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100 هزار در برابر یک دنیا
سخنرانی سید حسن نــصــرا... که در واکنش 
به جنایت پنج شنبه گذشته منطقه »الطیونه« 
بیروت انجام شد، متفاوت از سخنرانی سال های 
اخیر دبیرکل حـــزب ا... لبنان بــود. نکته مهم 
سخنان نصرا... این بود که حــزب ا... از ورود به 
هرگونه جنگ داخلی در لبنان اجتناب می کند، 
اما در صورت اصرار دشمنان داخلی و خارجی، 
حـــزب ا... از قابلیت نظامی باالیی بــرای دفاع 
برخوردار است. دبیرکل حزب ا... لبنان در این 
خصوص گفت: »ساختار نظامی حزب ا... شامل 
۱۰۰ هزار نیرو است. ما برای نخستین بار شمار 
نیروهای رزمنده خود را اعالم کردیم؛ نه برای 
تهدید، بلکه برای جلوگیری از جنگ داخلی.«این 
در حالی است که پیشتر در برآوردهای اطالعاتی 
ــوان رزم یگان هــای نظامی  ــی مختلف، ت و رزم
حزب ا... 5۰ هزار نفر یاد می شد. با اعالم این خبر 

تحلیلگران مختلف به چند نکته اشاره می کنند.
یــک- ۱۰۰ هــزار در بــرابــر چند نــفــر:  ۱۰۰ 
هزار نفر در واقع بزرگ تر از ارتش لبنان و تمام 
نیروهای داخلی ایــن کشور اســت. به عبارت 
دیگر توان رزم نفری حزب ا... بزرگ تر از تمام 
بازیگران داخلی این کشور است و از این منظر 
حزب ا... تنها بازیگر مهم لبنان شناخته می 
شود. از طرفی توان آتش حزب ا... مساوی با 
بسیاری از کشورهای منطقه ای است که این 

خــود دســتــاورد مهمی شمرده می شود. سید 
حسن نصرا... برای یک بار همیشه پرونده تنها 
بازیگر لبنان را بست تا بسیاری متوجه شوند 
دیگر دهه هفتاد و هشتاد میالدی لبنان نیست 

که بخواهند در این کشور بازیگری کنند. 
دو- ۱۰۰ هــزار نفر در برابر 2 و نیم میلیون: 
حزب ا... لبنان ۱۰۰ هزار نیروی رسمی ) مرد( 
دارد. در حالی که ارتــش اسرائیل نزدیک به 
2۰۰ هزار پرسنل رسمی، 5۰۰ هزار پرسنل 
ذخیره دارد و حسب اخبار موجود حسب وضعیت 
حیاتی یا قرار گرفتن اسرائیل در شرایطی که 
 5۰۰ و  2میلیون  به  شــود  سلب  موجودیتش 
هزار نفر نیرو افزایش خواهد یافت. یادآوری این 
موضوع که در جنگ 33 روزه چه گذشته است 
اهمیت دارد. در جنگ 33 روزه با آن که رژیم 
صهیونیستی زمینی وارد جنگ با لبنان و در اصل 
حزب ا... شد؛ اما نتوانست پیشرفت چندانی 
داشته باشد. استراتژی اصلی مقاومت در لبنان 
توان و دفاع نامتقارن است. موضوعی که در آن 
جنگ به قدرت باالی نیروی انسانی حزب ا...  
اشاره شد. در آن نبرد حزب ا... با سازمان دهی 
استراتژی نوینی که وامدار از نبرد دفاع خرمشهر 
بود توانست ارتش صهیونیستی را در موارد بسیار 
زیــادی با تعداد کمی دچار بحران کند. تلفات 
باال، آسیب فراوان در کنار توقف پیش رو، بالیی 
بود که یگان های نخبه حزب ا... بر سر تل آویو 
آورد. در این نبرد حزب ا... ساختار نظامی خود 
را با طرح موزاییکی به نحوی سامان دهی کرد 
که یگان های کوچک با سقوط مناطق اطراف 
دست به مقاومت تا آخرین نفس زدند و نتیجه 

آن شکست مفتضحانه ارتش صهیونیستی بود.
سه- ۱۰۰ هزار نفر بدون آتش: ارتش حزب ا... 
حقیقتا یک ساختار منسجم و پیچیده است. ۱۰۰ 

هزار نیروی رزمی در کنار چند صد هزار راکت و 
موشک در کنار چندین هزار پرتابگر قدرت باالیی 
به حزب ا... بخشیده است. فراموش نشود یگان 
پهپادی حزب ا... اعم از پهپادهای عملیاتی در 
کنار پهپادهای انتحاری تــوان حزب ا... را بی 
نظیر ساخته است. واحدهای تخریب حزب ا... 
با تله هایی که بیش از پیش بالی جان یگان های 
رزمی و زرهی ارتش صهیونیستی است حقیقتا 
معادالت منطقه ای را تغییر داده است. این در 
حالی است که شبکه عناصر اطالعاتی حزب ا... 
در عمق رژیم صهیونیستی و واحدهای مختلف 
همسو با مقاومت در سوریه، غزه و کرانه باختری، 
فضای هولناکی را برای تل آویو ایجاد کرده است.
اعــالم آمــار صدهزارنفرتنها علیه سمیر جعجع 
نبود. تنها علیه فاالنژ ها و طراحان جنگ داخلی 
نیست، پاسخی است به زیــاده گویی های چند 
روز گذشته مقامات رژیم صهیونیستی و اعالم 
ظرفیت باالی ارتشی که آماده است تا از منافع 
محور مقاومت همانند منافع ملی و مذهبی خود 
دفاع کند. واکنش حزب ا... به تصویب یک میلیارد 
و نیم بودجه علیه ایران به تنهایی و بدون درگیر 
شدن انصار ا...، یگان های مختلف سطحی و 
میان سطحی در سوریه، یگان های مقاومت عراق 
و ده ها ساختار منسجم دیگر می تواند کابوس تل 
آویو و ارتش صهیونیستی باشد. پیامی که دبیرکل 
حزب ا... لبنان از عمق بیروت برای تهران به تل 
آویو داد و چالش بزرگی برای ارتش صهیونیستی 
ایجاد کرد. باید دید واکنش تل آویو به این آمار 
ــاع از  ــرار اســت سناریوی دف چیست و چگونه ق
سرزمین های اشغالی را طراحی کند و تغییر دهد! 
سناریویی که اگر حزب ا... بخواهد به آن بتازد 
مطمئنا قبل از تغییر یا طراحی دچار فروپاشی 

خواهد شد.
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ــر باید ۱۰درصـــد قیمت  •  طبق گفته وزی
محصوالت لبنی کاهش می یافت امروز رفتم 
پنیر بگیرم. پنیری که هفته پیش 2۰تومان 
بود 22هزار تومان شده بود. دقیقا از دو ماه 
گذشته سه مرتبه پنیر گران شده ! این گونه 
رفتارها دهن کجی به وزیر نیست ؟ درحالی 
که در طول سال حقوق کارمند یا کارگر یک 
بار افزایش پیدا می کند چرا گرانی ها لحظه 

ای باید باشد؟
ــک و6تــــورم در  • ــران رتــبــه ی ــ ــال و ای ــزوئ  ون

ــان هستند. حال  ــه ــور ج ــش بـــیـــن۱86 ک
ــورم در حـــال تنظیم سند  ــت ایـــن دو ابـــر م

همکاری2۰ساله هستند. ...
 واقعا مردم را چه فرض کرده اید؟ یک مشت  •

...ازآن طرف می گویند نباید مرغ گرم از 24 
هزار و 9۰۰ تومان گران تر فروخته شود و از 
این طرف می گویند مرغ منجمد می ریزیم 
توی بازار به قیمت 25هزار تومان! خاک بر 

سر ما مردم!
درسته که پرسپولیس با دست خالی و بدترین  •

شرایط به دیدار الهالل رفت ولی بازم دمش 
گرم تا اون مرحله باال اومــد. استقالل با اون 

ستاره های سربی که همون اول فاتحه خوند.
 خبر آمده قرار است خط تولید واکسن فخرا  •

تعطیل شود. به قول موالنا این سوال پیش 
می آید کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود؟

ــه شعار  • ــک ســـوال اســـاســـی: بــاتــوجــه ب ی
عــدالــت اجتماعی کــه توسط مسئوالن ما 
دایم بیان وتکرار می شود یک نفر پاسخ دهد 
که  فرزندان مسئوالن ما ، سربازی خود را کجا 
و چگونه خدمت کرده اند ؟ همین یک سوال 

بس است. بقیه حرف وشعارها بماند .
 تو روبه خدا کسی نیست به داد من برسه  •

43ساله و بیکارم .به هرجا می رم می گن 
سنت زیاده! دختر دم بخت دارم. خواستگار 
برای دخترم میاد می بینند کار و پول ندارم 
می رن! تورو به خدا کسی نیست برای من 

کار پیدا کنه و خانواده ام رو خوشحال کنه؟
 وقتی زیرساخت های استفاده از کارت  •

ملی هوشمند فراهم نیست و قرار است در 

حد یک کارت معمولی از آن استفاده شود 
چه اصراری است این قدر هزینه را بر مردم و 

کشور تحمیل کنید؟
 جــوانــی مـــادرش را بــرای آنــژیــو ســی تی  •

اسکن بیمارستان رضوی از راه دور آورده 
بود والتماس وگریه می کرد مادرم می میرد ، 
حداقل بیمه قبول کنید که متصدی می گفت 
من که نمی توانم خودم پرداخت کنم! باید 
نقد تسویه کنی و با ناامیدی به روستایشان 
رفتند. این روش حمایت از محرومان است؟ 
گزارشگر بفرستید  وصدا ضبط کنید. اگر 
گزارشتون چاپ شد باز نگویند نه صحت 

ندارد.
 بـــرای کنترل قیمت هــا بــایــد بــه قیمت  •

ــود حتی کم  همه کــاالهــا بــا هــم نــظــارت ش
قیمت  افزایش  وقتی  کاالها  مصرف ترین 
دارند بهانه ای می شوند برای افزایش قیمت 

دیگر کاالها.
چرابنزین را بــرای ماشین های شخصی  •

ــان نــمــی کــنــنــد که  ــومـ ــزارتـ لــیــتــری 2۰هـ
به  اقشارمتوسط  به  تومان  نفری8میلیون 

پایین دهند؟
ــارج از استان و رفتن به  • ــرای سفر به خ  ب

مازندران با پلیس راه استان تماس گرفتم 
که شمال طرح ممنوعیت هست یا خیر که 
پلیس راه استان خراسان رضــوی گفتند، 
نمی دانیم! گفتم، از کی بپرسم ؟ گفتند، از 
پلیس راه مازندران. گفتیم، شماره بدهید، 
گفتند، نداریم. یکی به من بگوید از چه کسی 

بپرسم؟ این چه مدل پاسخگویی است؟ 
چندین سال است که مسئوالن مربوط از  •

فرونشست دشت های ایران از جمله دشت 
مشهد مطلع هستند ،بــه جــای حــرف زدن 
بگویند در این چند سال چه اقدام عملی انجام 
داده اند؟متاسفانه روزمرگی تنها شکل غالب 

اداره مملکت شده است.
بانک ها تلفن هایشان را پاسخ نمی دهند  •

برای یک سوال و با این شرایط کرونا حتما باید 
حضوری مراجعه کنیم.

 جالب است که مسئوالن دانشگاه فردوسی  •

هر روز یک دلیل برای پولی کردن تردد در 
دانشگاه می آورند و در تازه ترین بهانه، رفع 

ترافیک میدان آزادی را بیان کرده اند.
صحبت های رئیس جمهور جنبه سخنرانی  •

داشت واین فایده ای آن چنانی ندارد ومردم 
ما از این سخنرانی ها زیاد گوش کردند. بهتر 
است جلسه با حضور تعدادی خبرنگار برگزار 
شــود وجنبه پرسش وپاسخ داشته باشد و 

درباره  گرانی های اخیر صحبت  بشود .
 امروز خیلی دلگیر شدم. یه همسایه داریم. •

بدبخت یک سال است دارد یواش یواش با 
کمی پول باالی خانه اش دو تا اتاق می سازد. 
ــون بچه هــایــش بـــزرگ شــدنــد خــانــه اش  چ
کوچکه اما حاال که آمــاده شده بود مثل ... 
ریختند همه را تخریب کردند .چــون او را 
می شناسم خیلی دلم سوخت. چون پارتی 
نداشت ولی سه تا منزل اون طرف تر چون 
توی... کار می کند در عرض یک ماه سه طبقه 

برد باال! پدر ظلم و پول و پارتی بسوزه.
 وقتی مسئوالن قادر به تهیه مواد بدنه کارت  •

باید  ملی هوشمند نیستند ،چگونه مــردم 
توقع داشته باشند که آن ها قادر خواهند بود 
همچون ژاپن فرونشست دشت های کشور 

را ترمیم کنند؟
ــی قــیــمــت اجــنــاس را  • ــاه هــر از چــنــد گ

در روزنــامــه تــان چــاپ می کنید که قیمت 
اجناس به نرخ تهران است که بالفاصله از 
فردا در مشهد هم گران می شود. خواستم 
بگویم دقت کنید که ناخواسته باعث گرانی 

می شوید .مشهد با تهران فرق دارد.
خراسان:با تشکر از تذکر دقیق شما مخاطب 
گرامی برخی قیمت ها از سامانه های رسمی 
اخذ شده و البته در مطلب هم ذکر شده که این 

قیمت ها مربوط به تهران  است.

جوابیه شرکت آب و فاضالب مشهد
 در پاسخ بــه  گالیه از مبلغ قبض آب بها به 
اطالع می رساند بر اساس  بررسی و بازدید 
بـــازرس قــرائــت کنتور  ایــن شرکت ، قبض 

مشترک محترم ؛ اصالح  گردید.

مجلس پرونده تخلفات گمرکی و مالیاتی را قضایی کرد 
 نمایندگان مجلس پرونده های تعلل دستگاه های دولتی در ترخیص کاالهای اساسی

 از گمرک و تاخیر ۱9ساله در تکمیل طرح جامع مالیاتی را به قوه قضاییه فرستادند 

روز گذشته مجلس دو گزارش نظارتی درباره 
تاخیر چند ماهه در ترخیص کاالهای اساسی 
از گمرک و تکمیل نشدن طرح جامع مالیاتی 
را پس از ۱9 سال قرائت کرد و پرونده تخلفات 
ــن دو مــوضــوع را به  مسئوالن اجــرایــی در ای
دستگاه قضایی ارجاع داد.غالمرضا مرحبا، 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش 
کمیسیون متبوعش را درخصوص دالیل تاخیر 
چند ماهه در ترخیص کاالهای اساسی قرائت 
کرد. براساس این گــزارش، اقدامات وزارت 
صمت، جهاد کــشــاورزی و گمرک در نقض 
قانون، ایجاد انحصار، عدم اشتراک پایگاه 
داده ها و عــدم اتصال سامانه ها به سامانه 
کاالهای  واردات  موضوع  در  تجارت  جامع 
قضایی  رسیدگی  نیازمند  و  تخلف  اساسی، 
دیگر  است.همچنین  شــده  داده  تشخیص 
ــزارش نظارتی مجلس از دالیــل رونــد کند  گ
پیشرفت طرح جامع مالیاتی قرائت شد. این 
گزارش با اشاره به این که اصالح نظام مالیاتی 
کشور در راستای سیاست  های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب و اصالح 
ساختار بودجه امری اجتناب ناپذیر و از همین 
ــرای طــرح جامع مالیاتی به   رو استقرار و اج
منظور هوشمندسازی و تحول نظام مالیاتی 
کشور شرط الزم و ضروری برای تحقق اهداف 
مالیاتی مذکور است، افزوده است: طرح جامع 
مالیاتی از سال ۱38۱ آغــاز شد و براساس 
گــزارش هــای حسابرسی تا پایان سال مالی 

۱39۷ حدود ۱5 هزار میلیارد ریال اعتبار 
برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح 
شامل افزایش درآمــدهــای مالیاتی، کاهش 
هزینه های عملیاتی وصول مالیات، افزایش 
رضایت صاحبان کسب و کار )تسهیل فضای 
کسب و کار(، شفاف  سازی و هوشمندسازی 
نظام مالیاتی محقق نشده است.در ادامه این 
گزارش، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرده که در بررسی های اولیه 
انحرافات و تخلفاتی در اجــرای طرح مذکور 
از جمله اشکاالت موجود در انعقاد و اجرای 
قراردادهای مربوط، عملکرد و کارایی طرح 
و همچنین وابسته شدن طرح به کشورهای 
بیگانه را احصا و اعمال ماده )234( آیین نامه 
ــرده اســت.بــراســاس این  داخــلــی را تقاضا ک

گــزارش، بررسی ها حاکی از این است که به 
رغم صرف مبالغی حدود 824 میلیارد تومان 
)که ارزش حال آن بسیار بیشتر از مبلغ اسمی 
آن است(، متاسفانه اهداف طرح جامع مالیاتی 
محقق نشده و عماًل صرفه و صالح بیت المال 
رعایت نشده است. از طرفی به دلیل استقرار 
نیافتن به موقع و کارامد طرح جامع مالیاتی 
ساالنه صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه 
بین نسلی کشور، به جای درآمدهای پایدار و 
پاک مالیاتی، صرف اداره امور کشور شده و 
همچنین مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم گری 
توانمند در خدمت حکمرانی و کارامدسازی 
نظام اقتصادی کشور قرار نگرفته و از این حیث 
به کشور و اقتصاد ملی آسیب های جدی وارد 

شده است. 

تصویب 3 ماده از آیین نامه داخلی کمیسیون طرح صیانت

در دومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی 
به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربردی فضای مجازی، سه ماده از آیین 
نامه داخلی این کمیسیون به تصویب اعضا 
رسید. به گزارش خانه ملت، دومین نشست 
این کمیسیون عصر دیروز برگزار و به صورت 
ــده از طریق درگــاه اینترنتی خبرگزاری  زن
خانه ملت و اپلیکیشن تلوبیون پخش شد. بر 
اســاس مصوبه مــاده یک این جلسه مقرر شد 
نامه  آیین  قانون  مطابق  کمیسیون  جلسات 
داخلی مجلس و آیین نامه داخلی کمیسیون 
ویژه اداره شود. همچنین پس از بحث و بررسی  
دربـــاره مــاده 2 آیین نامه داخــلــی، مقرر شد 

جلسات عــادی کمیسیون در هفته هایی که 
مجلس جلسه علنی دارد و جلسات فوق العاده 
با درخواست کتبی یک سوم اعضای کمیسیون 
در زمان و محل مشخص شده مطابق دستورکار 
هیئت رئیسه تشکیل شود. همچنین در تبصره 
نخست این ماده آمده است که هیئت رئیسه 
کمیسیون زمان برگزاری جلسات را به نحوی 
تنظیم کند که با ساعت تشکیل جلسات سایر 
کمیسیون ها تداخل نداشته باشد، مگر در 
ــرورت، آن هم با تشخیص رئیس و  صــورت ض
ماده  دوم  تبصره  در  اعضا.  اکثریت  تصویب 
2 نیز تأکید شد در صورت تشخیص ضرورت 
تشکیل جلسات در زمان جلسات صحن، رئیس 

کمیسیون می تواند با اخذ نظر موافق رئیس 
ــورای اسالمی جلسات را تشکیل  مجلس ش
دهد. سپس اعضای کمیسیون مشترک وارد 
بررسی مــاده 3 آیین نامه داخلی شدند و در 
حضور  با  جلسات  که  کردند  مصوب  نهایت 
حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد. مالک 
تصویب در تمامی رأی گیری ها نیز اکثریت 
است  کمیسیون  اعــضــای  مجموع  ــوم  س دو 
و تغییرات آیین نامه داخلی نیز با رأی دو سوم 
تصمیم  همچنین  شد.  خواهد  مصوب  اعضا 
گیری درباره ماده 4 آیین نامه داخلی درباره 
پخش زنده جلسات کمیسیون، ناتمام ماند و 

ادامه بررسی آن به جلسه آینده موکول شد.

دکل گمشده نقد می شود؟
3 متهم مربوط به دکل گمشده در دادگاه انگلیسی به پرداخت 24۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم 

شدند؛ از سرنوشت این دکل و متهمان آن چه می دانید؟

دکل گمشده که روزگاری خبرساز ترین موضوع 
محافل و دعواهای سیاسی و فضای مجازی بود 
پس از آن که دادگاه داخلی در سال 9۷ حکمی 
را برای متهمان این پرونده صادر کرده بود در 
دادگاه خارجی نیز به صدور حکم محکومیت برای 
سه متهم منجر شد. دیروز دادگاه عالی انگلیس 
حکم نهایی درباره پرونده دکل گمشده را صادر 
کرد. طبق این حکم، سه متهم اصلی این پرونده 
به نام های علی طاهری مطلق، آقامراد شیرانی و 
رضا مصطفوی طباطبایی درمجموع به پرداخت 
گرفتن  نظر  در  شدند.با  محکوم  ارزی  مبالغ 
قیمت ارزهای ذکر شده، متهمان این پرونده باید 
درمجموع حدود 24۰۰ میلیارد تومان به شرکت 

تاسیسات دریایی پرداخت کنند.

ماجرای دکل گمشده چه بود؟
خرید این دکل زمانی مطرح شد که ایران به شدت 
تحریم شده بود. ضمن این که شرکت تاسیسات 
دریایی نیز جزو شرکت هایی بود که در لیست 
تحریم ها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی 
ــران و از جمله  را بر معامالت تجاری و نفتی ای
شرکت مذکور تحمیل کرده بود.ماجرای دکل 
نفتی گمشده )دکل فورچونا( از این قرار است 
که در دوران تحریم اول در پایان دولت دهم، به 
دلیل مسائل تحریمی، خرید دکل نفتی برای 
شرکت های ایرانی با مشکل مواجه شده بود. 
یکی از این شرکت ها، شرکت تاسیسات دریایی 
بود که اتفاقا در آن برهه در یکی از مناقصات فاز 
۱4 پارس جنوبی برنده شده بود و برای انجام 
تعهداتش به خرید یک دکل نیاز داشت.مجموعه 
فسادهایی که طی خرید ایــن دکــل موردنیاز 
موجب  افتاد  اتفاق  دریایی  تاسیسات  شرکت 
طرح پرونده ای با عنوان »دکل گمشده« در فضای 
رســانــه  ای شــد. تمام قیمت معامله دکــل نفتی 
فورچونا )دکل مشهور گمشده( که معادل 8۷ 
تاسیسات  شرکت  توسط  ــت،  اس دالر  میلیون 
دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق پرداخت 
شده بود. نکته جالب توجه این است که با وجود 
عدم تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی، علی 
طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در 
زمان انعقاد قرارداد، فرم تحویل دکل نفتی را هم 
امضا می کند، حال این که اساسا دکلی هرگز به 
ایران و آب های سرزمینی ایران وارد نشده  بود.
حال به سراغ ضلع دیگر فساد در این پرونده یعنی 
آقامراد شیرانی برویم، آقامراد شیرانی در جلسه 
دادگــاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان 
به دالل بودن شرکت دین در این قرارداد  اشاره 
و اعــالم کــرده است با توجه به درخواست علی 
طاهری، وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است. از 
نظر دادگاه، علت قیمت غیرواقعی دکل )صرف 
نظر از تحویل ندادن( همین ارزیابی غیرواقعی 
آقامراد شیرانی است.آن طور که سایت نفتی ها 
روایت کرده شرکت تاسیسات دریایی در یکی از 
مناقصات فاز ۱4 پارس جنوبی برنده شده بود و 
برای این که بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد 
را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر  به خرید دکل 
بود. یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی 
متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور 
پیگیری شد. در نهایت یک شرکت دالل، دکلی را 
به مدیران تاسیسات دریایی معرفی می کند که با 

تایید این دکل توسط تاسیسات دریایی، عملیات 
خرید این دکل انجام می شود. پول دکل به حساب 
این شرکت واریز می شود ولی شرکت دالل، پول 
را باال می کشد و دیگر از دسترس خارج می شود. 
رضا مصطفوی طباطبایی هم یکی از متهمان 
اصلی پرونده چند سال پیش از ایران گریخته و در 
انگلستان ساکن شده است اما دو متهم دیگر در 
ایران حضور دارند. طباطبایی همه اتهامات علیه 
خود را رد کرده و بقیه افراد دخیل در معامله را تنها 
متهمان پرونده دانسته بود. وی امکان صدور رای 
علیه خود در دادگاه انگلستان را رد کرده و تاکید 
کرده بود حتی در صورت صدور، این رای امکان 

اجرایی شدن نخواهد داشت. 

رسیدگی داخلی به پرونده دکل گمشده 
دكل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی نژاد 
خریداری شد، اما با وجــود پرداخت كل مبلغ 
هیچ گاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار 
زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این 
دكل نفتی را اعالم كرد و پس از آن، پرونده دكل 
نفتی در قوه قضاییه تشكیل شد.پرونده دکل 
کمشده در داخل کشور نیز پس از مطرح شدن 
در سال 94 در حال رسیدگی بود و درنهایت 
ــدوی منجر  بـ ــدور حکم  ــه صـ ب  9۷ در اسفند 
شد.علیزاده طباطبایی وکیل  یکی از متهمان  
درباره این حکم گفته بود: انتظار داشتیم دادگاه 
عنوان اتهامی را از خیانت در امانت به اختالس 
تغییر دهد اما این اتفاق نیفتاد و متهمان بر اساس 
عنوان اتهامی خیانت در امانت محاكمه شدند 
كه متاسفانه این عنوان اتهامی در صورت احراز 
مجرمیت از سوی دادگاه، غیر از دو سال حبس، 
رد مــال نــدارد. پرونده دكــل نفتی شش متهم  
داشت  كه طی ۱2 جلسه دادگاه، شعبه ۱۰63 
مجتمع قضایی امور اقتصادی به ریاست قاضی 
فضلعلی به اتهامات آن ها رسیدگی كرد.شركت 
تاسیسات دریایی شاكی این پرونده بود و متهمان 
به اتهام خیانت در امانت محاكمه شدندکه در 
نهایت دادگاه در حکمی ۱۷۱ صفحه ای برای 
3 متهم ایرانی پرونده تشخیص خیانت در امانت 
داد  و حبس هایی از 3 سال تا 6ماه درنظر گرفت 
ــران  مدعی   تقلیل   و در عین حــال  دیــده  بان ای
این حکم در  مرحله تجدید نظر هم شد . شركت 
تاسیسات دریایی از سال 2۰۱6 شكایتی را هم 
در دادگاهی در لندن علیه چهار متهم این پرونده 
مطرح كرده  بود که اکنون حکم این دادگاه صادر 

شده است .

حاشیه های سیاسی دکل گمشده 
ماجرای دکل گمشده حاشیه های سیاسی هم 
داشت و این موضوع در برهه هایی به یک  مسله  
سیاسی  در رقابت های جناحی هم بدل گشت.در 
حالی که دولتمردان تدبیر و امید از این موضوع به 
عنوان خبری برای کوبیدن عملکرد دولت احمدی 
نژاد استفاده می کردند  از سوی دیگر در همان 
ابتدا  اعالم شد که فرزند عطا... مهاجرانی نیز یکی 
از افراد دخیلی در این پرونده است و حتی  فارس 
خبر بازداشت وی را نیز اعالم کرد . اما درادامه 
ماجراوی در بررسی های قضایی از این اتهام تبرئه 
شد .حتی در برهه ای از استفاده از پول های این 
دکل گمشده در انتخابات امریکا سخن به میان 
امد . روزنامه شرق روز دوشنبه ۱9 فروردین 98به 
نقل از وکیل یکی  از متهمان پرونده گم شدن دکل 
نفتی ایران و اسنادی که عمر کامل السوده، متهم 
اماراتی این پرونده به دادگاه داده، نوشت: »پولی 
که قرار بود برای ایــران، در دوران تحریم دولت 
]محمود[ احمدی نژاد، خرج خرید دکل نفتی 
»فورچونا« شود از سوی مصطفوی طباطبایی، 
متهم ردیف سوم این پرونده، صرف سرمایه گذاری 
در صنعت شراب سازی و کمک به کمپین تبلیغاتی 

]دونالد[ ترامپ شده است.«

پول دکل ها بر می گردد؟
با محکومیت سه متهم اصلی به پــرده آخر این 
جنجال عظیم رسیدیم اما سوال این جاست که 
آیا پول دکل ها به کشورمان بر می گردد؟ بنابر 
اظهارات مسعود امانی، مشاور حقوقی شرکت 
تأسیسات دریایی ایران، بنابر متن قرارداد منعقد 
شده در زمان خریداری دکل، دادگاه انگلستان، 
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی طرف های این 
پرونده معرفی شده بود. کشورمان همچنان در 
تحریم است و با توجه به این که دادگاه انگلیسی 
این سه متهم را محکوم کرده است، باید دید با 
توجه به تحریم ها آیــا ایــن پــول در حساب های 
ایران در خارج از کشور بلوکه می ماند یا به کشور 
برمی گردد.از سوی دیگر قبل از پاسخ به این سوال 
عمال این موضوع باید مشخص شود که آیا پول یا 
دارایی از محکومان پرونده  در خارج از کشور در 
دسترس خواهد بود که براساس این حکم مصادره 
شود ؟چرا که بر اساس رای دادگــاه طباطبایی 
و بستگان درجه اول وی در انگلستان که محل 
اقامت آن هاست ممنوع المعامله خواهند بود و 
هرچه از سال 2۰۱3 به این سو خریداری کرده 

باشند در معرض ضبط شدن قرار خواهد گرفت.
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تحلیل روز

چرا عراق ناآرام است؟ 
 چند روزی است که اعالم نتایج با اعتراض در 
برخی از شهرهای عراق مواجه شده است؛ چند 
ــود  ــا وج ــراض ه ــت عــامــل در خــصــوص ایـــن اع
دارد:عامل اول، بی اعتمادی بخشی از جامعه 
عراق به حاکمیت این کشور است. معترضان به 
نتایج انتخابات پارلمانی بر این باور هستند که 
برگزار کنندگان انتخابات از مخالفان مقاومت 
عراق هستند و با دستکاری در نتایج در جهت 
تضعیف یا حذف مقاومت از قدرت در این کشور 
عمل می کنند. دلیلی که از سوی معترضان 
مطرح می شود، این است که دولت کنونی عراق 
در سال های گذشته اقدام های متعددی ضد 
گروه های مقاومت انجام داده و حتی انحالل 
می کند. بنابراین،  پیگیری  را  الشعبی  حشد 
معترضان بر این باور هستند که نتایج اعالم شده، 
واقعی و ناشی از رای مردم نیست بلکه دستکاری 
ــت. عامل دوم، اعتقاد معترضان به  شــده اس
مداخله بازیگران خارجی از جمله آمریکا، رژیم 
و  سعودی  عربستان  بریتانیا،  صهیونیستی، 
امارات در انتخابات پارلمانی اخیر عراق است. 
این بازیگران از مهم ترین مخالفان گروه های 
مقاومت در عراق هستند که در سال های اخیر 
در قالب طرح اتهام های مختلف تالش کردند 
ضمن بدنام کردن این گروه ها، آن ها را مسبب 
مشکالت کنونی عراق معرفی کنند. معترضان 
و شخصیت های عراقی بر این باور هستند که این 
بازیگران در دوران تبلیغات انتخاباتی و همچنین 
در برگزاری انتخابات دخالت کردند.  عامل 
سوم، خودداری کمیساریای عالی انتخابات از 
بازشماری آرا در برخی از حوزه هاست. معترضان 
خواستار این هستند که صندوق های رای در 
برخی از حوزه ها به صورت دستی بازشماری 
شود اما کمیساریای عالی ضمن خــودداری از 
این اقدام، نتایج نهایی را اعالم کرده و این از علل 
مهم تداوم تظاهرات مردم در اعتراض به نتایج 
انتخابات است. با وجود برگزاری تظاهرات، به 
نظر می رسد رهبران گروه های عراقی ضمن 
هستند  ــالش  ت در  انتخابات،  نتایج  پــذیــرش 
ــواداران خود را به رفتارهای مسالمت آمیز و  ه
آرام دعوت و چانه زنی ها برای تشکیل فراکسیون 

بزرگ تر پارلمانی را آغاز کنند. 

روسیه در پی اخراج دیپلمات هایش، روابط با ناتو را به حالت تعلیق درمی آورد 

مسکو- ناتو؛دورتر از قبل 
کرملین اعالم کرد فعالیت نمایندگی 
خود در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( و نمایندگی این سازمان در مسکو 
را به حالت تعلیق در می آورد. به گفته 
امـــور خارجه  سرگئی الوروف، وزیـــر 
روسیه، به کارکنان ناتو در مسکو اطالع 
داده شــده اســت که مجوز فعالیت آن 
ها از ابــتــدای مــاه نوامبر )هفتم آبــان( 
ــاس، وزیر  ــد. هایکو م به پایان می رس
امورخارجه آلمان می گوید: »این فقط 
باعث تاسف نیست، تصمیم مسکو به 
طــور جــدی به روابــط دو جانبه آسیب 
خواهد زد.« بحران اخیر در مناسبات 
ناتو و روسیه روز ۱۴ مهر و در پی لغو 
از  تــن  هشت  دیپلماتیک  اعتبارنامه 
اعضای دفتر نمایندگی روسیه در ناتو 
آغاز شد. ناتو اعالم کرد این هشت نفر 
»مــامــوران امنیتی روسیه« هستند که 
امکان جاسوسی از ناتو را دارند. هرچند، 
در  ناتو،  دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس 
آن زمــان بــدون ارائــه توضیحات بیشتر 
گفت اخراج آن ها »با هیچ رویداد خاصی 
ارتــبــاط نـــدارد«. دفتر روابـــط عمومی 

ناتو در ســال ۲۰۰۱ و با هــدف بهبود 
مناسبات بین ایــن پیمان و روسیه در 
مسکو دایر شد. تعلیق هماهنگی میان 
روسیه و ناتو تا امــروز، آخرین مرحله از 
افزایش تنش میان مسکو و غرب به شمار 
می رود. در سال های گذشته دو طرف با 
وضع تحریم، اخراج دیپلمات ها، اتهام 
و  انتخابات، جاسوسی  به مداخله در 
ــط دیپلماتیک  حمالت سایبری، رواب
به شدت پرالتهابی را تجربه کرده اند. 
روسیه ناتو را به تمایل به گسترش مرزها 
تا دروازه هـــای این کشور در اوکراین و 
گرجستان متهم می کند. این در حالی 
است که سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
با وجود درخواست های مکرر کی یف و 
تفلیس تاکنون پذیرش این کشورها را 
به عنوان اعضای جدید رد کرده است. 
در پی الحاق ناحیه کریمه به خاک روسیه 
در سال ۲۰۱۴ ناتو همکاری های عملی 
با مسکو را متوقف کرد ولی برای حفظ 
تماس های دیپلماتیک در سطوح ارشد و 
همکاری های نظامی بین دو طرف، دفتر 

روسیه در ناتو را تعطیل نکرد.

