی 

یک سری قوانین 
بین المللی دارد

»مــن از ســال 2005 تا 201۴ به صورت 
ــه ای در رشــتــه pes بـــازی کـــردم. در  ــرف ح
کارنامه ام به عنوان بازیکن، نایب قهرمانی 
کشور را دارم. داور مسابقات، مربی رشته 
فیفا در چندین باشگاه ورزشی الکترونیک و 
... هم بودم.« کفشدوزان درباره قوانین و نحوه 
انجام بازی ها هم می گوید: »بازیکن ها باید از 
تیم های داخل فیفا و pes استفاده کنند اما 
مسابقات بین المللی یک سری قوانین دارد 
که ما هم به آن ها پایبند بودیم. مثال این که 
قدرت تمام تیم ها یکسان می شود و قدرت 
تمام بازیکنان 90. بنابراین تفاوت قدرتی بین 
تیم  ها وجود ندارد و هر فردی، تیمی که عالقه 
دارد را انتخاب می کند. به همین دلیل است 
هر اتفاقی که در بازی می افتد، توانمندی 
شرکت کننده است و ربطی به بازیکن خاصی 
در زمین بازی ندارد. بنابراین شما یک تیم 
ترکیه ای را برمی دارید تا با منچستر بازی 
کند. قدرت رونالدو در تیم حریف 90 است، 
مهاجم آن تیم ترکیه ای هم 90. فقط قد و 
وزن  و فیزیک شان طبیعتا فرق می کند اما 
قابلیت ها و قدرت همه شان یکسان می شود.«

 10 دختر برای کال آف و کلش 
ثبت نام کردند

او در بخش دیگری از صحبت هایش می گوید: »بازی های آنالین از چند روز دیگر شروع 
می شود. در مجموع سه رشته موبایلی، بیش از 200 شرکت کننده خواهیم داشت که تا این 
لحظه، 5 درصد شرکت کنندگانش خانم ها هستند و بقیه آقا. تا امروز 10 دختر برای بازی 
کال آف دیوتی و کلش آف رویال ثبت نام کرده اند. حامی این جشنواره جالب ،سازمان منطقه 

آزاد و موسسه علوم وفنون کیش بوده است.«

قهرمان آسیا در 
این مسابقات 

چهارم شد!
از کفشدوزان درباره سطح این دوره از مسابقات که 

داخلی بوده، می پرسم ، او می گوید: »درباره سطح مسابقات 
همین قدر بدانید که »حسن پاجانی«، گیمر 2۴ ساله که در این دوره از 
مسابقات چهارم شد، یک ماه و نیم پیش، قهرمان آسیا شده بود و رتبه دوم 
کشوری هم در کارنامه اش دیده می شود. همچنین چندین بازیکن در سطح 

او داشتیم که به مدال نرسیدند و از چرخه بازی ها حذف شدند.«

آمار و ارقام صنعت گیم

40
میلیون

83
میلیون

4
میلیون

9
میلیون

20
درصد

دالر، سود صنعت 
گیم در سال 2020

دالر، سود 
ایران از 

صنعت گیم در 
سال 2020

دالر، درآمد ساالنه 
»کوروکی تاخاسومی« 

ثروتمندترین گیمر 
حرفه ای جهان است

ایرانی، روزانه حداقل یک 
ساعت و نیم بازی می کنند

نصب 
فعال از 

بازی های 
موبایلی 

در گوشی کاربران ایرانی 
ثبت شده است

رشد 
برای 
سود 

این 
صنعت در سال 2020 

نسبت به سال قبلش

180
میلیارد

قهرمانیباکمکمثلثومربع!



 نکاتی قابل توجه درباره 
خرید ظروف غذاخوری

1- ســعی کنید اندازه ظروفی را که انتخاب و خرید 
می کنید با کابینت، قفسه و ماشین ظرف شویی شما 

تناسب داشته باشد.
2-  ظروفی که به عنوان غذاخوری مورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد، به انــدازه  خود غــذا اهمیــت دارد. 
ظاهر، جنس، زیبایی، مقاومت و جلوه  خوشــایند از 
جمله ویژ گی های یک ظــرف ایده آل هنگام چینش 

روی سفره است.                                                    
3- ســعی کنید ظروفی را بخرید که  قابلیت اضافه 

کردن و جایگزینی تکه ها را داشته باشد.
4- ظروف غذاخوری ســفید و کالســیک بــه دلیل 
قابلیت ســت شــدن با کاســه و لیــوان رنگارنگ، در 

اولویت خرید شما قرار گیرد.
5- ظروف غذاخوری شــما طوری باشد که بتوانید 

با آن یک مهمانی بزرگ را برگزار و مدیریت کنید.