واکنش مقامات افغان به استعفای »خلیلزاد« نماینده ایاالت متحده در امور افغانستان

»مهره آمریکا از صحنه اخراج شد«
از استعفای  آمریکا شامگاه دوشنبه  ــر خارجه  وزی
»زلمی خلیلزاد« نماینده ایاالت متحده آمریکا در امور 
افغانستان خبر داد. »زلمی خلیلزاد« سیاستمدار 
افغان تبار 7۰ ساله از سال ۲۰۱۸ از سوی دونالد 
ترامپ به عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات صلح 
افغانستان منصوب شد و پس از پایان دولت ترامپ 
همچنان با دولت بایدن به همکاری خود ادامه داد. 
خلیلزاد در نامه استعفایش گفته است که به جنگ 
آمریکا در افغانستان پایان داده اما صلح در افغانستان 
تأمین نشده است. وی افزود: افغان ها نتوانسته اند 
در مذاکرات خود موفق شوند و تالش های صلح نیز 

موفقیت آمیز نبوده است.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا استعفای وی را تایید کرد و گفت که »توماس 
وســت« را به عنوان جانشین وی منصوب کرده 

است. پس از شش ماه مذاکره با طالبان در 
قطر، زلمی خلیلزاد در غیاب حکومت 

سابق افغانستان، توافق نامه صلح 
را امضا کرد که به گفته منتقدان، 

طالبان را در سطح جهانی مطرح 
کرده و جمهوری را زیر سوال 
بــرده اســت. خلیلزاد از تالش 

ــاع کــرد و اشــرف  هــای خــود دف
غنی رئیس جمهور برکنار شده 

را مسئول شکست دانست. پس از اعالم استعفای 
خلیلزاد، مقامات و شخصیت های افغانستان از جمله 
طالبان به این موضوع واکنش نشان دادند.» رحمت 
ا... نبیل«، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در 
واکنش به استعفای زلمی خلیلزاد از سمت خود 
گفت: »سرانجام این مرد شیاد و حیله گر پس از بردن 
افغانستان به یک فاجعۀ برگشت ناپذیر، از صحنه اخراج 
شد.« »لطیف پدرام« رهبر حزب کنگره ملی افغانستان 
نیز در واکنش به استعفای خلیلزاد گفت: »او ماموریتش 
را همان گونه انجام داد که آمریکا می خواست. خلیلزاد 
در نهایت یک مهره  کثیف آمریکایی بود که منافع ملی 
ایــن کشور را در نظر می گرفت. رجاله های 
سیاسی خائن افغانستان عکس گرفتن با او 
را افتخار می دانستند.« از سوی دیگر »میثم 
نظری« سخنگوی جبهه مقاومت پنجشیر در 
واکنش به استعفای خلیلزاد گفت: »دولت 
آمریکا باید تحقیقی کامل درباره معامالت 
پشت پرده زلمی خلیلزاد با گروه جنایتکار 
طالبان انجام دهد. در سه سال گذشته 
او با مشروعیت بخشیدن به یک گروه 
تروریستی، به افغانستان و آمریکا خیانت 
کرد و امتیازات زیادی را بدون این که 

چیزی عاید شود به آن ها داد!« 

ــت ا... آخـــونـــدزاده، رهبر  ــب شریفی- مــال ه
طالبان کجاست؟ از ۱۵ آگوست )۲۴ مرداد 
۱۴۰۰( که اشرف غنی از افغانستان گریخت 
و طالبان بر کشور مسلط شد، بیش از دو ماه 
می گــذرد؛ اما چرا ردی از او موجود نیست؟ 
مال هــبــت ا... مــرده اســت؟ کسی نمی دانــد. 
تنها، روزنــامــه صبح کابل به نقل از یکی از 
اعضای ارشد گروه طالبان مرگ مالهبت ا... 
آخوندزاده رهبر این گروه را تایید کرده است. 
به گفته این عضو ارشــد طالبان، آخوندزاده 
سال گذشته از سوی نیروهای پاکستانی در 
این کشور کشته شده است اما سیداکبر آغا، 
وزیر عدلیه پیشین حکومت طالبان در گفت وگو 

با آواپرس این خبر را رد کرده و گفته که رهبر 
طالبان زنده است. مال هبت ا... آخوندزاده 
که در سال ۲۰۱۶ و پس از کشته شدن »مال 
با  مالعمر(،  )جانشین  محمدمنصور«  اختر 
کشمکش فراوان در مسند رهبری گروه طالبان 
قرار گرفت، تاکنون هرگز در معرض دید عموم 
ظاهر و دست کم از دو ســال پیش به ایــن سو 
هیچ پیام صوتی نیز از او منتشر نشده است. 
پیش از سال ۲۰۱۹ و اغلب در مناسبت هایی 
مانند اعیاد مذهبی، همواره پیام صوتی مال 
هبت ا...، خطاب به جنگجویان تحت امرش 
سال  در  که  می رفت  انتظار  می شد.  منتشر 
۲۰۲۰، همزمان با امضای توافق نامه بین 

از  قطر،  در  آمریکا  و  طالبان  سیاسی  هیئت 
مال هبت ا... پیام تصویری یا دست کم صوتی 
منتشر شود اما از جانب او تنها یک اعالمیه 
بدون امضا منتشر شد. حتی کمتر از یک هفته 
پیش، دادگــاه عالی طالبان بنا به حکم هبت 
ا... آخوندزاده، عبدالحکیم حقانی را به عنوان 

»قاضی القضات امارت اسالمی« معرفی کرد. 
با این همه، گــزاره هایی وجود دارد که شاید 
بر مرگ وی صحه بگذارد. از جمله دعوا و جنگ 
قدرت ماه گذشته میان مال عبدالغنی برادر و 
سراج الدین حقانی که روزها به طول انجامید 
و ده ها کشته به جا گذاشت. اگر هبت ا... زنده 
است، چرا به عنوان راس هرم قدرت در طالبان 
تالشی برای مهار این تنش طوالنی مدت نکرد؟ 
اگر هم وی مرده باشد، چه کسی در پس پرده، 
مدیریت گروه طالبان را در دست گرفته است؟ 
این ها سوال هایی بی جواب مانده است. شاید 
برخی می گویند مرگ و زندگی مال محمد عمر، 
بنیان گذار گروه طالبان، نیز همین گونه در خفا 
بود اما از مال هبت ا... انتظار می رود زیستن در 
انزوا را پایان ببخشد، چون هیچ نیروی خارجی 
در افغانستان حضور ندارد و سران دولت طالبان 
نیز مدعی اند که جنگ تمام شده و هیچ تهدیدی 

علیه دولت این گروه باقی نمانده است.

تصویر جالبی را کاربران لبنانی بعد از سخنان 
دوشنبه شب دبیر کل حزب ا... لبنان منتشر 
کردند. سید حسن نصرا... در سخنرانی خود 
به مناسبت حوادث خونبار پنج شنبه   گذشته 
در بیروت خطاب به سمیر جعجع و دشمنان 
داخلی لبنان که به دنبال کشاندن حزب ا... 
به جنگ داخلی هستند برای اولین بار فاش 
کرد که حزب ا... لبنان به تنهایی و بدون تعداد 
داوطــلــبــان، طــرفــداران و حامیانش بیش از 
۱۰۰هزار نیروی رزمی مسلح آموزش دیده در 
اختیار دارد. یعنی دو برابر تعداد کل نیروهای 
ارتش لبنان! نصرا... با اشاره به دسیسه های 
حزبی نیروهای لبنانی برای آغاز جنگ داخلی، 
هشدارهای شدیدی به رهبر این حزب)جعجع(
نیز داد و خطاب به او گفت: »مؤدب باش و در 

محاسباتت اشتباه نکن!«

قاب بین الملل 
2ماه بی خبری، شایعات درباره مرگ و زندگی رهبر طالبان را افزایش داده است

مال هبت ا... کجاست؟ 

»فایزر« هم مانع مرگ 
وزیــر خارجه پیشین 
آمریکا نشد. سامانه 
بــهــداشــت  وزارت 
آمریکا نوشت: کالین 
ال پاول، وزیر  خارجه 
پیشین آمریکا و رئیس 

اسبق ستاد مشترک ارتش که  دوشنبه به دلیل 
ابتال به کرونا درگذشت، سه دوز واکسن آمریکایی 
دریافت کرده بود. او دوز دوم واکسن فایزر را در 
ماه فوریه دریافت کرد و در ماه اوت برای سومین 
دوز، واکسن جانسون اند جانسون را تزریق کرد/

باشگاه خبرنگاران

چهره روز 

  دکتر سید رضی عمادی
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رسم  کرسی گذاری  ومسابقه ای 1.5 برابر یارانه ایرانی ها!
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رسم  کرسی گذاری قدیم

شنیدن برخی از رسم و رسوم مردم در قدیم حسابی 
لذت بخش است. یکی از آن ها رسم کرسی گذاری 
بوده است. قدیم رسم بازاریان این بوده که اول صبح 
وقتی دکان را باز می کردند ، کرسی کوچکی را بیرون 
مغازه می گذاشتند . این کرسی تا اولین فروش جلوی در 
قرار می گرفته و به محض اولین فروش کرسی از جلوی 
مغازه برداشته می شده. وقتی مشتری دوم وارد مغازه 
می شده حتی اگر مغازه دار خودش آن جنس را داشته 
نگاه می کرده ببیند کدام مغازه هنوز کرسی اش جلوی 
در است )یعنی هیچ فروشی نداشته( و به اصطالح هنوز 
چیزی دشت نکرده و اگر مغازه ای وجود داشته مشتری 
را به آن مغازه هدایت می کرده است تا این گونه هوای 
هم را داشته باشند. کاربری نوشت: »بعضی رسم های 

قدیم آدم رو یاد مدینه فاضله میندازه.«
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پاسخ  قوه قضاییه  به گالیه دالوری

ویدئویی از برنامه محمد دالوری که در آن از دسترسی 
کارمندان قوه قضاییه به شماره تلفن شهروندان 
انتقاد کرده و گفته بود: »چرا کارکنان قوه  قضاییه به 
اطالعات شخصی همه شهروندان دسترسی دارند؟« 
در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. ماجرا از 
این قرار بوده که دالوری مجری برنامه ای در خصوص 
افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه بوده که به نظر 
 برخی از کارشناسان برنامه مخالف افزایش حقوق 
بوده اند و همین موضوع باعث شده تا برخی با پیدا کردن 
شماره این مجری به او توهین کنند و دالوری مدعی است 
یکی از این افراد گفته ما در قوه قضاییه با زدن کد ملی 
افراد به شماره های آن ها دسترسی داریم. البته مرکز 
رسانه قوه قضاییه در اطالعیه ای اعالم کرده که نه تنها 
کارمندان و کارکنان بلکه سایر مراجع در قوه قضاییه 
نیز هیچ دسترسی بدون ضابطه ای به اطالعات شخصی 
شهروندان ندارند و دسترسی های ضروری فقط با حکم 
قضایی و تحت شرایط و ضوابط قانونی صورت می گیرد.در 
پایان این اطالعیه هم آمده است، با توجه به وضعیت فعلی 
فضای مجازی، دسترسی به شماره تلفن فعاالن رسانه ای  
و مجریان صدا و سیما کار چندان پیچیده و سختی نیست 

و نیاز به دسترسی های قضایی یا خاص ندارد.
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تولد هندی نوزاد از مادر 70ساله!

خبر بچه دار شدن پیرزن 70 ساله در هند بازتاب زیادی 
در شبکه های اجتماعی داشت. جیوونبین و همسرش 
مالدری اهل روستای مورا در گجرات هند هستند. این زن 
در 70 سالگی بچه دار شده و پزشکان بچه دار شدن او را 
جزو نوادر می دانند. البته دو سال پیش هم یک زن هندی 
دیگر در 7۴ سالگی صاحب دو فرزند دختر شد. کاربران 
به این موضوع واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »این 
هندی ها زاد ولدشون هم با بقیه دنیا متفاوته و باید کلی 
عجیب و غریب باشه.« کاربر دیگری نوشت: »این قدرها 
هم که فکر می کنیم هندی ها خالی بند نیستن به نظرم 

چیزایی که برای ما ماورائیه برای اونا خاطره است.«
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قرنطینه در شانگهای

یکی از ایرانیان مقیم شانگهای از تجربه اش درباره 
قرنطینه محل حضور بیماران کرونا در فضای مجازی 
مطلبی نوشت که مورد توجه قرار گرفت. او نوشت: 
» ۴صبح با صدای ممتد زنگ این  سه نفر مواجه شدم. 
 پرسیدم موضوع چیست؟  پاسخ: حداقل ۴۸ساعت 
کامل قرنطینه هستید.  علت: نتیجه تست یک نفر از 
ساکنان مجتمع که از شهرستان به شانگهای آمده مثبت 
بــوده، لذا کل ساکنان باید قرنطینه شوند و دوباره 
تست بدهند. بعد از تست در ورودی ساختمان مستقر 
شدند.« کاربران زیادی دلیل مهار کرونا در چین را 
قرنطینه درست اعالم کردند. کاربری نوشت: »اون جا با 
همین جور قرنطینه تونستن کرونا رو مهار کنن اون وقت 
یکی از همکارای من کرونا گرفت و برای این که از سرکار 
اخراج نشه همین جوری می اومد سرکار.« کاربری هم 
نوشت: »تا وقتی قرنطینه هوشمند و رهگیری مبتالیان 

کرونا رو اجرایی نکنیم کرونا بین مون هست.«
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درآمد 1.5 برابر یارانه مردم ایران از مسابقه ای ۳ روزه

حــدود 10 روز پیش شانزدهمین مرحله مسابقات 
گرند پری فرمول یک قهرمانی جهان به میزبانی ترکیه 
در استانبول برگزار شد اما به تازگی میزان درآمد 
استانبول از برگزاری این مسابقه سه روزه منتشر 
شده که واکنش های زیادی را به همراه داشته است. 
فارس در گزارشی در خصوص درآمد استانبول نوشته: 
»برگزاری مسابقه فرمول یک در استانبول برای ترکیه 
در عرض ۳روز 1۵0میلیون یورو درآمد داشته است.« 
کاربری نوشت: »برای این که بفهمید این عدد چقدر 
بزرگه بگم بهتون که این مبلغ یک و نیم برابر یارانه 
یک ماهه کل مردم کشورمونه.« کاربر دیگری نوشت: 
»کشورهای در حال توسعه برای درآمــد زایی دارن 
سراغ جذب گردشگر می رن، امارات به تازگی موزه لوور 
و موزه مادام توسو رو افتتاح کرده و نمایشگاه اکسپو رو 
هم در حال برگزاری داره، قطر در تدارک جام جهانیه ولی 

ما هنوز برای جذب گردشگر هیچ برنامه ای نداریم.«
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اختالل عجیب موکنی یک زن!

این روزها بیماری ها و اختالالت مختلفی در بین مردم 
دیده می شود که برخی از آن هاعجیب هستند. یکی 
از این اختالالت عجیب، اختالل کندن موهاست که 
فرد موهای سر، پلک، ابرو و ... را می کند. به تازگی 
هم یکی از افرادی که این اختالل را دارد شناسایی 
شده است. یک زن 19 ساله انگلیسی به این اختالل 
نادر به نــام)trichotillomania( مبتالست و باعث 
شده او مو های خود را طی هشت سال گذشته به طور 
مکرر از بین ببرد. او برای این که از این کار جلوگیری 
و خودش را از شر این بیماری خالص کند کل موهایش 
را تراشیده است. بیماران مبتال به این اختالل تمایل 
دارند مو های سر، مژه ها، ابرو ها یا مو های صورت خود 
را بکشند تا احساس استرس و اضطراب خودشان را 
از بین ببرند. با این حال این زن جوان در حال تحصیل 

علوم اجتماعی در کالج وست اسکاتلند است.

شرایط بانک ها برای پرداخت تسهیالت	 
هر بانکی برای ارائه تسهیالت شرایط خاص خودش را اعالم 
می کند و به گفته بسیاری از مشتریان بانک ها که گفت و گوهای 
شان در روزنامه ها و خبرگزاری های مختلف موجود است برخی 
از بانک ها یا از دادن وام طفره می روند یا آن چنان شرایط سختی 
را پیش پای درخواست کنند گان وام می گذارند که عمال از 
دریافت وام منصرف می شوند. هم اکنون، مثالی که می توان 
در زمینه مشکالت مردم برای دریافت وام بانکی زد، وام ودیعه 
مسکن است که دولت برای حمایت از مستاجران تصویب 
کرد. وامی که برای ساکنان تهران ۷۰ میلیون، کالن شهرها 
۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است اما معرفی 
ضامن رسمی با ۱۰ سال سابقه که حداقل پنج سال تا زمان 
بازنشستگی اش باقی مانده باشد. ایراد به زمان انعقاد اجاره  نامه 
و امتناع برخی بانک ها از پرداخت تسهیالت باعث شده بسیاری 
از مستاجران قید دریافت وام را بزنند و از 8 میلیون خانوار 
مستاجر کشور تنها 3۴۰ هزار نفر برای دریافت تسهیالت به 
بانک ها معرفی شده اند. تازه از این تعداد به گفته محمودزاده 
معاون وزیر راه ، دریافت کنندگان وام از ۱۵۰ هزار نفر بیشتر 
نخواهد شد. با این حال ۷ بانک برای وام ودیعه مسکن معرفی 

شده اند که شرایط آن ها برای پرداخت را بررسی کرده ایم.

شرایط مشترک همه وام ها در بیشتر بانک ها	 
به رغم این که شهریور سال گذشته سازمان اداری و استخدامی 
کشور  در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی اعالم کرد، 
دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه  های اجرایی از 
خدمت گیرندگان ممنوع است هنوز شرط مشترک بانک ها 
دریافت کپی مدارک هویتی است. با نگاهی به شرایط دریافت 
وام در سایت بانک های مختلف می بینیم که نوشته است: 
» تصویر صفحات شناسنامه و کــارت ملی متقاضی، تصویر 
شناسنامه و کارت ملی ضامن یا ضامنین ، مدارک شغلی معتبر 
دارای سربرگ و شماره و تاریخ بابت تعیین درآمــد سالیانه 
متقاضی، مدارک شغلی ضامن«. البته برای دریافت وام ودیعه 
مسکن دو ضامن رسمی که درون شهری هستند و بازنشسته 
نشده اند و دسته  چک صیادی نیز دارند، الزامی است. سند 
ملک اجاره  شده، قولنامه دارای کدرهگیری و افتتاح حساب 
ضامن و وام گیرنده را هم به این شرایط اضافه کنید. البته به 
گفته رئیس یکی از بانک های دولتی که نمی خواست نامش 
فاش شود بر اســاس آیین  نامه های داخلی به ازای هر ۲۰ 
میلیون تومان وام باید یک ضامن رسمی به بانک معرفی شود 
که این یعنی برای وام ۵۰ میلیون تومانی سه ضامن الزم است.

»بانک سامان« امتیازی که به دست نمی آید!	 
یکی از بانک هایی که نامش در 
سامانه برای دریافت وام ودیعه 
مطرح شــده بانک سامان است 
فرهیختگان  ــزارش  ــ گـ بــه  کــه 
کارمند بانک گفته: »بانک سامان 
بــرای پرداخت تسهیالت ودیعه 
مسکن اعتبار سنجی را در نظر 
گرفته که متقاضی باید در نظام 
رتبه سنجی بانک، امتیاز ۶۰۰ را 
بیاورد که تا به  حال کسی را ندیدم 
و قطعا نخواهم دید.« در ادامه هم 
اضافه کرده که: »شما به  عنوان 
متقاضی اطــالعــات شخصی را 
به من می دهید و من در جدولی 
ثبت می کنم، مثال ایــن که شما 
کارمند رسمی با ۱۰ سال سابقه 
کار باشید، امتیاز بیشتری نسبت 
به یک کارمند رسمی تازه  کار یا 
یک کارمند قراردادی دارید. البته 
به قراردادی ها اصال نمی دهیم 
یا این که منابع درآمدی شما هر 

چقدر بیشتر باشد، خب امتیاز هم بالطبع بیشتر است. البته 
اگر شما همه شرایط را داشته باشید باز هم به امتیاز ۶۰۰ 
نخواهید رسید و تنها در صورتی این امتیاز کامل می شود که 
ملک تجاری یا مسکونی به نام شما باشد.« بعد هم که مشخص 

است به افراد دارای مسکن وام ودیعه تعلق نمی گیرد!

»بانک پاسارگاد« وام به تراکنش باالها	 
یکی دیگر از بانک ها پاسارگاد است که به گــزارش میزان 
،مدارک مورد نیاز برای دریافت وام ودیعه مسکن از این بانک به 
این شرح است: طبق قوانین بانک پاسارگاد متقاضی دریافت 
وام مسکن باید کارمند رسمی باشد یا حداقل این که کارمندان 
رسمی در اولویت قرار دارند. وجود دو ضامن هم در هر صورت 
اجباری است و هر دو باید ساکن شهری باشند که وام گرفته می 
شود  و البته یکی از آن ها باید به بانک چک بدهد. داشتن حساب 
بانک پاسارگاد هم الزامی است آن هم حسابی کامال فعال که 

تراکنش های خوبی را به ثبت رسانده باشید.

»بانک آینده« « فقط کارمند رسمی	 
بانک آینده هم برای پرداخت وام شرایط منحصر به فردی 
دارد به این دلیل که شما برای دریافت وام ودیعه از این بانک 
باید به شعبه ای مراجعه کنید که محدوده منزل شما را تحت 
 پوشش داشته باشد. برای دریافت وام هم باید دو ضامن 
پیمانی  کارمندان  حتی  بانک  این  کنید.  معرفی  رسمی 
ــراردادی را نیز به  عنوان ضامن نمی پذیرد. به گزارش  و ق
فرهیختگان به گفته کارمندان آن بانک، تا به  حال افرادی 
که مراجعه کــرده بودند، هیچ  کــدام نتوانسته اند شرایط 
درخواستی بانک را فراهم کنند و موفق به دریافت وام شوند!

»بانک تجارت« سقف پر شد!	 
با آشنایی که در بانک تجارت داشتم برای دریافت وام ودیعه 
مسکن تماس گرفتم. او درباره شرایط دریافت وام گفت: 
»اگر وام گیرنده کارمند دولتی باشد و نامه کسر از حقوق هم 
داشته باشد، باید دو ضامن کسر از حقوق دیگر نیز بیاورد. 
همچنین برای دریافت این وام به ۱۲۰ میلیون سفته نیاز 
است که ضامن ها باید پشت این سفته ها را امضا کنند.« 
البته در پایان گفت که سقف ثبت  نام بانک تجارت پر شده و 

هم اکنون امکان ثبت نام و پرداخت وام وجود ندارد.

بانک »گردشگری« وام با 2 ضامن	 
شرایط بانک گردشگری هم این گونه است که در ظاهر به عموم 
متقاضیانی وام می دهد که شرایط کافی تضمین را دارند و این امر 
که متقاضی کارمند رسمی باشد یا شغل آزاد داشته باشد، چندان 
فرقی ندارد. تنها شروط اصلی بعد از وجود تضامین کافی که 
مانند بانک های دیگر دو ضامن با کسر از حقوق است؛ اول مراجعه 
به شعبه ای در محدوده منزل خود و دوم سابقه حساب فعال در این 
بانک است، یعنی اگر سقف وام دهی شعبه محدوده منزل شما پر 

نشده باشد، می توانید وام گیرنده این بانک باشید.

ملزومات وام بدون ضامن	 
آن چه خواندید در حالی رخ  می دهد که به تازگی رئیس 
کل بانک مرکزی و وزیــر اقتصاد بر سهولت دسترسی به 
زمینه  این  در  معتقدند  و  داشتند  تاکید  بانکی  تسهیالت 
بانک ها باید به جای تاکید بر وثیقه، اعتبار سنجی و رتبه 
مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند. در این زمینه، دبیر 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای 
هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی به ایسنا گفته: »اگر 
سازوکاری در این زمینه تعریف و دستورالعملی صادر شود و در 
سامانه های اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت 
بگیرد، این امر برای تسهیالت خرد)وام های تا ۱۰۰ میلیون 
تومان( که آحاد مردم برای رفع احتیاجات اولیه خود به آن ها 
نیاز دارنــد، امکان پذیر است و باید قراردادهای بانکی هم 
تغییر کند و متناسب با این تغییر تعیین شود، زیرا در قراردادها 

محل هایی برای ضامن در نظر گرفته شده است.«

در حالی که به تازگی رئیس کل بانک مرکزی  و   وزیر اقتصاد بر سهولت دسترسی به تسهیالت بانکی 

تاکید داشتند اما برخی بانک ها برای دریافت وام شرایط عجیبی تعیین می کنند

رعیت نواز- »دو ضامن الزم دارید؛ ترجیحا هر دو کارمند رسمی با قرارداد استخدامی و نامه کسر از حقوق، یا یکی از 
آن ها کاسب معتبر باشد در ضمن خودتان هم باید شاغل باشید و چک برگشتی و وام معوق هم نداشته باشید. دو برابر 
تسهیالت باید سفته بدهید و بخشی از تسهیالتی که می گیرید هم تا پایان اقساط در بانک بلوکه می شود و ...«  این ها 
بخشی از مطالبه برخی بانک ها برای دریافت وام است و همین موضوع باعث شده متقاضیان وام برای دریافت با هفت 
خان پر پیچ و خمی مواجه شوند. به تازگی هم برنامه صبح بخیر ایران درباره مدارک الزم برای دریافت وام ازدواج گفت 
که واکنش های زیادی داشت. در این برنامه یک جوان تصویری از مدارک درخواستی یک بانک برای وام ازدواج را ارسال 
کرده بود که در آن شرایط عجیبی نوشته شده: »کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی زوجین، گواهی اشتغال به کار، 
سفته، شش پوشه آبی رنگ، 50 عدد برگه A4« در انتهای برگه نیز نوشته شده »جهت تشکیل پرونده و سواالت خود 
فقط یک شنبه و سه شنبه مراجعه کنید.« در این گزارش از مدارک الزم برای گرفتن وام در بانک های مختلف نوشته ایم 

که بسیاری از آن ها نه تنها لزومی ندارد که بر خالف بخشنامه های ابالغی هم هست.

انن خشک گران تر 
از انن اتزه!

برخی نانوایی ها با خشک کردن نان و فروش آن به 

دامداری ها سود 2 برابری می برند

ناصری- این روزهــا قوت غالب مــردم  نان است؛ 
همان که از قدیم االیام برکت سفره ها و خانه ها 
بوده و مادربزرگ های ما برای پختش حتی وضو 
می گرفتند. اما اگر در تهیه و تأمین این برکت 
سفره، کوچک ترین مشکلی ایجاد شود به طور 
عادی  زندگی  بر  جبران  غیرقابل  قطع تأثیری 
ــار وانفسای  ــذارد، چون در این روزگ مــردم می گ
گرانی اقــالم مختلف، نــان تنها جــان پناه سفره 
های ایرانی هاست. با این حال، خبرها حاکی از 
 آن است که برخی از نانوایی ها نان را می پزند اما
 نمی فروشند و می گذارند بیات و خشک شود و 
سپس  آن را با کیلویی ۳ هزار و 400 تومان سود 

بیشتر به دامداری ها می فروشند!

سود فروش نان خشک!	 
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از فروش نان 
 به عنوان خوراک دام خبر داده اند؛ اتفاقی که در 
ماه های اخیر با توجه به گرانی نهاده های دامی دایما 
مورد توجه بوده است اما چرا نانوایی ها حاضر به این 
کار هستند؟ با توجه به قیمت نان هم اکنون قیمت 
هر کیلو نان پخته شده با آرد دولتی کیلویی ۳ هزار 
و 600 تومان تمام می شود در حالی که قیمت نان 
خشک کیلویی 7 هزار تومان است. با یک محاسبه 
ساده می شود فهمید که به راحتی با خشک کردن 
نان و نفروختن آن،  نانوایی می تواند هر نان را به 

قیمت دو برابر به فروش برساند.

دلیل فروش نان به صورت خشک	 
اتحادیه  عامل  مدیر  عالی،  مجتبی  ایــن  از  پیش 
دامــــداران کــشــور در تیرماه از افــزایــش مصرف 
نان خشک در دامــداری هــا خبر داده و به باشگاه 
خبرنگاران گفته بود: »در شرایط کنونی سامانه 
بازارگاه ،نهاده تخصیص نمی دهد یا حداکثر 10 
درصد نیاز دامدار را تامین می کند که جواب گوی 
چند روز نیاز تولید کننده است، بنابراین دامدار 
مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد با نرخ های باالست 
و با توجه به نرخ باالی نهاده در بازار سیاه، دامداران 
مجبور هستند تا به واحدهای نانوایی سفارش نان 
خشک بدهند یا کاه که تاثیر منفی در تغذیه دام 

دارد، مصرف کنند.«

عواقب این کار	 
اشتباهاتی که پیش از این طی سال های اخیر در 
زمینه قیمت گــذاری هــا و خریدهای تضمینی به 
صورت زنجیره وار انجام شده، آسیب های فراوانی را 
به صنعت نان وارد کرده است، از یک سو با عملکرد 
ضعیف در خرید تضمینی گندم از کشاورزان، آن ها 
را نسبت به کشت جدید بی میل کــرده و از سوی 
دیگر با مدیریت نادرست در تامین نهاده های دامی 
که قیمت این محصوالت را هم باال برده، سبب شده 
که فروشندگان بذر، بذری را که می تواند در نهایت 
ــداران بفروشند تا  به آرد و نان تبدیل شود به دام
خوراک دام ها شود  و به دلیل به صرفه نبودن خرید 
نهاده های دامــی، دامــداران هم به خرید نانی که 
می تواند خوراک مردم باشد، رو می آورند؛ رویه ای 

که ضرر آن مستقیما متوجه نانوایان و مردم است.

مضانت نیم بند کاغذی 
اما سفت و سخت واقعی



هادی-  بیست و یکمین دوره لیگ برتر روز 
گذشته با انجام 4 دیدار در شهرهای قائم 
شهر، تهران، مشهد و اصفهان آغاز شد. 
در حالی که طبق برنامه اولیه قرار بود یکی 
از دیدارهای روز نخست لیگ برتر، دیدار 
فــوالد و پرسپولیس باشد به دلیل حضور 
سرخپوشان پایتخت در مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا و بازی با الهالل 
عربستان که البته منجر به شکست و حذف 
پرسپولیس شد، این دیدار به تعویق افتاد.
*استارت لیگ بیست و یکم در قائم شهر 
مازندران خــورد و تیم نساجی میزبان تیم 
تازه وارد فجرسپاسی شیراز بود که با یک گل 
حریفش را شکست داد. در واقع نخستین گل 
لیگ بیست و یکم به نام نساجی و بازیکن این 

تیم، کریم اسالمی ثبت شد.
*پدیده مشهد هم میزبان آلومینیوم اراک بود 
و ورزشگاه امام رضا)ع( میزبان افتتاحیه لیگ 
برتر. پدیده اما نتوانست از امتیاز میزبانی نهایت 
استفاده را ببرد و با تساوی بدون گل مقابل 
مهمانش متوقف شد. جالب این جاست که 

اراکی ها تیم برتر زمین بودند و موقعیت هایی 
که خلق کردند بیشتر از پدیده بود و شاگردان 

مهاجری دل به ضد حمالت بسته بودند.
*در اولین دیــدار فصل جدید به میزبانی 
تهران، پیکان به مصاف نفت مسجد سلیمان 
رفت و حسینی که زمانی سرمربی نفت بود 
و امسال هدایت پیکان را بر عهده دارد 
نتوانست از تیم سابقش در خانه سه امتیاز 
بگیرد و این بازی هم مثل دیــدار مشهد با 

تساوی بدون گل به پایان رسید.
ــازی روز نخست، تیم  *در حساس ترین ب
در  گذشته  فصل  قهرمان  نایب  سپاهان 
ورزشگاه نقش جهان، میزبان مس رفسنجان 
ــود، تیمی که فصل گذشته به لیگ برتر  ب
صعود کرده و نتایج قابل قبولی هم گرفته بود. 
سپاهانی ها با این که تیم پرستاره ای هستند 
در آغاز بازی مقابل مس غافلگیر شدند و مسی 
ها حتی در دقایق ابتدایی گل هم زدند که داور 
آفساید اعالم کرد. اما رفته رفته شاگردان 
نویدکیا بر بازی مسلط شدند و در ثانیه های 
پایانی نیمه نخست موفق شدند اولین گل 

فصل شان را به ثمر برسانند. در نیمه دوم، 
بازی بهتری از سپاهان را شاهد بودیم و این 
تیم با ستاره های سابق سرخابی چون امید 
نورافکن، سجاد شهباززاده، مسعود ریگی، 
سروش رفیعی و شهریار مغانلو مس را تحت 
فشار قرار داد و در نیمه دوم توسط رفیعی 
به گل دوم رسید تا لیگ را با برد شروع کند و 
برای سرخابی که دیگر مدعیان فصل جدید 

هستند خط و نشان بکشد.

تابلوی نتایج       
*نساجی مازندران یک-فجر سپاسی صفر

گل: کریم اسالمی 23
*پیکان صفر-نفت  مسجدسلیمان صفر

*پدیده مشهد صفر-آلومینیوم اراک صفر
*سپاهان 2-مس رفسنجان صفر

گل: امید نورافکن 48 و سروش رفیعی 56
برنامه دیدارهای امروز

*گل گهرسیرجان-تراکتور16:00
*استقالل-هوادار18:00

*صنعت نفت آبادان-ذوب آهن18:00

5ورزشی

آفسایدگزارش

سوژه

بایکوت خبری تمرینات استقالل

همزمان با شــروع تمرینات تیم فوتبال استقالل 
در ورزشگاه آرارات تهران، هیچ فیلم و تصویری از 
تمرینات آبی پوشان منتشر نشده است تا مشخص 
شود فرهاد مجیدی قصد دارد اطالعات تیم اش 
را در آستانه بازی با هوادار از دید رقیب پنهان نگه 
دارد. وی به تمام بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم 
تاکید کرده به هیچ عنوان نباید مسائل داخلی تیم به 

بیرون درز پیدا کند.

تکذیب پرداخت پول کالدرون
شهاب الدین عزیزی خادم در برنامه فوتبال برتر 
به تکذیب کمک مالی به باشگاه پرسپولیس بابت 
اصل طلب کالدرون از این باشگاه پرداخت.رئیس 
فدراسیون فوتبال گفت : فدراسیون فوتبال به 
خــودی خود توانایی جابه جایی مبلغ بــاالی 20 
میلیارد تومان را برای پرسپولیس نداشته اما اگر 
بتواند کمکی به این باشگاه یا هر باشگاه دیگری 

انجام دهد از وظیفه خود مضایقه نخواهد کرد.
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طلب 1.5 میلیون دالری تیم های 
AFC  ایرانی از

با شکست پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهالل عربستان، پرونده 
تیم های ایرانی در این فصل بسته شد اما با وجود این 
،پرسپولیس توانست بیشترین میزان پاداش در 
بین تیم های ایرانی را به خود اختصاص دهد، چرا 
که قرمزپوشان پایتخت با توجه به کسب ۶ پیروزی 
۳00 هزار دالر پاداش دریافت کردند و به خاطر 
صعود به مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایی 
نیز 2۵0 هزار دالر دیگر به حساب مالی خود در 
AFC افزودند. همچنین ۱۶۵ هزار دالر دیگر هم 
به عنوان هزینه های سفر و اقامت به پرسپولیس 
تعلق گرفت.همچنین تیم های استقالل ۳۷۵ 
هزار دالر، تراکتور تبریز ۳۴۵ هزار دالر و فوالد 
خوزستان ۱۱۵ هزار دالر باید به عنوان پاداش 
از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کنند.به این 
ترتیب تیم های ایرانی در مجموع ۱.۵میلیون دالر 

از لیگ قهرمانان 202۱ به دست آوردند.

رونمایی از استقالل متحول شده

تقابل جذاب مجیدی و عنایتی
گروه ورزش/ روز گذشته با برگزاری ۴ بازی 
بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر 
به طوررسمی آغاز و در ادامه این رقابت ها 
امروز نیز ۳ بازی دیگر در سیرجان،تهران و 
آبادان برگزار خواهد شد.در مهم ترین بازی 
ــروز استقالل در ورزشــگــاه آزادی از ساعت  ام
۱8:00مــیــزبــان مهمان تــازه وارد لیگ برتر 
یعنی هوادار است.استقالل بعد از چندین 
فصل بی ثباتی روی نیمکت باالخره 
فصل جدید را با مربی فصل گذشته 

خودش آغاز خواهد کرد.