ت
الم
س

2

   تغذیه مناسب

تغذیه نقش بســیار مهمی در افزایــش قد کودکان 
دارد. کودک باید تغذیه  متنوع و متناســب داشــته 

باشد و اگر احساس می  کنیم که تغذیه وی مناسب 
نیست با مشورت پزشک از مکمل هایی که در ادامه 
به آن ها  اشاره می کنیم ، اســتفاده کنیم. از  جمله 

مواد غذایی که باید همیشه در رژیم غذایی کودک 
وجود داشته باشد  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تخم مرغ| تخم مرغ حــاوی مقادیر باالیــی از انواع 
ویتامیــن و پروتئین اســت و تغذیه مناســبی برای 
افزایش قد کودکان به شمار می آید. اگر تخم مرغ را 
آب پز، نیمرو یا املت کنید خاصیتش تغییر نمی کند.
شیر گاو| کلسیم و فسفر  شیر گاو برای رشد هر چه 

بهتر استخو  ان ها و عضالت بسیار ضروری  است.
کره بادام زمینی| کره بادام زمینی که سرشــار 
از چربی هــای غیراشــباع و پروتئیــن اســت، از 
دیگر خوراکی های مفید برای بلند شــدن قد به 

شمار می آید.
میوه هــا و ســبزیجات قرمــز و نارنجــی| ایــن 
سبزیجات و میوه ها  حاوی مقادیر باالیی بتاکاروتن 
و کاروتنوئید است که میزان ویتامین A  را که برای 
رشــد و ترمیــم بافت هــا ضــروری اســت، افزایش 

می دهد.
    ورزش 

انجام ورزش هــای کششــی، ، طنــاب زدن و...  به 
افزایش قد کــودکان کمــک می کند. شــنا کردن 

هم  برای افزایش قد توصیه می شود.
    بهترین مکمل ها  برای افزایش قد کودکان

با یک جست و جوی ساده می توانید مکمل های 
مورد نیاز برای افزایش قد کودکان را پیدا کنید. 
ما هم قصد نداریم مکمل و نام دارویی را به شما 
معرفی کنیم بنابراین بهترین ریزمغذی ها  را به 

شما معرفی می کنیم :
A ویتامین   

ویتامین A، مهم ترین ویتامین برای رشد 
استخوان است.

 در چه خوراکی  هایی ؟
هویج، شیر، پنیر و اسفناج از مهم ترین منابع تامین 

ویتامین A به شمار می آید.
B ویتامین 

 ،B12 و B1، B2، B3، B6 شامل ،B خانواده ویتامین
همگی در افزایش رشد قد کودکان تاثیرگذار است.

 در چه خوراکی  هایی ؟
 این ویتامین ها  را در ماهی، آجیل )B1(، سبزیجات 
)B2(، قارچ، نخود سبز )B3(، ذرت، مرغ، گل کلم، 
 )B12( تخم مرغ و شیر ،)B6( سیب زمینی شیرین

می یابید.
C ویتامین 

ویتامین C عالوه بر این که زخم ها را التیام می دهد، 
سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت می کنــد و باعث 
می شــود کودک کمتر بیمار شــود. از این رو، رشد 

بهتری خواهد داشت.
 در چه خوراکی  هایی ؟

 ویتامین C به وفور در مرکبات وجود دارد.
D ویتامین 

کلســیم و ویتامیــن D دو روی یک ســکه اند. اگر 
 D قرار باشــد کلســیم اثر بگذارد، بدون ویتامین
کاری از پیش نمی برد.بهترین منبع برای تامین 

ویتامین D، نور خورشید است. 

آشپزی من آشپزی من

 آشنایی با جنس انواع ظروف غذاخوری
سرویس های غذاخوری انواع مختلفی دارند و هر کدام دارای ویژگی منحصر به فردی هستند

ترفند ها

با کم تحرکی و در خانه ماندن ناشی از همه گیری کرونا و 
پیامدهای آن مثل دریافت کم نور خورشید، نگرانی ها از رشد 
ناکافی قد کودکان افزایش یافته است 

مکمل های رشد قدی کودکان

مهین رمضانی |  خبرنگار

یکی از دغدغه های همیشگی والدین، افزایش رشد قدی کودکان است 
به ویژه در روزهایی که تحرک بدنی کودکان کم شــده است. والدین در 
روزهای اول  تولد فرزند سانت به ســانت و گرم به گرم قد و وزن کودک را 
محاسبه می کنند اما با گذشت زمان با درک این موضوع که هر کودک شرایط  خود را دارد، 
کمی آرام می گیرند؛ اما شــرایط این روزها بــه خاطر حضور کودکان در منــزل و دریاقت کم 
نورخورشید و کالس های آنالین که باعث بیدار بودن بچه ها در شب و خواب روزانه و برهم 
خوردن هورمون رشد می شود همه دست به دست هم داده اند تا یادآوری کنیم که باید رشد 
قدی بچه ها را جدی گرفت . این رشد نیاز به ریزمغذی هایی دارد که باید به میزان کافی مورد 

استفاده قرار بگیرد. ادامه مطلب را درباره مکمل های رشد قدی کودک مطالعه کنید:

اخبار کوتاه 

 سالمت سالمند

 3 نرمش آسان
 برای حفظ تعادل سالمندان

این نرمش هــا را حداقل دو بــار در هفته انجــام دهید. 
قبل از شروع بهتر اســت 5 دقیقه بدن خود را گرم کنید، مثال 
آهسته راه بروید. لباس مناسبی بپوشید و در کنار خود بطری 
آب بگذارید تا آب بدن تان کم نشود. اگر محدودیت حرکتی یا 

پرهیز پزشکی دارید، حتما آن ها را رعایت کنید.

   راه رفتن به پهلو

بایســتید، پاها را کنار هم قرار دهیــد و زانوها 
کمی خم باشد. آهسته و کنترل  شده یک گام 
به پهلو بردارید. ســپس پای دیگــر را در کنار 
آن قرار دهید. از ایجاد ضربــه به لگن هنگام 
گام برداشــتن خودداری کنیــد. 10 گام در 

هر سمت بردارید یا از یک سمت اتاق به سمت 
دیگر بروید.

   حرکت ساده متقاطع

این حرکت عبارت اســت از راه 
رفتن به پهلو بــا بردن پا از روی پــای دیگر. با 
بــردن پــای راســت از روی پای چپ شــروع 
کنید. سپس پای چپ را برای ملحق شدن به 
دیگری حرکت دهید. پنج گام در هر سمت 
بردارید. می توانید دست خود را برای حفظ 
تعادل بیشتر روی دیوار بگذارید. هرچه گام 
کوچک تر باشــد، تاثیر بیشــتری در تقویت 

تعادل شما دارد.

   حرکت پاشنه به شست پا

صاف بایســتید، پاشــنه راســت خود را مســتقیم 
جلوی شست پای چپ خود روی زمین قرار دهید. 
ســپس با پاشــنه چپ هم این کار را انجــام دهید 
)مانند بازی گردوبشکن(. در تمام مدت به سمت 
جلو نگاه کنید. می توانید دست خود را برای حفظ 
تعادل بیشتر روی دیوار بگذارید و به مرور از دیوار 
فاصلــه بگیرید. ســعی کنید حداقــل پنج گام 

بردارید.

زندگیسالم
یک شنبه

۲۵مهر۱۴۰۰
شماره۱۹۹۷

کودک 

هضم سس سفید 3 برابر سخت تر از سس قرمز 

جالب است بدانید  هضم سیب زمینی سرخ کرده با سس سفید حداقل سه برابر 
سخت تر از زمانی است که با سس قرمز مصرف شود و این موضوع به دلیل هضم 

سنگین چربی سس سفید است. 

کمبود خواب و خشم زیاد
کســانی که خواب کافی شبانه ندارند، بیشــتر از دیگران در معرض آسیب پذیری، 
حواس پرتی و ناآرامی روانی قرار دارند. همچنین بازدیدهای پرتکرار از شبکه های 

اجتماعی و نور آبی صفحه نمایشگر از کیفیت خواب شبانه می کاهد.

 هشدار کارشناسان سازمان جهانی بهداشت
 به شیوع سل 

پنج میلیون نفر در سال گذشــته به دلیل ابتال به ســل جان خود را از دست دادند .به 
گفته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، موارد ناشناخته ابتال به سل به آمار سال 
201۹، یک چهارم افزایش داشــته است. سازمان بهداشــت جهانی گفته است که 
بودجه ای که معموال صرف درمان سل می شد، به مقابله با کووید1۹  اختصاص داده 
شده و محدودیت های قرنطینه هم مانع درمان بسیاری از بیماران مسلول شده است.

3 واکسن خارجی کرونا ۶۵ تا ۷۵ درصد از مرگ 
کاسته اند

یک نهاد تحقیقات سالمت در ایران می گوید آزمایشی که به طور محدود در استان 
فارس انجام داده، نشان می دهد که واکســن های کرونای سینوفارم، اسپوتنیک 

و آسترازنکا در مجموع بین ۶5 تا ۷5 درصد از میزان مرگ مبتالیان کاسته اند.

  ظروف غذاخوری سفالی

جنس این دسته از ظروف از ســفال است که پس از حرارت در کوره، 
لعابی روی آن ها قرار می گیرد ظاهر سنتی، 
ضخامت و سنگینی، استحکام کم، 
ســطح نفوذپذیــر و قابلیــت 
شست وشــو در ماشین 
از  شــویی  ظــرف 
ویژ گی هــای ظروف 

سفالی است.

  ظروف غذاخوری سرامیکی

 استحکام و دوام ظروف سرامیکی به دلیل اســتفاده از ماده  شیشه ای 
در خــاک رس آن، از ظروف ســفالی بیشــتر اســت. این ظروف بســیار 
کاربردی  اســت و نگهداری از آن چندان ســخت 
نیست، قابلیت قرار گرفتن در ماشین 
ظرف شــویی، ماکروویو و فریزر 
را دارد و بــا تغییــرات دمای 
شــدید ممکن اســت 
روی  شــکاف هایی 
بدنه  آن ها به وجود آید.

  ظروف غذا خوری شیشه ای

جنس بدنه  این نوع ظروف از شیشه است و ممکن است شیشه آن 
ها شفاف باشد، محکم و ماندگار است، در ماشین ظرف شویی 

قابل شست وشوست، دوام آن ها سبب شده است که  انتخاب 
مناسبی برای 

سرویس کودک، 
تفریحات و 

گردش ها 
محسوب شود.

  ظروف غذاخوری چینی

 ظروف چینــی با ماشــین ظرف 
می شــود،  شســته  شــویی 

سطحی غیر قابل نفوذ دارد 
در  زیباســت،  و  ظریــف  و 

ماکروویــو و فــر هم  
اســتفاده  قابــل 

است.