استقالل اگرچه فرهاد مجیدی را روی نیمکت 
حفظ کــرده اما با ۱0 بازیکن خروجی و تا به 

امــروز ۱۱ بازیکن جدید، چهره ای متفاوت 
نسبت به فصل قبل پیدا کرده است. در آخرین 

بــازی دوستانه استقالل که مقابل تیم ملی 
دانشجویان برگزار شد ، حسین حسینی، عارف 
آقاسی، محمد حسین مرادمند، محمد دانشگر، 

وریا غفوری، جعفر سلمانی، مهدی مهدی پور، آرش 
رضاوند، سبحان خاقانی، امین قاسمی نژاد و آرمان 

رمضانی ۱۱ بازیکنی بودند که فرهاد مجیدی برای آن 
بازی انتخاب کرد.حاال و در آستانه اولین بازی فصل استقالل 

به نظر می رسد ترکیب استقالل تا بازی امروز هم تا حدودی 
شبیه به همین ترکیب با تغییرات جزئی باشد.یکی از این تغییرات ، 

حضورنداشتن مهدی پور مصدوم و احتمال اضافه شدن زبیر نیک نفس 
است.دیگر تغییر احتمالی نیز در خط حمله خواهد بود و احتماال ارسالن 

مطهری به جای رمضانی به ترکیب اضافه خواهد شد.حریف امروز استقالل 
تیمی است که اولین حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کند.شاید بتوان 

گفت که سرشناس ترین ستاره هوادار همان سرمربی استقاللی اش یعنی 
غالمرضا عنایتی است.مسلما تقابل مجیدی و عنایتی یکی از جذابیت های 
هفته ابتدایی لیگ بیست و یکم است. هوادار با هدف ماندن در لیگ برتر قدم 
به میدان خواهد گذاشت اما استقالل می خواهد یکی از مدعیان اصلی کسب 

جام باشد و به دنبال برد در اولین گام است.

جیب مدال آوران جهانی کشتی خالی نماند!

کشتی ایــران در مسابقات جهانی نروژ ۱۳ مدال شامل ۶ 
طال، ۳ نقره و ۴ برنز کسب کردند. تقریبا همه کشتی گیران 
در استان و شهر خود با استقبال مواجه شدند، اما جوایزی 
که به آن ها اهدا شد، متفاوت بود. در روزهای اخیر اسپانسر 
فدراسیون کشتی، مدیرعامل یکی از شرکت های هواپیمایی 
و یکی از خیران جوایزی در قالب مبالغ ریالی  یا سکه به 
کشتی گیران مدال آور اهدا کردند. به عنوان مثال موسوی 
عضو سابق هیئت مدیره استقالل ، به طالیی های کشتی 
۴۵ میلیون اهدا کرد. ۴۵ سکه نیز از سوی یک عالقه مند 
به کشتی به مدال آوران پرداخت شد. از سوی دیگر علیرضا 
دبیر برای پیگیری امور پژمان پشتام، دارنده مدال برنز کشتی 
فرنگی جهان به باقرشهر رفت و با شهردار باقرشهر دیدار کرد 
تا عالوه بر اهدای ۵0 میلیون و دو سکه طال به این کشتی گیر 

در شهرداری باقرشهر استخدام شود.

تایید صالحیت 363 ورزشکار برای 
عضویت در کمیسیون ورزشکاران

برگزاری دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته 
ملی المپیک در دستور کار این کمیته قرار گرفته و ستاد برگزاری 
انتخابات این کمیسیون تشکیل شده است تا مقدمات برگزاری 
انتخابات را مهیا کند. این ستاد در اولین گام اقدام به مکاتبه 
با فدراسیون ها برای معرفی ورزشکاران شان کرد که طبق 
آیین نامه انتخابات، واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون 
و رای گیری هستند. اسامی دریافتی از فدراسیون ها برای 
استعالم به فدراسیون پزشکی ورزشــی ارســال شد و ۳۶۳ 
ورزشکار بــرای احــراز و عضویت در کمیسیون ورزشکاران 
تایید صالحیت شدند. ۴۵۵ ورزشکار هم دارای صالحیت 
الزم برای حضور در انتخابات و رای گیری معرفی شده اند.

کارگزار 1000 میلیاردی استقالل!
باشگاه استقالل پس از فسخ قرارداد با کارگزار خود، در 
تالش است تا شرایط الزم را برای آوردن کارگزار جدید 
فراهم آورد. براساس آخرین پیگیری های انجام شده و 
طبق گزارشی که درباره فسخ قرارداد با کارگزار قبلی و 
همچنین گزارشی که از کارگزار جدید در جلسه دوشنبه 
هیئت مدیره باشگاه استقالل ارائــه شده ، آجرلو برای 
کارگزار جدید مبلغ ۵00 میلیارد تومان کف قــرارداد 
تعیین کــرده است.یکی دیگر از نکات قابل توجه این 
مسئله، سقف مبلغ قــرارداد تعیین شده است که چیزی 
حدود ۱000 میلیارد تومان است و این مبلغ زمانی محقق 
خواهد شد که تمامی حقوق تبلیغاتی باشگاه استقالل در 

سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال استیفا شود.

دردسر استقالل با شکایت اسماعیلی
فرشید اسماعیلی بازیکن فصل های گذشته استقالل که چندی پیش از این تیم 
جدا شد و به تیم العربی قطر پیوست در ایمیلی به کنفدراسیون فوتبال آسیا مدعی 
شده به دلیل تسویه حساب نکردن باشگاه سابقش با او، اکنون استقالل نباید مجوز 
حرفه ای داشته باشد و به همین علت باید مجوز آن ها برای حضور در فصل 
آینده لیگ قهرمانان آسیا باطل شود!اسماعیلی درحالی دست به این اقدام 
زده که گویا از زمان حضور مصطفی آجرلو مدیرعامل جدید باشگاه، او یا 
نماینده اش به باشگاه مراجعه نکرده اند تا این موضوع را پیگیری کنند و به 
طورمستقیم نامه نگاری به AFC را آغاز کرده اند که می تواند برای باشگاه 
استقالل دردسرساز شود.  البته مدیر برنامه اسماعیلی گفته است این 
بازیکن کال ۳۷ درصد دریافتی داشته و نه آجرلو جواب تماس 
و پیغام های آن ها را داده و نه دیگر مسئوالن باشگاه و آن ها  
چاره ای جز شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا نداشته اند.

دفاع کارشناس هلندی از جهانبخش
در برنامه ESPN Football Talk ، سنکلر بیشاپ و کنت پرز به دفاع از علیرضا جهانبخش 
پرداختند و از او حمایت کردند. در این هفته فاینورد تساوی ناامیدکننده ای مقابل 

والویک را به ثبت رساند تا با ۱۶ امتیاز به رده پنجم سقوط کند.جهانبخش مدت هاست 
برای فاینورد گلزنی نکرده و همین مسئله باعث شده تا انتقادها از او شدت گیرد.

سینکلر بیشاپ گفت: او به طورمشخص بازیکن بهتری نسبت به لحظه 
کنونی است. یادمان نرود او 2 بار برای تیم ملی ایران گلزنی کرده و بازی 

خوبی انجام داده است. حاال در فاینورد او موفق نبوده و نتوانسته است 
مثل بقیه عملکرد مثبتی به ثبت رساند.کنت پرز، کارشناس دیگر 

فوتبال در این برنامه حرف های بیشاپ را تکمیل کرد و افزود: او در 
برایتون اصال بازی نمی کرد و برای یک بازیکن بسیار سخت است 

که پس از مدت ها نیمکت نشینی بتواند آن ریتم همیشگی خود را 
پیدا کند. کمی باید به او زمان داد تا کیفیت خودش را نشان دهد.

رمزگشایی از گم شدن20 میلیارد پول در پدیده!

ترابی/ تنها نماینده فوتبال شرق کشور در لیگ برتر امسال ،قصه درازی 
پیش رو دارد، به گونه ای که هر روز با اتفاقات عجیب و غریبی از درون 
باشگاه پدیده مواجه هستیم. جدای از موضوعات ریز و درشتی همچون 
مشکالت مالی، بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت ، معضل پوشاک، 
بدهی های سرسام آور، از دست دادن بازیکنان ستاره و ... ، حاال بحث 
گم شدن 20 میلیارد تومان پول هم در میان است که سرپرست تیم 
فوتبال پدیده دیروز قبل از شروع بازی مقابل آلومینیوم اراک چنین 
موضوعی را مطرح کرد که با حاشیه های زیادی هم رو به رو بود. سید 
مهدی سید صالحی مدعی شده است : " 20 میلیارد پول باشگاه پدیده 
معلوم نیست چه شده است." این صحبت با واکنش زیادی در مشهد 
همراه بوده است، به خصوص این که حسین بادامکی، مدیر سابق تیم 
فوتبال پدیده خراسان این گونه صحبت ها را فرار رو به جلوی مدیریت 
در مواجهه با مشکالت ریز و درشت این باشگاه به  ویژه بسته  شدن پنجره 
نقل و انتقاالت دانست و بیان کــرد: "مدیران باشگاه پدیده به  جای 
ادعاهای واهی، هزینه های تیم را تامین و در صحبت های شان بیشتر 
تامل کنند و برای جوسازی هر سخنی را به زبان نیاورند." واکنش ها به 
حدی بود که پژمان فر ، نماینده مردم مشهد وکالت در مجلس شورای 
اسالمی درباره وضعیت فعلی تیم پدیده معترض شد و بیان کرد: "اگر 
ــاره تیم پدیده را بازگو کنم، قصه آن تلخ می شود.    برخی مسائل درب
نمی شود کسی بدون ضمانت نامه اجرایی و بدهی ،تیم داری کند. مدیران 
استانی باید در این زمینه به سرعت تشکیل جلسه دهند.در شان نماینده 
فوتبال استان نیست که با نیروی حداقلی وارد زمین مسابقه شوند." این 
در حالی است که زنگ هشدار برای نابودی و سقوط تیم فوتبال پدیده از دو 
ماه قبل، زمانی که مدیریت تیم به مالک قبلی واگذار شد، شروع شده و طی 
این مدت هم وضعیت نابسامانی داشت که کادر فنی و بازیکنان هم به این 
موضوع معترض هستند. به هر حال اگر آینده تنها نماینده فوتبال استان 
برای مسئوالن استانی مهم است و در اولویت قرار دارد، هم اکنون باید هر 
چه سریع تر به این شرایط بحرانی پدیده واکنش نشان دهند و مانع نابودی 

آن شوند وگرنه به سرنوشت ابومسلم و پیام دچار می شود.

فوتبال خارجی 

گروه ورزش- منچستریونایتد در رقابت های این فصل 
لیگ برتر بعد از گذشت 8 هفته فقط نیمی از بازی های خود 
را برده و 2 شکست هم در کارنامه این تیم ثبت شده است.در 
لیگ قهرمانان اروپا نیز شکست عجیب مقابل یانگ بویز ،شرایط 
این تیم را برای صعود به دور بعدی سخت تر کرده است.مهم تر 
از این نتایج نمایش های ضعیف من یونایتد در فصل جاری 
است؛نمایش هایی که باعث شده تا نوک پیکان انتقادات، 
سولسشایر سرمربی جوان این تیم را نشانه بگیرد.خیلی 
ها معتقدند سرمربی شیاطین سرخ به رغم در اختیار 
داشتن ستارگان گران قیمت نتوانسته تیم خوبی را برای 
فصل جاری رقابت های باشگاهی ببندد.به دنبال انتقادات 
حاال شایعاتی درباره آینده حرفه  ای اولگنار سولسشایر برسر 
ــواداران منچستریونایتد که امیدوار  زبان ها افتاده است. ه
بودند با اضافه شدن جیدون سانچو، رافائل واران و کریستیانو 
رونالدو به این تیم، وضعیت تیم شان در فصل جاری بهتر شود، 
حاال با ادامه این روند ناامیدکننده راجع به ادامه حضور اولگنار 

سولسشایر روی نیمکت سرمربیگری شیاطین سرخ دچار تردیدهایی 
شده اند و حتی برخی از آن ها خواهان اخراج این سرمربی نروژی 
هستند.در تازه ترین خبرها درباره آینده نیمکت منچستریونایتد، 
برنامه تلویزیونی »چیرینگیتو« مدعی شده که مدیران باشگاه 
منچستریونایتد به توصیه کریستیانو رونالدو  با زین الدین زیدان 
تماس گرفته و احتمال حضور سرمربی پیشین رئال مادرید روی 
نیمکت مربیگری شیاطین سرخ به جای سولسشایر را بررسی 
کرده اند. »اوله« که در ماه دسامبر 20۱8 در پی اخراج ژوزه مورینیو 
از سمت سرمربیگری منچستریونایتد، هدایت این تیم را برعهده 
گرفت، تاکنون در ۱۶2 بازی روی نیکمت من  یونایتد نشسته و 
آمار 89 برد، ۳۶ تساوی و ۳۷ باخت را از خود به جا گذاشته است.
منچستریونایتد در حالی در بحران به سر می برد که بازی های سختی 
را هم پیش رو دارد. آن ها در ادامه باید با تیم های آتاالنتا، لیورپول، 
تاتنهام، منچسترسیتی، واتفورد، ویارئال، چلسی و آرسنال تقابل 
کنند و کسب نتایج ضعیف در این بازی های سرنوشت ساز سولسشایر 

را به درهای خروج اولدترافورد نزدیک و نزدیک تر خواهد کرد.

تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران که در مسابقات باشگاهی امارات حضور پیدا 
کرده، پس از شکست ۳ بر صفر تیم امارات، دیروز در دومین دیدار خود به مصاف 
تیم قدرتمند روسیه رفت و موفق شد این تیم را نیز با نتیجه ۴ بر 2 از پیش رو بردارد. 
مسابقات کاپ آزاد امارات در پیست یخ دبی مال برگزار می شود و تیم های ملی 
آقایان و بانوان کشورمان با حمایت باشگاه فرمانیه در این رویداد حضور یافته اند. 
بانوان هاکی روی یخ ایران از سد روسیه هم گذشتند. دیروز بعد از ظهر نیز تیم ملی 

آقایان کشورمان از ساعت ۱8 به مصاف روسیه رفت.

بانوان هاکی 
روی یخ ایران 
از سد روسیه 
هم گذشتند

احتمال یک جابه جایی بزرگ در اولدترافورد

زیدان روی نیمکت شیاطین سرخ؟

اخبار ویژه

رویش اولین گل لیگ بیست و یکم در شمال

خط و نشان سپاهان برای سرخابی در آغاز فصل
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سینمای جهان

ــز  ــغ ــم »م ــل ــی ــی ف ــزتـ ــواد عـ ــ ــ ج
ــر حمیدرضا  اثـ اســتــخــوان« 
ــران دارد.  ــاده اک قربانی را آم
قربانی در گفت وگو با باشگاه 
اشتباه  بــه  گفته  خبرنگاران 

ــان اکـــران می شود  ــام شــده ایــن اثــر 12 آب اع
ــل آذر بــه نمایش ــر آبـــان یــا اوایـ  و احــتــمــاال آخ

 درمی آید.

جدیدترین  در  مهرانفر  احمد 
در  خـــود،  سینمایی  فعالیت 
فیلم »پــاکــول« به کارگردانی 
نقش  ایفای  اسماعیلی  نوید 
خواهد کرد. این فیلم محصول 

مشترک ایران و افغانستان است و فعا حضور 
مهرانفر در آن قطعی شده است.

ســامــان صــفــاری فعا سریال 
»ســرجــوخــه« کـــاری از احمد 
معظمی را روی آنتن نخواهد 
ــت. قــرار بــود قسمت اول  داش
این مجموعه دیشب از شبکه 

3 روی آنتن بــرود، امــا پخش سریال تا زمان 
نامشخصی به تعویق افتاده است.

چهره ها و خبر ها

مینا ساداتی فرداشب ساعت 
والدت  ــت  ــب ــاس ــن م ــه  ــ ب  22
»محمد  فیلم  ــیــامــبــر)ص(،  پ
ــول ا...)ص(« را از شبکه  ــ رسـ
آی فــیــلــم روی آنــتــن خــواهــد 
داشت. این بازیگر اکنون فیلم »درخت گردو« را 

روی پرده سینما در حال اکران دارد.

اولــیــن  قــلــی خــانــی در  شبنم 
قسمت برنامه »احوال پرسی« 
به عنوان مهمان حضور داشته 
ــن برنامه کــه فضای  اســت. ای
شاد و مفرحی دارد، شامل آیتم 
گفت وگو، مسابقه و موسیقی است و پنج شنبه ها 

بعد از اخبار 20:30 پخش می شود.

واکنش  در  خطیبی  اشــکــان 
ــان در  ــب ــاط ــخ بـــه پــیــگــیــری م
خــصــوص انــتــشــار فــصــل دوم 
سریال »خاتون« گفته است که 
ــای پایانی  گــروه سازنده روزه
تصویربرداری فصل دوم را سپری می کنند و از 

زمان پخش این فصل هیچ اطاعی ندارد.

 مصطفی میرجانیان 

عمل قلب مهران غفوریان 
موفقیت آمیز بود

ــان روز دوشــنــبــه ســر صحنه  ــوری ــف مــهــران غ
تصویربرداری سریال نمایش خانگی »نیسان 
آبی« دچار حمله قلبی   و دیروز عمل قلب باز او با 

موفقیت انجام شد.
احسان ظلی پور تهیه کننده سریال »نیسان آبی« 
درباره وضعیت مهران غفوریان که روز دوشنبه به 
بیمارستان منتقل شد، به مهر بیان کرد: »عمل قلب 
باز مهران غفوریان صبح سه شنبه 2۷ مهر انجام 
شد و پزشکان چهار رگ را عوض کردند که خدا را 
شکر عمل موفقیت آمیزی هم بود.« وی درباره زمان 
بستری بودن مهران غفوریان نیز بیان کرد: »امروز 
)سه شنبه( از بخش مراقبت های ویژه بیرون می آید 
و به بخش عمومی منتقل می شود که احتمااًل چند 

روزی باید در بیمارستان بستری باشد.«
تهیه کننده سریال »نیسان آبی« درباره اتفاقی که 
سر صحنه تصویربرداری این سریال برای غفوریان 
رخ داد بیان کرد: »غفوریان سر صحنه فیلم برداری 
دچار مشکل قلبی شد و به سرعت با آمبوالنس او 
را به بیمارستان منتقل کردیم و در هنگام رسیدن 
به بیمارستان، ایست قلبی کرد که همان جا احیا 
شد. با این حال قبل از آن هم خودش می دانست 
که باید برای درمان قلبش به بیمارستان برود ولی 

این اتفاق زودتر برایش رخ داد.«

سال هاست با صدای منحصر به فرد ناصر ممدوح 
آشناییم و خاطرات زیــادی از صدا و تصویرش 
داریم. دکتر »نائینی« در سریال »اغما«، مجری 
»مسابقه 101«، گوینده رادیو در سریال »راه 
شب« و... کارهایی است که تصویر این دوبلور 
خوش صدا را در ذهن مان ثبت کرده است. او 
حدود یک سال پیش و بعد از سال ها حضور در 
سریال ها یا اجرای مسابقات گفت که دیگر به 
عنوان بازیگر در کاری مقابل دوربین نخواهد 
رفت و پیشنهادی را هم در این زمینه نمی پذیرد. 
به سراغ این پیش کسوت دوبله رفتیم و درباره 

اوضاع و احوال خودش و حرفه اش پرسیدیم.

این روزها کجا و مشغول چه کاری هستید؟	 
من کار خاصی نمی کنم. کرونا همه کسب و 
کارها را به هم ریخته و من در خانه زندگی ام 
را می گذرانم. گهگاهی وی اودی ها پیشنهاد 
می دهند که فیلم یا سریالی را دوبله کنیم اما 

قبول نمی کنم.

پس کم کاری خواست خودتان بوده است.	 
قبا بــرای دوبله همه همکاران دور هم جمع 
می شدیم و به تعداد شخصیت ها دور یک میز 
می نشستیم اما از دو سال پیش، دوبله ما به سمت 
دیگری رفت و گویندگان، تک تک و جداگانه 
سر کارشان حاضر می شوند و در نتیجه آن طور 
که باید تعامل صدایی میان گویندگان شکل 
نمی گیرد. همکاران ما دیگر به شکل جمعی کار 
نمی کنند و دوبله ها طوالنی می شود. به عنوان 
مثال، کاری را که قبا یک روزه تمام می کردیم 
اکنون دو روز زمان می گیرد. کار کردن در چنین 
شرایطی دشوار شده و حس و حالش هم آن طور 

که باید، جور در نمی آید.

با رونــد فعلی واکسیناسیون آیا دوبلورها 	 
همچنان در کارهایشان محدودیت دارند؟

ما و همه هنرمندان واکسن زدیم اما همچنان 
ــت. چون  ــادی نشده اس شرایط کــاری مــان ع
همه مان می دانیم که واکسن از مبتاشدن به 
بیماری جلوگیری نمی کند و در بین همکاران 
خودمان کسانی بوده اند که بعد از تزریق واکسن 
هم مبتا به کرونا شده یا حتی فوت کرده اند. 
فرقی نمی کند واکسن  ها مال کدام کشور باشند 
اما این ها هنوز امتحان خودشان را پس نداده و 
موقتا از تعداد کشته ها کم کرده اند. بنابراین 

همچنان باید مراقبت کنیم.

سال گذشته از حضور در تلویزیون و سینما 	 
خداحافظی کردید. آیا همچنان سر حرف تان 

هستید؟
بله. در این مدت بعد از خداحافظی، دوستان 
محبت داشتند و برای چند فیلم و سریال پیشنهاد 

دادند که جلوی دوربین بروم ولی قبول نکردم. 
حرفه اصلی من گویندگی است. مدتی در جلوی 
دوربین برای مسابقه ها، فیلم ها و سریال ها بازی یا 
اجرا کرده ام اما این کار برای من حکم زنگ تفریح 
را داشت. سال ۸۴ در سریال »راه شب« بازی کردم 
اما هم اکنون دیگر توانایی های گذشته را ندارم. 
عاوه بر آن تعداد سوژه های خوب بسیار کم شده 
است. همه در این عرصه در حال تاش برای ارائه 

کاری بهتر هستند اما این کار باید اصولی باشد.

هیچ نقش، فیلم یا بازی در کنار ستاره ای 	 
نیست که شما را ترغیب به برگشتن جلوی 

دوربین کند؟
نقش هایی بوده که بعضی از همکارانم اصرار 
کردند بازی کنم. مثا یکی از دوستان، مدتی 
پیش چندین بار تماس گرفت و گفت که فیلم نامه 
را می فرستد تامن فقط ببینم. او تاکید داشت که 
کار ما بسیار فیلم خوبی است اما من قبول نکردم 
که حتی فیلم نامه را بخوانم تا وسوسه نشوم. چون 
نمی خواهم قولی را که به خودم داده ام، بشکنم. 

همان خداحافظی پابرجاست.

ــاران، 	  ــک ــال هــا مــجــری هــا، ورزش ــن س در ای
دوبلورها و هنرمندان زیــادی در مقام بازیگر 
حاضر شدند. تاکید شما بر قبول نکردن نقش ها 

عجیب نیست؟
من نمی گویم بازیگری کار بدی است. اتفاقا 
عاقه ام به سینما بود که من را به سمت دوبله 
کشاند اما من همان زمانی که در سریال »راه 
ــرار و  شــب«، »اغما« و... بــازی می کردم با اص
تشویق همکارانم بود. همان زمان هم می دانستم 
که اگر صرفا در دوبله باشم، برایم بهتر است، چون 
بخش زیادی از بازیگران هستند که متاسفانه 
دعوت به کار نمی شوند. آن ها حرفه اصلی شان 
بازیگری است و منبع درآمــد دیگری ندارند و 
اگر کار نکنند، نمی توانند امور زندگی شان را 
بگذرانند. من که کار دارم و از دوبله، درآمد کسب 
می کنم. پس چرا باید در زمینه های دیگر هم 
وارد شوم؟ مثا برای »راه شب«، آقای داریوش 
فرهنگ خیلی با من صحبت کرد تا بپذیرم و در آن 

بازی کنم. این سال ها تاش کردم از وجهه و 
اعتباری که در جامعه دارم مراقبت کنم. این 
قدر کارهایمان حساب شده و با برنامه بود 
که داریوش فرهنگ به من قول داد و گفت 

که اصا نگران نباش و این به اعتبار شما اضافه 
می کند. واقعا هم درست گفت. اولین شبی که 
این برنامه از تلویزیون پخش شد، تلفن ها به منزل 
ما شروع شد. همه تبریک می گفتند و درباره کار 

از من می پرسیدند.

چنگیز جلیلوند، سیامک اطلسی، شیرین 	 
بهرامی و...؛ در این سال ها دوبلورهای بزرگی 
را از دست دادیم. آیا برای نسل طالیی دوبله ما 

جایگزینی وجود دارد؟
صداهایی که در گذشته بودند دیگر نیستند؛ به 
عنوان مثال، ما دیگر صداهایی مثل مرحوم ژاله 
کاظمی، خسرو شایگان، پرویز بهرام، بهرام زند، 
چنگیز جلیلوند و خیلی صداهای ماندگار دیگر را 
نداریم. آقای منوچهر اسماعیلی که اکنون در رأس 
هرم دوبله است و ان شاءا... همیشه سامت باشد، 
واقعا دیگر صدای ایشان تکرار نخواهد شد. او در 
سن 25 سالگی یعنی 55 سال پیش، کاری را به 
نام فمیلی دوبله می کرد که خسرو خسروشاهی و 
ژاله کاظمی با او همکاری می کردند. این فیلم دو 
شخصیت ۸0 و ۷0 ساله هم داشت که منوچهر 
اسماعیلی هــردوی این ها را دوبله می کرد که 
شیرین تر و بهتر از صدای خود بازیگران شده بود 
و هیچ کس  نمی فهمید که هر دو شخصیت را یک 
جوان 25 ساله دوبله کرده است. خیلی از ابداعات 
دوبله ما متکی به منوچهر اسماعیلی بوده است. 

بعید است که این آدم ها تکرار شوند.

دلیل تکرار نشدن این صداها و افراد در دوبله 	 
ما چیست؟ یعنی بزرگان  سینما و تلویزیون 

نتوانستند استعدادها را کشف کنند؟
هم اکنون بیشتر کارهایمان بازاری شده است. 
بسیاری از جوانان در خانه هایشان با رایانه 
مشغول گویندگی هستند و حتی برای ماهواره ها 
و شبکه هــای بــرون مــرزی و وی او دی ها کار 
می کنند. ممکن است جوانان عاقه مندی هم  
بین آن ها باشند اما به نظرم به خاطر بیکاری 
این کار را انجام می دهند. به عنوان مثال جوانی 
که حتی یک ماشین ندارد تا راننده آژانس شود 
باالخره باید از طریقی امــرار معاش کند. قبا 

هرکسی هرکاری را انجام نمی داد اما بازار کساد 
این روزها باعث شده تا همه به دنبال پول باشند. 
این باعث شده دوبلورها بر مبنای پول تصمیم 
بگیرند و صنعت دوبله مان ضعیف شود. زمانی 
بود که ما آپارات داشتیم . اکنون با وجود رایانه که 
به نظرم فناوری خوبی هم هست، اما کار ما را در 
دوبله خراب کرده است؛ به دلیل این که بسیاری 
از جوانان عاقه مند در خانه هایشان با همین 
ابزار صداها را جا به جا می کنند و به این فکر می 
افتند حاال که به این جا رسیدیم چرا دوبله نکنیم؛ 
در حالی که کار دوبله به این راحتی ها نیست و 

هرکسی نمی تواند یک شبه دوبلور شود.

بین صحبت مان چندین بار، یادی از فیلم و 	 
سریال های قدیمی تان کردید. این کارها چه 

تاثیری در شناخت مردم از شما داشت؟
ــان، داستان ها و فیلم و سریال ها خیلی  آن زم
فکرشده ساخته می شد. فضای مجازی و نمایش 
ــردم خیلی تلویزیون  خانگی و... هم نبود و م
می دیدند. یادم می آید یکی دو سال بعد از پخش 
سریال »اغما« من در خیابان راه می رفتم. خانمی 
سراغم آمد و با صدایی بلندی »آقای دکتر« خطابم 
کرد. من تعجب کردم که چرا به من دکتر می گوید! 
او سراغم آمد و پرسید شما اهل نائین و دکتر 
»نائینی« هستید؟ من هم عذرخواهی کردم و 
راهم را ادامــه دادم. بعد از چند دقیقه فهمیدم 
که منظور این خانم، شخصیت دکتر »نائینی« در 
»اغما«ست. در این سال ها همیشه شایعه ای هم 
پشت سر من بوده و همچنان هم برخی درباره آن 
صحبت می کنند. این حاشیه از »راه شب« شروع 
شد که من و خانم شیوا خنیاگر، نقش زن و شوهر 
را بازی می کردیم. این فیلم آن قدر معروف شده 
بود که بعضی مردم واقعا باور کرده بودند که ما 
زن و شوهریم و این هنر آقای داریوش فرهنگ بود 
که کار را آن قدر طبیعی جلوه می داد. آن موقع، 
اینستاگرام و شبکه های اجتماعی هم نبود که 
آن را تکذیب کنم. یــادم می آید همان روزهــا از 
روزنامه خراسان  ]روزنامه خراسان شمالی[ هم 
با من تماس گرفتند و مصاحبه ای کردند. روز بعد، 
این مصاحبه چاپ شد و ابتدای مصاحبه نوشته 
بودند که من همسر شیوا خنیاگر هستم. همسر 
مرحومم وقتی مطلب را خواند با روزنامه تان تماس 
گرفت و اعتراض کرد و در پاسخ او گفتند که در 
سایت های رسمی هم چنین مطلبی نوشته اند و 
تقصیر ما نیست. همکاران تان روز بعد در روزنامه 
عذرخواهی کردند و قرار شد که آن را تصحیح 
کنند. ما هم وقتی به سایت های مختلف رفتیم، 
دیدیم واقعا همه جا نوشته اند که من و شیوا خنیاگر 
با هم زندگی می کنیم و خودمان خبر نداشتیم! در 
صورتی که خانم خنیاگر همسر و فرزند داشتند 
و من هم به تازگی همسرم را از دست داده ام و 

خانواده رکن اصلی زندگی من است.

رئیس هیئت داوران برلیناله 
معرفی شد

ام. نایت شیاماالن به عنوان رئیس هیئت داوران 
جشنواره برلین انتخاب شد.

به گــزارش صبا، ام. نایت شیاماالن کارگردان 
مشهور آمریکایی - هندی سینمای جهان به 
برلین  جشنواره  داوران  هیئت  رئیس  عنوان 
2022 معرفی شد. کارلو شاتریان دبیر هنری 
ــام ایــن خبر گفت:  جــشــنــواره برلین در اعـ
»خوشحال و مفتخریم که شیاماالن دعــوت ما 
را برای ریاست هیئت داوران جشنواره برلین 

پذیرفت«. 
کارگردان فیلم »حس ششم« نیز در واکنش به 
انتخابش به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره 
گفت: »ایــن که از من خواسته شــده بخشی از 
برلیناله باشم، برایم بسیار معنی دار است. این 
نشان دهنده باالترین امتیاز برای یک فیلم ساز 
اســت. این که بتوانم از بهترین استعدادهای 
جهان در قصه گویی حمایت و تجلیل کنم هدیه 

ای است که با خوشحالی پذیرفتم«.
جشنواره برلین قرار است بین روزهای 10 تا 20 

فوریه 2022 به صورت حضوری برگزار شود.

 ورود مل گیبسون 
به دنیای »جان ویک«

در سریالی که پیش درآمدی بر »جان ویک« است 
مل گیبسون نیز نقش آفرینی می کند. به گزارش 
مهر، در سریالی که به عنوان »کانتیننتال« معرفی 
شده، مل گیبسون هم بازی می کند. این سریال 
که سال 201۸ دستور ساختش داده شد بیشتر 
با تمرکز بر هتل مجموعه فیلم های »جان ویک« 
ساخته می شود که پناهگاهی برای قاتان است 
و مقررات خاص خود را دارد. شخصیت اصلی 
این سریال »وینستون اسکات« جوان است که 
از سال 1۹۷5 به جهنم واقعی شهر نیویورک 
وارد شد. این هتل محل ماقات خطرناک ترین 
جنایتکاران جهان است و دنیای زیرزمینی مرموز 

نیویورک را ترسیم می کند.
در این سریال گیبسون نقش شخصیتی به نام 
»کورمک« را بازی می کند که در فیلم های »جان 
ویک« حضور نداشت. جزئیات بیشتری درباره 

این شخصیت در دست نیست. 
پیشتر اعام شده بود »کانتیننتال« رویدادهایی 
را که طی سه شب در این هتل رخ می دهد، تصویر 
می کند. هنوز تاریخ پخشی برای این سریال اعام 

نشده است. این اولین نقش آفرینی گیبسون 
در تلویزیون پس از سال هاست. وی در دهه 
1۹۷0 در سریال استرالیایی »سولیوان ها« 

بازی کرده بود.
3 فیلم »جان ویک« در مجموع بیش از 300 
میلیون دالر در گیشه جهانی فروش داشته و 
فیلم چهارم آن هم در حال ساخت است و قرار 

است 2۷ ماه می 2022 اکران شود.
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 حمام »کیدیچی«
یادگار ایرانیان در زنگبار

مهاجرت گروهی از ساکنان شیراز در قرن چهارم 
هجری به زنگبار، این منطقه را به یکی از حوزه های 
نفوذ فرهنگ ایرانی تبدیل کرد. عمومًا و به ویژه در 
نیم قرن اخیر، تالش شده است که نشانه های این 
وابستگی فرهنگی به نحو گسترده ای زدوده شود، 
اما ریشه داربودن فرهنگ ایرانی در زنگبار، مانع این 
اقدام شده است. افزون بر این، هنوز هم در گوشه و 
کنار این جزیره، یادگاری هایی قدیمی از معماری 
ایرانی به چشم می خورد که حمام کیدیچی یکی 
از آن هاست. ساخت این حمام که در فاصله  10  
کیلومتری  از شـهر زنگبار واقع شده ، منسوب  به 
شهربانو،  یکی  از  دختران فتحعلی شاه قاجار است. 
وی به  عـقد  سـلطان برغش، از سالطین عّمانی حاکم 
بر زنگبار درآمد و در زنگبار که  در  آن اّیام به پایتخت 
سلطان نشین عمان  مبدل شـده بـود، رحل  اقامت  
افکند. این حمام به سبک  حمام های  ایرانی در قرون 
11 و 12 هجری سـاخته شـده است و چند خزینه 
دارد که  ظاهراً  به دستور شـهربانوخاتون و به وسیله 
یک  معمار  ایرانی  ساخته شده است . بر  سر در یکی 
از  سالن های  این حمام، قطعه شعری به زبان فارسی 
حک شده که البّته هم اکنون به  سبب  جلبک هایی 
که دور آن را فرا گرفته است،  بخش اعظم آن قابل 
خواندن نیست. به  هر صورت، این حمام  که روزانه 
صدها جهانگرد غربی از آن بازدید می کنند و دولت 
زنگبار نیز، آن را به عنوان  یکی  از آثار تاریخی مهم خود 
ثبت  کرده، دارای  اهمّیت  زیادی  است. این معماری ، 
حکایت  از حضور گسترده ایرانیان در این جزیره، 
حتی در سده های اخیر و نقش مؤّثر آنان در احداث 

ابنیه مختلف  دارد.