ترفند سالمت



 رمزگشایی از اصطالحات 
لباس  های پاییزی

پافر، تدی، دورس، هودی و ... از رایج ترین اصطالحات دنیای پوشاک این روزها 

هستند که شاید معنی اش را ندانید

شاید شما هم وقتی سری به فروشگاه های اینترنتی لباس می زنید، در توضیحات کاالی مد نظر عبارات جدیدی به 
چشمتان بخورد که معنی اش را ندانید. چند وقتی است اصطالحات دنیای مد و فشن در شبکه های اجتماعی در حال 
تغییر و گسترش است. زمانی برای خریدن لباس گرم کافی بود به فروشنده می گفتید یک ژاکت می خواهم اما االن 
اوضاع کمی فرق کرده و دانستن این اصطالحات به داشتن خرید بهتر کمک می کند. در ادامه به بررسی این لباس ها 

می پردازیم.

مهساکسنوی|روزنامهنگار
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ما و شما

 
فرزانهشهریاردوست|کارشناسارشدروانشناسی

  
ریشه بسیاری از مشــکالت در محیط  های کاری، نبود تعامل سازنده بین کارمندان و 
 مدیران اســت. واضح است که اگر این مسئله به درســتی مدیریت شود، همدلی در 
محیط های کاری به اوج خواهد رسید و همه از این  که ساعت های زیادی از روز را در کنار 
هم سپری می کنند، احساس بهتری خواهند داشت. یک سری معیارها برای گفت  و گو و تعامل سازنده 

بین مدیران و کارمندان می تواند موثر باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

محوری

8 توصیه  درگویش 
 به کارمندان  

و  مدیران
برای داشتن تعامل 

بهتر و سازنده  تر بین 
 رئیس و کارمند

 هرکدام شان باید 
یک سری نکات را 

رعایت کنند

زهرهحسینی|مشاورودانشآموختهدانشگاهعالمهطباطبایی

مشاوره 
زوجین

خوبی به طایفه شوهر نتیجه عکس می دهد؟!

به عنوان کسی که 25 سال است ازدواج کرده ام باید بگویم خیلی وقت ها خوبی به 
طایفه شوهر نتیجه عکس می دهد. بنده در این سال ها نه آسایش داشتم نه گردش 
و تفریح. شوهرم تمام وقتش را صرف خانواده اش می کند، پولش، انرژی و وقتش 
همه مال آن هاست. آخرش هم عوض تشــکر، قدر من را نمی دانند و بی احترامی 

می کنند. تکلیف من چیست؟

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

بانوان

  کارمندان بخوانند

بــه ترجیحــات ارتباطی مدیرتــان توجه  1
کنیــد| همــان  طــور کــه می دانید هر شــخصی 
ترجیحــات خاصــی بــرای تعامــل دارد. برخی 
مدیران برای شان اهمیت ندارد که دِر اتاقشان 
باز باشد یا پرسنل در هنگام کار مدیر برای موارد 
فوری به آن ها مراجعه کنند، در حالی که برخی 
مدیران ترجیــح می دهند نیروهای شــان برای 
صحبت با آن ها از قبل به آن ها پیام دهند یا طبق 
قرار قبلی به آن ها مراجعه کنند. موقع  شناســی 
هم اهمیت ویژه ای دارد. شــما باید برای گفت  و 
 گو با رئیــس خود زمانی را انتخــاب کنید که وی 

فشار روانی کمتری داشته باشد.
درخواســت خود را شــفاف بیان کنید| با  ۲
توجه به این که اغلب مدیران پرمشــغله هســتند و 
حوصله و زمان کافی ندارند تا  به صحبت های شما 
گوش دهند یا این که اطالعات بسیار زیادی از سابقه 
ماجرا که گاهی نامرتبط به نظر می رسد از سوی شما 
دریافت کننــد،  توصیه می کنیم که درخواســت و 
ترجیح خود را شــفاف بیان کنید تا مدیــر در زمان 

کمتری به نتیجه گیری درباره آن برسد.
۳ ارزش و اعتبــار خــود را 

نشــان دهید| این نکته را مدنظر داشته  باشید که 
شما به دلیل خاصی استخدام شده اید: کیفیت کار، 
تجارب و شــخصیت  تان. بنابراین از این که ارزش و 
اعتبار خود را به مجموعه تان نشان دهید، نترسید. 
ممکن اســت تصور کنید مدیران مایل هســتند که 
کارکنان صرفا با آن ها موافقت کنند، اما در حقیقت 
مدیران ترجیح می دهند کارکنان عالوه بر موافقت با 
آن ها، واقعیت  ها و چالش  های مربوط به شغل شان را 
که نیازمنــد توضیح اســت، ارائه دهنــد. کارمندی 
باشــید کــه همیشــه بــا واقعیــت  هــا، اطمینــان و 
پیشنهادهای مســتدل ســخن می گوید تا منجر به 
نتیجه شــود، در این صورت مدیرتان به شما اعتماد 

ویژه ای خواهد کرد.
۴ راه حل محور باشید| اگر برای بیان مشکلی 
به مدیرتان مراجعه می کنید، تا حدامکان راه حل آن 
را هــم با خود به همراه داشــته باشــید. این نشــان 
می دهد که شــما چقدر در کار خود فعال و مسلط 
هستید. وقتی شــما توجه رئیس تان را به مشکلی 
جلب می کنید، با ارائه راه حل نشــان می دهید که 
مسئله تحت کنترل تان قرار دارد و اثبات می کنید 
شــما توانمنــدی  هــای الزم بــرای پیشــرفت در 

مجموعه تان را دارید.

 روز گذشــته گفتیــم کــه داشــتن هــدف یــک ضرورت 
اســت و بخش عمــده ای از انگیــزه، نشــاط در زندگی 
و تالش انســان به این وابســته اســت که هدف داشــته 
باشــد. باید توجه داشــت که هدف، مقصدی اســت که 
قرار اســت به آن برســیم. برای این منظور باید دقیق و 
مشخص اعالم کنید که می خواهید در 10 سال آینده 
کجا باشــید و چه چیزهایی به دســت آورید. دقت کنید 
که هیچ  چیــز نبایــد مبهم باشــد. صرف گفتــن این  که 
می خواهم انسان خوب، با ایمان وبا اخالقی باشم و از 
نظر شــغلی و درآمد و رفاه وضعیت خوبی داشته باشم، 
هرگز تعیین هدف نیست. هدف باید قابل اندازه گیری 
باشد. هرچه می توانید روشن تر بگویید که تا 10 سال 
آینده از نظر معنــوی، خانوادگــی، اجتماعی، رفاهی، 
اشتغال و ... باید چه جایگاهی داشته باشید و اگر قرار 
است تا 10 سال دیگر این اهداف تحقق یابد پنج سال 

بعد کجا هستید، دو ســال بعد کجا 
قــرار داریــد و در نهایت ســال آینده 

چــه جایگاهــی دارید؟ بــه ایــن ترتیب 
دقیقــا اهداف یک ســاله خود را مشــخص و 

طراحــی کنید. آن چــه بســیار اهمیت دارد این اســت 
که این اهداف حتما باید نوشــته شــود. نوشــتن هدف 
با تاریخ مشــخص برای انســان یک الــزام و تقید ایجاد 
 می کند و برای او یک پیمان درونی محسوب می شود.
 اهــداف تــان را بنویســید و آن را جایی قــرار دهید که 
پیوسته آن را ببینید. می توانید آن را روی صفحه اصلی 
تلفــن همراهتــان یا صفحــه نمایشــگر رایانه شــخصی 
تان  یا حتی میز کار خود قرار دهیــد. البته همین االن 
که این مطلــب را می خوانیــد می توانیــد رو برگردانید 
و مطلــب دیگــری بخوانید یــا بــه کار دیگری مشــغول 
شــوید. ولی انســان های موفق هم اکنون دست به قلم 
می شــوند و اهداف یک ســاله خود را روشن و مشخص 

می نویسند، پس همین حاال اقدام کنید.

هدف باید قابل اندازه  گیری باشد )قسمت دوم ( 
سیدمجتبیحورایی

مخاطــب محتــرم، رفتارهــای 
مجموعــه  در   محبت آمیــز 
قــرار  اخالقــی  ارزش  هــای 
می گیرد و در تمــام فرهنگ  ها 

و کل جهــان آن را قبول دارند و تاییــد می کنند و 
موجب صمیمیت بیشــتر و روابط بهتر با دیگران 
می شــود اما به نظر می رســد که تجربه ۳۵ ساله 
شــما چیــز دیگــری می گویــد. ایــن  طور کــه من 

برداشــت کــردم، شــما و همســرتان در انجــام رفتارهــای 
محبت آمیز به خانواده ایشان فوق العاده زمان، پول و انرژی 
گذاشــتید اما به آن میزان کــه انتظار داشــتید، قدردانی و 
احترام دریافت نکردید. این تجربه معموال حس خشم و دیده  

نشدن به انسان می دهد. اما چند توصیه به شما:

 محبت  کردن، اندازه دارد

همه ارزش  های اخالقی مثل محبت و مهربانی  به دیگران 
بهتر اســت در یک اندازه و مقدار مناســب باشــد. افراط در 
انجــام چنین رفتارهایــی باعث ایجــاد انتظاراتــی از طرف 
مقابل می شــود که در خیلی مواقع ذهنی است و دیگری از 
آن بی اطالع اســت. در دیگران هم این توقع ایجاد می شود 
که همواره شــما باید خدمات بدهید و در دسترس باشید و 
گاهی که به دلیل شرایط این امکان فراهم نمی شود موجب 
دلخوری و ناراحتی می شــود.  بنابراین توصیه می شود در 
اندازه درســت و منطقی به دیگران خدمــات بدهید تا مانع 

توقع در هر دو طرف شود.