آشپزها چه آشی برای دیکتاتورها می پختند؟
ــرای دیکتاتورها از  آشپزی ب

تاریخ جهان
موضوعات پر رمز و راز و البته 
جذاب تاریخی است. بررسی 
رفتار دیکتاتورها با آشپزهایشان و عالیق 
ــرده از  غذایی آن هـــا، گاهی ممکن اســت پ
رازهای شخصیتی دیکتاتورها بردارد. این که 
استالین یا هیتلر یا قذافی و دیــگــران، چه 
می خوردند یا غذا را چگونه صرف می کردند، 
موضوع کتابی با عنوان »مصائب آشپزی برای 
دیکتاتورها« شده است. غذا برای دیکتاتورها، 
ــژه ای داشــت؛ به  از منظر سالمت جایگاه وی
طوری که کیم ایل سونگ، دیکتاتور سابق کره 
شمالی، دستور داده بود که دانه های برنجی را 
که او مصرف می کند، تک تک انتخاب کنند و 
یک موسسه تحقیقات پزشکی تاسیس کرده 
بود که تنها وظیفه آن بررسی راه های گوناگون، 
ــود. از دیگر  ــرای افـــزودن بر طــول عمر او ب ب
رفتارهای عجیب دیکتاتورها، می توان به این 
ــاره کــرد که نیکالی چائوشسکو،  نمونه اش
آخرین رهبر حزب کمونیست رومانی، هرگاه 

به یک کشور خارجی سفر می کرد، تمام مواد 
غذایی موردنیازش را همراه خود می برد که 
همین مسئله، برای کشور میزبان دردسر های 
زیادی ایجاد می کرد. مارشال تیتو که سال ها 
ــد، وقتی دید  بر یوگسالوی سابق حکم ران
نیکالی چائوشسکو فقط آب سبزیجات تازه را 
با نی می خورد و به هیچ غذای جامدی لب 
نمی زند، به شدت تعجب کرده بود! دیکتاتورها 
همیشه نگران از دست دادن جان خود بودند و 
از سوءقصد به جانشان بیمناک؛ به همین 
دلیل، تمهیدات آن ها برای حفاظت از خود در 
رابطه با غذا، جالب و گاه خنده دار است؛ به 
عنوان مثال، آدولف هیتلر در تمام سال های 
جنگ، یک گروه پانزده نفره از بانوان طرفدار 
خود را تشکیل داده بود که غذای او ۴۵ دقیقه 
پس از آن که توسط تمامی این زنان امتحان 
می شد، سر میز می رفت. نیکالی چائوشسکو 
نیز، هیچ گاه بدون یکی از ماموران ارشد اداره 
امنیت خود که در ضمن شیمی دان هم بود و 
یک آزمایشگاه سیار سنجش مواد غذایی را با 

خود حمل می کرد، به مسافرت نمی رفت. در 
این بین، شاید هیچ کس مانند استالین تیم 
حفاظتی مخصوص نــداشــت. او اغلب در 
مهمانی های پر سر و صدا شرکت می کرد و به 
ــار عالقه مند بــود. استالین در بین  ــن ک ای
پیش غذاها، سوپ مرغ »ساتسیوی« را  بیشتر از 
بقیه دوست داشت. آشپزهای استالین از جمله 
وفادارترین افراد به او بودند و البته به یک باره، 
ــرالــی و وزارت  از مقام آشــپــزی بــه مقام ژن
اعــالم  پوتین  پیش،  چندی  می رسیدند! 
کرده بود که پدربزرگش آشپز لنین و استالین 

بوده است. 

 ُمشرف اصفهانی؛ بنیان گذار 
شعر دادائیستی در جهان!

فــارســی،  ــات  ــی ادب در  بذله گویی  و  طنزنویسی 
تاریخچه ای قدیمی و شاید به قدمت زبان فارسی 
دارد. شخصیت ها و شاعران برجسته ای از دیرباز 
در ایــن قالب قــدم برداشته اند؛ از عبید زاکانی 
در قرن هشتم که جزو مشهورترین آن هاست تا 
مرحوم کیومرث صابری، خالق »گل آقا«،  همگی 
طنزپردازان عرصه  ادبیات هستند که  اغلب متعهدانه 
عمل می کردند؛ اما گاه در میان آن ها افرادی پیدا 
می شدند که دســت به کــارهــای عجیب و غریب 
می زدند. یکی از شاعران این جریان که به طنازی و 
مهمل گویی شهره  شد، »مشرف اصفهانی« بود. او 
خمسه ای گردآورده است که حتی یک بیت آن معنی 
ندارد! مرحوم  محمدعلی جمالزاده روایت سرودن 
اشعار مشرف را به نقل از »رضاقلی خان هدایت« 
در »مجمع الفصحا« چنین آورده اســـت: »مشرف 
اصفهانی در باربند و اصطبل سالطین صفویه مباشر 
معامالت دیوانی بوده ... به مزاح و ظرافت معروف و 
به نظم ابیات بی معنی مشعوف. وقتی مدعی شده 
که پنج مثنوی به وزن کتب خمسۀ نظامی و دهلوی 
منظوم نماید، ُمشعر بر حکایات که بیتی از آن جمله 
را معنی نباشد. مقرر شد که  اگر از عهدۀ دعوی 
برآید، به هر بیتی مثقالی سیم ناب گیرد و اگر بیتی را 
معنی بود، به هر بیتی دندانی از او برکنند و بر مغزش 
کوبند. چنین کرد و بر سه بیت او معنی بربستند و سه 
دندانش برکندند و بر سرش کوفتند و تتمه را به وعده 
وفا کردند« . نکته جالب ماجرا این جاست که قرن ها 
بعد، مکتبی هنری در غرب، پس از جنگ اول جهانی 
شکل گرفت که به دادائیسم شهرت داشت و مبنای 
آن، بی نظمی و بی معنا بودن آثار هنری بود؛ کاری 
که مشرف اصفهانی درنهایت توانایی انجام می داد. 
جمالزاده در تعریف دادائیسم می نویسد: » هرچه 
شباهتش به هذیان بیشتر باشد، در نظر طرفداران 
آن طریقه مقبول تر است« و بعد در مقایسه بین این 
نحله هنری و اشعار مشرف اصفهانی متذکر می شود: 
»سه قرن پیش از این، در ایران شعرایی بوده اند که 
سبک دادائیسم را به طور اکمل معمول داشتند. 
مشرف اصفهانی به جنگ نظامی گنجوی رفت و 
خمسه ای نوشت که یک بیت آن معنی صحیحی 
نداشت ... هیچ کدام از شعرای دادائیست فرنگی 

به گردپای شاعر اصفهانی ما نمی رسند.«

عروس کشان با فیل!
ر« را که در جنوب محله  حمیدرضا حالجیان- »باغ ُمَعِیّ
سنگلج و شمال محله مولوی تهران واقع بود، می توان 
یکی از بزرگ ترین باغ های تهران و حتی ایران دانست. 
باغی که مساحتش به 300 هزار متر مربع می رسید و 
متعلق به خاندان ُمعیرالممالک بود. خاندان ُمَعیر، جزو 
پرنفوذترین خاندان های سلسله قاجار بود و توانست 
با پیوندهای هوشمندانه، نفوذ خود را همیشه در دربار 
حفظ کند. حسینعلی خان معیرالممالک، بزرگ این 
خاندان، بنای باغ معیر را گذاشت؛ او که خزانه دار 
و عیارزن مسکوکات در دوره سلطنت محمدشاه و 
ناصرالدین شاه قاجار بود، شغل خود را از پدرش که 
خزانه داری فتحعلی شاه را عهده دار بود، به ارث برد. 
مادرش حاجیه خانم، از افراد مورد وثوق و معاشران و 
ندیمان آسیه خانم، مادر فتحعلی شاه محسوب می شد. 
از همین رو، حاجیه خانم، فرزانه خانم دختر فتحعلی شاه 
را برای پسرش انتخاب کرد؛ هرچند نوه های او از فرزانه 
خانم، در کودکی درگذشتند، ولی حسینعلی خان از 
همسر دومــش، شیرین شاه خانم بسطامی که دختر 
عمویش هم بود، صاحب پسری به نام دوستعلی خان 
نظام الدوله شد. دوستعلی خان، مانند پدر و پدربزرگش، 
در دربار قاجار خزانه دار و عیارزن بود. او از عالقه مندان 
به هنر و معماری هم محسوب می شد. معیرالممالک 
مسئولیت امور معماری دربار ناصرالدین شاه را نیز، 
برعهده داشت و در این مقام توانست زمینه را برای بروز 
خالقیت معماری در عصر خودش فراهم کند. دو بنای 
مهم عصر قاجار، تکیه دولت و شمس العماره، هردو 
زیرنظر او ساخته شد. دوستعلی خان همچنین چند بنای 
عام المنفعه و شخصی که بعضی از آن ها مثل شبستان 
مسجد جامع عتیق، بازارچه معیر، مسجد معیر، جلوخان 
معیر، آب انبار معیر، کوچه باغ معیر، مدرسه معیر و 
حمام معیر، امروزه از لحاظ معماری ارزشمند هستند، 

ساخت. اما به نظر کار مهم دیگر او تالش برای ازدواج 
پسرش، دوست محمدخان 10 ساله، با عصمت الدوله، 
دختر 12 ساله ناصرالدین شاه بود. در مراسم ازدواج، 
دختر شاه را بر پشت فیل نشاندند و از اندرون شاهی به 
منزل داماد آوردند. عصمت الدوله و دوست محمدخان 
هر دو هنرمند بودند. عصمت، اولین بانوی ایرانی است 
که پیانو می نواخت. دوست محمدخان نیز، به غیر از 
شغل خانوادگی،  قریحه و ذوق خاندان معیر را به ارث 
برده بود و خط نستعلیق را به خوبی می نوشت و با سیاه 
قلم، آشنایی زیادی داشت. او اولین کسی است که با 
دستگاه فونوگراف، صدای آواز و سازهای استادانی 
چــون حسینقلی خان، نایب اســـدا... و میرزاحبیب 
سماع را ضبط کرد. وی در باغ معیر، عکاسخانه و نجاری 
مجهزی داشت و به خلق آثار هنری  اش می پرداخت. 
دوست محمد خان معیر ممالک، بخش وسیعی از بخش 
جنوبی باغ را به بستگان همسرش بخشید؛ بعدها 
نیز قسمتی از زمین های بخش شرقی را به پسرش 
دوستعلی معیری واگذار کرد تا در آن خانه ای جداگانه 
بسازد و پس از ازدواج با همسرش، در آن جا زندگی کند. 
این باغ بزرگ، در دوره پهلوی به تدریج تفکیک شد تا 
آن که آخرین ساختمان باقی مانده آن، در سال 13۵0 

خورشیدی از میان رفت.

گزارش تاریخی

جریمه 19 میلیون تومانی امیرکبیر علیه واکسن  نزن ها
172 سال قبل، به دستور میرزاتقی خان جریمه سنگین  5 تومان طال از امتناع کنندگان دریافت واکسن آبله اخذ می شد که مبلغ امروزی آن بالغ بر 19 میلیون تومان است

ــری – مقاومت در برابر  جــواد نوائیان رودس
ــش و دســتــاوردهــای علمی جدید، همواره  دان
در تمام دنیا وجود داشته و دارد؛ برخی از این 
مقاومت ها به علت روحیه محافظه کار انسان و 
ترس او از تغییر شرایط شکل می گیرد و برخی 
دیگر از آن ها، ناشی از تالش های افرادی است 
که گسترش استفاده از دستاوردهای نوین را، 
مانعی بر سر راه کاسبی یا خطری برای موقعیت 
اجتماعی خود می پندارند. البته آن چه این روز ها 
درباره خودداری، مقاومت و حتی مقابله برخی از 
افراد، در سراسر دنیا، علیه واکسن کرونا می بینید، 
افــزون بر این دو علت، ناشی از بی اعتمادی   به 
فرایند تولید و استفاده از واکسن نیز هست؛ هر 
چند که در نهایت افرادی که این گونه می اندیشند 
نیز، جان دیگران را به خطر می اندازند . اگر متون 
تاریخی را بررسی کنید، متوجه خواهیدشد که در 
تاریخ ملت ها، چنین مقاومت هایی از روزگاران 

دور، وجود داشته است. این مقاومت ها، گاه با 
پیروزی مخالفان به پایان رسیده و البته، فرجامی 
شوم را برای گذشتگان ما رقم زده  و زمانی هم، با 
عقب نشینی مقاومت کنندگان، خطری بزرگ 
از سر مردم دور شده است. نمونه قابل اشــاره و 
توضیح آن، ماجرای آبله کوبی ایرانیان در عهد 
صدارت میرزاتقی خان امیرکبیر است. او نیز، با 
مقاومت هایی در میان برخی از مردم برای دریافت 
واکسن روبه رو شد. در حالی که به دلیل مشکالت 
بهداشتی و اقتصادی، روز به روز جمعیت ایران 
ــالش امیر بـــرای مناسب  کاهش مــی یــافــت، ت
ــراز جمعیت، با تقویت بهداشت  نگه داشتن ت
عمومی و نیز، افزایش سرانه تغذیه، دردسرهای 
مختلفی را برای وی، به  ویژه در عرصه بهداشت به 
وجود آورد. برخی از افراد، به بهانه های مختلف، 
از واکسن زدن کودکان جلوگیری می کردند و 
موج مخالف سهمگینی به راه می انداختند. تقابل 
امیر با خــودداری کنندگان از دریافت واکسن، 
چنان که از او انتظار می رفت، تقابلی جدی و بدون 
رودربایستی بود. وی می دانست که کوتاه آمدن 
بر سر این موضوع، چه عواقب سهمگینی برای 

مملکت در پی خواهد داشت.

ضمانت اجرای قانون واکسیناسیون	 
امیرکبیر نخستین واردکننده واکسن به ایران نبود. 
اولین بار در دوره فتحعلی شاه و با تالش عباس میرزا 
نایب السلطنه، فناوری مربوط به آبله کوبی یا همان 
واکسن آبله وارد ایران شد و حتی دکتر کورمیک، 
وی،  فرمان  با  عباس میرزا،  مخصوص  پزشک 
کتابچه ای درباره آبله کوبی و فواید آن نوشت که 
توسط محمد بن عبدالصبور خوئی طبیب، به 
زبان فارسی در سال 1208ش منتشر شد؛ حتی 
گزارش هایی وجــود دارد که محمدعلی میرزا 
دولتشاه، بــرادر عباس میرزا، از این شیوه برای 
جلوگیری از شیوع آبله در کرمانشاه مدد گرفت و 
موفقیت های محدودی هم به دست آورد. با این 
حال، آبله کوبی، تا زمان امیرکبیر جنبه عمومی 
نــداشــت و البته، واکنش ها هــم بــه آن محدود 
بود. اما در دوره صدارت میرزاتقی خان، مسئله 

آبله کوبی، جنبه عمومی و اجباری به خود گرفت. 
امیر می دانست که با مقاومت های مختلفی در این 
زمینه روبه رو خواهد شد؛ به همین دلیل، حکام 
والیــات را مکلف کرد که دربــاره واکسینه کردن 
مردم و به ویژه اطفال، سخت گیری کنند و حتی 
طبق گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، شماره ۴۵، 
برای کسانی که طفل آن ها به دلیل خــودداری 
از دریافت واکسن توسط والدین، فوت می کرد، 
جریمه ای به مبلغ پنج تومان در نظر گرفته بودند. 
با عنایت به این که تومان، معمواًل در قالب سکه های 
طالی 3/۴ گرمی وجود داشت، این مبلغ به نرخ 
روزگار ما و البته با چشم پوشی از برخی جوانب آن، 
جریمه سنگینی بوده است؛ جریمه ای به مبلغ 19 
میلیون و ۵00 هزار تومان امروزی)17 گرم طال 
با نرخ یک میلیون و 1۴7 هزار و 600 تومان(. 
گزارش وقایع اتفاقیه، شماره ۵7، نشان می دهد 
که تعیین این جریمه از سوی امیرکبیر و اعمال 
قانون مربوط به آن در سراسر کشور، تأثیر مثبتی 
در روند واکسیناسیون داشته است: »در آن اوائل 
اهل آن جا )منظور ایالت گیالن است( احتراز از این 
معنی داشته اند. بعد از آن که بوضوح پیوست که این 
آبله کوبی بسیار مفید است و البته در مورد خاطیان، 
دیوانیان سخت خواهند گرفت، تمامی اهل شهر 
در کمال میل و رغبت اطفال خود را می آورند و آبله 

می کوبند.«

مدیریت منعطف و مؤثر	 
با این حال، این سخت گیری ها، خشک و بدون 
انعطاف نبود. فریدون آدمیت در »امیرکبیر و 
ــران« به نقل از اعتضادالسلطنه می نویسد:  ای
»در سفر اصفهان روزی در چهل ستون امیر را 
برافروخته دیــدم. گمان بردم که از سرحد خبر 

بدی رسیده، اما معلوم شد که فرزندان صادق 
رنگ آمیز )رنگرز( و محمد کله پز از بیماری 

آبله مــرده انــد. امیر از آنــان مؤاخذه کرد که 
چرا با وجــود آن کــه دولــت مایه آبله کوبی را 
فرستاده و در معابر هم جار زده اند که اطفال 
را آبله بکوبید، قصور کرده اند؟ پس گفت: 
از هر یک پنج تومان گرفته، مرخص کنید 

و پول را در صندوق خاص خرج بیماران بگذارید. 
چون توانایی پرداخت آن را نداشتند، دستور 
داد که از کیسه خــودش این پول را به صندوق 
بدهند تا قانون اجرا شده باشد. بعد من به امیر 
گفتم: این مطلبی نبود که این قدر شما را مشتعل 
کند. فــرمــود: شــاهــزاده، تعجب دارم که شما 
شنیدید دو نفر بی جهت تلف شده اند و به شما 
تأثیر نکرد. با این سخن امیر، من بسیار شرمنده 
شدم.« امیرکبیر اهتمام فراوانی به آگاه کردن 
مردم داشت. روزنامه وقایع اتفاقیه، دائمًا اخبار 

مربوط به آبله کوبی را منتشر و مقاالتی 
درباره مفید بودن آن، به قلم اطبای 

ایرانی چــاپ می کرد. با دستور 
امیر، تعدادی کتاب در این باره 
ترجمه و به تعداد زیاد چاپ شد 
و در اختیار پزشکان ایرانی و 
معاریف شهرهای بــزرگ قرار 
گرفت تا اطــالع کامل در این 
بتوانند  و  داشته باشند  ــاره  ب
مــردم را در این زمینه توجیه 
کنند. نکته مهم دیگر این بود 

که برای نخستین بار، تمام 
خــدمــات، در سطح ملی، 
ــان ارائـــه مــی شــد تا  ــگ رای
بهانه ای بــرای خــودداری 

باقی  واکسیناسیون  از 
نماند. 

قاطعیت در رعایت دستورالعمل ها	 
امیرکبیر در دیگر موارد نیز، برای جلوگیری از زیرپا 
گذاشتن دستورالعمل های بهداشتی و در نتیجه، 
تهدید سالمت جامعه، قوانین سفت و سخت تعیین 
می کرد و شدت عمل نشان می داد. در جریان شیوع 
بیماری وبا در بین النهرین و عربستان، امیرکبیر 
مأموران مرزی را موظف به سخت گیری در زمینه 
انجام قرنطینه کرد. همه کسانی که قصد ورود به 
ایــران را داشتند، موظف بودند ابتدا در قرنطینه 
قــرار بگیرند و پس از اطمینان از حالشان، وارد 
ــران شوند؛ بــرای کسانی که از غیر این مسیر،  ای
می خواستند از مرزهای ایران عبور کنند، افزون 
بر زنــدان، جریمه نقدی هم تعیین شده بود. 
با این حــال، امیر ساختاری ایجاد کرد که 
مانع از سودجویی افــراد و مــأمــوراِن اهل 
رشوه گرفتن شود. او در حاشیه نامه ای 
که قانون قرنطینه در آن درج شده بود، 
نوشت: »مراقب باشید که این عمل مایه 
َمداخل مستحفظین نگردد و بنای 
آزار و اذیــت را نگذاشته، مترددین 
را به زحمت نیندازند، بلکه مایه 
ــود.« همین نظم ویــژه بود  نظم ش
را  امیرکبیر  مختلف  برنامه  که 
با پیروزی هایی قرین کــرد؛ اما 
دسیسه های درباریان، سرانجام 
باعث برکناری و شهادت این 
فرزند برومند ایــران زمین 

شد.

  طبق گزارش روزنامه وقایع 
اتفاقیه، شماره ۴۵، امیر برای 
کسانی که طفل آن ها به دلیل 

خودداری از دریافت واکسن توسط 
والدین، فوت می کرد، جریمه ای به 
مبلغ پنج تومان در نظر گرفته بود. با 

عنایت به این که تومان، معمواًل در 
قالب سکه های طالی 3/۴ گرمی 

وجود داشت، این مبلغ به نرخ 
روزگار ما و البته با چشم پوشی از 

برخی جوانب آن، جریمه سنگینی 
بوده است؛ جریمه ای به مبلغ 

19 میلیون و ۵00 هزار تومان 
امروزی)17 گرم طال با نرخ یک 

میلیون و 1۴7 هزار و 600 تومان(

دسته گل موسولینی برای ترحیم محمدعلی شاه قاجار!

محمدعلی شاه قاجار )130۴ – 12۵1 ش( ششمین فرمانروا 
ــود. او در 128۵ش به سلطنت رسید و به  از دودمـــان قاجار ب
مخالفت با مشروطه پرداخت. مجلس شورای ملی را به توپ بست 
و آزادی خواهان را به قتل رساند. محمدعلی شاه پس از فتح تهران 
توسط مشروطه خواهان، در تیرماه سال 1288، به سفارت روسیه 
پناهنده و با فشارهای داخلی و خارجی و با تحقیر، مجبور به ترک 
ایران شد. مشروطه خواهان پس از وی، پسر خردسالش احمدشاه 
را به سلطنت انتخاب کردند. وی بعد از تبعید، ابتدا به اوکراین و 
سپس به بندر ساوونا در ایتالیا رفت و سال های پایانی عمر خود 
را در این بندر خوش آب وهوا گذراند. او هنگام سفر احمدشاه به 
اروپا، در استانبول به دیدار وی رفت. محمدعلی شاه بیماری دیابت 
داشت و عدم پرهیز غذایی، حالش را هر روز بدتر می کرد. او در سال 
130۴ش، کمی قبل از سقوط سلسله قاجار در ساوونا درگذشت. 
پیکر وی را به کربال انتقال دادنــد و در مقبره شاهان قاجار دفن 
کردند. دوران حضور محمدعلی شاه در ایتالیا، با قدرت گرفتن 
حزب فاشیست در این کشور همزمان بود. این که آیا محمدعلی شاه با 
سیاستمداران فاشیست ایتالیا خط و ربطی داشته است یا نه، معلوم 
نیست و باید مورخان دراین باره به سراغ اسناد ایتالیایی بروند. اما 
تصویری از مراسم ترحیم محمدعلی شاه در ساوونا وجود دارد که در 
آن، دسته گل با نام اهداکننده بنیتو موسولینی دیده می شود و شما 
آن تصویر را در قاب تاریخ امروز می بینید. اگر این گزارش و تصویر 
قرین صحت باشد، می توان به کشف حقایقی از ارتباطات میان 

محمدعلی شاه و فاشیست های ایتالیایی، امیدوار بود. به همین 
دلیل، باید منتظر اتفاقات و اکتشافات بعدی بمانید.

 قاب تاریخ

اندر احواالت قبله عالم 

سه شنبه، دوم رجب 1267 - امــروز تصمیم 
داشتیم از یاتری برگردیم. متصل باد می آمد و 
گرد و خاک معرکه می کرد. ما در کالسکه تاریخ 
ــرب را می خواندیم. همین طور  پــادشــاهــان غ
هی تاریخ خواندیم تا رسیدیم به محل ناهارگاه 
حرم. دیدیم از بس گرد و خاک است چیزی دیده 
نمی شود. از کالسکه پیاده شدیم که بقیه راه را 
با اسب برویم، ران پایمان جوری رگ به رگ شد 
که درد شدیدی گرفت. هرطور بود سوار شدیم 
و رفتیم بــرای ناهار. آمدیم رسیدیم به نزدیک 
چادرها، دیدیم شیب بدی دارد. گفتیم کاشی 
را که بزرگ آبدارخانه است، آوردند. به او گفتیم: 

غلت بخور! او هم غلت خورد و رفت پایین، هی زیر 
بدنش سنگ می آمد و آخ و ناله می کرد. تا پایین 
رفت و برخاست؛ سرش گیج رفت و افتاد. خیلی 
خندیدیم. گفتیم حاجی حیدر آمد در این باد و 

خــاک ریــش بتراشد. ناهار را آوردنــد 
که بخوریم، اعتمادالسلطنه آمد در 

کمال نجاست! صورتش خاکی بود. 
یک روزنامه داشتیم، دادیم خواند. 

حوصله مان سر رفت. گفتیم برود 
که کمی بخوابیم. هوای 

بـــه ایـــن بـــدی نوبر 
است.

هوای به این بدی، نوبر است!

ِ
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

ماجرای عجیب زن شیشه ای

وقتی با مصرف قرص های الغری فهمیدم که معتاد 
شده ام، دیگر چاره ای جز استعمال مستقیم شیشه 
نداشتم ولی این موضوع را از شوهرم پنهان کردم و 
درگیر رابطه ای شدم که... به گزارش اختصاصی 
خراسان، زن 31 ساله که با شکایت همسرش و به 
اتهام خیانت و رابطه غیراخالقی دستگیر شده بود، 
درباره این ماجرای تلخ به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری آبکوه مشهد گفت: 9 سال قبل »تورج« به 
خواستگاری ام آمد. آن زمان من در کنار خانواده 
ام و در یکی از مناطق مرفه نشین تهران زندگی می 
کردم ولی تورج به تازگی در یکی از ادارات دولتی 
مشهد استخدام شده بود، به همین دلیل در شب 
خواستگاری از من خواست به مشهد بیایم و زندگی 
مشترکمان را در این جا آغاز کنیم. من هم پذیرفتم 
وبدین ترتیب بعد از ازدواج به مشهد آمدم اما در 
این شهر غریب بودم و هیچ آشنایی نداشتم از سوی 
دیگر احساس می کردم به خاطر افزایش وزن کمتر 
مــورد توجه قــرار می گیرم و از خــودم خجالت می 
کشیدم. این بود که تبلیغ داروهای الغری در شبکه 
های ماهواره ای و فضاهای مجازی توجهم را به 
خود جلب کرد و در پی خرید این داروها برآمدم. این 
درحالی بود که با »فهیمه« به تازگی آشنا شده بودم و 
با یکدیگر دوست صمیمی بودیم. او که از شوهرش 
طالق گرفته بود، ادعا می کرد کپسول های الغری 
تاثیرگذاری را مصرف می کند به طوری که در مدت 
چندماه به شدت کاهش وزن پیدا کرده است. من 
هم که از این موضوع رنج می بردم از او خواستم به 
من هم کمک کند تا زودتر به اندامی متناسب برسم. 
او هم تعدادی از قرص ها را به من داد و من با مصرف 
آن ها 5 کیلوگرم در یک ماه کاهش وزن پیدا کردم 
چرا که نمی توانستم غذا بخورم و خورد و خوراکم 
به شدت کاهش یافته بود. در همین حال ماجرای 
مصرف کپسول ها را از شوهرم پنهان کردم و به او می 
گفتم رژیم غذایی گرفته ام. زندگی ام دچار آشفتگی 
خاصی شده بود. در حالی که دختر 6 ساله ام مدام 
بــرای خــوردن غذا گریه می کرد ولی من حوصله 
آشپزی نداشتم. تورج هم برای آسایش من از بیرون 
غذا می گرفت تا دخترم بی تابی نکند. در این شرایط 
من ادعا می کردم اگر آشپزی کنم دوباره چاق می 
شوم. حاال دیگر نسبت به همه چیز بی تفاوت شده 
بودم تا این که یک روز وقتی قرص هایم تمام شده بود، 
احساس کردم حال عجیبی دارم و مانند دیوانه ها به 
خودم می پیچم، این بود که با فهیمه تماس گرفتم و 
تقاضای کپسول های الغری کردم. او با خونسردی 
گفت: عزیزم آن ها چیزی جز مواد مخدر نبود. حاال 
هم شیشه مصرف کن تا از خماری بیرون بیایی. وقتی 
فهمیدم چه بالیی بر سرم آمده است خواستم حقیقت 
را به شوهرم بگویم اما از شدت خماری توان ایستادن 
هم نداشتم، این بود که از فهیمه نشانی جوان شیشه 
فــروش را گرفتم و به سراغش رفتم. حاال دیگر به 
طور مستقیم مواد مخدر صنعتی مصرف می کردم 
اما درتامین هزینه های اعتیادم دچار مشکل شده 
بودم، به همین دلیل پیشنهاد رابطه غیراخالقی با 
جوان مواد فروش را پذیرفتم تا همسرم از اعتیادم 
مطلع نشود. وقتی تورج به سرکار می رفت من هم به 
دخترم شربت خواب آور می دادم تا زمانی که جوان 
شیشه فروش برای مصرف مواد مخدر به خانه ام 
می آید چیزی نبیند و تورج را در جریان نگذارد اما او 
متوجه حضور مرد غریبه شده و ماجرا را به پدرش گفته 
بود، به همین دلیل وقتی آن جوان مواد فروش به خانه 
ام آمد تا درکنار او من هم شیشه مصرف کنم، ناگهان 
همسرم سرزده از راه رسید و با پلیس تماس گرفت. 
من هم که غافلگیر شده بودم، فقط حیرت زده به او 
می نگریستم اما ای کاش... گزارش خراسان حاکی 
است، تحقیقات بیشتر دربــاره این ماجرا با صدور 
دستوری ویژه از سوی سرهنگ ابراهیم خواجه پور 
)رئیس کالنتری آبکوه( به گروه ورزیده ای از نیروهای 

دایره اطالعات سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

*ایسنا/ اورژانس تهران از مصدومیت شش تن در پی تصادف 
میان چندین دستگاه خودرو شامل سراتو، پرشیا، پژو ۴۰5، 
دنا، پراید و تریلی طی پیش از ظهر دیروز در جاده قدیم تهران 

به پردیس خبر داد.
*مهر/ صبح دیروز سانحه رانندگی میان  یک دستگاه پراید با 
اتوبوس در محور سراب- بستان آباد دو کشته و چهار مصدوم 

به جا گذاشت.
*ایسنا/ ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از 
مصدومیت یک تن در پی گرفتار شدنش در چاهی در محدوده 

درکه طی دیروز خبر داد.
*میزان/ احمد نجفی معاون مبارزه با سرقت های وسایط نقلیه 
پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری اعضای باند دو نفره سارقان 
موتورسیکلت که با تغییر مشخصات موتورسیکلت آن ها را به 

مالخران می فروختند، خبر داد.
پیشگیری  پلیس  رئیس  ای  موقوفه  سرهنگ  *تسنیم/ 
تهران گفت: قرارگاه جلب محکومان فــراری در مجموعه 
این پلیس راه انـــدازی شده است و حــدود هــزار و ۴۰۰ نفر 
برگه جلب داشتند که از این تعداد ۴۷۰ مجرم حرفه ای 
ــت شدند. ــازداش  کــه تحت تعقیب بــودنــد، شناسایی و ب
*فارس/ سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا گفت: تماس های 

از دست رفته خارجی یک روش کالهبرداری است.

قاچاقچیان عامل شهادت ۲ مامور نیروی انتظامی گیالن دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی استان گیالن از دستگیری 
هر دو قاچاقچی پرونده شهادت ماموران 
وظیفه شناس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
ــرف کمتر از ۲۴ ساعت  ــان، ظ ــت ــن اس ای
خبر داد. به گــزارش پلیس گیالن، سردار 
عزیزا... ملکی دوشنبه شب با تاکید بر عزم 
جدی نیروی انتظامی در مقابله و برخورد با 
سوداگران مرگ افزود: پس از اطالع ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر گیالن از قصد 
قاچاقچیان برای انتقال محموله به وسیله یک 
دستگاه خودرو به داخل استان، بالفاصله با 
اشرافیت اطالعاتی و انجام هماهنگی های 
الزم، بامداد دوشنبه خودروی قاچاقچیان 
در بدو ورود به استان شناسایی و با انجام یک 
عملیات حساب شده یک نفر از قاچاقچیان 

که با هدف بررسی محور مواصالتی شرق 
به غرب استان از خودروی حامل مواد مخدر 
جدا شده بود، شناسایی و دستگیر شد. وی 
ادامه داد: پس از دستگیری این متهم 5۰ 
ــودروی حامل مــواد مخدر  ساله، راننده خ
شده  مطلع  همدستش  دستگیری  از  که 
بود با ترس از دستگیری توسط ماموران 
پلیس به سمت غرب استان اقــدام به فرار 
کرد. فرمانده انتظامی گیالن با اشــاره به 
جان باختن دو مامور وظیفه شناس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان هنگام دستگیری 
متهم دیگر پرونده بر اثر سانحه رانندگی 
خاطرنشان کرد: متاسفانه در این سانحه 
ــداد روز دوشنبه  ــام کــه ســاعــت 5:3۰ ب
اتفاق افتاد، سرهنگ  حسین بهراد نصر 

و استواریکم مرتضی هــدایــت زاده هنگام 
انجام ماموریت در میدان شهر شلمان دچار 
سانحه تصادف شدند و جان باختند. وی 
به پیگیری ویژه پلیس برای شناسایی محل 
اختفا و دستگیری متهم دیگر این پرونده 
ــرد و گفت: خوشبختانه پــس از    ــاره ک اشـ
اقدامات کارشناسی و فنی و پیگیری های 
مستمر، سرانجام متهم دیگر این پرونده 
با یک دستگاه  که در شهرستان لنگرود 
خودروی دیگر در حال تردد بود با عملیات 
و  دستگیر  شناسایی،  پلیس  غافلگیرانه 
شد.  توقیف  نیز  قاچاقچیان  ــودروی  ــ خ
سردار ملکی هر دو متهم 5۰ و ۴۰ ساله این 
پرونده را سابقه دار و از زندانیان آزاد شده 
ــزود: نیروی انتظامی  اخیر اعــالم کرد و اف

به عنوان پرچمدار عرصه مبارزه با مواد 
مخدر، هزینه های سنگینی را برای نجات 
جامعه از پدیده شــوم موادمخدر متحمل 
شده و شهدای بسیار زیادی را تقدیم نظام 
و انقالب کرده و به هیچ عنوان در برخورد 
 قاطعانه با سوداگران مرگ کوتاه نخواهد
 آمد. وی با عرض تسلیت به مردم والیتمدار 
و  انتظامی  قانونمند گیالن، همکاران  و 
به ویژه خانواده معزز این دو مامور وظیفه 
شناس افزود: پرونده متهمان پس از انجام 
بررسی های الزم توسط پلیس در اختیار 
مرجع قضایی قرار می گیرد. زمان برگزاری 
مراسم تشییع پیکر این دو مامور غیور پلیس 
مبارزه با مواد مخدر، متعاقبا به اطالع عموم 

می رسد.

معاون مــبــارزه با سرقت های خــاص پلیس 
آگاهی پایتخت از متالشی شدن باند سه نفره 
ماموران قالبی خبر داد. به گزارش میزان، علی 
کنجوریان افزود: ششم مهر امسال ماموران 
گشت کالنتری 161 ابوذر، هنگام گشت زنی 
متوجه شدند که سه مرد جوان که لباس پلیس 
به تن داشتند و سوار بر خودروی پراید سفید 
ــاذی از شهروندان را  رنگی بودند، قصد اخ

داشتند. با مشاهده موضوع، ماموران وارد عمل 
شدند و دو نفر از مامورنما ها را دستگیر کردند. 
وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات، ماموران در 
بازرسی از منزل و خودروی سارقان، تجهیزات 
9 دســت لباس های نظامی  نظامی شامل 
مختلف، اسپری اشک آور، چراغ قوه، یک عدد 

ــارژر باتری بی سیم، غالف  لیزر، دو عدد ش
دستبند، 9 رشته دستبند پالستیکی و کاله 
نظامی را کشف کردند. وی گفت: به دنبال 
دستگیری دو مرد مامور نما به دستور مرجع 
قضایی، پرونده برای رسیدگی به اداره پنجم 
پلیس آگاهی ارجاع شد و متهمان به جرم خود 

با همدستی متهم فراری اعتراف کردند. وی 
افــزود: در ادامه تحقیقات، سومین عضو این 
باند نیز در عملیاتی دستگیر شد. با دستگیری 
سومین متهم باند، چهار مال باخته او را به 
عنوان سارق گوشی های تلفن همراه، پول ها 
و کارت های بانکی شان شناسایی کردند. 
تحقیقات برای شناسایی دیگر مال باختگان 

احتمالی ادامه دارد.

عامل شهادت مامور نیروی انتظامی 
آبادان دستگیر شد 

فرمانده انتظامی شوش گفت: با تالش بی وقفه 
پلیس اطــالعــات، عامل شهادت سرگرد مهدی 
آزمون مامور نیروی انتظامی آبادان در شهرستان 
شوش دستگیر شد. به گــزارش پلیس، سرهنگ 
روح ا... یاری زاده افزود: در پی شهادت مدافع نظم 
و امنیت سرگرد مهدی آزمون در 16 شهریور امسال 
در شهرستان آبادان، از همان لحظات اولیه پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی استان تالش  ویژه ای را 
برای دستگیری عامل این جنایت آغاز کرد. وی با 
بیان این که پلیس مخفیگاه عامالن این حادثه را در 
شهرستان شوش شناسایی کرد، ادامه داد:  تیم های 
عملیاتی پلیس متشکل از یگان های انتظامی و 
تخصصی فرماندهی انتظامی شوش پس از درگیری 
مسلحانه یک نفر از اعضای این باند را به هالکت 
رساندند و دو نفر دیگر را به ضرب گلوله دستگیر 
کردند. وی با بیان این که در ادامه این عملیات دو نفر 
دیگر از اعضای این باند دستگیر شدند، اضافه کرد: 
در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سالح 
جنگی کالشینکف به همراه پنج  تیغه خشاب و 1۰1 
عدد فشنگ جنگی، یک قبضه سالح شکاری به 

همراه پنج فشنگ و مقادیری مواد مخدر کشف شد.