 احساسات واقعی خود را پنهان نکنید

یاد بگیریــد تا با بیان درســت احســاس ناراحتــی و رنجش 
خود به دیگران آن ها را دچار ابهــام و تناقض نکنید. گاهی 
افراد پس از شنیدن ناراحتی شما متعجب می شوند و از آن 
اظهار بی اطالعی  و پس از آن  اقدام به تغییر رفتار می کنند. 
همچنین در تعریف بی احترامی دقت کنید آیا جدای از این  
که این ها خانواده شوهر هســتند در هر فرهنگ و ارتباطی 
این رفتار آن ها معنای بی احترامی می گیرد؟ چون ما هیچ 
اطالعی از نوع رفتاری که شــما معنــای بی احترامی به آن 
داده ایــد، نداریــم. در آخر اگر با بیــان احساســات واقعی و 
درســت خود باز هم دیگران بــه بی احترامی ادامــه دادند، 
برای جلوگیری از تنش عصبی برای مدت کوتاهی ارتباط 
خود را با خانواده شوهرتان محدود کنید و از همسرتان برای 

مدیریت فضا کمک بگیرید.

  پافر

پافر به کاپشــن های پفی و گرم و نرمی گفته می شود که 
در دو مدل آستین دار و بی آستین وجود  دارند اما در بین 
عموم مــردم و در ایران پافر  به مدل بدون آســتین معروف 
اســت. برای ســت کردن لباس بــا پافر، پوشــیدن هودی 

انتخاب مناسبی است.
  ژیله)جلیقه( یا وست

وســت یا جلیقه به لباس زمســتانی گفته می شــود کــه 
محدوده باالتنه را می پوشاند و آســتین ندارد و از نظر قد 

کوتاه تر از پافر است.
  دورس

دورس در حقیقــت جنس نوعــی  پارچه ضخیــم و پاییزی 
است. اما اصطالحا به بلوزهای گرم پاییزی بدون دکمه و 

کاله که از این جنس هستند، دورس می گویند.

  هودی 

 هــودی تقریبــا از جنس همــان دورس یا کمــی ضخیم تر 
اســت که کاله و بنــد دارد و از نظر قــدی از دورس بلندتر 
است. این نوع لباس به دلیل راحتی و کاربردی بودن آن 
در بین همه خانم ها از ســنین پایین تا باال طرفدار زیادی 
دارد. حتی برخی خانم ها آن را برای ورزش در فصل سرد 

استفاده می کنند.
  تدی

اگر دوست تان به شما گفت می خواهم تدی بخرم متعجب 
نشــوید، او به دنبال خرید یک عروســک خرســی نیســت!  
به لباس هایی بــا پارچه های کرکــی که الیاف بســیار نرم و 
لطیفی دارند و بی شباهت به عروسک های خرسی نیستند 
اصطالحا تدی می گویند این نــوع لباس ها به دلیل جنس 

پارچه بسیار گرم و برای زمستان هم مناسب هستند. 

* درباره مطلب »رویاهای واقعی به لطف فناوری« می خواستم 
بگم که من از پیشرفت سریع دنیای فناوری می ترسم، خیلی 
هم می ترسم. به زودی باعث بیکار شدن همه مون خواهد شد. 
* درباره پرونده زندگی  سالم با عنوان »شهروندی برای دنیای 
غذا« می خواســتم بگم بهتر نبود درباره قیمت هــای غذا در 

کشورهای مختلف می نوشتید؟
* عالیــم بیماری های کیســه صفــرا که در صفحه ســالمت 

نوشتید، خیلی شبیه به کلیه بود.
* دغدغه  های بعضی از مردم جهان برام قابل درک نیست. 
االن یک ســری افراد دنبال یک لقمه غذا هستن، یک سری 

دنبال تاثیرات محیط  زیستی تولید غذا!
* مطلبی در صفحه خانواده چاپ شده که واقعا درددل همه 
ما مادرهاست، تیترش هست: »شاد« را با چشم و همچشمی 
برای کــودکان سراســر غم نکنیــم. اختــالف  طبقاتی بین 
مردمی کــه در یک محله زندگــی می کنند هــم خیلی زیاد 

شده است.
* در صفحه ســالمت از مشــکالت بــارداری ناخواســته هم 

بنویسید. استرس زیادی دارم.

دستیابی به اهداف 

اینفوگرافی

   مدیران بخوانند

1 به جای من از ما استفاده کنید| وقتی مدیر یک مجموعه 
جمالتش را با »من می خواهم«، »من نیاز دارم«، »من فکر می کنم 
ما باید ...« و ... شروع می کند این پیام در جمله اش مستتر است 
که مسائل حول محور خودش است نه مشارکت و دیدگاه تیمی. 

در عوض، استفاده از »ما« روحیه کار تیمی را پرورش می دهد.
۲ شــفاف و خالصه صحبت کنید| مدیران مجموعه ها با 
مختصر و مفید بودن تعامالت، هم به خود و هم به تیم شان کمک 
می کنند. خالصه بودن اغلب منجر به شــفافیت خواهد شــد، 
بنابراین مخاطبان خواهند فهمید که از آن ها چه  چیزی خواسته 
شــده و آن ها باید به این خواســته چطور عمل کنند. زمانی که 
مدیری با پرسنل خود تعامل می  کند، این  که بداند مخاطبانش 
پیام صحبت  های او را به درســتی درک کرده  اند، بسیار کمک  

کننده خواهد بود.
۳ با سواالت مدیریت کنید نه با راهکارها| مدیران کارآمد 
از راهکارها سخن می گویند و فهرست نتایج قابل انتظار خود را 
تکرار می کنند اما مدیران تاثیرگذار به دیگران می آموزند که 
استراتژیک فکر کنند و این کار را با مطرح کردن  سواالت انجام 
می دهند »شما فکر می کنید چطور بتوانیم جلو برویم؟«، »چه 
تخصص ها و تجاربی نیاز اســت؟«، »شــما چه ایده هایی برای 
پیش رفتن دارید؟« و »چطور می توانیم تفاوت  ها را در مجموعه 

مدیریت کنیم؟«.
۴ به جــای »اما« بگویید »بلــه   و ...«| کلمه »امــا« یک مانع 
تاریک است. این کلمه نه تنها مکالمه را به پایان می برد، بلکه یک 
شخص را بر فرد مقابل برتری می دهد. در عوض، گفتن کلمه » 
بله و ...« هم تایید می کند و هــم برتری می دهد. اگر کارمندی 
بگوید »من می خواهم کمتر کار کنم« و این مقدور نباشد، به جای 
گفتــن »اما شــما نمی توانیــد«، بهتر اســت بگویید »بله. شــما 
می خواهید کمتر کار کنید و من فکر می کنم این مقدور نیست، 
بنابراین درباره آن صحبت کنیم«. در این صورت شما عالوه بر 

تصدیق کردن، راه مکالمه را هم باز گذاشته اید.
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طنز و سرگرمی

 زندگی سالم
  یک شنبه 

  25 مهر  ۱۴۰۰    
 شماره ۱997

دقيقه
30

متوسط

7 5 6
5 3 4 9

2 8
1 5 2

3 4 8 6
7 6 8

3 2
3 9 5 8

6 5 4

5
6 2 1 9 8

1 8 7
8 1 6

7 4 1 8
1 4 2
4 2 6

3 2 9 5 4
3

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.

543768912
672319485
918542637
325987146
769451328
184623759
497835261
831296574
256174893

479235681
583614729
612879354
861352497
735498162
294761835
958143276
347926518
126587943

ایرانی-بنیــان گذار شــیمی جدید 8. خوک نر- کشــوری 
اوراســیایی 9. ســرای محبت 10.خرس ســینمایی- کل 

11.رهبر قاره آفریقا- کال 12. همسر لوئی شانزدهم

عمودی: 1.فالت وسیع در جغرافیا-مغناطیس انگلیسی 
2. از اجرام هندسی-دســت ابزار-حرارت 3.حرف دهان 
کجی-ارسباران- نشانه اسم مصدر4.فلز چهره-ویتامین 
جدول-فرزنــدان 5. پایش-دانــای بــی همتــا 6.گــواه-

محموله-باشگاه فوتبال آلمانی 7. بخشی از اوستا-کشتی 
جنگی-جوهــر دان 8. امیدها-آشــوب  9. البیرنت-بــاغ 
وحش فرنگی-شــهر صنعتی آلمــان 10.زائوترســان - از 
گرایش های روان شناســی -از برونته ها 11.رود فراعنه-

تک-هنر فرنگی 12.آگاه-از گل ها

افقی: 1. برنده جایزه نوبل فیزیک سال 2014 میالدی 2. نام یکی از سرداران بزرگ ایرانی-
چاپلوسی 3.شرنگ- سوار بی نظیر-دشمن سرسخت 4. عود 5. چوب  فرش- برنده اسکار 
بهترین فیلم 1970 میالدی 6. مدرسه تاریخی اصفهان-رودی در روسیه 7. نخستین سلسله 

افقی:1.جد رســتم-جایزه ســینمایی 2.نیکبختی-رمزینه-روادیــد 3.دیو طمع-
دســتگاه روشــن کننده خودرو-نام آذری4.دیلم-پارچه زربفت 5.فن-مخفف که او 
6.نوعی اسباب بازی-قاتل حضرت علی )ع( 7.عزرائیل-سود حرام 8.ضمیر بیگانه-

مشاور 9. طویل ترین استخوان بدن-از ورزش های 
انفــرادی 10.دلیر-رنــگ زرد روشــن-حرف درد 
11.پرخور-خدای باستان-سوغات فاروج 12.یار 

بیژن-واضع جدول تناوبی

 عمودی:1.پشیمان-پرنیان 2.یوم-سگ عرب-
الل 3.بیل بی ســر –حیــوان قطبی-از نت هــا 4. از 
اناجیل اربعه-اســباب بــازی قرقره ای-وســیله ای 
برای سر خوردن روی یخ 5.کیف ورزشی-از حروف 
انگلیسی6.ســخن نغز-همپــاره 7.از مرکبــات-
پایــداری 8.پایتخــت ایتالیا-فلــز چهــره 9.وســیله 
داوری-طویله-خاطر 10.چه کسی-شــیرینی ماه 
رمضان-پوشــش ستور 11.رنج-موســیقی غربی-

خرس ترکی 12.عنصر مادام کوری-نااهل
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سودوکو

حلجداولومعماها

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

مسیریابی

نوبت حرکــت مهره ســفید اســت، با یک 
حرکت مهره سیاه را مات کنید.