با دستگیری سرباند حرفه ای موادمخدر   

 14۳۵ کیلوگرم مواد افیونی در بم 
کشف شد 

بم  شهرستان  ــالب  ــق ان و  عمومی  دادســتــان   - توکلی 
از دستگیری سرباند حرفه ای انتقال مــواد مخدر توسط 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات در شرق 
استان کرمان خبر داد. به گزارش خراسان، قاضی محمد 
ضیاءالدینی روز گذشته گفت: با اقدامات منسجم اطالعاتی 
ــام زمــان)عــج( در اداره کل اطالعات  ســربــازان گمنام ام
استان کرمان، بامداد روز گذشته محل ذخیره و انبار کالن 
موادمخدر در حومه بم )روستای خواجه عسکر( شناسایی 
 و درایــن زمینه یک تن و ۴35 کیلوگرم تریاک کشف شد.
ــزود: در این خصوص یک سرباند حرفه ای انتقال   وی اف
موادمخدر دستگیر، دو دستگاه خودرو توقیف، تعدادی پالک 
جعلی خودرو و مقادیری تجهیزات فنی نیز کشف وضبط شد.

این مسئول انتظامی قضایی هشدار داد: دستگاه قضایی با 
سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر به شدت برخورد 
قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اشرار نظم و امنیت 
جامعه را برهم بزنند. این گزارش حاکی است، در دو عملیات 
ــژو در گلباف  جداگانه، مــامــوران پلیس از یک خــودروی پ
شهرستان کرمان و یک منزل در بم 3۷1 کیلوگرم موادمخدر 

کشف کردند و پنج سوداگر مرگ نیز به چنگ پلیس افتادند.

کالهربداری 5 میلیاردی ابند 6 نفره اب هک 3 هزار صفحه اینستاگرام!
و  شناسایی  از  پایتخت  انتظامی  فرمانده 
کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز 
به اینستاگرام با بیش از سه هزار شاکی خبر 
داد که در مجموع بیش از 5۰ میلیارد ریال 

کالهبرداری کرده بودند.
به گزارش فارس، سردار حسین رحیمی افزود: 
در پی مراجعه چند صد نفر از همشهریان تهرانی 
به پلیس فتای پایتخت مبنی بر دسترسی 
غیرمجاز به حساب کاربری شان در شبکه های 
اجتماعی از جمله اینستاگرام، مراتب به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس فتای پایتخت قرار 
گرفت. وی ادامه داد: این افراد اظهار می کردند 
که حساب های کاربری آن ها هدف هجوم افراد 
ناشناس قرار گرفته و سوء استفاده شده است، 
به طوری که در قسمت پیام ها از مخاطبان و 

دنبال کنندگانشان درخواست واریز وجه   و در 
برخی موارد مبالغی واریز شده است.

سردار رحیمی افزود: کارشناسان پلیس فتای 
تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز 
کردند و با بررسی های  فنی و سایبری موفق 
شدند، ردپــای مجرمان را در فضای مجازی 
و حقیقی شناسایی کنند و پس از تشریفات 
قضایی، اعضای اصلی این باند را که شش نفر 
بودند در یک عملیات غافلگیرانه در سه نقطه 
خارج از تهران به صورت همزمان دستگیر و به 

پلیس فتای پایتخت منتقل کردند.
وی ادامه داد: تاکنون در بررسی های اولیه 
حــدود ۷۰۰ پرونده مفتوح در تهران بزرگ 
شناسایی شده و در اظهارات اولیه، متهمان 
از  به صفحات بیش  به دسترسی غیرمجاز 

3۰۰۰ نفر از کاربران اینستاگرام در کشور 
اقرار کرده اند که بررسی های تکمیلی در حال 

انجام است.
رئیس پلیس پایتخت گفت: مجرمان پس از 
حضور در پلیس فتا با خیال این که ردی از 
خود به جا نگذاشته اند، همه چیز را انکار می 
کردند اما پس از مشاهده ادله دیجیتال جمع 
آوری شده توسط پلیس، به جرم خود اقرار و 
بیان کردند که بیشتر قربانیان افرادی بودند 
که از رمزهای ساده و قابل حدس نظیر شماره 
تلفن همراهشان استفاده می کردند. سردار 
ــاره به لــزوم فعال ســازی تایید  رحیمی با اش
هویت دومرحله ای برای حساب های کاربری 
شبکه های اجتماعی به شهروندان توصیه 
کرد: در هنگام فعالیت در شبکه های اجتماعی 

تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت و 
از در اختیار گذاشتن اطالعات حساب کاربری 

خود به دیگران خودداری کنند.  
ــی در  ــام ــی ــه پ ــی کـ ــورتـ هــمــچــنــیــن در صـ
دوســتــان  ســوی  از  اجتماعی  شبکه های 
یا آشنایان مبنی بر درخــواســت واریــز وجه 
ــرق دیگر نظیر  دریــافــت کــردنــد حتما از ط
محتوای  صحت  تلفنی  تــمــاس  بــرقــراری 
 پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز کنند 
ــا هــرگــونــه مـــوارد   و در صـــورت مــواجــهــه ب
مــشــکــوک آن را از طــریــق ســایــت پلیس 
   www.cyberpolice.ir آدرس  بــه   فتا 
ــای مــردمــی یــا طــی تماس  ــزارش ه بخش گ
ــا در مــیــان  ــا مـ ــاره تــلــفــن 11۰ بـ ــمـ ــا شـ  بـ

بگذارند.

سجادپور- با اعترافات سه عضو باند مخوف 
تبهکاران مسلح در مشهد، راز دو قتل وحشتناک 

و ده ها پرونده سرقت فاش شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای تبهکاری 
های تکان دهنده اعضای این باند مخوف هنگامی 
در کفه تــرازوی عدالت قرار گرفت که نوزدهم 
شهریور سال گذشته، چند جوان سمند سوار در 
خیابان منوچهری مشهد با راننده یک دستگاه 
خودروی ام وی ام به خاطر میزان سرعت خودرو 
درگیر شدند. راننده جوان ام وی ام به دلیل حضور 
مادرش درون خودرو، تالش می کرد محترمانه 
با راننده سمند برخورد کند اما سمندسواران با 
فریادهای توهین آمیز قصد قدرت نمایی داشتند 
کــه  ناگهان یکی از سرنشینان سمند سالح 
کالشینکف را بیرون کشید و شروع به تیراندازی 
کرد به گونه ای که جوان ام وی ام سوار را مقابل 

چشمان مادرش در خون خود غوطه ور کردند.
بنابراین گــزارش درحالی که مهاجمان مسلح 
با جمع آوری پوکه های شلیک شده از صحنه 
حادثه گریختند، شهروندان با مشاهده این حادثه 
دلخراش، بالفاصله با نیروهای امدادی تماس 
گرفتند و پیکر نیمه جان »م – الف« را به مرکز 
درمانی انتقال دادنــد. این گونه بود که پرونده 
ضاربان مسلح فراری در شعبه ۲13 دادسرای 
عمومی و انقالب مشهد و زیر نظر قاضی دکتر 
جوانبخت، مــورد رسیدگی ویــژه قــرار گرفت.

با توجه به اهمیت موضوع و صــدور دستورات 
محرمانه قضایی، تحقیقات گسترده ای برای 
ردیابی مهاجمان مسلح آغاز شد و همه سرنخ ها 
مورد پیگیری جدی قرار گرفت. هنوز بررسی های 
پلیس به نتیجه خاصی نرسیده بود که راننده جوان 
ام وی ام، دهم آبان سال گذشته به دلیل عوارض 
ناشی از اصابت گلوله جان سپرد و بدین ترتیب این 

پرونده رنگ جنایت مسلحانه گرفت.
گــزارش خراسان حاکی است، به همین دلیل 
کالف پیچیده این جنایت در اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی گشوده شد و تحقیقات 
به صورت تخصصی ادامه یافت ولی ردیابی های 
اطالعاتی پس از بازداشت یک جــوان مظنون 
نشان داد که شماره پالک سمند سفیدرنگ، 

ــا مهارت  جعلی اســت و ب
خاصی از شماره های چند 
پالک سرقتی، یک شماره 
به  متعلق  حقیقی  ــالک  پ
یـــک ســمــنــد ســفــیــدرنــگ 
دیگر تهیه و روی خودروی 
سرقتی نصب شده است. 
این گونه بود که کارآگاهان 
متوجه شدند بــا یــک باند 
ــه رو  مخوف تبهکاری روب
هستند. بنابراین با دستور 
مقام قضایی جوان مظنون 
ــا با  ــی ه ــررس ــد و ب آزاد ش
پلیسی  و  شگردهای فنی 
ادامــه یافت. در حالی که 

تحقیقات ابعاد گسترده تری پیدا کرده بود ناگهان 
دهم تیر گذشته، ماجرای ربایش یک طالفروش 
مشهدی در خیابان عدالت منطقه احمدآباد، روند 
تحقیقات را دگرگون کرد. بررسی های تخصصی 
کارآگاهان که پس از گزارش حادثه آدم ربایی 
و با دستورات ویژه سردار سرتیپ محمد کاظم 
تقوی )فرمانده انتظامی خراسان رضوی( وارد 
مرحله جدیدی شده بود، حکایت از آن داشت که 
سرنشینان یک دستگاه  پژو ۴۰5 نقره ای، مرد 
طالفروش را تعقیب کرده اند و با شلیک گلوله به 
سمت خودروی »جیلی قرمز رنگ« او را ربوده اند. 

با توجه به این که احتمال دستبرد به طالفروش 
می رفت، خانواده مرد طالفروش با راهنمایی 
های پلیسی، قفل های مغازه را تعویض کردند اما 

دیگر خبری از »خ« )مرد طالفروش(  نشد.
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، از سوی 
دیگر حساسیت ماجرای آدم ربایی مسلحانه و 
خدشه دار شدن احساس امنیت در نطقه ای از 

شهر، موجب شد تا قاضی دکتر حسن زرقانی 
ــژه پــرونــده هــای جنایی( رسیدگی  )قاضی وی
تخصصی به این حادثه را به عهده بگیرد. هرچه 
دامنه تحقیقات در این   پرونده گسترده تر می 
شد، سرنخ های پرونده قاتالن مسلح خیابان 
منوچهری و ربایش طالفروش به هم نزدیک 
تر می شدند تا این که باالخره خــودروی سمند 
ــراد مظنون زیر  سفیدرنگ شناسایی شد و اف
چتر اطالعاتی پلیس قرار گرفتند. حاال دیگر 
احتمال قتل مرد طالفروش نیز وجود داشت به 
همین دلیل سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده 

)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( شخصا 
هدایت و نظارت بر روند عملیات های اطالعاتی 
پلیس را به عهده گرفت تا این که چند روز قبل  دو 
خودروی پژو  و سمند مذکور در منطقه شهر جدید 
گلبهار شناسایی شد و زیر ذره بین بررسی های 
غیرمحسوس اطالعاتی قــرار گرفت اما وقتی 
نیروهای انتظامی گلبهار به یکی از  خودروها  
ــد، ناگهان  ــدن ــک ش ــزدی ن
صـــدای شلیک رگــبــاری 
گلوله از سوی سرنشینان 
ــودرو، عملیات پلیس را  خ
تغییر داد. به همین دلیل 
درگیری مسلحانه ای بین 
پلیس و سه تن از تبهکاران 
مخوف آغاز شد اما نیروهای 
ــی بـــــرای حفظ  ــام ــظ ــت ان
جان مــردم از شلیک های 
بیشتر درحالی خــودداری 
کردند که سه کلت و یک 
بــازرســی  از  کالشینکف 
خــودروی تبهکاران کشف 
شد. بررسی ها نشان می 
داد یکی از تبهکاران زخمی شده و نتوانسته با 
دیگر اعضای باند از معرکه درگیری مسلحانه 
بگریزد. به همین دلیل صبح روز بعد گروه  ورزیده 
مستقیم  فرماندهی  به  کارآگاهان  از  دیگری 
سرهنگ کارآگاه مهدی سلطانیان )رئیس اداره 
جنایی آگــاهــی( وارد عمل شدند و به جست 
وجوهای قدم به قدم در اطراف منطقه  دولت آباد 
پرداختند تا این که باالخره حسینعلی )متهم 
3۰ ساله( را در حالی پیدا کردند که به خاطر 
اصابت گلوله خود را درون چاله ای انداخته و 
منتظر بود تا همدستانش او را نجات بدهند! با 

انتقال سالح های کشف شده و متهم مجروح 
به مشهد، تحقیقات گسترده پلیسی، همزمان 
با صدور دستورات ویژه قضایی از سوی قاضی 
دکتر زرقانی، برای دستگیری دیگر تبهکاران 
مخوف ادامه یافت و کارآگاهان با ردزنی های 
تخصصی، یکی دیگر از اعضای این باند تبهکاری 
را در سرخس شناسایی کردند و او را نیز به دام 
ــه ایــن عملیات  انداختند. کارآگاهان در ادام
ضربتی، سومین عضو باند را هم در مشهد دستگیر 
کردند و بدین ترتیب بازجویی های تخصصی از 

آنان آغاز و راز قتل هولناک طالفروش فاش شد.
بنابر گزارش اختصاصی خراسان، اعضای این 
باند خطرناک مسلحانه اعتراف کردند وقتی در  
خیابان عدالت به سوی خودروی مرد طالفروش 
شلیک کردند او بر اثر اصابت گلوله به شدت 
مجروح شد که بعد از آن هم جان سپرد. آن ها 
همچنین معترف شدند، جسد مرد طالفروش 
را به منطقه گلبهار انتقال داده و به آتش کشیده 
اند و سپس خاکسترهای آن را نیز در یک  اقدام 

وحشیانه به باد داده اند.
ــزارش خراسان حاکی اســت، سه عضو باند  گ
تبهکاران مخوف که جواد، حسین علی و حسن نام 
دارند ضمن اعتراف به قتل جوان ام وی ام سوار، 
راز تعداد زیادی از سرقت های مسلحانه و عادی 
در مشهد را نیز فاش کردند. بنابراین کارآگاهان 
با صدور دستورات خاصی از سوی قاضی دکتر 
جوانبخت، به بازرسی مخفیگاه متهمان پرداختند 

و اموال سرقتی زیادی را کشف کردند.
تحقیقات بیشتر درباره جرایم دیگر آن ها در حالی 
ادامه دارد که هر سه متهم 3۷، 3۰ و 3۲ ساله این 
پرونده به ترتیب با اسامی مستعار کیان، سعید و 
شهرام به ارتکاب جرایم هولناک در مشهد ادامه 

می دادند.

سجادپور- جوانی که همسر صیغه ای اش را در تشت آب 
خفه کرده بود، هنگامی که قصد داشت خود را دار بزند، بر اثر 
انفجار گاز شهری و بریده شدن طناب دار، در شعله های آتش 
سوخت و جان سپرد.  به گزارش اختصاصی خراسان، این 
حادثه چند روز قبل در خیابان حر ۲۰ مشهد زمانی رخ داد که 
پسر جوانی با همسر صیغه ای اش درگیر شد و سر او را آن قدر 
در آب درون تشت داخل حمام فشرد که زن جوان خفه شد. او 

دو روز جسد همسرش را داخل حمام رها کرده بود اما دچار 
عذاب وجدان شد و تصمیم گرفت خودش را قصاص کند. 

اما زمانی که طناب دار را در پذیرایی منزل به گردنش آویخت 
ناگهان انفجار مهیبی به خاطر بازبودن شیرهای گاز رخ داد و 

این پسر جوان را در حالی روی پله های درون ساختمان پرت 
کرد که طناب دار کنده شد! با وجود این، جوان قاتل به خاطر 
شدت سوختگی ناشی از انفجار در مرکز درمانی جان سپرد. 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، تحقیقات ریزبینانه 
و میدانی قاضی »دکتر حسن زرقانی« در صحنه وقوع انفجار، 
راز پنهان این ماجرای عجیب را فاش کرد و بدین ترتیب 

بررسی های ویژه قضایی در این باره ادامه یافت.

ماجرای  قاتلی که در شعله های آتش سوخت 

انفجار، طناب داِر مرد قاتل را برید! 

بازداشت اعضای باند ۳ نفره سارقان مامور نما 

یو
ش

 آر
س:

عک

اختصاصی خراسانراز 2 جنایت مسلحانه و ده ها پرونده رسقت در مهشد فاش شد 

اعرتافات هولناک باند تبهکاران مخوف! 



۹اجتماعی

گزیده 

 سلیمانی : مدرک فنی و حرفه ای که  در زندان ارائه 
می شود هیچ تفاوتی با مدرک حرفه آموزانی که در خارج 
از زندان دوره های فنی و حرفه ای را می گذرانند، ندارد

رسانه های جهان 

وزارت  آنـــاتـــولـــی: 
بهداشت اوکراین در 
بیانیه ای اعالم کرد: 
طــی یــک شبانه  روز 
ــه تـــا دیـــروز  ــب ــن دوش
سه شنبه 538 نفر بر اثر ابتال به کرونا در 
این کشور جان خود را از دست دادند که 
باالترین آمار روزانه فوتی ها از آغاز شیوع 
این ویروس در اوکراین است. بنابر اعالم 
وزارت بهداشت اوکراین 44میلیونی، تا 
دیروز سه شنبه درمجموع 8 میلیون و 66 

هزار نفر در این کشور واکسینه شده اند.

اســـتـــریـــت  وال 
ژورنـــــال:  ســازمــان 
داروی  و  غـــــــذا 
ایـــاالت مـــتـــحـــده به 
زودی به مردم اجازه 
می دهد تا دوز تقویت کننده را که با دو 
دوز اولیه واکسن کووید19متفاوت 
است، دریافت کنند. یک کارشناس در 
این سازمان گفته است: سازمان غذا 
و دارو البته از واکسن ها نام نمی برد 
امــا به افـــراد اجـــازه می دهد یک دوز 
تقویت کننده متفاوت از دو دوزی که در 
 ابتدا دریافت کرده اند، دریافت کنند.

شینهوا: کارشناسان 
آمریکا  در  بهداشتی 
دربــــاره فــرارســیــدن 
فصل آنفلوآنزا هشدار 
داده انــد و می گویند: 
ازآن جاکه کووید19 و آنفلوآنزا عالیم 
مشابهی مانند تب، سرفه و لرز دارند، 
تعیین آن بدون آزمایش دشوار خواهد 
ــای مرکز کنترل  بود.  بر اساس داده ه
بیماری ها در آمریکا که روز دوشنبه به روز 
شد، حدود 189.1 میلیون نفر به طور 
کامل علیه کرونا واکسینه شده اند که 
57 درصد از کل جمعیت ایاالت متحده 

را تشکیل می دهند.

شغل ندارم ، پس مجرم شوم ؟!
70 درصد زندان اولی ها مهارت شغلی ندارند؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اشتغال سازمان 

 زندان ها به خراسان می گوید با همکاری سازمان فنی و حرفه ای، تولیدکنندگان و
 خیران اشتغال، حرفه  آموزی به 80 درصد زندانیان در دستور کار قرار گرفته است

مصطفی عبدالهی – نه چاقوکش اند و نه 
قــداره کــش، فوت و فن های کالهبرداری را 
هم بلد نیستند؛ امــا وقتی هیچ راهــی برای 
کسب درآمــد پیدا نمی کنند، به اجبار دست 
به جرایمی می زنند که عاقبتش زندان است. 
این، سرنوشت یک یا دو زندانی نیست بلکه 70 
درصد زندان اولی ها سرنوشتشان این گونه 

بوده است.

هم تلخ، هم امیدبخش       
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور به تازگی 
آماری را رسانه ای کرده که از یک سو تلخ است 
و از سوی دیگر امیدوارکننده. تلخ است از این 
جهت که به گفته غالمحسین حسینی نیا، »70 
درصد زندان اولی ها فاقد مهارت شغلی هستند 
و این یعنی نداشتن مهارت، ُام الفساد است«. 
اما امیدوارکننده است از این جهت که راهکار 
کمک به آن ها کامال مشخص است و می توان به 

سادگی آمار این زندانیان را کمتر و کمتر کرد.

بازگشت کمتر از 10 درصد        
طبق اعــالم رئیس ســازمــان آمـــوزش فنی و 
حرفه ای کشور، از این جمعیت 70 درصدی 
زندان اولی ها، بعد از فراگرفتن شغل در زندان، 
ــاره روانــه زندان  کمتر از 10 درصدشان دوب
می شوند و بقیه با همان حرفه ای که آموخته اند، 

زندگی شان را می سازند. 
برنامه ریزی،  دفتر  مدیرکل  که  موضوعی 
اشتغال وحرفه آموزی سازمان زندان ها هم 
آن را تایید می کند و به خراسان می گوید: 
ــرده اســت که  پــژوهــش هــای متعدد ثابت ک
حرفه آموزی به زندانیان، تاثیر قابل توجهی 
در کاهش آمار بازگشت به زنــدان دارد؛ به 
همین دلیل اجرای این طرح برای سازمان 
زندان ها اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی از 
برنامه هایی است که به طور مستمر پیگیری 

می شود.

آموزش مشاغل متناسب با بازار کار       
»حمیدرضا سلیمانی« به این نکته هم اشاره 
ــه در  ــه مــشــاغــل و حــرفــه هــایــی ک مــی کــنــد ک
کــارگــاه هــای زنـــدان آمـــوزش داده می شود، 
متناسب با اقتضائات بــازار کار اســت؛ چراکه 
هدف از اجرای این طرح، تنها استفاده مفید از 

وقت در زندان نیست بلکه قرار است زندانیان 
بعد از پایان دوره حبس، وارد بازار کار شوند و 
درآمدزایی داشته باشند. دانستن این نکته هم 
جالب است که برخی از زندانیان می توانند با 
تصمیم مقام قضایی، در کارگاه ها و کارخانه های 
بیرون از زندان مشغول به حرفه آموزی شوند 
ــد کسب کنند. به گفته سلیمانی، چه  و درآم
زندانیان شاغل در کارگاه ها و چه زندانیانی که 
در بیرون از زندان کار می کنند، از حقوق و مزایای 
آن بهره مند می شوند تا انگیزه بیشتری برای 

فراگیری تخصص شغلی داشته باشند.

حفظ کرامت انسانی حرفه آموزان       
ــر بــرنــامــه ریــزی، اشــتــغــال  ــت ــل دف ــرک ــدی م
ــا بــه این  ــدان ه ــان زن ــازم ــوزی س ــه آم ــرف وح
نکته هم اشــاره می کند که، زندانیان پس 
از فراگیری حرفه در زنــدان، مدرک فنی و 
حرفه ای را دریافت می کنند و می توانند از 
مزایای آن بهره مند شوند؛ مدرکی که حفظ 
کرامت انسانی زندانیان در آن رعایت شده 
و هیچ تفاوتی با مدرک حرفه آموزانی که در 
خارج از زندان دوره هــای فنی و حرفه ای را 

می گذرانند، ندارد.

 هدف گذاری برای حرفه آموزی        
به 80 درصد زندانیان

سلیمانی به برنامه های این حوزه هم اشاره و 
تصریح می کند: طبق برنامه ریزی انجام شده، 
ــال 1400  ــاءا... در شــش مــاه دوم س ــ ان شـ
بخش قابل توجهی از زندانیان را تحت پوشش 
حرفه آموزی قرار می دهیم. او ادامه می دهد: 
هدف گذاری ما این است که بتوانیم تا پایان 
سال برای 80 درصد زندانیان اشتغال مولد 

ایجاد کنیم و آن ها بتوانند با آموزش هایی که در 
دوره حبس فرامی گیرند، چرخ زندگی خود و 

خانواده شان را بچرخانند.

54 درصد اشتغال زایی در سال ۹۹       
عملکرد سازمان زندان ها در این زمینه هم قابل 
ــور که »محمدمهدی  قبول بــوده اســت. آن ط
حــاج محمدی«     رئیس ســازمــان زنــدان هــای 
کشور اعالم کرده، سال گذشته برای اولین بار، 
با ایجاد شغل برای مددجویان،  آمار زندانیان 
شاغل در ندامتگاه های کشور به 54 درصد 

افزایش یافت.

 درخواست سازمان زندان ها        
از کارآفرینان و تولیدکنندگان

سازمان زندان ها با همکاری فنی و حرفه ای 
و برخی دستگاه ها و سازمان های دیگر، گام 
بلندی برای حرفه آموزی به زندان اولی ها 
و کاهش آمــار زندانیان برداشته اســت؛ اما 
طی کردن این مسیر بدون کمک مردم سخت 
و دشوار است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی، 
اشتغال وحــرفــه آمــوزی ســازمــان زنــدان هــا 
می گوید: این که ما بخواهیم به 80 درصد 
جمعیت زندان ها شغل بیاموزیم و برایشان 
کسب و کــار ایجاد کنیم، نیاز به همراهی 
ــه داران،  ــان ــارخ و همدلی کــارآفــریــنــان، ک
تولیدکنندگان و به ویژه خیران اشتغال دارد 
و امیدواریم با کمک آن ها، نه فقط زندانیان 
که خانواده های آن ها را هم از شرایط سخت 

زندگی نجات دهیم.

 تنش آبی شدید
 در 8 شهر بزرگ کشور

وزیرنیرو بدون این که از شهرها نام ببرد،گفت: هشت 
شهر بزرگ کشور در تنش آبی شدید قرار دارنــد و 
هم اکنون فقط 18 میلیارد متر مکعب آب، در سدهای 
کشور ذخیره شده است. علی اکبر محرابیان دیروز 
در همدان، اظهار کرد: سال گذشته آبی که ۲7 روز 
است از آن عبور کرده ایم، خشک ترین سال در 5۲ 
سال گذشته بوده و شرایط سختی را تجربه کردیم. 
محرابیان تصریح کرد: نسبت به 50 سال گذشته 
37 درصد کاهش بارش داشتیم و درحالی که امکان 
ذخیره سازی 50 میلیاردمتر مکعب آب را در سدهای 
کشور داریم، هم اکنون فقط 18 میلیاردمتر مکعب 

آب، در سدهای کشور ذخیره شده است.     

کارت سوخت ۲0 روزه  
صادرمی شود

سخنگوی شرکت ملی پخش فــراورده هــای نفتی 
ایران از ابطال کارت های سوخت صادرشده و موجود 
در باجه های معطله پس از گذشت 6 ماه خبر داد و 
گفت: هم اکنون زمان صدور کارت های سوخت به 
۲0 روز کاهش یافته است. فاطمه کاهی با اشاره 
ــارت سوخت گفت: ایــن فرایند  ــدور ک ــان ص به زم
روزآمد شده و به محض این که فرد درخواست خود 
را در مراکز »پلیس +10« ثبت می کند ۲0 روز 
زمان فرایند صدور کارت طول می کشد که شامل 
راستی آزمایی ناجا، راستی آزمایی شرکت ملی 
ــارت سوخت  پخش، شخصی سازی اطــالعــات ک
ــارت اســت و تا زمانی  و سرانجام پاکت گذاری ک
ــود، حــدود ــی ش  کــه کـــارت تحویل اداره پست م

 ۲0 روز زمان می برد.

بسیاری از زندان اولی های سال های اخیر، همان سرقت اولی ها هستند که به دلیل 
مشکالت اقتصادی و ناتوانی در کسب روزی حالل، متاسفانه دست به سرقت زده اند. 
تحلیل اقتصاد آنالین روی گزارش رسمی مرکز آمار نشان می دهد که در کشورهای 
مختلف از جمله ایران یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد سرقت، باالرفتن نرخ بیکاری در 
کنار رشد سریع قیمت هاست. نرخ بیکاری در ابتدای دهه 90 در سطح باالیی قرار داشت 
که در ادامه در سال 9۲ با کاهشی 1.7 درصدی به سطح 10.4 درصد تنزل پیدا کرد و 
در همین سال نرخ سرقت نیز تقریبا ۲1 درصد کاهش یافت. در ادامه تا سال ها کاهش 
نرخ بیکاری، کمی نرخ سرقت را کنترل کرده و جهش دوباره آن در سال های اخیر منجر 

به رشد سرقت هم شده است.

   تاثیرات نرخ بیکاری در افزایش جرم

 نیش و نوش

 سید صادق غفوریان

    گذری بر رفتارهای خوب و  بد  اجتماعی            

چهارشنبه ۲8 مهر 1400
1۳  ربیع االول  144۳.شماره ۲0780

تصمیم  به موقع سازمان اداری  و استخدامی در آستانه پیک ششم 

واکسن نزدی از اول آبان سر کار نیا
رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه ای به تمام 
ضمن  مسلح،  نیروهای  استثنای  به  اجرایی  دستگاه های 
اعالم پایان دورکــاری کارمندان دولت تاکید کرد از حضور 
کارمندانی که تا اول آبــان مــاه حداقل یک دوز واکسن را 
دریافت نکردند، جلوگیری شود. به گزارش ایرنا از سازمان 
ساعت  ابالغی  بخشنامه  بــراســاس  استخدامی،  و  اداری 
 14:30 7:30 تــا کار روزانــه کارمندان همچنان از ساعت
است. این بخشنامه، دستگاه های اجرایی و ادارات را ملزم 
به پیگیری جدی واکسیناسیون کارمندان و خانواده شان 
کرده و تاکید شده است از روز شنبه )اول آبان ماه( از حضور 
کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت نکرده اند، 
و  اداری  ــان  ــازم س بخشنامه  ــاس  ــراس ب شـــود.  جلوگیری 
استخدامی، رعایت پروتکل های بهداشتی همچون استفاده 
از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی توسط کارمندان الزامی 
است. این خبر حاکی است، در سال 1398 با آغاز شیوع 
بیماری کرونا در کشور در خانه ماندن و رعایت نکات بهداشتی 
مهم ترین توصیه برای جلوگیری از شیوع این همه گیری بود. 
در همین زمینه ستاد ملی کرونا برای کاهش تردد یا حضور 
افراد در مجموعه دولت، تصمیماتی برای حضور کارکنان 
درنظر گرفت.در ابتدای امر، ساعت کاری محدود شد و هر روز 
از ساعت 8 تا 13 تغییر کرد. در ادامه با گسترش همه گیری 
در فروردین ماه 1399 حضور کارکنان در ادارات به یک سوم 
و دوسوم و با اولویت کارکنان مبتال به بیماری های زمینه ای 
و خــاص بــاالی 60 ســال سن و خانم های بــاردار و مــادران 

دارای فرزند زیر 6 سال کاهش یافت. از اوایــل خردادماه 
99  و فروکش کردن نسبی کرونا در کشور، مجدد شرایط به 
حالت عادی برگشت و دولت طی بخشنامه ای از دستگاه های 
اجرایی خواست تا با رعایت پروتکل های بهداشتی کارکنان در 
محل کار خود حاضر شوند، ولی ساعات کاری آن ها از 7:30 
تا 14:30  محدود شد و این روش هربار با تغییر رنگ شهرها و 
استان های مختلف تغییر می کرد و براساس آخرین بخشنامه 
واکسیناسیون  به  توجه  با  و  استخدامی  و  اداری  سازمان 
عمومی بیش از 70 درصد جامعه، دورکاری کارمندان دولت 

از ۲7 مهرماه 1400 به طور کلی لغو شد.

واکسن اجباری نیست اما...       
ــنـــی  ــعـــاون فـ ــن فـــرهـــادی مـ ــس ــح ــن زمـــیـــنـــه م ــی ــم در ه
مرکز سالمت محیط و کــار وزارت بهداشت گفت: از ابتدای 
آبــان، کارکنان موظف هستند کــارت واکسن داشته باشند 
اگرچه واکسن زدن اجباری نیست و در صورتی که فردی از 
کارکنان دولتی، نهادهای مردمی و شرکت های خصوصی 
کارت واکسن نداشته باشد، باید هر 7۲ ساعت یک بار تست 

پی سی آر بدهد.  

پروانه کار با واکسن       
همچنین اتاق اصناف ایران هم طی اطالعیه ای اعالم کرد 
که همه صنوف و تمامی شاغالن صنوف باید تا پایان مهرماه 
حداقل یک دوز واکسن خود را دریافت کرده باشند. در این 

اطالعیه آمده است، صدور و تمدید پروانه کسب، کارت مباشر 
و همچنین کارت بهداشت برای تمامی شاغالن در واحدهای 

صنفی، منوط به انجام واکسیناسیون است.
گزارش خراسان حاکی است، این مصوبات درخصوص الزام 
واکسیناسیون کارکنان بخش های دولتی و خصوصی در 
شرایطی در کشور ما اکنون کلید خورده است، که در بسیاری 
از کشورهای پیشرو در واکسیناسیون هفته هاست، قوانین 
سختگیرانه درخصوص الزام واکسیناسیون کارکنان بخش ها 
صادر شده است. ضمن این که در این کشورها ورود به مراکز 
عمومی و مکان های جمعی بــدون داشتن گواهی واکسن 

امکان پذیر نیست. 

پروژه واکسن فخرا تعطیل می شود؟

تا همین دومــاه قبل چه کسی فکرش را می کرد 
که روزگار عجیب و غریب کرونا به جایی برسد که 
واکسن کرونا بی مشتری بماند. چنان که احمد 
کریمی،مدیر پــروژه واکسن ایرانی فخرا دیروز 
این طور گفت: »در حال برنامه ریزی برای توقف 
تولید واکسن فخرا هستیم.« البته این مسئول 
توضیحات مبسوطی در این زمینه داده است که 

خوب است بخشی از آن را مرور کنیم:
 *  از هیچ واکسن سازی پیش خرید انجام نمی شود.

* با حجم واکسیناسیونی که در کشور انجام شده که 
البته خوب است، تعداد داوطلبان برای کارآزمایی 

کم شده است.
*ما توقع داشتیم بین 1000 تا 1500 داوطلب 
در روز داشته باشیم، اما این عدد به حدود 100 نفر 
رسیده است و از آن جاکه در فاز سه حجم نمونه باید 

زیاد باشد، عمال چالش ایجاد شده است.
ــرای تولید یک  * همه زیرساخت های الزم را ب
محصول کامال ایرانی که با همکاری دانشمندان، 
محققان و شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان داخلی 
ــم، اما فعال در حال  به ثمرنشسته در اختیار داری
برنامه ریزی برای توقف تولید هستیم، به این دلیل 

که تولید کنیم به چه کسی بدهیم؟
* قول هایی داده شده که پیش خرید انجام شود، اما 
تا به االن از سمت وزارت بهداشت برای پیش خرید 
واکسن های تولیدی نیز اقدامی صورت نگرفته 

است.
ــم واردات  *تــوقــع داریـــم حــداقــل 10 درصــد رق
که به کشورهای مختلف از جمله امــارات برای 
به  می دهیم،  چینی  سینوفارم  واکسن  واردات 
واکسن سازهایی که در مرحله مطالعات بالینی 
به دلیل واردات واکسن به چالش برخورده اند، 

اختصاص پیدا کند.
مرور این حرف های مدیرپروژه واکسن ایرانی فخرا 
دردناک است. قطعا اگر من و شما خودمان را جای 
پژوهشگران و دانشمندان و دست اندرکاران تولید 
این واکسن بگذاریم، با شرایط به وجود آمده معلوم 
نیست چه بر سر روح و روانمان می آمد. درک این 
شرایط برای ما که خارج از گود هستیم ساده نیست 
اما می توانیم در اخبار و رسانه های جهان ببینیم 
که کشورها برای ثمره علمی دانشمندان شان چه 
برنامه ها و هزینه هایی می کنند. البته که در این زمینه 
سواالت دیگری درخصوص صرف وقت و هزینه برای 
تعدد محصوالت این چنینی هم مطرح است که بهتر 

است کارشناسان درباره اش نظر بدهند.

 سینوفارم 1۲ برابر مرگ ومیر
 را کاهش می دهد

  عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا گفت: براساس 
نتایج یک مطالعه مشخص شد که واکسن کرونای 
سینوفارم چینی 1۲ برابر مرگ ومیر را کاهش 
مــی دهــد. بــه گـــزارش ایرنا، حسن ابوالقاسمی 
در این زمینه افــزود: مطالعه ای دربــاره اثربخشی 
واکــســن هــای کــرونــای چینی بــا جمعیت 540 
هــزار نفر به انجام رسید که براساس آن مشخص 
ــن واکــســن حــدود 1۲ بــرابــر مرگ ومیر و  ــد، ای ش
حدود11/5برابر میزان بستری در بیمارستان ها را 
کاهش می دهد. وی تصریح کرد: نتایج این تحقیق 
همچنین نشان داد، تزریق واکسن 18 برابر میزان 
ابتال به کووید19 را کاهش می دهد؛ عمده واکسن ها 
در این مطالعه سینوفارم بود، اما جزئیات تحقیق 
هنوز در دسترس نیست.   به گزارش ایرنا، واکسن 
ــی ملی چین است و  سینوفارم تولید گــروه داروی
79/34درصد اثربخشی دارد و ۲0 ژوئیه)مرداد( 
ــرای استفاده اضــطــراری در کــودکــان و  امسال ب
نوجوانان در چین تایید شده است. امارات متحده 
عربی این واکسن را برای استفاده در افراد سه ساله 

و باالتر در دوم ماه اوت تایید کرده است.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

یک توئیت

دیلی میل دیـــروز در توئیت و گزارشی 
نوشت: نیک رولوویچ مربی فوتبال در ایالت 
واشنگتن به دلیل امتناع از دریافت واکسن، 

از کار ۳ میلیون دالری خود اخراج شد. 
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سهم ایران از بازار 1۴۴ میلیارد 
دالری عربستان چقدر است؟ 

این روزها مذاکرات ایران و عربستان برای 
از سرگیری روابــط، به دور چهارم رسیده 
است. سوال مهم این است که در صورت از 
سرگیری روابط دوجانبه، چه فرصت هایی 
ــران فــراهــم خــواهــد شد.  بـــرای تــجــارت ایـ
بررسی روندهای گذشته نشان می دهد که 
طی سال های 88 تا 94 که روابط سیاسی 
ایران و عربستان برقرار بوده، ایران به طور 
میانگین سالیانه 122 میلیون دالر کاال به 
عربستان صــادر کــرده اســت. از سوی دیگر 
مهم ترین اقــام وارداتـــی عربستان شامل 
ماشین آالت، تجهیزات مکانیکی و برقی، 
کشتی و قایق، سازه های دریایی، دارو، آهن، 
فوالد، سوخت معدنی و روغن های معدنی، 
تجهیزات پزشکی، تجهیزات عکاسی و فیلم 
برداری، سنگ ها و مواد پاستیکی است که 
برخی از این اقام در سبد صادراتی ایران 
وجود دارد. آمارها همچنین نشان می دهد 
که واردات عربستان در سال های اخیر بین 
140 تا 160 میلیارد دالر بوده و در آخرین 
آمار اعامی نیز، این مقدار به 144 میلیارد 

دالر رسیده است. )منبع: نود اقتصادی(

خبر

محمد حقگو-با اعــام دو شب قبل رئیس 
جمهور به نظر می رسد  تغییر ریل سیاست 
انحرافی ارز 4200 بیش از پیش به ساعت 
صفر خود نزدیک می شود. سیاستی که در 
عمل نشان داد اختصاص عمومی و از مبدأ 
یارانه برای بیش از 60 میلیارد دالر ارز، در 
مجموع حاصلی جز هدر رفت منابع عمومی 
کشور، ناکارآمدی در کنترل قیمت ها، ایجاد 
پایین  ــای متعدد و ضریب  رانـــت ه و  فساد 
موفقیت در حمایت از قشرهای هدف را ندارد. 
ضمن ایــن که در عمل با ارزان نگه داشتن 
ــی، بیش از پیش  مصنوعی کاالهای وارداتـ
میدان تولید را در کشور تنگ کرده و آن را در 
اختیار واردات قرار داده است. شامگاه دوشنبه 
رئیسی در دومین گفت وگوی تلویزیونی خود 
با مردم، با اشاره به این که برای بررسی حذف 
ارز 4200 تومانی، جلسات مختلفی برگزار 
کرده ایم، گفت: پولی که باید در سفره مردم 
اثرگذار باشد با این ارز، به جیب دالالن رفته 
است. این موضوع باید اصاح شود. ما این کار 
را با غافل گیری دنبال نمی کنیم و به بازار و 
اقتصاد شوک وارد نخواهیم کرد. اگرچه وی در 
ادامه بر متقن و همه جانبه بودن طرح جایگزین 
برای ارز 4200 تاکید کرده، اما هم اینک این 
موضوع که کم و کیف این کار چگونه خواهد بود 
و چه میزان از این یارانه به دست مردم خواهد 

رسید، به محل گمانه زنی تبدیل شده است.

سناریوهای حذف ارز ۴200	 
به طــور کلی، مهم ترین ایــراد سیاست ارز 
4200، نرسیدن آن به دست مصرف کننده 
بود. از این رو می توان با حذف آن دو راهبرد 

اساسی جایگزین را در نظر گرفت.
1-یــارانــه به صــورت کاال یا کوپن کاالیی به 
دست مصرف کننده برسد: تجربه های متعدد 
و نیز قواعد منطقی اقتصادی گویای آن است 
که رساندن یارانه به صورت کاالیی به دست 
مصرف کننده به خصوص در شرایطی مانند 
شرایط کشور ما که کمبود کاالی خاصی از 
منظر عرضه وجود ندارد  و مصرف کننده امکان 
جایگزینی کاالها را دارد، می تواند معایب قابل 

توجهی داشته باشد. از جمله این که  امکان نقد 
شدن کاالها یا کوپن کاالهای یارانه ای، بر هم 
خوردن قیمت های نسبی و افزایش تقاضا برای 
کاالهای اساسی نسبت به دیگر کاالها و حتی با 
مشکل مواجه شدن کیفیت محصوالت کوپنی 
ارائه شده در بازار وجود خواهد داشت. ضمن 
این که این کار با قدرت انتخاب مردم، آن هم 
در نواحی جغرافیایی مختلف در تضاد است و 
در نتیجه امکان به وجود آمدن مازاد مصرف 
در برخی گروه ها و کمبود مصرف در برخی 

گروه های دیگر وجود دارد.  
ــورت نقد یا نقدی-کاالیی  ــه به ص ــاران 2-ی
ــه شــود: در ایــن زمینه  به مصرف کننده ارائ
گزارش شماره 16430 مرکز پژوهش های 
مجلس که در ســال 98 منتشر شــده است، 
نشان می دهد یارانه به شکل  نقدی- کاالیی، 
از طریق کارت کارت الکترونیک و با  قابلیت 
خرید کاالهای اساسی می تواند در اختیار 
خانوار قرار گیرد. این کارت قابلیت استفاده 
در دستگاه های کارت خوان فروشگاه های 
مشخص را خواهد داشت و با استفاده از آن می 
توان کاالهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم 
مرغ و ... را خریداری کرد.همچنین به منظور 
کاهش فعالیت های داللی، این امکان وجود 
خواهد داشت که مقدار شارژ شده در هر کارت 
پس از یک بازه زمانی قابلیت نقدشوندگی 

داشته باشد طبق گزارش مذکور و در روش 
نقدی نیز، پرداخت مستقیم یارانه به صورت 
نقد)به مانند یارانه نقدی( به خانوار مطرح 
است. در مجموع و در مقایسه 2 روش نقدی 
و نقدی-کاالیی باید گفت اگرچه روش نقدی 
به دلیل اصابت به خانوارهای هدف در کوتاه 
ترین زمان ممکن، نیاز  نداشتن به دستگاه 
های اجرایی زیاد، به حداقل رساندن فساد 
توزیعی و ... به روش نقدی- کاالیی برتری 
دارد، امــا مخالفان ایــن روش، معایب قابل 
تاملی را نیز برای آن بیان می کنند نظیر این که 
منجر به یک تعهد بلندمدت برای دولت و ایجاد 
تصور درآمد دایمی برای خانوار خواهد شد. به 
خصوص این که امکان تورم زایی آن نیز وجود 
خواهد داشت. وجود چنین معایبی موجب 
خواهد شد تا احتمااًل سیاست گذاران، بیشتر 
باشند. پــرداخــت نقدی کاالیی  به  متمایل 

همان چیزی که به تازگی پورابراهیمی، رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره 

کرده است.

۴ پیش شرط پرداخت نقدی- کاالیی در 	 
صورت اجرا

با این اوصاف، باید گفت در صورتی که سیاست 
گذار، اقدام به حذف ارز 4200 کند، بازتوزیع 
ما به ازای آن بین مــردم  با استفاده از روش 

نقدی کاالیی حداقل مستلزم چهار پیش شرط 
زیر خواهد بود:

* داشتن منابع مشخص؛ به عنوان مثال دارا 
بودن منابع مطمئن ارزی حاصل از فروش نفت

*پویا بودن مکانیسم حذف و اضافه افراد به 
موازات تکمیل شدن چتر شناسایی مشموالن؛ 
یعنی رفع همان نقطه ضعف سنتی تخصیص 

یارانه ها در کشور
* ایجاد نشدن رانت برای مراکز توزیع کاالهای 

اساسی
* ریالی بودن و نه کاالیی بودن مبلغ کارت 
الکترونیک ، برای حفظ مکان انتخاب مصرف 

کننده

به هر نفر چقدر می رسد؟ 	 
فارغ از چگونگی اجرای حذف ارز 4200، 
این سوال به ذهن می رسد که میزان منابعی 
که آزاد شده و در اختیار مردم قرار خواهد 
گرفت چقدر خواهد بود؟ پاسخ به این سوال 
تا حد زیادی بستگی به منابع اجرای این طرح 
دارد اما اگر به عنوان مثال در نظر بگیریم که 
مانند نیمه نخست امسال، یارانه ارز هشت 
میلیارد دالر برای این کار و در طی یک سال 
ــوان گفت منابع  ــود، می ت در نظر گرفته ش
اجرای حذف ارز 4200، بیش از 182 هزار 
میلیارد تومان خواهد شد. با فرض تخصیص 
این رقم بین مشموالن یارانه معیشتی به تعداد 
60 میلیون نفر، به هر نفر در طی سال بیش 
از سه میلیون تومان )در هر ماه بیش از 253 
هزار تومان( تعلق خواهد گرفت.در مجموع 
ــرای ایــن سیاست مانند همه  باید گفت اج
سیاست های کان اقتصادی دیگر، نیاز به 
آماده سازی و اقناع عمومی مردم دارد تا مانع 
از ایجاد هیجانات کاذب و اقدامات احساسی 
در بــازار شود. همچنان که تجربه حذف ارز 
4200 به صورت تدریجی از کاالهای اساسی 
که در سال های گذشته اتفاق افتاد، هم در 
شرایطی بود که به واسطه نرسیدن این ارز به 
مصرف کننده نهایی، بود و نبود آن اثر چندانی 
در سطح قیمت های بازار نداشت و هم این که 

با کمترین ایجاد تنش در بازار انجام شد. 

گفت و گو

یارانه 250 هزار تومانی جایگزین ارز 4200 ؟
 با اعام موضع رسمی برای حذف ارز 4200، گزینه های احتمالی جایگزین و مبلغ یارانه ارزی را براساس محاسبات قطعی

 و برخی مفروضات احتمالی محاسبه کرده ایم

نرخ های جدید خودرو به زودی 
تعیین می شود

مهر- صالحی نیا، معاون وزیر صمت درباره زمان 
اعام قیمت های جدید خودرو در کارخانه گفت: 
با توجه به این که قرار بود قیمت خودرو به صورت 6 
ماهه تغییر کند، برنامه تغییر نرخ خودرو در دستور 
کار قرار گرفته است. در این باره طبق استعامی 
که از بانک مرکزی گرفته ایم، نرخ تورم بخشی تا 
پایان هفته اعام خواهد شد. به محض دریافت نرخ 
تورم  بخشی از سوی بانک مرکزی، جلسات مربوط 
به بررسی تعیین قیمت برگزار می شود و به زودی 

قیمت های جدید اعام خواهد شد.

 ثبت نام متقاضیان مسکن 
جهش تولید از امروز 

صابر- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی از ثبت نام متقاضیان مسکن جهش 
ــاه خبر داد. به  ــدت یــک م ــروز بــه م تولید از امـ
گــزارش خراسان به نقل از پایگاه خبری وزارت 
ــزود:  راه و شهرسازی، محمود مــحــمــودزاده اف
قانون  ــرای  اجـ در  مسکن  متقاضیان  ثبت نام 
جهش تولید مسکن از ظهر 28 مهر در سامانه 
saman.mrud.ir آغاز می شود.در این دوره از 
ثبت نام که اولین مرحله ثبت نام قانون جهش تولید 
مسکن است در شهرهایی که تاکنون امکان تامین 
زمین وجود نداشته و شرایط احداث پروژه ها مهیا 
شده است، ثبت نام آغاز خواهد شد.معاون وزیر راه 
و شهرسازی با اشاره به این که شرایط ثبت نام برای 
متقاضیان مسکن در اجرای قانون جهش تولید 
مسکن همان چهار شرطی است که در طرح اقدام 
ملی مسکن نیز مورد تاکید بود، افــزود: داشتن 
فرم ج سبز )استفاده نکردن از امکانات دولتی و 
یارانه ای زمین و مسکن و تسهیات(، نداشتن 
مالکیت خصوصی، تاهل یا سرپرست خانوار بودن 
و داشتن سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر 
مورد تقاضای مسکن از شروط اصلی برای ثبت نام 
متقاضیان است.محمودزاده ادامه داد: اطاعات 
هویتی سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی 
که دارای شروط چهارگانه اعام شده هستند به 
همراه شهر مورد تقاضا، باید توسط متقاضیان 
در سامانه وارد شود. بعد از پاالیش اولیه و بعد از 
آن که متقاضیان، واجد شرایط شناخته شدند از 
پذیرفته شدگان برای مراجعه حضوری به ادارات 
کل راه و شهرسازی استان ها یا دیگر دستگاه های 
کارگزار و مجری از جمله بنیاد مسکن، دعوت 
می شود تا سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد 
پنج  از کنترل سابقه  بعد  ــود.  پاالیش ش تقاضا 
سال سکونت پذیرفته شدگان و واجدان شرایط 
در استان ها، در نهایت تایید نهایی به متقاضی 
داده می شود.محمودزاده تصریح کرد: به محض 
تامین اراضی در شهرهایی که زمین برای آن ها در 
این مرحله تامین نشده است، ثبت نام دوره دیگر 
آغاز می شود.همچنین متقاضیانی که شهر مورد 
تقاضای آن ها در این دوره از ثبت نام در فهرست 
شهرها نیست باید منتظر باشند تا اراضی در شهر 
مورد تقاضای آن ها تامین شود.وی خاطرنشان 
کرد: در خصوص تسهیات بانکی پیشنهادهای 
وزارت راه در جلسه شورای عالی مسکن مطرح  و 
بر همین مبنا در شهرهای مختلف جدول متغیری 
از تسهیات ارائه شد. پیش از این رستم قاسمی، 
وزیر راه و شهرسازی دربــاره مبلغ وام این طرح 
گفته بود: حدود 400 میلیون تومان وام را برای 
ساخت مسکن در مراکز استان ها در نظر گرفته ایم 
که این مبلغ برای روستاها 250 میلیون تومان 
است. همچنین میزان اقساط وام بین حدود دو 
میلیون و 800 تا چهار میلیون و 500 هزار تومان 
متغیر است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی ادامه داد: وام ساخت مسکن به  گونه ای 
است که بیش از 50 درصد از هزینه ساخت و ساز 
تامین کنند.محمودزاده  از مسیر تسهیات  را 
  گفت: افرادی که پیش از این در طرح اقدام ملی 
ثبت نام کردند، نیازی به ثبت نام دوبــاره در این 

طرح ندارند.
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چک های برگشتی درترازوی کرونا و قانون جدید
آمارهای بانک مرکزی از میزان چک های برگشتی نشان می دهد که آیا تغییر قوانین در کاهش چک های برگشتی موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟

مصطفوی- آمار بانک مرکزی درباره چک های 
برگشتی در شهریور امسال نشان می دهد که 
در این ماه معادل ۷۰۹ هزار فقره چک برگشت 
خورده که از نظر تعداد، معادل ۴/۴ درصد کاهش 
و از نظر مبلغ به میزان ۵ درصد افزایش داشته 
است.  در شهریور امسال حدود ۷/3 میلیون فقره 
چک به ارزش ۲۴۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵/۵ 
و ۲3/۵ درصد افزایش یافته است.از سوی دیگر، 
حدود ۶/۶ میلیون فقره به ارزش ۲۱۸ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول 
شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶/۷ و 
۲۶/۷ درصد افزایش دارد.   در کنار چک های 
وصولی معادل ۷۰۹ هــزار فقره چک برگشت 
خــورده که از نظر تعداد، چک های برگشتی در 
مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۴/۴ درصد کاهش 
و از نظر مبلغ نیز ۵درصد افزایش داشته است.
عالوه بر این در شهریور ماه، در کل کشور معادل 
۶۸۶ هـزار فقـره چـک بـه ارزش حدود 3۰ هـزار 
و ۲۰۰ میلیـارد تومان به دالیل کسری یـا فقـدان 
موجـودی برگشـت خورده که از نظر تعداد و ارزش 
۹۶/۷ و ۹۶/۱ درصد از کل چک های  برگشتی 
به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.در 
استان تهران معادل ۱۸۹ هزار فقره چک به ارزش 
حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی برگشت داده شده که از نظر 
تعداد ۹۵/۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۵/۵ درصد از 

کل چک  های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی بوده است.

 چک های برگشتی در سال 99 چقدر بود؟	 
شاید بپرسید نسبت چک های برگشتی به چک 
های مبادله شده در سال ۹۹ چقدر بوده و در این 
ــت؟  با  ســال چه تعداد چک برگشت خــورده اس
تجمیع داده های بانک مرکزی مشخص می شود 
که در سال ۱3۹۹  ، ۱۰۲ میلیون فقره چک به 
ارزش حدود ۲۱۹۹3 هزار میلیارد ریال مبادله 
شده که از این مقدار تنها ۹۹۶۷ هزار فقره به ارزش 
۲۴۸۶ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. 
بر این اساس، نسبت تعداد چک های برگشتی به 
کل چک های صادرشده در سال ۹۹ به حدود ۹/۸ 
درصد رسیده و برای اولین بار در سه سال اخیر 
تک رقمی شده است. عالوه بر این نسبت ارزش 
چک های برگشتی به کل چک های صادرشده در 
سال ۹۹ به حدود ۱۱/3 درصد رسیده است. در 
حالی که نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به 
کل چک های صادرشده در سال ۹۶ به ترتیب ۱۵ 
و ۲3 درصد بوده، در سال ۹۹ نسبت تعداد و ارزش 
چک های برگشتی به کل چک های صادرشده به 
۹.۸ و ۱۱.3 درصد رسیده و این کاهش چشمگیر 
چک های برگشتی به دلیل اجرایی شدن قانون 

جدید چک از آذرماه ۹۷ بوده است.

برگشتی	  هـــای  ــک  چ چشمگیر    کــاهــش 
 در اولین سال تغییر قوانین

سال ۹۸ را با توجه به اجرایی شدن اصالح قانون 
چک، می توان سال کاهش چک های برگشتی 
نامید. بر اساس قوانین جدید در پیگیری چک های 
برگشتی تسریع شده و تامین پول چک از محل سایر 
حساب های بانکی صادرکننده چک امکان پذیر 
می شود. در سال ۱3۹۸ بیش از ۹۱ میلیون فقره 
چک به ارزش حدود ۱۱۵۶ هزار میلیارد تومان 
مبادله شده که از این میزان چک مبادله شده بیش 
از هشت میلیون فقره چک به ارزش ۱۲۸ هزار 
میلیارد تومان برگشت خورده و در سال گذشته 

حدود ۹۰ درصد چک ها پاس شده  است.

 مقایسه 6 ماهه میزان چک های برگشتی	 
اولین بار در سال ۹۷ تغییر قوانین چک بررسی 
شد اما پس از آن و به ویژه در چند ماه اخیر چندین 
بار دیگر این قوانین دستخوش تغییر قرار گرفتند. 
بانک مرکزی هرماه میزان چک های برگشتی 
و وصــول شــده و... را اعــالم می کند. جــدای از 
آمارهای شهریور که در ابتدای مطلب خواندید 
در مرداد ۱۴۰۰ نسبت تعداد و ارزش چک های 
برگشتی به مبادله  شده به ترتیب برابر با ۱۰.۸ و 
۱۴.۸ درصد بوده است. در پنجمین ماه از سال 
۶.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۲.3 هزار 

میلیارد تومان مبادله شده که از این میان، ۷۴۲ 
هزار فقره چک به ارزش ۲۹.۹ هزار میلیارد تومان 
برگشت خورده است. مطابق این آمار و در مقایسه 
با ماه قبل، تعداد چک های مبادله  شده ۱3.۴ 
درصد افزایش یافته و ارزش چک های مبادله  شده 

نیز با رشد ۴.۸ درصدی همراه بوده است.

تیر ۱۴۰۰	 
در تیر ماه امسال۶/۱ میلیون فقره چک به ارزش 
۱۹3/۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که در 
این بین،۵۶۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۲/۹ 
هزار میلیارد تومان با برگشت مواجه شده است. 
بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی 
به مبادله شده در تیرماه ۱۴۰۰، به ترتیب برابر با 

۹/۱ درصد و ۱۱/۸ درصد است.

 خرداد ۱۴۰۰	 
در خرداد ماه ۱۴۰۰، ۸ میلیون فقره چک صادر 
شده که ارزش آن ها در مجموع برابر با ۲۲۲/۶ 
هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که 
۷۷3 هزار فقره چک به ارزش ۲۸ هزار میلیارد 
تومان برگشت خــورده اســت. بنابراین نسبت 
تعداد چک های برگشتی به مبادله شده برابر 
۹/۷ درصد و نسبت ارزش چک های برگشتی به 

مبادله شده برابر با ۱۲/۵ درصد است.

اردیبهشت ۱۴۰۰	 
براساس آمار بانک مرکزی، حدود ۷ میلیون و 
۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ۱۹۴3 هزار 
میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در کل 
کشور مبادله و  بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره 
چک به ارزش حدود ۱۷۱۱ هزار میلیارد ریال در 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول شد. 
یعنی نزدیک به ۷۰۰هــزار چک به ارزش ۲3۲ 

هزار میلیارد ریال برگشت خورده است.

فروردین ۱۴۰۰	 
در فروردین ۱۴۰۰، بیش از ۶.۹ میلیون فقره چک 
به ارزش حدود ۱۴۹۰ هزار میلیارد ریال در کل کشور 
مبادله شده و  ۵۶۹ هزار فقره چک به ارزش ۱۵۸ هزار 
میلیارد ریال برگشت خورده یعنی از نظر تعداد و ارزش 

۸.۲ و ۱۰.۷ درصد از چک ها برگشت خورده است.

 همزمان با الزام همه واحدهای تولیدکننده محصوالت فوالدی
 به عرضه در بورس کاال 

قیمت گذاری پرحرف و حدیث غیر دالری فوالد 
هنوز دو ماه از عرضه همه سیمان تولیدی کشور 
در بورس کاال نگذشته است که واحدهای فوالدی 
نیز ملزم به عرضه کل تولید خود در بورس کاال 
شدند. اگرچه در این میان، باز هم قیمت گذاری 
محصوالت فــوالدی و آن چه وزیــر صمت خارج 
ــذاری فــوالد از   قیمت گــذاری  کــردن قیمت گ
دالری دانسته با حــرف و حدیث هایی همراه 
شد.مدیرکل دفتر صنایع معدنی با ارسال نامه ای 
به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت 3۱ 
استان و جنوب استان کرمان، خواستار عرضه 
کل تولید واحدهای فوالدی مشتمل بر شمش 
فــوالدی شامل بیلت، بلوم، اسلب، انــواع ورق، 
میلگرد شاخه و کالف تیرآهن، ناودانی لوله، 
پروفیل و... در بورس کاال شد.در این نامه تاکید 
شده است که »در صورت اجرا نشدن این موضوع، 
واحدهای تولیدکننده محصول فوالدی مجاز 
به خرید شمش فوالدی از بورس کاال نخواهند 
بود«.بر این اساس، نهم شهریور ماه بود که وزارت 
صمت در ابالغیه ای به رؤسای سازمان صمت 3۱ 
استان اعالم کرد که خرید و فروش سیمان خارج 
از بورس کاال ممنوع است و دو هفته پس از آن 
همه سیمان تولیدی کشور در بورس کاال معامله 
شد.این در حالی است که قیمت گذاری فوالد در 
بورس کاال همچنان محل حرف و حدیث است.

دو روز قبل، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت 
در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
گفت: یکی از طرح  هایی که پیگیری می کنیم 
خــارج کردن قیمت دالری از اقتصاد است که 

درباره فوالد توانستیم دالر را از قیمت گذاری آن 
خارج کنیم.وی اضافه کرد: حدود دو ماه است 
که در فوالد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت 
شمش که اکنون ۱3 هزار تومان است اگر قرار 
بود همچنان وابسته به دالر باشد باید ۱۸ هزار 
تومان مبادله می شد.وی گفت: به این ترتیب 
قیمت ورق، میلگرد و شمش با واقعیات اقتصاد 
ایران تعیین می شود که از یک تا دو هفته آینده 
نیز درخصوص محصوالت مختلف این روش را 
آغاز خواهیم کرد.به گزارش خراسان، در دولت 
قبل نیز قیمت گذاری فوالد براساس فرمولی 
انجام می شد که مبتنی بر ۷۰ تا ۸۰ درصد 
قیمت جهانی بود که انتقادهای جدی را درباره 
ایجاد رانت در قیمت گــذاری فوالد و رسیدن 
ــازار که براساس قیمت  رانــت تفاوت قیمت ب
جهانی است با قیمت بورس کاال که ۷۰ تا ۸۰ 
درصد قیمت جهانی بود، به دست دالالن ایجاد 
کرده بود. اکنون نیز با فرمولی که قیمت گذاری 
محصول را از نرخ دالری دور می کند، شائبه 
بازار دو نرخی و ایجاد رانت وجود دارد و باید 
در این باره تدابیری اندیشیده شود. در همین 
حــال،  این موضوع در فضای مجازی بازتاب 
ــادی داشــت و کاربری نوشت :»قـــراره دالر  زی
رو از اقتصاد ایــران حذف کنن تا مشکل تورم 
حل بشه!احتماال به زودی خــودروهــا هم از 
خیابون حذف می شن تا مشکل ترافیک حل 
بشه!مردم هم دیگه تشنه نمی شن تا نگرانی 

بابت خشکسالی نداشته باشیم«.

 نمودار تغییرات ماهانه درصد چک های برگشتی به نسبت تعداد 
چک های مبادله شده و نسبت مبلغ آن در 6 ماه گذشته
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تازه هاى مطبوعات

انعکاس

جام جم - این روزنامه با ترسیم کاریکاتورى  •
از الهام علی اف  با  تیتر جالب »دربــاره  الــی« به 
ــت و نوشت:  ــرداخ ــارى هــایــی از وى پ ــگ ــک ن ت
عــلــی اف تحت تاثیر الــقــائــات و دســتــوراتــی که 
از سوى سازمان هاى اطالعاتی ترکیه)میت(، 
رژیم صهیونیستی)موساد( و ایاالت متحده)سیا( 
به وى مخابره می شود، به بازى خطرناک خود در 

زمین دشمنان ایران ادامه می دهد.
اعتماد- ایــن روزنــامــه در گزارشی به تعریف  •

اصالح طلبی پرداخت ودر بخشی از آن نوشت: 
اصالح طلبان هر گونه تفسیر اقتدارگرایانه از قانون 
اساسی حتی از سوى شوراى نگهبان را نافی فلسفه 
انقالب و معارض با روح قانون اساسی می دانند 
و با آن مخالف اند. آنان معتقدند شوراى نگهبان 
با تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی در حال 
استحاله نظام اسالمی است و عمال جمهوریت 
نظام را تضعیف و »حکومت اسالمی« را جایگزین 

»جمهورى اسالمی« می کند.
هفت صبح-این روزنامه با تیتر»غافلگیرى در  •

صف سوپرمارکت!« نوشت: نرخ دالر، سکه و طالى 
18عیار نسبت به سه سال پیش 2، 2.5 و 3 برابر 
رشد کرده اما در همین مدت قیمت برنج ایرانی 
تقریبا چهار و دستمال کاغذى پنج برابر شده است.

کیهان- این روزنامه با تیتر»روایت  رسانه هاى  •
غربی از شکست راهبرد کاخ سفید« نوشت: یک 
نشریه آمریکایی ) اکونومیست ( ضمن اذعان به 
این که سیاست موسوم به »فشار حداکثرى« علیه 
ایران شکست خورده است، می نویسد: اکنون این 
جمهورى اسالمی ایران است که در حال اعمال 

همین سیاست علیه واشنگتن است.
فرهیختگان- این روزنامه با اشاره به سخنان  •

اخیر رئیس جمهور درباره برداشته شدن ارز 4200 
نوشت: بررسی تحوالت قیمتی اقــالم مشمول 
ارز دولتی نشان می دهد تورم نقطه به نقطه اقالم 
مشمول مستقیم طی دوره اسفند 1396 تا تیرماه 
ــوده، درحالی که  1400 حــدود 190 درصــد ب
تورم اقالم غیرمشمول افزایش قیمت حدود 433 
درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن 
است که تخصیص ارز 4200 تومانی به کاالها در 

کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.

اقتصاد نیوز نوشت: وزیــر اقتصاد در مراسم  •
معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی با تاکید 
ــور مالیاتی و بورس  ــاى سازمان هاى ام از روس
خواسته از انتصاب دانــش آموختگان دانشگاه 
امام صادق )ع( در معاونت هاى این سازمان ها 
ــوددارى کنند. خاندوزى هدف اصلی از این  خ
دستور را تنوع بخشی در توان مدیریتی اعالم کرده 

است.
ــران نوشت:دبیر کل حــزب ا...  • دیــده بــان ای

لبنان گفت: اعتقاد ما به والیت فقیه با بسیارى از 
ایرانی ها که والیت را قبول دارنــد فرق می کند، 
اعتقاد ما قوى تر است. سید حسن نصرا...  افزود: 
ما اعتقاد داریم اگر ولی فقیه فرمود: پیشنهاد و نظر 
من این است )امر نکرد( ما باید اطاعت کنیم،   ما 
باالتر از قانون اساسی به ایشان اعتقاد داریم.ما در 
لبنان وقتی در شوراى حزب ا... بحث می کنیم اگر 
احتمال بدهیم این کار را بکنیم حضرت آقا ناراحت 
می شوند بدان عمل نمی کنیم، اگر احتمال بدهیم 

خوشحال می شوند بدان عمل می کنیم.
اقتصاد نیوز نوشت: رسانه هاى صهیونیستی  •

گــزارش دادنــد که پارلمان این رژیم با تخصیص 
بودجه 1/5میلیارد دالرى به ارتش براى مقابله 
احتمالی با برنامه هسته اى و تاسیسات اتمی ایران، 
موافقت کرده است. آویو کوخاوى رئیس ستاد 
ارتش رژیم صهیونیستی که در ماه سپتامبر با پایگاه 
خبرى واال نیوز گفت وگو می کرد، در این باره گفته 
بود، اسرائیل آماده سازى ها براى اقدام علیه برنامه 

هسته اى ایران را »سرعت بخشیده است«.
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وزیر کشور: اظهارات »علی اف« یک نوع 
بحران آفرینی است

آقایانی که FATF را درست کردند، چرا مانع 
اقتصاد مواد مخدر نمی شوند؟ 

احمد وحیدى  وزیر کشور   درباره اظهارات بی پایه 
رئیس جمهور آذربایجان مبنی بر این که »ارمنستان 
به مدت 30 سال با کمک ایران، مواد مخدر به اروپا 
قاچاق می کرده است«، گفت:» این اظهارات را 
هیچ کس در دنیا تأیید نمی کند، آمارهاى رسمی 
وجود دارد که 90 درصد کشفیات مواد مخدر در 
دنیا توسط جمهورى اسالمی ایران انجام می شود 
و برخی از کشورهاى مدعی، کمتر از یک درصد 
کشفیات دارنـــد.« وزیــر کشور افـــزود:» این ادعا 
خوب نیست، نه با ُحسن همجوارى سازگار است 
و نه با یک سیاست ورزى درست تطابق دارد، یک 
نوع بحران آفرینی است که بیشتر نگران هستیم 
دســت هــاى دیگرى به دنبال بــرهــم زدن روابــط 
کشورهاى همسایه باشند و از این منظر می خواهند 
چنین کارى را شکل دهند.« وى در بخش دیگرى 
از سخنان خود با یــادآورى این که اقتصاد مواد 
مخدر از جمله اقتصادهاى مهم در دنیاست و به 
راحتی و به سادگی از سوى کسانی که از آن منتفع 
می شوند کنار گذاشته نخواهد شد، خاطرنشان 
کرد:»مافیاى جهانی به راحتی جریان پول شویی 
را در دنیا اداره می کند و اقتصاد پررونقی را از این 
نظر سامان می دهد. ضمن این که ادعاى شفافیت 
بانک هاى جهانی در مقابله با پول شویی ادعایی 
نادرست است زیرا مگر می شود اقتصاد پررونقی 
در خصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعاى 
شفافیت بانک ها بشود اما جلوى پول شویی مواد 
مخدر گرفته نشود.«  وى با تاکید بر این که انگار 
این پول هاى مواد مخدر دستی جابه جا می شود، 
تصریح کرد: »همین آقایان که »اف اى تی اف« را 
تشکیل داده اند و می گویند همه سیستم هاى 
بانکی در دست ماست چرا مانع اقتصاد مواد مخدر 
نمی شوند. با مشاهده این روند، حق داریم به آن ها 
بدبین باشیم زیرا این افراد در بانک ها نفوذ دارند و 

کسانی هستند که در سازمان هاى 
با عنوان نظارت بر پول شویی 

و آن چه در پالرمو مصوب 
شده، عمل نمی کنند.« 

/ ایرنا
 

پیشنهاد مسکو برای تداوم همکاری نظامی 
با تهران

سرلشکر باقری : کمیسیون مشترک نظامی 
ایران و روسیه در تهران تشکیل خواهد شد

»سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه در دیدار با رئیس 
ستادکل نیروهاى مسلح کشورمان در مسکو با اشاره 
به همکارى نظامی میان دو کشور در سوریه گفت: 
می  توانیم این همکارى را در مناطق دیگر نیز انجام 
دهیم. امروز تهدیدات موجود در افغانستان مطرح 
است. همزمان سردار سرلشکر پاسدار محمد باقرى 
رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح پس از پایان مذاکره 
با والرى گراسیموف رئیس ستادکل نیروهاى مسلح 
روسیه اظهار کرد : طی سه ماه آینده کمیسیون 
مشترک نظامی دو کشور در تهران تشکیل می شود 
و ابعاد مختلف همکارى هاى آموزشی ، عملیاتی و 
اطالعاتی دو کشور را بررسی خواهند کرد.پیشتر 
نیز سرلشکر باقرى گفته بود قــرارداد هــاى خرید 
تجهیزات دفاعی ایران از روسیه پس از لغو تحریم 
تسلیحاتی ایران منعقد شده و در این سفر درباره 
اجرایی شدن آن که خرید جنگنده و بالگرد است، 
مذاکره می شود. در این میان، خرید جنگنده هاى 
جدید به ویژه جنگنده سوخو30 از روسیه یکی از 
محتمل ترین خریدهاى سال هاى اخیر  از روسیه 
است که در تحلیل هاى نظامی به آن پرداخته شد. 
جنگنده چند ماموریتی سوخوى 30 در حقیقت 
گونه بسیار ارتقایافته از هواپیماى سوخوى 27 
روسیه است. حدود 12 مدل از جنگنده سوخوى 
30 ساخته شده و غیر از نیروى هوایی روسیه، در 
ارتش هاى 10 کشور دیگر جهان مشغول به خدمت 
است. اکنون و بر اساس اطالعات موجود، مدل هاى 
»MK«،»M2« و »SM« از این جنگنده در روسیه در 
حال تولید است که البته مدل »MKI« این جنگنده 
مخصوص نیروى هوایی هندوستان طراحی شده 
است. آن طور که ســردار باقرى گفته، خریدهاى 
ایران منحصر به جنگنده نبوده و خرید انواع بالگرد و 
هواپیماى جت آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد. 
اگرچه تاکنون به طور مشخص به نوع خریدها اشاره 
نشده، ولی ایران پیش از این نیز تعدادى بالگرد 
میل 17 را از روسیه خریدارى کرده و حاال در فضاى 