معمایشطرنج

جدولمتوسط  |  8067جدولسخت  |  1273

لیگ برتر فوتبال امسال هم بدون متاشاگر شد

تماشاگران: اگر بدون گزارشگر هم بشه که دیگه عالیه!

رئیس پلیس راهور انجا: نــرخ جرایم رانندیگ افزایش 
منی یابد

رانندگان: پس البد ممنوعیت تردد، شبانه روزی می شه؟!

مدت آموزیش رسابزی ۶ هفته شد
خاطرات خواباندن زیر گوش فرماندهان افزایش یافت!

جوان بداقبال و عیال بی خیال

جوانی در کنار همسرش نشسته بود و کمانه غربالی را چون 
کمان دلیران خم می کرد. از قضا کمانه از دســتش رها شد 
و به پیشــانی اش خورد. از غضب آن را به زمیــن زد و دیگر بار 
کمان بجست و بر ساقش خورد و پایش نیز بشکست. جوان با 
اعتراض به زن گفت: گویا می خواهی آن قدر خاموش بنشینی 
برگرفته از »پریشان« قاآنی که کمان من را هالک کند؟!  

تاپخند

تیترخند

حکایت

اینطورکی

اگه عشق تون می خواســت رهاتون کنه بره ،بهش بگید   

بمون برنج خیس کردم. موندنش تضمینیه.

دلیل ایــن کــه کلوچه هــا رو دوتایــی می ســازن اینه که   

یکیش بره تو معده یکیش الی دندون ها گیر کنه.

  بابام گفت شــام چیه؟ گفتــم »میگوئــه«. گفت: »چی 

میگوئه؟«

چرا آقایون بعد از ازدواج 452 درجه تغییر می کنند؟

ســالم و خداقــوت، آقایون اینطورکی هســتن که وقتــی وارد 
خانواده همسر می شن تبدیل به یک آدم جدید می شن، یعنی 
اگه تو خانواده خودشون دوغ رو با پارچ سر می کشن و با ذره بین 
دنبال گوشت های خورشت می گردن، اوایل ازدواج تو خانواده 
خانم شون تبدیل می شن به یک انسان خاص و متفاوت در حد 
نلســون ماندال و مرحوم گاندی. طرف تو خانواده خودش سر 
فوتبال حاضره با چاقوی میوه خوری سر پسرخاله اش رو گوش 
تا بناگوش ِبُبره، یکهو تــو خانواده خانمــش در مواجهه با نظر 
مخالف می گه: »آرمان من اینه که همــه آزادانه به نظرات هم 
گوش بدن، هیچ چیز مثل گفت وگو ، بشــر رو به سمت تعالی 
پیش نمی بره«. همین داداشــمون تو خانــواده خودش موقع 
فوتبال دیدن مدام یاد چکه کردن شیر سماور و آلودگی اگزوز 
خاور می افته. اما وقتی تو جمع خانواده خانمش فوتبال پخش 
می شه رمان »بیگانه« آلبر کامو رو برمی داره و می گه: »ترجیح 
می دم این کتاب رو برای بار بیستم بخونم و به تنهایی بشر در 
هزاره ســوم فکر کنم اما این فوتبال بی معنــی رو نبینم.« حاال 
طرف تا روز قبل از تاهل پشت موتور رفیقش تک چرخ می زدن 
اما بعد ازدواج جوری صحبت می کنه انگار از مهدکودک با ژان 

ژاک روسو همکالس بوده. اینطورکیاست خالصه.      

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

حل جدول شماره  8066 حل جدول شماره1272   

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این دو تصویر مشــابه  را  پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.لذت این بازی زمانی 
بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر: معمای تصویری:

شرح در متن:

چالش ذهن:  
1. گلدان 2. سماور 3. ساعت 4. پنجره 5. جاکفشی 6. تلویزیون

معمای شطرنج: 
 c7 به خانه d6 کافی اســت فیل از خانه

برود و وزیر ســیاه را بزند. بــا این حرکت 

شاه سیاه کیش می شود و هیچ کجا برای 

فرار ندارد چون خانه های اطراف را هم 

فیل ســفید پوشــش داده و مهره ســیاه 

مات می شود.

هوش منطقی:
جواب می شــود 2. عدد وســط از کســر مجموع دایره های باال و مجموع دایره 

های پایین به دست می آید.

مسیریابی:

روابط بین اعداد را به دست آورید و جای خالی 
را پر کنید.

هوشمنطقی

اختالفتصاویر

با جا به جایی حروف به کار رفته در هر کدام از 
شماره ها نام یک وسیله  خانه    را نوشته ایم که 

شما باید آن را حدس بزنید.

چالشذهن

در این تصویر 11 اشتباه وجود داد 
که باید پیدا کنید.

1 .تا 4 اشتباه: کم دقت

2. تا 7 اشتباه: با دقت

3. بیش از 7 اشتباه: دقیق

معمایتصویری

شرحدرمتن

بگرد و پیدا کن

صفحه جوانه 
            را پنج شنبه ها در صفحات

                      2 و 3   زندگی سالم بخوانید
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