مجازى برخی کاربران به 
ــد بالگرد  ــری احــتــمــال خ
میل 28  یا جت آموزشی 

ــاره  ــاک نــیــز اشـ یـ
ــد./  ــ ــ ــرده ان ــ ــ ک

تسنیم

گروه سیاسی-یافته هاى تازه ترین نظرسنجی 
دانشگاه مریلندآمریکا از مــردم ایــران دربــاره 
موضوع هایی چون شرایط اقتصادى، کرونا، 
فساد و ناکارامدى، سیاستمداران محبوب و 
منفور، دالیل کاهش مشارکت در انتخابات، 
رابــطــه ایـــران بــا چین و آمریکا و روســیــه و... 
ــزارش فــارس و همشهرى  ــد. بــه گـ منتشر ش
آنالین، نظرسنجی مشترک دانشگاه مریلند و 
مرکز افکارسنجی »ایران پل« )Iran Poll( بازه 
ــل مهرماه  زمانی پایان سپتامبر 2021 )اوای
1400(  را دربر می گیرد و از آن جا که دانشگاه 
ریاست  انتخابات  چند  در  توانسته  مریلند 
با  را  انتخابات  نهایی  نتایج  اخیر  جمهورى 
درصد باال درست پیش بینی کند، می توان به 
یافته هایش در حوزه هاى دیگر هم تا حدودى 
بر  محبوب:  کرد:سیاستمداران  اعتماد 
اساس یافته هاى نظرسنجی دانشگاه مریلند، 
سیدابراهیم رئیسی با 45 درصــد زیــاد و 33 
ــدودى محبوب ترین سیاستمدار  درصــد تا ح
ــران اســت. )78 درصــد از پاسخ دهندگان  ای
رئیس جمهور  به  نسبت  نظرشان  که  گفتند 
جدید تاحدى مطلوب یا بسیار مطلوب است(. 
ــدى  ــن عملکرد بــه معنی بهبود 50 درص ای
وضعیت رئیسی نسبت به ماه می 2017 است، 
زمانی که او در انتخابات)96( مغلوب حسن 
روحانی، رئیس جمهور سابق ایران شد. نکته 
این که رئیس جمهور ایران از نظر فقط 10 درصد 
پاسخ دهندگان منفور یا نامحبوب است؛ رقمی 
که براى حسن روحانی 59 درصد و براى علی 
الریجانی 35 درصد است. محمدباقر قالیباف 
با 22 درصد )15 درصد منفور( و محمدجواد 
ــد منفور( در  ــد )23 درص ظریف با 20 درص
رده هاى بعد سیاستمداران محبوب هستند و 
روحانی و الریجانی به ترتیب فقط 5 و 4 درصد 
محبوب اند. روحانی در حالی از نظر نزدیک به 
80 درصد مردم نامحبوب است که در سال تایید 
شدن برجام این رقم براى او کمتر از 15 درصد 
بود.شرایط اقتصادی: از هر چهار ایرانی سه نفر 
)75 درصد( وضعیت اقتصادى را بد می دانند؛ 
رقمی که تا بهار 2015 )کمی بیش از شش سال 
پیش( کمتر از 50 درصد بود. 63 درصدمردم 
ایران معتقدند دلیل اصلی شرایط بد اقتصادى 
فساد و ناکارامدى مسئوالن است و 34 درصد 
ــن شــرایــط نامناسب  نقش تحریم ها را در ای
اقتصادى پررنگ تر از فساد و ناکارامدى مدیران 

و مسئوالن می دانند. با این حال، بیش از 50 
درصد مردم معتقدند شرایط اقتصاد ایران در 
سه سال آینده بهتر خواهد شد.انتخابات و 
شورای نگهبان: 53 درصد شرکت کنندگان 
در نظرسنجی دانشگاه مریلند در انتخابات 
ریاست جمهورى اخیر راى داده اند که نزدیک 
به رقم تقریبی 49 درصد مشارکت نهایی در 
انتخابات 1400 است. دالیل راى ندادن در 
انتخابات هم به ترتیب از این قــرار اســت: 14 
درصد براى ناکامی روساى جمهورى پیشین در 
عمل کردن به وعده ها، 13 درصد براى ترس از 
کرونا، 12 درصد در اعتراض به شرایط نامناسب 
اقتصادى و 10 درصد به دلیل این که نتیجه 
انتخابات و فرد برنده از پیش معلوم بوده است. 
72 درصد مردم از پیروزى رئیسی در انتخابات 
زیاد و تا حدودى راضی اند و حدود 60 درصد 
پاسخ دهندگان عملکرد شوراى نگهبان را به ویژه 
در حوزه احراز صالحیت نامزدها راضی کننده 
نمی دانند.اولویت های دولت رئیسی: 55 
درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی دانشگاه 
مریلند )در مجموع( مبارزه با تورم، گرانی کاالها، 
بیکارى و فقر را اولویت اصلی دولت می دانند. 
از نظر 14 درصد مردم کرونا باید اولویت اول 
باشد و در مجموع فقط 10 درصد تحریم ها و 
بهبود روابط خارجی را اولویت برتر دانسته اند. 
ضمن این که 76 درصد مردم ایران می گویند 
رئیسی می تواند زیاد یا تا حدودى به وعده ها و 
قول هاى انتخاباتی خود عمل کند.اعتماد به 
ارکان نظام: فقط 16 درصد مردم به نمایندگان 
حوزه انتخابیه خود در مجلس زیاد اعتماد دارند. 

اما این میزان براى نیروهاى نظامی )ارتش( 
ــراى پلیس محلی 42 درصــد،  69 درصــد، ب
ــراى رئیس  ــد و ب ــراى قــوه قضاییه 45 درص ب
جمهورى 47 درصد است.مجلس، دادگاه ها 
و شوراهاى شهر و روستا هم در رده هاى بعد و 
باالتر از نمایندگان مجلس قرار گرفته اند. فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی: 33 درصد 
مردم می گویند شبکه هاى اجتماعی هرگز نباید 
محدود شوند. در عوض 25 درصد به مشکل زا 
بودن شبکه ها اعتقاد دارند و می گویند دولت 
باید بر آن ها نظارت کند. در مجموع 40 درصد 
هم بر این باورند وقتی امکان شــورش وجود 
دارد یا وقتی ناآرامی می شود دولت باید فعالیت 
شبکه هاى اجتماعی را محدود کند. اعتماد به 
رسانه ها: با وجود تمام انتقادها و مخالفت ها، 
74 درصد مردم زیاد و تا حدودى خبرهاى خود 
را از شبکه هاى رادیو و تلویزیون می گیرند و صدا 
و سیما محبوب ترین منبع خبرى مردم ایران 
است. منبع دریافت خبر 65 درصد مردم هم 
شبکه هاى اجتماعی است و کمتر از 30 درصد 
به شبکه هاى مــاهــواره اى مراجعه می کنند. 
ــران )40  مــردم به خبرهاى صــدا و سیماى ای
ــدودى( بیش از شبکه هاى  درصــد زیــاد و تا ح
اجتماعی )حـــدود 20 درصـــد(، بی بی سی 
انگلیس )کمتر از 15 درصد( و صداى آمریکا 
)حدود 5 درصد( اعتماد دارند و آن ها را دقیق تر 
می دانند.برنامه هسته ای و برجام: مردم ایران 
در ماجراى اعتماد داشتن به برجام به دو قسمت 
تقریبا مساوى تقسیم شده اند؛ نیمی موافق و 
نیمی دیگر مخالف برجام هستند. 85 درصد 

گسترش برنامه هسته اى را مهم می دانند و 85 
درصد هم معتقدند حتی اگر آمریکا بار دیگر 
به برجام و توافق هسته اى با ایــران بازگردد، 
دوباره زیر تعهدهاى خود می زند و به آن ها پایبند 
نمی ماند. 89 درصد مردم از برنامه موشکی 
ایران پشتیبانی می کنند و بیش از نیمی از آن ها 
می گویند گسترش برنامه صلح آمیز هسته اى به 
دست باالى ایران در گفت وگوهاى برجام، تامین 
امنیت ایران و جایگاه آن در جهان کمک می کند.
ــد از شرکت کنندگان  در حالی که 27 درص
گفتند که ایران و ایاالت متحده باید هر دو براى 
بازگشت به برجام نرمش نشان دهند، 52 درصد 
گفتند که ایران باید قاطعانه روى خواسته هایش 
پافشارى کند و از طریق اروپایی ها واشنگتن را 
به پذیرش آن ها مجاب کند.  این در حالی است 
که 16 درصد می گویند تهران حتی نباید براى 
احیاى توافق تالش کند.دوستان و دشمنان 
خارجی: حــزب ا... لبنان با حدود 68 درصد 
)زیاد و تا حدودى( و حشد الشعبی عراق با 64 
درصد )زیاد و تا حدودى( محبوب ترین گروه هاى 
ــران هستند. یافته هاى  خارجی نــزد مــردم ای
می دهد  نشان  مریلند  دانشگاه  نظرسنجی 
مردم حدود 50 درصد به روسیه و چین اعتماد 
دارند و طالبان، عربستان سعودى و آمریکا به 
ترتیب منفورترین گروه هاى خارجی و کشورها 
لقب گرفته اند. چین در سال هاى اخیر بسیار 
محبوب تر و آمریکا منفورتر شده است. در پاسخ به 
این سوال که آیا ایران باید بیشتر بر تقویت روابط 
دیپلماتیک و تجارى خود با کشورهاى اروپایی 
مانند آلمان، فرانسه و انگلیس تمرکز کند یا 
باید بیشتر در جهت تقویت روابط دیپلماتیک و 
تجارى خود با کشورهایی چون روسیه، چین و 
هند تالش کند، 54 درصد موافق روابط ایران 
با کشورهاى جهان شرق بودند. این رقم حدود 
6 درصد نسبت به دو سال قبل افزایش یافته 
است. این نظرسنجی همچنین نشان داد 57 
درصــد از پاسخ دهندگان گفتند که  روابــط 
ایران با چین »بسیار« یا »تا حدودى« مطلوب 
است. در باره تصورات از ایاالت متحده، 85 
درصد از پاسخ دهندگان اظهار کردند که تصور 
آن ها درباره آمریکا »تاحدى نامطلوب« )9.4 
درصد( یا »بسیار نامطلوب« )75.9 درصد( 
بوده است. از این لحاظ 89 درصد حاضران در 
این نظرسنجی تصور بدترى درباره عربستان 

سعودى داشتند.

نظرسنجی دانشگاه مریلند از ایرانی ها درباره برجام، اقتصاد، چین، روسیه، 
دالیل کاهش مشارکت در انتخابات،برنامه موشکی و... 

محبوب ترین سیاستمدار ایران کیست؟ 

اشتیاق جدید غربی ها برای دیدار با 
ایرانی ها 

همزمان بااعالم آمادگی بورل برای رایزنی با ایران قبل از مذاکرات 
وین،گروسی گفت: باید به صورت فوری با امیرعبداللهیان 

مالقات کنم
هادی محمدی – در حالی که همچنان مقامات غربی در گفته هاى خودشان 
سیاست چماق و هویج را دنبال می کنند، در چند روز گذشته شاهد بودیم که 
از بی عالقگی براى گفت وگوها پیش از وین هم سخن به میان آوردند . با این 
حال روز گذشته دو مقام ارشد در پرونده هسته اى ایران یعنی رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژى اتمی و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به صورت جداگانه ابراز تمایل کردند تا با مقامات کشورمان قبل از 
آغاز مذاکرات وین دیدار و رایزنی داشته باشند، حتی گروسی خواستار دیدار 
فورى با امیرعبداللهیان شد .جدیت ایران در اعالم مواضع و عجله نداشتن 
در وارد شدن به میدان مذاکرات وین این پیام را به طرف مقابل داده که ایران 
همچنان از سیاست تاخیرى خود سود برده و هرچند تصمیم به بازگشت به 
میز وین را دارد اما عجله اى نداشته و زمان را به نفع خود می داند . در همین 
حال روزنامه وال استریت ژورنال در خبرى مدعی شد که بایدن می خواهد 
همه تحریم هاى فلج کننده علیه ایران را لغو کند هرچند هنوز این خبر تایید یا 
تکذیب نشده اما به نظر می رسد این موضوع هم در چارچوب فضاسازى هاى 
آمریکا قبل از شروع مذاکرات هسته اى باشد . در این بین،»رافائل گروسی« 
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژى اتمی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی 
»فایننشال تایمز« گفت که وى فورى نیاز دارد با »حسین امیر عبداللهیان« 
وزیر امور خارجه جمهورى اسالمی ایران براى بحث در خصوص آن چه وى 
پیشنهادهایی به منظور تقویت برنامه نظارت »شکننده« این نهاد در ایران 
خواند، دیدار و گفت وگو کند.گروسی گفت: من هنوز نتوانسته ام با وزیر خارجه 
]جدید[ ایران صحبت کنم. باید در سطح سیاسی این تماس را داشته باشم. این 
امر ضرورى است و بدون آن، ما نمی توانیم یکدیگر را درک کنیم.وى همچنین 
به رغم تایید صلح آمیز بودن برنامه هسته اى ایران در گزارش هاى متعدد ارائه 
شده از سوى آژانس، گفت: ایران چند ماه با داشتن مواد کافی براى سالح 
اتمی فاصله دارد، اما افزود که فکر نمی کند تهران به دنبال آن باشد.گروسی 
با این ادعا که زمان به اصطالح گریز هسته اى به طور مداوم در حال کاهش 
است زیرا ایران اورانیوم بیشترى با سانتریفیوژهاى کارامدترى غنی می کند، 
گفت: خواستار آن است که دوربین هاى فعال در تسا کرج مجدد نصب شوند.

وى مدعی شد تهران به اوگفته که می تواند با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه مالقات کند، اما آن ها در حال اتالف وقت هستند.همزمان،»جوزف 
بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز براى گفت وگو با ایران قبل از 
برگزارى مذاکرات وین درباره برجام اعالم آمادگی کرد. بورل  مدعی شده که 
آماده برطرف کردن تردیدهاى ایران در باره گفت وگوهاى وین در هر چارچوبی 
است اما گفت وگوهاى جدى در این زمینه در وین انجام خواهد شد. مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد: »ما براى ایرانی ها روشن کردیم که 
زمان به نفع آن ها نیست و بهتر است سریع تر به میز مذاکرات بازگردند.«بیست 
و دوم مهرماه »علی باقرى« معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران میزبان »انریکه 
مورا« معاون جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بود. 
پس از برگزارى این نشست در تهران اعالم شد که قرار است گفت وگوهاى دو 

طرف طی دو هفته آینده در بروکسل از سر گرفته شود.

مجاور-سفر اخیر وزیر خارجه ونزوئال به ایران اگرچه آن 
طور که باید و شاید مورد توجه رسانه هاى داخلی قرار 
نگرفت اما حسابی زیر ذره بین رسانه هاى غربی قرار 
گرفته است. سفرى که شاید مهم ترین بخش آن خبِر 
امضاى قرارداد بلندمدت 20 ساله تهران- کاراکاس 
بود. قراردادى که بعد از قرارداد طوالنی مدت کشورمان 
با چین و روسیه ، سومین قرارداد بلندمدت و راهبردى 
ایران با یک کشور خارجی به حساب می آید و از چند 
جنبه حائز اهمیت است. به گزارش نور نیوز، این سفر 
را می توان در راستاى دیپلماسی عمل گرایانه ایران در 
دولت سیزدهم دانست که عالوه بر اولویت کشورهاى 
همسایه و منطقه بر اساس منافع و اهداف جمهورى 
اسالمی به سایر نقاط جهان نیز گسترش می یابد، به 
ویژه آن که جایگاه و موقعیت ونزوئال در آمریکاى التین 
می تواند زمینه ساز تقویت جایگاه ایران در این منطقه 
ــود. در چارچوب این  در ارتباط با سایر کشورها ش
دیپلماسی هدفمند و هوشمندانه، ایران از گره زدن 
صرف مراودات خارجی به برجام و اروپا خوددارى کرده 
و تعامل متوازن با سراسر جهان را در دستور کار دارد 
که برگزارى دهمین دور گفت وگوهاى سیاسی ایران و 
آفریقاى جنوبی در تهران و نیز سفر وزیر خارجه ونزوئال 
به تهران نمودى از این دیپلماسی است. موضوعی که 
حتی وزنه ایران در مذاکرات برجامی را سنگین تر می 
کند. دیگر آن که با توجه به ظرفیت هاى بومی  ایران در 
حوزه دفاعی و نظامی و نیاز ونزوئال به این تسلیحات، 
دیپلماسی دفاعی و نظامی می تواند ابعاد جدید روابط 
دو کشور را تشکیل دهد به ویژه این که از سال گذشته بر 
اساس قطعنامه 2231 هیچ منعی براى ایران در خرید 
و فروش تسلیحات متعارف وجود ندارد. 
این نکته را نیز نباید از یاد برد که ایران 
و ونزوئال در حــوزه انــرژى در ردیف 
برترین دارندگان نفت و گاز جهان 
بــزرگ  ــن ظرفیت  ای هستند. 

از یک سو می تواند در بعد 
هماهنگی  و  همگرایی 

میان دو کشور براى به ثبات رساندن و عادالنه سازى 
بــازار انــرژى جهان به کار گرفته شود و از سوى دیگر 
مولفه اى باشد براى مقابله با سیاست هاى خرابکارانه 
و تحریمی که آمریکا تالش دارد با دخالت و تاثیرگذارى 
بر بازار انرژى علیه ایران و ونزوئال اعمال کند. روابط 
تهران – کاراکاس یک شبه پدید نیامده و یک کارنامه 
موفق را به همراه دارد؛ ایــران و ونزوئال در مواجهه با 
تحریم هاى ظالمانه و غیر انسانی نظام سرمایه دارى 
خنثی سازى  بـــراى  بــســیــارى  ظرفیت هاى  داراى 
تحریم ها هستند، مانند آن چه در اعزام چندین کشتی 
سوخت رسان و مواد غذایی از ایران و تبادل آن با طال 
رقم خــورد، بنابراین دو کشور در کنار فعال تر کردن 
می توانند  تحریم ها  خنثی سازى  ــراى  ب ظرفیت ها 
زمینه ساز شکل گیرى ائتالف تحریم شدگان در جهان 
شوند. تجربه سال گذشته انتقال سوخت از ایران به 
ونزوئال نشان داد که دو کشور از اراده الزم براى تقویت 
مناسبات و مقابله با تهدیدات و تحریم ها برخوردار 
هستند و با یک برنامه ریزى مدون و فراگیر می توانند 
ابعاد جدیدى از خنثی سازى تحریم ها را فارغ از مذاکره 
با غرب محقق سازند، روندى که در آینده می تواند ابعاد 
گسترده ترى داشته باشد و حتی به تشکیل باشگاه 
تحریم شدگان در عرصه جهانی منجر شــود و ابعاد 
جدیدى از مبارزه با امپریالیسم جهانی را با محوریت 
مبارزه اقتصادى و سیاسی رقم بزند. اما با همه این 
توضیحات تعدادى از رسانه هاى غربی با تاکید بر این که 
ایران و  و نزوئال دو کشور آسیب دیده از تحریم ها هستند، 
سعی در کم اهمیت جلوه دادن این قرارداد استراتژیک 
داشتند، مسئله اى که حتی »جان کاوالیک«، رئیس 
شــوراى اقتصادى و تجارى آمریکا-کوبا در گفت و 
گو با بی بی سی آن را نادرست اعالم کرد و با 
اشاره به این که تحریم ها به مرور زمان کارایی 
خود را از دست داده اند خاطرنشان کرد: 
امضاى  قرارداد 20 ساله بین ایران و ونزوئال 
خواهد  قدرتمندتر  را  کشور  دو  ایــن 
کرد. همچنین کاربرى  با اشــاره به 
حضور وزیر خارجه ونزوئال در ایران 
و دیــدار با امیر عبداللهیان در این 
باره نوشت:»روزگارى آمریکایی ها 
مدعی بودند آمریکاى التین حیاط 
خلوت آن هاست ولی امــروز تبدیل 
شده به مقصد صادرات بنزین و منبع 

طالى ایران.« 

نوسازی اتحاد تحریم شدگان 
تدوین سند همکاری 20 ساله بین ایران و ونزوئال خبر مهم سفر وزیر خارجه مادورو به ایران بود .ابعاد 

مختلف تعامالت راهبردی تهران و کاراکاس چیست؟ 

توئیت سیاسی



سید سورنا ساداتی
خیلی از گروه های واتس اپی خانوادگی که در سیطره پیام های عجیب شوهر عمه ها هستند، پیج های عجیب اینستاگرامی  که دنبال دیده شدن بیشتر و 

افزایش فالوئر هستند و باالخره کانال های تلگرامی که مطالب شان از ناکجاآباد تامین می شود؛ بدون هیچ منبعی، بدون کمی دقت رسانه ای و... مطالب خالف 
واقع ، شبه علم و شایعات را منتشر می کنند. خیلی از ما هم که به محض دیدن یک مطلب عجیب و شاید به زعم خودمان جالب، دوست داریم آن را برای دیگران 

بفرستیم. تحقیقاتی که پیش از این در زندگی سالم هم منتشر شده بود، نشان می داد مردم اخبار اشتباه و جعلی را بیشتر از اخبار درست در شبکه های اجتماعی 
بازنشر می کنند؛ این ماجرا دالیل زیادی دارد. یکی این  که مغز ما دوست دارد شواهدی پیدا کند که درستی فرضیه ها و نظرات قبلی اش را تایید کند. وقتی ما تصور می کنیم یا دوست 
داریم باور کنیم که یک تیم فوتبال با زد و بند قهرمان شده، یک آدم پولدار با رانت به  همه جا رسیده یا یک سلبریتی زندگی پرحاشیه ای  دارد بنابراین بدون بررسی اخباری که این 

تصور ما را تایید می کنند، انتخاب و قبول و فوروارد می کنیم. کانال ها و پیج  های زرد هم از این ضعف ما سوءاستفاده می کنند و چیزی را که احتمااًل جامعه تشنگی بیشتری نسبت به محتوا 
یا شگفت انگیزی آن دارد ، با هدف افزایش مخاطب و درآمد بیشتر از تبلیغات منتشر می کنند. خالصه علتش هر چه باشد گسترش »فیک  نیوز« ها یا اخبار و محتواهای جعلی و برآمده از شایعات می تواند باعث 
نگرانی، استرس، کاهش سواد رسانه و مشکالت زیاد دیگری در جامعه شود. از توصیه  های عجیب برای سالمت، تناسب اندام و الغری بگیرید تا  مهارت های ویژه و کوانتومی برای پولدار شدن، افزایش اعتماد 
به  نفس، تست خودشناسی، فروش پکیج خودباوری و ثروت و از همه بیشتر شایعات مربوط به سلبریتی ها و... خب شماره 2000 زندگی سالم فرصت خوبی بود برای شوخی با این محتواها. هیچ کدام از این 
مطالب را جدی نگیرید و صرفًا با خواندن شان بخندید و در ذهن تان مرور کنید چند بار اسیر چنین اخبار جعلی و پر از اغراقی شده اید. وقتش نیست فیک  نیوزها را بشناسید و قبل از بازنشر بررسی کنید؟     

پرونده

بسیاری از محتواهای موجود در فضای مجازی به  خصوص در حوزه سبک زندگی و... ادعاهای گزاف و مطالب 
غیرواقع و غیرعلمی هستند، به  بهانه شماره 2000 »زندگی سالم« با چنین ُپست هایی شوخی کردیم

 گالبی  های آلوده و راه های 
ثروتمند شدن در یک دقیقه

 گالبی  های آلوده و راه های 
ثروتمند شدن در یک دقیقه

 

مطالب امروز 

شوخی با شایعات 

فضای مجازی

 
 است

علیرضا کاردار | طنزپرداز

2000
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رویت بشقاب پرنده در آسمان اوهایو
یک کشاورز آلمانی که ساکن 
فرانسه است هنگام برداشت 
غالت یک بشقاب پرنده را در 
آسمان اوهایوی آمریکا مشاهده 
کرد. برای مشاهده خبر کامل 

روی لینک زیر کلیک کنید. )جوین می شود به یک سایت فروش(. 

تست های سریع خودشناسی  
اگر شما درون گرا هستید پس برون گرا نیستید.
اگر متاهل هستید پس همزما ن مجرد نیستید.

اگر نیستید پس هستید که می دانید نیستید.
اگر هستید پس از یک  جایی به  بعد نیستید.

اگر اول سالم می کنید پس اول سالم می کنید.
اگر می توانید با همسرتان آرام و شمرده صحبت 

کنید پس توانایی تکلم دارید.
اگر به رنگ قرمز عالقه دارید برای انجام شغل هایی 
مثل فست فودی و گزارشگری فوتبال مستعدتر از 

نجوم و کوانتوم هستید.
اگر به گزارش های جواد خیابانی عالقه دارید پس 
البد از سریال های آی فیلم هم خوشتان می آید 
و بــرای مشاغلی مثل تعمیر چرخ های خیاطی 

مستعدتر از دیگران هستید.
اگر بین حیوانات به خرگوش عالقه داریــد پس 
چای را با لیوان می خورید و اگر به نهنگ دریای 
کارائیب عالقه دارید چای را با استکان کمر باریک 

میل می کنید.

دلخوری نوید 
محمدزاده از 

عیالش

یکی دیگر از این شایعات درباره 
نــویــد مــحــمــدزاده اســت.ایــن 
بازیگر مطرح سینمای کشورمان 
که به تازگی با فرشته حسینی 
همبازی اش در سریال قورباغه 
ازدواج کــرده بود به تازگی در 
یکی از رستوران های تهران تنها 
دیده شده و برای همین شایعه 

طالق آن ها قوت گرفت.  

فصل تولدت رو بگو، سرنوشتت رو بگم!
متولدان بهار| راهت درسته عزیزم، همین راه رو ادامه بده، فقط از بغل برو 
چون تو طالعت یه موتوری می بینم که موبایل خیلی دوست داره. فکرت رو 
سامان بده. این  قدر نگران فردا و چک و اجاره  خونه و پوشک بچه نباش، 

باالخره یه چیزی می شه دیگه.
متولدان تابستان| از هر چیزی که اذیتت می کنه دوری کن، افکار سمی، 
افراد سمی، افعال سمی، افاده ای  های سمی، افعی های سمی و... و به 
آرزوهات فکر کن. ممکنه تاثیری در برآورده شدن  شون نداشته باشه ولی 

مگه کار دیگه ای هم از دستت برمیاد؟
متولدان پاییز| یه فهرست درست کن و کارهات رو به ترتیب توش بنویس. 
کارهای ضروری رو اول، بعد کارهای مهم، بعد کارهای معمولی. حاال 
فهرست رو تا کن، بذار زیر بالش و تخت بخواب. این  طوری شب راحت تر 
می خوابی و صبح که بیدار می شی خبری از فهرست نیست و بی استرس 

به کارهات می رسی.
متولدان زمستان| مهربون باش. با هر کی می بینی به خوبی رفتار کن. به 
همه لبخند بزن. تو خیابون برای هرکسی که نگاهت می کنه دست تکون 
بده. شاد باش و دیگران رو شاد کن تا باالخره یا یکی حالت رو بگیره، یا 

ببرنت تیمارستان!

تست رپید پرتقال خونی

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا بعضی از پرتقال های توسرخ، یک جوری هستند؟ واضح است که به آن ها 
خون تزریق می کنند. اصال اسمش هم رویش است. نکته مهمی که در خوردن پرتقال توسرخ باید رعایت 
کنیم این است که قبل از خرید باید با دقت تمام پوستش را بررسی کنیم )ترجیحا با ذره بین( تا جای 
سوراخ سرنگ نداشته باشد. نکته مهم تر این است که حتما از هر پرتقال خونی، تست ایدز، هپاتیت و 

دیابت گرفته شود تا مبادا خون آلوده به آن ها تزریق شده باشد.
  واکسن، بالی جامعه| زبان مان مو درآورد از بس گفتیم نه خودتان سمت واکسن بروید و نه اجازه 
بدهید کسی از اعضای خانواده، اقوام و آشنایان تان واکسن بزنند. نوعش هم مهم 
نیست، از ب .ث. ژ گرفته تا آنفلوآنزا و کرونا. بار دیگر اعالم می کنیم که درون 
واکسن ها قطعات ریز الکترونیکی هستند که وقتی وارد بدن می شوند، با 
آهنربا به هم وصل می شوند و یک مدار فوق  سری درست می کنند تا توسط 
امواج ماهواره مردم را تبدیل به آدم آهنی قابل کنترل کنند. بد نیست بار دیگر فیلم های 
»ترمیناتور« را ببینید که در نسخه اصلی آن یک صحنه آرنولد به مرد جیوه ای می گوید: »به 
من واکسن فلج اطفال زدن، البد به تو هم واکسن هاری زدن که این  طوری شدی؟« متاسفانه 

مافیای واکسن باعث سانسور این سکانس از کل سینمای جهان شد.
  شلغم، دوای هر دردم|  الزم نیست یادآوری شود که شلغم دوای سرماخوردگی است ولی 
کمتر کسی می داند که شلغم دوای هر درد بی درمان دیگری هم هست. اگر آن را خام گاز بزنید، 
باعث رفع خار پاشنه می شود. اگر آن را درون روغن بنفشه رنده کنید و درون ناف بمالید، فشار خون پایین 
را باال می برد و فشار باال را پایین می آورد. اگر از دمش آن را بگیرید و درون حلق فرو ببرید، باعث تقویت قوای 
ناطقه می شود و اگر آن را خشک کنید و بسایید و کمی آویشن و خارشتر به آن اضافه کنید و روی هر محلی 

که اوف شده بگذارید، فورا خوب می شود.

تو مرکز جهانی!
در این لحظه که داری این مطلب را می خوانی، 
ــت 151روز و 21ســاعــت و 52دقیقه  درس
و40ثانیه به پایان سال مانده  است. این سال 
را چطور شروع کردی؟ چه روز و شب هایی را 
گذراندی؟ نامرادی کشیدی؟ خوبی کردی 
ــت، دشمن از آب  و بــدی نصیبت شــد؟ دوس
درآمـــد؟ راه، بیراه شد و نــردبــان کامیابی، 
ــوب مــی دانــم  ــم عــزیــز، خ ــی دان ســرنــگــون؟ م
اینک به  یاد ناکامی های گذشته، اشک گوشه 
چشم هایت خانه کرده  است. می دانم که قلبت 
در قفس تنگ سینه فشرده می شود اما دیگر 

ــده ای کسی به  کافی اســت. دی
خورشید بد بگوید؟ دیــده ای 
ــارای خــامــوش کــردن  کسی یـ

نــور و گرمایش را داشته  باشد؟ 
هرگز، هرگز. تو نیز مرکز جهانی! مگر 

نشنیده ای که آدمی از همه موجودات برتر و 
واالتر است؟ مگر از گوهر وجودت بی خبری؟ 
پس همین امــروز با خود عهد کن که مراقب 
گوهر وجودت باشی. قول بده که نگذاری نور 
دلت، تاریکی بگیرد. هیچ فکر کــرده ای چه 

یخبندانی می شود جهان بــدون گرمای 
لبخندت؟ پس بلند شو. بله، همین 

االن. بلند شو و بــرای خــودت یک 
فنجان چای داغ بریز. بگذار شکالت نعناعی 

زیر زبانت ذره  ذره آب شود و خنکی و تازگی اش 
وجودت را فرا بگیرد. از خانه بزن بیرون. چند 
شاخه گل رز به خودت هدیه بده. روی جدول 
 های کنار خیابان، بــدو. به غریبه ها لبخند 
بزن. آواز بخوان. 214روز به غصه خوردن و 
چشم به  دست محبِت دیگری داشتن، گذشت. 
حاال وقتش است برای خودت زندگی کنی. 
مهم  می خواهند،  چه  دیــگــران  نیست  مهم 
نیست »مـــردم چــه می گویند«. بــگــذار توی 
دل شان به تو بخندند. بگذار کودک درونت را 
به سخره بگیرند. یادت باشد همین 
فرصت هایی که تو امــروز به غصه 
ــوردن مــی گــذرانــی، آرزوی  خـ
در  نگذار  پس  خیلی هاست. 
زیبا، شرمنده  لحظه  هــای 
ــت بــاشــی. در این  ــال دل ح
لحظه که داری این مطلب 
151روز  می خوانی،  را 
و 21ساعت و 49دقیقه 
به پایان سال باقی است. 
ــان مثل  ــ ــی؟ زمـ ــن ــی ــی ب م
بــرق و بــاد مــی گــذرد! پس 
خورشید باش و بی اعتنا 
به دوستداران تاریکی، به 

جهان نور و گرما ببخش.

آداب شوهرداری
شوهر داشتن هم مثل هر مقوله مهمی یک سری آداب دارد که بهتر است هر خانمی قبل از ازدواج با این 
نکات آشنا شود. البته  امروز اوضاع کمی فرق کرده و نه تنها مثل چند سال پیش احتیاج به وارد کردن زن 
چینی نداریم بلکه به ازای هر 100 دختر دم بخت 197 پسر ازدواج نکرده موجود است. یعنی شما برای 
پیدا کردن شوهر احتیاج به آموختن هیچ آداب خاصی ندارید. زیرا برای هر دختر ایرانی تقریبا 1.97 
پسر ایرانی وجود دارد. اما از آن جایی که داشتن آداب شوهرداری جزو ملزومات شوهر کردن است در 

ادامه این آداب را با هم مرور خواهیم کرد.
    شوهر خود را زنده نگه دارید|اولین قدم در آداب شوهرداری،سالم نگه  داشتن مرد است. برای 
همین سعی کنید خودتان را کنترل و خشم خود را تبدیل به آرامش کنید و شوهرتان را زنده نگه دارید  و با 
جمله عزیزم چرا فالن کار را نکردی عصبانیت خود را با یک لبخند کج به بدترین شکل ممکن بروز دهید.

  چشم  ها را باید بست،جور دیگر باید دید|یکی از مهم ترین نکات شوهرداری این است که باید 
چشم هایتان را روی همه کارهای شوهرتان ببندید وعینک خوش بینی به چشم بزنید و دنیا را با آن ببینید 
یا حتی بو کنید . مثال اگر شوهرتان بعد از گفتن بار صدم باز هم آشغال ها را نبرد به این فکر کنید چقدر 

خانه با بوی آشغال مانده، زیباتر است و بوی زندگی 
را استنشاق کنید.

  تشت شیر و دیگر هیچ| به عنوان راهکار آخر 
و کلیدی ترین مرحله در آداب شوهرداری به شما 
استفاده از تشت شیر و گذاشتن پای شوهر در 
آن  را پیشنهاد می کنم. البته این گزینه برای چند 
سال پیش بود که قیمت لبنیات با اندازه تشت ها 
همخوانی داشت. با توجه به تورم و خرابی بازار 
بورس برای امروز  به شما کاسه شیر و گذاشتن 

انگشت شست همسر در آن را توصیه می کنم.

صبح بخیر! شب بخیر!
ساعت 5 و نیم صبح، هنوز آفتاب طلوع  نکرده، در گروهی که کال 30 یا 40 
نفر عضو از فک و فامیل دارد، 500 تا پیام صبح  بخیر می آید! چند تایش 

را با هم مرور می کنیم:
* سالم بر چهارشنبه، 28 مهرماه)8 عدد ایموجی گل، عشق، کره 

زمین و ... (.
* بلبالن از بوی گل مستند و ما از روی دوست، دیگران از ساغر و ساقی و 
ما از یاد دوست، دوستان هرکجا که هستین، سالم و سربلند باشید. طلوع 
صبحتان به شادابی باران و روزتان به زیبایی دل های مهربان تان. صبح 

بخیر)بی نهایت ایموجی خورشید(
آخـــریـــن  بـــــه   *
روزهای مهر خوش 
آمدید. روزتــون پر 
از واکسن کرونا، 
ــه شــده،  ــ ــار دان ــ ان
یکهویی،  ــاران  ــ ب
پـــیـــامـــک واریـــــز 
و  موفقیت  بانک، 

سرافرازی، صلح و سازش، دلخوشی، خبرهای خوب. روزتون بی نظیر 
و دل تون گرم به عشق.

ساعت 5 و نیم شب هم که هنوز آفتاب غروب نکرده، باز 500 تا پیام شب 
 بخیر به عنوان خاتمه روز وارد گروه می شود! چند تایش را با هم مرور 

می کنیم:
* غصه امروز را نخور، دیروز هم که هیچی، فردا را دریاب. راستی، به 
جای غصه پسته بخور)بعدش هم این پیام چندین بار ریپالی شده و همه 
نوشته اند: دایی جان، دلت خوش است، االن پسته کیلویی 400، 500 

هزار تومن شده، همان غصه را بخوریم، بهتر است.(
* شب شد، یادت باشد که امشب شاید آخرین شبی باشد که زنده ای پس 
همین االن با هرکسی که دوستش داری تماس بگیر، شاید فردا دیر باشد.

* کرونا دست هایمان را از هم دور کرد اما دل هایمان را در این شب های 
سرد پاییزی با عشق شما فک و فامیل گرامی، گرم می کنیم.

زن جوان قربانی هوس های 
هنرپیشه جذاب شد

به  زودی فیلمی توسط کارگردان قدیمی سینمای کشور 
روی پرده می رود که طی آن زن جوانی قربانی هوس های 
هنرپیشه مرد می شود و به قتل می رسد. شریفی نیا در این 
فیلم نقش مرد دوزنه و مهران رجبی نقش قاضی دادگاه را 

ایفا خواهند کرد.

چرا اسکندر گرخید؟
وقتی سپاه اسکندر وارد ایران شد، دید که در گوشه 
و کنار ایران همه خوشحال هستند، او از پیرمردی 
پرسید چرا خوشحال هستید؟ پیرمرد گفت چون 
نادرشاه با ما به عدل و داد رفتار می کند. اسکندر 
تعجب کرد و گفت مگه نادر بعدًا نمیاد؟ پیرمرد 
گفت: چرا بعدا میاد اما همون موقع به عدل و داد 
رفتار می کند! اسکندر گرخید که چگونه مردم ایران 
این قدر به تاریخ خود، حتی چیزهایی که رخ نداده مسلط 
هستند و زد به چاک. وای بر ما که با گذشته خود بیگانه ایم.

وجود سم در گالبی
فوری، به همه مردم ایران اطالع رسانی و در تمام گروه های 
خانوادگی و دوستانه فوروارد کنید. دکتر نوازی رئیس 
بیمارستان نمازی شیراز اعالم کرد در گالبی های موجود 
در بازار سم عجیبی پیدا شده که فرد را با گاز اول کاماًل فلج 
می کند. ایشان از مردم ایران خواست فعاًل به جای گالبی 

از نارنگی استفاده کنند که ویتامین بیشتری هم دارد.  

اختراع ژاپنی ها
ژاپنی ها به تازگی یک شبکه اجتماعی اختراع کردند که برای کودک شما قصه می گوید، حتی 
آدرس خلوت ترین نانوایی ها را در اختیار شما می گذارد و در صورت لزوم خودش توی صف برای 
شما نوبت می گیرد. حتی روابط عمومی این پروژه قول داده در آپدیت جدید از سوختن غذا هم 
کاربر را خبردار کند و اگر کاربر اعتنایی نکرد زیر اجاق را کم کند. جالب این جاست که مدیر این 

پروژه یک ایرانی است که چون کسی توی ایران دوستش نداشت به ژاپن رفت. 

اگر سینوفارم تزریق کردید، بخوانید
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد افرادی که دوز اول سینوفارم را تزریق کردند تا یک ماه دیگر خبر 
خوشی دریافت خواهند کرد و آن خبر تزریق دوز دوم سینوفارم است. یک فرد چینی این ماجرا را باور 
نکرد و برای 10 نفر نفرستاد؛ یک ماه بعد دوز دوم را هم تزریق و خبر را باور کرد اما باز هم برای 10 نفر 

نفرستاد. تویی که این خبر را می خوانی همین االن برای 10 نفر تزریق کن، ببخشین ارسال کن.

شگرد جدید دزدها برای سرقت از منزل

دزدی که نیمه شب وارد خانه ای شده بود و در حال دزدی بود با یک کتاب برخورد کرد که پشت جلدش نوشته بود: تو بازتاب کوانتومی 
جهان پیرامونت هستی، پس تا گلبرگ های مغرور روی شاخه های درخت عشق هستند امید داشته باش. دزد، خانه صاحبخانه را 
به آتش کشید و صاحبخانه که عجله داشت فقط طالها را برداشت که فرار کند؛ اما دزد نابکار به او زیرلنگی زد و طالها را برداشت. 
اما صاحبخانه گفت بهترین سرمایه زندگی من کتاب هایی است که خوانده ام و به ذهن سپرده ام و دانش تنها دارایی  است که هیچ 

دزدی نمی تواند آن  را بدزدد، دزد این  بار هم متحول نشد و با بیل صاحبخانه را کشت.   

 تمام مطالب
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آشپزی من آشپزی من

 سس خوشمزه» مارینارا «   را خانگی تهیه کنید

چاشنی

 ایرانی ها در حالی به طور میانگین سالیانه 55 قرص 
مسکن مصرف می کنند که مصرف خودسرانه و زیاد  آن باعث عوارضی 

چون ایجاد میکروب در کبد،   خون ریزی و بیماری های قلبی می شود

 عوارض خوددرماین 
اب ُمسکن ها

  
مهین رمضانی |  خبرنگار

براســاس آمارنامه دارویی کشــور، در ســال ۱۳۹۹، ۴۴ میلیارد و 5۲۶ میلیون عدد دارو در کشور 
مصرف شــده اســت. یکی از نکات جالب مصــرف عددی قرص در کشــور، ســهم بــاالی چهار قرص 
استامینوفن، استامینوفن–کدئین، ســرماخوردگی بزرگ ساالن و کپســول ژلوفن است.این خود 

درمانی و مصرف زیاد دارو می تواند پیامدهای بسیاری برای سالمت جامعه داشته باشد .

زندگیسالم
 چهارشنبه

۲۸مهر۱۴۰۰
شماره۲۰۰۰

دارو 
شناسی 

 ۴ مسکن صدرنشین 

به گزارش »فرهیختگان«،  هر ایرانی در سال گذشته به طور میانگین 
بیش از ۵۵ عدداســتامینوفن ، کدئیــن ، ســرماخوردگی و ژلوفن  را 
مصرف کرده است و نکته تاسف برانگیزتر دیگر این که  ایرانی ها ۱۰ تا 
۱۵ درصد داروها را بدون مشورت با پزشک مصرف می کنند و مسکن 
ها، قطــره های چشــمی و آنتی بیوتیک ها بیشــترین میــزان مصرف 

خودسرانه را به خود اختصاص می دهند.
  مقام دوم آسیا 

به گفته دکتر رســتگارپناه مدیر امور بین الملل دانشکده داروسازی 
علوم پزشــکی تهــران، ایــران پس از چیــن )با حــدود 2 میلیــارد نفر 
جمعیت( مقام دوم مصــرف دارو را به خــود اختصــاص داده ، این در 
حالی است که  سالیانه بیش از۱۰ هزار مورد عارضه ناشی از مصرف 
نادرســت دارو گزارش می شــود و نگرانی متخصصان حوزه سالمت 

راجع به ســه برابر بودن مصرف دارو در ایران نسبت به جهان هشدار 
جدی است که باید تا دیر نشده فکری برایش کرد.  به همین منظور در 

ادامه به عوارض مصرف بی رویه قرص های مسکن اشاره می کنیم :
  مصرف فقط هنگام بروز دردهای خفیف یا نیمه حاد

مســکن های بدون نســخه برای دردهای خفیــف یا نیمه حــاد مجاز 
هســتند. این داروها اگر در حد اعتدال و به طور موقت مصرف شــود 

قاعدتا مشکلی برای افراد سالم به وجود نمی آورد.
  امکان بروز مشکالت گوارشی

شایع ترین عوارض جانبی داروهای مسکن ضد التهاب، ناراحتی های 
گوارشی اســت. مصرف بی رویه این داروها ممکن است باعث ایجاد 
ورم معده شود یا خطر خونریزی معده را دو تا چهار برابر افزایش دهد که 
عالیم آن وجود خون در مدفوع یا در استفراغ است. تشکیل میکروب 
در کبد ، کم خونی ،از بین رفتن انعقاد خون و حتی خونریزی در مغز و 

داخل شکم بیمار از جمله عوارض دیگر این داروهاست.
  خطر بروز بیماری  های قلبی

مصرف باالی برخی مسکن  ها همچون دیکلوفناک در بلندمدت خطر 
بروز بیماری هــای قلبی-عروقــی را افزایش می دهــد. همچنین در 
مواردی چون بیماری های کلیوی یا مشکالت کبدی مصرف برخی 

داروها ممنوع است.
  سردردهای ناشی از مصرف دارو

مصرف مسکن ها در بلندمدت ممکن اســت خود باعث بروز سردرد 
شود، به همین دلیل  گفته می شــود زمانی که شخص دردمند برای 
تسکین خود از ضد درد  ها اســتفاده می کند در یک دور باطل گرفتار 

می شود.
  راهکارهای مدیریت کاهش عوارض

با توجه به این  که در بیشــتر موارد مصرف مسکن های قوی بی دلیل  
است یا روش های کم خطر برای کاهش درد وجود دارد قبل از مصرف 
مســکن های دارویی رایج می توان  از روش های تسکینی جایگزین 
مانند کمپرس سرد و گرم ، لیزر، امواج زیر قرمز و طب سوزنی استفاده 
کرد.اســتفاده از دمنوش های گیاهی برای انواع ســردرد و برخی از 
دردهای التهابی توصیه می شــود. در صورت نیاز به تســکین بیشتر 
می توان از فــراورده های موضعی نظیر کرم ،پماد و ژل های مســکن 

بهره مند شد .

مناسبتی

۱- گوجه فرنگی ها را پوســت بگیریــد و پوره  کنید. 
پوره گوجه را داخل تابه بریزید و به همراه پیاز 

و سیر تفت دهید.
2- آب لیمو را هم به مواد 

اضافه کنید.
بــرای  می توانیــد   -3

بهتر شــدن رنگ ســس 
از نصف قاشق غذاخوری 

رب گوجه فرنگی هم استفاده کنید.
4- طعم دهنده هــا را به ســس مارینارا اضافه 
کنیــد. مــواد را دوبــاره بــه 
ماهیتابــه برگردانیــد 
دهیــد  اجــازه  و 
۱۰ دقیقــه دیگر 
بــا حــرارت مالیم 

بجوشد.

گوجه فرنگی -  ۵ عدد
 پیاز -  یک عدد متوسط

 سیر - 2 حبه
 آب لیموی تازه  -یک قاشق غذاخوری

 روغن زیتون - یک قاشق غذاخوری

 آویشن - نصف قاشق غذاخوری
 جعفــری و ریحــان تــازه - هر کــدام یک قاشــق 

غذاخوری
 نمک و فلفل - به میزان الزم

کاری کنید که صدای 
استخوان های اتن درنیاید

 پوکی استخوان با افزایش سن پیشرفت می کند اما با 
راهکارهای ساده مانند رژیم غذایی مناسب، دریافت کافی 

ویتامین Dو داشتن تحرک کافی می توان از آن پیشگیری کرد 

استخوان  در واقع چارچوب بدن است که ماهیچه، رگ و به عبارتی بافت های 
بدن روی آن سوار است و تصورش را بکنید اگر روزی استخوان نداشته باشیم، 
ظاهرمان به چه شکلی در می آید . از آن جا که استخوان ها در معرض دیدمان 

نیستند، خیلی دیر متوجه پوکی آن ها می شویم. 
اهمیت پوکی استخوان به حدی است که سازمان بهداشت جهانی  2۰ اکتبر 
)2۸ مهر( را به عنوان روز جهانی پوکی اســتخوان یا همان »استئوپروز«، نام 
گذاری کرده اســت. به همیــن دلیل ما هم امــروز درباره بهترین شــیوه های 

محافظت از استخوان ها به نکاتی اشاره کرده ایم:
   بیماری خاموش در زنان و مردان

از 3۰ سالگی پیشرفت پوکی استخوان بیشتر می شود و از هر سه زن باالی ۵۰ 
سال یک نفر و از هر پنج مرد باالی ۵۰ سال یک نفر شکستگی ناشی از پوکی 
استخوان را تجربه می کند.به گزارش ایسنا ، تخمین زده می شود در جهان در 

هر 3 ثانیه یک شکستگی اتفاق می افتد.
    شکستگی استخوان با یک عطسه!

افراد مبتال به پوکی اســتخوان حتی هنگام انجام فعالیت های معمول مانند 
ایستادن یا راه رفتن، در معرض خطر شکستگی استخوان قرار دارند.

با نازک و ضعیف شدن استخوان ها، خطر شکستگی استخوان بسیار افزایش 
می یابد تا جایی که فرد در اثر زمین خوردن های ساده یا حتی در اثر عطسه یا 

سرفه شدید، ممکن است دچار شکستگی استخوان شود.
   آسیب  پذیرترین استخوان ها

بیشترین آسیب دیدگی در دنده ها، باسن، استخوان های مچ و ستون فقرات 
است. این مسئله باعث می شود توانایی فرد کاهش یابد.

 عالیم پوکی استخوان

  عقب رفتن لثه ها
  ناتوانی در محکم گرفتن اشیای مختلف

  ضعیف و شکننده شدن ناخن ها
  کمردرد یا گردن درد یا کاهش قد

  اگر عالیمی ندارید اما سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارید، حتما برای 
معاینه به پزشک مراجعه کنید.

  عوامل خطر پوکی استخوان

مهم ترین عوامل خطر پوکی استخوان افزایش سن و یائسگی، ژنتیک، داشتن 
سابقه خانوادگی، تغذیه نامناسب، نداشتن فعالیت بدنی ، سیگار کشیدن، 

وزن کم بدن و استخوان بندی نامناسب است.
 پیشنهادهایی برای پیشگیری از پوکی استخوان

تغییر سبک زندگی،  افزایش دریافت کلسیم و ویتامین D از طریق رژیم غذایی 
و مکمل ها و همچنیــن انجام حرکات ورزشــی تقویت کننده اســتخوان ها از 
جمله راهکارها برای پیشگیری از پوکی استخوان است. البته هم اکنون هیچ 

درمانی که بتواند پوکی استخوان را کامال برطرف کند، وجود ندارد.
  رژیم غذایی افراد مبتال به پوکی استخوان

عــالوه بــر برنامــه درمانــی، یــک رژیــم غذایــی مناســب می تواند بــه تقویت 
اســتخوان ها و پیشــگیری و درمان پوکی اســتخوان کمک کنــد. برای حفظ 
ســالمت اســتخوان ها، بایــد مــواد غذایــی خاصــی را در رژیــم روزانــه خود 

بگنجانیــد. مهم ترین ایــن موارد، کلســیم و 
ویتامین D اســت. بدن شــما برای حفظ 
اســتخوان های قوی بــه کلســیم و برای 
جذب کلســیم به ویتامین D نیــاز دارد. 

دیگر مواد مغذی که سالمت استخوان را تقویت 
می کند شــامل پروتئین، منیزیم، ویتامین K و 

روی است.
  ورزش  و درمان پوکی استخوان

ورزش به ویــژه انــواع تمرینات اســتقامتی که بر 
مبنای تحمل وزن بدن یا وزنه، انجام می شــود هم  در 

تقویت استخوان ها موثر است.
برخی از این ورزش ها عبارت اند از:

  باال رفتن از پله ها
   پرس پا

  اسکوات
  استفاده از دمبل

  استفاده از کش ورزشی
  استفاده از دستگاه های بدن سازی

مهین رمضانی
خبرنگار

فشار خون مطلوب در کند شدن روند پیری مغز موثر است

به گفته محققان، فشــار خون مطلوب به مغز کمک می کند تا حداقل شــش ماه جوان تر از سن 
واقعی اش بماند. بر اســاس تحقیقات جدید محققان دانشگاه ملی اســترالیا، افرادی که فشار 
خون باالیی نسبت به محدوده توصیه شده طبیعی دارند، در معرض خطر افزایش سرعت پیری 
مغز هستند. فشار خون مطلوب و ســالم به رقم ۷۰/۱۱۰ نزدیک تر است.فشار خون باال خطر 

سکته مغزی و زوال عقل را بیشتر می کند .

به کودکان شیر کم چرب بدهیم یا پرچرب؟

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده که لبنیات پرچرب به اندازه کم چرب برای بچه ها مفید است. 
به نقل از ساینس دیلی، پروفسور »ترز اوسالیوان«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
» قبال تصور می شد که کودکان خردسال به دلیل میزان کمتر چربی های اشباع شده و چگالی 
کمتر انرژی، بهتر است از محصوالت لبنی کم چرب استفاده  کنند تا به نوبه خود به جلوگیری 

از چاقی و خطر مرتبط با بیماری های قلبی عروقی کمک کنند.«

اخبار کوتاه

داده تصویری



راهله فارسی |    دانش آموخته مشاوره

مخاطب گرامی، اطالعات زیادی از 
شــما، خانواده تــان، ســن تان و ... 
نــدارم. خیلــی مهــم اســت کــه از 
وضعیت زندگی مشترک برادرتان 
هم اطالعاتی داشــته باشــم تا راهنمایی دقیق تری 
صورت بگیرد. می دانم از طرفی به دلیل عالقه ای که 
به فرد مذکور داریــد و از طرف دیگر به دلیل مخالفت 
خانواده، در شرایط نامناسبی قرار گرفته اید. در ادامه 

چند توصیه به شما دارم.
   از مشکالت ازدواج فامیلی آگاه شوید

معموال دخالــت خانواده هــا در ازدواج هــای فامیلی 
بیشتر از ازدواج های غیرفامیلی اســت؛ برای مثال و 
بنابر شرایط شما، فرض کنید زن برادرتان با برادرش 
صحبت و از همســرش شــکایتی می کند، در صورتی 
که وی همسر شما باشد، ناخودآگاه ناراحت می شود و 

این موضوع ناخواسته در رابطه او با شما تاثیر می گذارد 
یا مادر شما به صورت درد دل از دامادش حرفی می زند 
و ایــن صحبت ها در فامیــل به گونه دیگری برداشــت 
می شود و در نهایت عروس خانواده ناراحت می شود. 
مهم ترین نکته این اســت که اگر تن به ازدواج فامیلی 
می دهید حتمًا باید مرزهای مشخصی داشته باشید 
و اجازه ندهید دیگــران در زندگی تان دخالت کنند و 
کسی هم اجازه خبررسانی نداشته باشد. اگر شما این 
مهارت را داشته باشید، می توانید به برادر یا خانواده 
تان بگویید در چه مواردی مرزهایتان مشخص است و 
اجازه ورود به دیگران را نمی دهید و با این کار مخالفت 
آن ها را کمتر کنید. نکته بعدی اختالفاتی اســت که 

زندگی شما را تحت تأثیر قرار می دهد. در 
ازدواج های فامیلی دعواها و اختالفات نه 
تنها دو نفر بلکه دو خانواده و افراد وابسته 
به آن ها را نیــز تحت تاثیر قــرار می دهد. 
بررسی ها نشان می دهد اختالف در این 

گونه ازدواج ها به کدورت ها و جناح بندی های بسیاری 
در فامیل منجر شده است.

    دالیل انتخاب تان را به خانواده بگویید

بعد از این که بررسی های اولیه درباره معیارهایتان از 
همسر آینده را انجام دادید و دریافتید که ازدواج شما 
با برادرخانــم برادرتان چه نقاط قــوت و ضعفی دارد، 
می توانیــد از انتخــاب خودتان بــا توجه بــه داده های 
به دســت آمــده، دفــاع کنید. بــرای دفــاع کــردن از 
داشته هایتان بهتر است در یک محیط آرام از پدر و مادر 
و اگر الزم می دانید از برادرتان دعوت و با آن ها گفت و گو 
کنید. ســعی کنید در این گفت و گو از هر گونه جدال 
و جنگی بپرهیزید چرا که این گونه رفتارها نمی تواند 
شــما را به هدف تان برســاند. البته می توانیــد ابتدا با 
برادرتان صحبت کنید زیــرا اگر رضایــت برادرتان را 
جلب کنید احتمااًل او بهتر می تواند خانواده را راضی 
کند. رضایت خانواده مهم اســت چون در کشور ما دو 
نفر با هم ازدواج نمی کنند بلکه پیوند دو خانواده مطرح 
است و آن ها هم درگیر مسائل فرزندان شان می شوند.
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  وضعیت بحرانی بهداشت روان در اسپانیا

متخصصان در اسپانیا می گویند وضعیت بهداشت 
روان در ایــن کشــور نگران کننده اســت. بر مبنای 
بررسی ها سال گذشته نزدیک به 40 درصد مردم 
این کشور عالیمی از افسردگی را داشته اند و حدود 
30 درصد هم نشــانه هایی از اختالالت اضطرابی 
را تجربه کرده اند. طبق بررسی متخصصان به رغم 
جدی بودن این وضعیت ، تعداد کمی از مردم برای 
کمک گرفتن پــا پیــش می گذارند و از مشــاوران و 
روان شناسان کمک می گیرند. دلیل این مسئله هم 
بیش از همه فرهنگی است که کمک گرفتن در این 
حوزه را مطلوب نمی داند. ظاهرا در فرهنگ اسپانیا 
کمک گرفتــن برای چنین مســائلی نشــانه ضعف 
است. حتی ابراز ناراحتی و گریه کردن هم چندان 
مطلوب نیســت و نوعــی نگــرش منفی در بــاره آن 

وجود دارد. اما مسئوالن بهداشتی در اسپانیا 
بــرای تغییر در ایــن حوزه شــروع به 

انجام اقداماتــی کرده اند که 
اتــاق گریــه یکــی از همان 
برنامه هاســت. همچنین 
هفته پیش، پدرو ســانچز، 

نخســت وزیر اســپانیا اعالم 
کــرد ۱00 میلیــون یــورو 

برای انــواع راهکارهای 
سالمت روان در جامعه 

اختصاص داده اند که شــامل خدمــات مختلفی از 
جمله راهنمای ۲4 ساعته جلوگیری از خودکشی 
است. جالب است بدانید که فقط در سال ۲0۱۹، 
3۶۷۱ نفر در اسپانیا به علت خودکشی جان شان 
را از دســت دادند. خودکشــی دومین علت مرگ و 
میر در اسپانیا به حساب می آید و بر اساس داده های 
دولت از هر ۱0 نوجوان در این کشور یک نفر دارای 
بیماری روانی اســت و نزدیک به ۶0 درصدشان از 

اضطراب رنج می برند.
  هدف اصلی در اتاق گریه، اشک ریختن نیست

در برنامه اتاق گریه و فضایی که ایجاد شــده، افراد 
وارد این فضا نمی شوند تا گریه کنند و اشک بریزند. 
البته امــکان این کار وجــود دارد اما هــدف اصلی، 
چیز دیگری است. در این فضا شرایط کمک گرفتن 
از روان شــناس برای افراد تسهیل شده تا بتوانند با 
روان شــناس صحبت کننــد )البته 
اگــر هــم دل شــان خواســت، 
می توانند گریه کنند( در مرحله 
بعد هــم افــراد می تواننــد برای 
جلســات بیشــتر با روان شــناس 
هماهنگی هایی را انجــام دهند. در 
واقع هدف اصلــی از این برنامه ، کاســتن از 
انگ اجتماعــی کمک گرفتــن از دیگران بــه ویژه 
مشــاوران و روان شناســان اســت. اما چرا نــام این 

برنامه، »اتاق گریه« انتخاب شده  است؟

  نیازی به مخفی کردن 

ناراحتی ها نیست

همــان طور که اشــاره 
شــد، گریه کــردن در 
اســپانیا  فرهنــگ 
پذیرفتــه  چنــدان 
و  نیســت  شــده 

در  ضرب المثلــی 
دارد  وجــود  اســپانیا 

»اگــر  می گویــد:  کــه 
می خواهــی گریــه کنــی، 

برو تــو اتــاق گریــه« و منظــور از 
اتاق گریــه در آن، جایی دور از چشــم 

بقیه اســت. برای اجرای این ایده که این روزها 
مورد استقبال مردم اسپانیا قرار گرفته و تصاویرش 
در شــبکه های اجتماعــی جهــان پربازدیــد شــده، 
متخصصان اتــاق گریــه را در جایی پــر رفت وآمد در 
وســط مادرید قرار داده اند تا یــادآوری کنند که قرار 

نیست ناراحتی های مان را از دیگران مخفی کنیم. 
با توجه به این نکته باید گفت که ایده اتاق گریه نه فقط 
بد نیست بلکه می تواند حتی برای ما خیلی هم خوب 
باشد زیرا این نکته مهم را به همه  ما یادآوری می کند 
که ناراحتی و تحت فشار بودن و نیاز به کمک داشتن، 
موضوعات خجالت آوری نیستند و قرار نیست تمام 

تالش مان را بکنیم تا آن ها را از بقیه مخفی کنیم.

   

راه اندازی  »اتاق گریه« در اسپانیا جزو پست های پربازدید این هفته در شبکه های اجتماعی بود. ایده »Crying Room « که سه روز پیش 
 در مادرید به راه افتاده، شامل فضایی جذاب است که هر کسی می تواند وارد آن شود یعنی مرد، زن، کودک، جوان، نوجوان، مجرد، متاهل و ... .

در گوشه ای از این اتاق ها، تلفن هایی قرار دارد که می توانید با کسانی که الزم است تماس بگیرید، کسانی مثل چند روان شناس که نام ها و  
شماره های تماس شان در این اتاق وجود دارد. اما این ایده به چه منظوری مطرح شده است و آیا چنین ایده هایی برای سالمت روان افراد مفید هستند یا نه؟

محوری

برادری دارم که راضی نمی شود من با برادرخانم او، ازدواج کنم. برادرخانم اش هم تا امروز 
15 بار به خواستگاری ام آمده اما خانواده ام راضی نمی شوند. می گویند اگر در زندگی برای 
یکی از شما مشکلی پیش بیاید، برای هر دو نفرتان دردسر می شود. راستش را بخواهید 

من هم به آن مرد عالقه دارم و از همه نظر، راضی به این ازدواج هستم. چه کنم؟

مشاوره  
ازدواج

برادرخانم داداشم 15بار به خواستگاری ام آمده اما ...

 به چالش کشیدن اتبوهای رواین 
در ااتق های گریه اسپانیایی 

نرگس عزیزی |   کارشناس ارشد مشاوره

 تاکنــون گفتیم کــه برای دســتیابی بــه اهداف قبــل از هر 
چیز باید انتخاب درســتی داشــته باشــیم. یکــی از نکاتی 
که اغلــب در تعییــن اهداف مطرح می شــود این اســت که 
باید هدف های بزرگ و دســت بــاال انتخاب کنیــم، چراکه 
اهــداف بــزرگ انگیــزه مــا را بــاال می بــرد در صورتــی که 
هدف هــای کوچک ایــن قابلیت را نــدارد و شــوق و رغبت 
تالش جــدی را به مــا نمی دهد. هدف ها هرچــه بزرگ تر و 
افق نگاه انســان باالتر باشد، اشتیاق دســتیابی هم بیشتر 
می شود. اما ســوال این جاســت که آیا این بزرگی اهداف، 
حدی ندارد و آیا می توانیم هدف های فوق العاده بزرگی را 
درسر بپرورانیم؟ برای روشن شدن مطلب یک مثال مادی 
می زنیم. آیا کســی که یک کارمند معمولی است می تواند 
هدف یک ســاله خود را دســتیابی بــه 500 میلیون تومان 

قرار دهد؟
 با بیــان این نکته پاســخ می دهیــم که هدف بایــد باورپذیر 

باشد، یعنی باید اندازه هدف و حد خواسته مان را تا جایی 
بــاال ببریم کــه بــاور آن برایمــان ممکن باشــد. وقتی شــما 
هدفــی را در نظر می گیرید کــه از ابتــدا آن را در درون تان 
غیرممکن و ناشــدنی می دانید، گزینش صحیحی نیست. 
باید درون و باور و احســاس شما این باشــد که می توانید و 
می شود. دقت کنید در گزینش اهداف به دیگران توجهی 
نداشته باشــید؛ ممکن است کسی هدف بســیار بزرگی را 
انتخاب کند و برایش باورپذیر باشد، اما تحقق همین هدف 
در باور ما نگنجد. ما باید به قابلیت ها، توانایی ها، شــرایط 
و باورهــای خود نــگاه کنیــم و براســاس واقعیت های خود 
هدف هایمان را تعیین کنیم. خالصه کالم این که ما هرگز 
نمی گوییم هــدف های کوچــک انتخاب کنید بلکــه تأکید 
می کنیم هدف های بــزرگ انتخاب کنید، امــا این بزرگی 
تا آن جا باشــد که دربــاره آن، باور و احســاس »می توانم« و 

»می شود« داشته باشید.

فوت و فن بازی با نوه های عزیز 
اگر این روزها پذیرای نوه ها هســتید یا آن ها برای دیدارتان بی تاب شده  اند، ضمن رعایت 

پروتکل های بهداشتی می توانید با این ترفندها خوشحال شان کنید:

رستوران بازی به دلیل شــرایط کرونایی و عالقه بچه ها 1
به غذای بیــرون، بخشــی از خانه را شــبیه یک 
رســتوران بچینیــد و از نوه هــا بــا دســت پخت 
خودتــان پذیرایی کنید. جالب تر می شــود اگر 
یک منوی خالقانه هم درست کنید تا کمتر توی 

دردسر پخت غذاهای عجیب بیفتید.

موزه خانگی حتمــا گنجینــه ای از عکــس، وســایل ۲
قدیمی، اسباب بازی و حتی لباس های نوزادی بچه ها دارید. برای سرگرم شدن شان آن ها را روی 
یک میز بچینید و نوه ها را برای تماشای این موزه دعوت کنید. بعد مثل یک راهنما، تاریخچه هرکدام 

را توضیح دهید.

خوره فناوری از نوه تان بخواهید کار با گوشی و حتی بازی رایانه ای را به شما بیاموزد و خودتان را به فیلم و ۳
سریال های روز عالقه مند نشان بدهید. آن ها نه تنها دست رد به سینه شما نمی زنند بلکه از داشتن 

پدربزرگ و مادربزرگ به روزشان لذت می برند.

یادگاری دست ساز هنر دســت تان هرچه هســت برای نوه ها بســیار جذاب اســت. از عروســک های ۴
دست ساز و ظرف های خمیری گرفته تا یک قلعه مقوایی، آن ها را به ذوق می آورد. 
حتــی می توانید بــا عکس هایی که داریــد، یک آلبوم یا کتاب داســتان بســازید و 

غافلگیرشان کنید.

روز پدربزرگ و مادربزرگ ها ۵              
هر از گاهی یک روز را در خانواده به  عنوان »هواخوری و تفریح 
با پدربزرگ و مادربزرگ« نام گذاری کنید تا با نوه ها تنها باشید. اگر 
شرایط این روزها ســد راه شماســت، می توانید این ســرگرمی را با 

تماشای یک فیلم، بازی یا کار در خانه جایگزین کنید.

دستیابی به اهداف 

 راه ارتباطی با زندگی سالم : 

پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

ما و شما

 داشتن هدف فوق العاده بزرگ 
عیب دارد؟ )قسمت پنجم(

سالمند

* درباره پرونــده ارزش تیم های لیگ برتری، می خواســتم 
بگم که جدول لیگ امسال هم در پایان، دقیقا همین جوری 
خواهد بود. اســتقالل قهرمان می شــه، پرســپولیس دوم، 
ســپاهان، گل گهر، فــوالد و ... هم در رده هــای بعدی. این 

خط، اینم نشون!
* بعضی از مردم چقدر بی ادب هستن. دکتر به این خوبی و 
مردمی رو، چه لقب زشتی بهش دادن. درباره مطلب »یادی 

از دکتر افسانه ای لنگرود«.
* در صفحه ســالمت درباره بیماری سلیاک نوشــتید اما از 

عالیم اش چیزی نگفتید.
* صفحات زندگی سالم خیلی شلوغ شده است. من قبال از 

خواندنش لذت می بردم اما االن، روی اعصابم است و گیج 
می شوم. تا از خواندن  روزنامه تان منصرف نشدم، فکری به 

حال خودتان بکنید.
* وزیر ورزش جدید، چــه ریخت و پاشــی راه انداخته برای 
تیم محبوبش استقالل! من که طرفدار شهرخودرو هستم 
ولی بــه نظرم بعــد از پنج قهرمانــی پرســپولیس، حاال باید 
منتظر پنج قهرمانی اســتقالل باشیم! به این میگن فوتبال 

پاک!
* مــن تقریبــا همــه آن ۷ تصــور اشــتباه از خــود را کــه باید 
دورریخت ، داشــتم. بــه ویژه احســاس بدشانســی و این که 

تالش هیچ فایده ای ندارد.
* من یک نکته جالب از پرونده تون کشف کردم! هیچ کدام 
از گران ترین بازیکنــان تیم های لیگ برتــری، در بازی آخر 
تیم ملی بازی نکردن! ارسالن مطهری، ترابی، شهباززاده، 
عباس زاده و ... . بعضی هاشــون که اصال دعوت هم نشدن 

به تیم ملی.

پربازدید شدن ویدئوهایی 
 »Crying Room« از 

 که به تازگی در اسپانیا 
 رواج یافته، بهانه ای شد
 تا از این ایده متفاوت و 

اهداف مهم اش بگوییم

سیدمجتبی حورایی 

فتو نکته

 تجربه های  روزهای سخت 

و حیت گاهی تلخ 

مقدمه روزهای خوب و شیرین 

 هستند به رشط آن که

   تسلیم نشوید



منتخب چی شده؟

بیسکویت جادویی!
ســام. دســت همه تون درد نکنه که با پیام هاتون بهمــون دلگرمی می دین و باعث می شــین 
خستگی مون دربره.  حاال هم خیلی زود می ریم ســراغ پیامک های شما. راستی فردا هم یک 
تصویر دیگه در ستون چی شده خواهیم داشت که امیدوارم ببینید و برامون پیامک ارسال کنید.

4

طنز و سرگرمی

 زندگی سالم
  چهارشنبه 

  28 مهر  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰۰۰

دقيقه
30

متوسط

5 3 6
3 6 5 7
6 1 2 5
7 9 4 2

2 3 9 5
7 9 8 4

4 7 6 9
5 2

9 4 8
6 5 1

7 9 8
9 3 8

1 6
8 7 4

1 5 9
2 8 4 9

2 5 7

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.

794138265
368425917
215679834
649712358
152384796
837956421
471593682
523867149
986241573

598174236
342685791
617293458
769541823
835962147
421837965
176329584
284756319
953418672

پروردگار 8.شیره چغندرقند-کربنات پتاسیم 9. خدمتکار-
کاال 10. اندرون دهان-پســر گودرز در شاهنامه-عالمت 
مفعولی 11.اسم اشــاره-محصول مرداب-رنگ طبیعت 

12.مخفف شاد - واحد پول بولیوی

عمودی: 1.اولین مهره گردن-معادل فارسی فاز-کلمه 
آرزو 2.نقــل کردن مطلب-مرکــز ایالت واشــنگتن آمریکا 
3.پهلوان-واحد پول پرو-روزنامه اســپانیایی 4.نویسنده   
کتاب بابالنــگ دراز5.کامیــون ارتشــی-دل آزار کهنه 6. 
نصف یگان- نرده محافظ جاده 7.آرسنیک-میغ 8. هنوز 
فرنگی-از خدایــان بابلی 9. یک شــیرین کننده مصنوعی 
10.تکرارحرف-محموله-پســوند شــباهت 11.ســرباز 
روسی-دانشگاه پاریس12.حرف استثنا-کارت اخطار-

لیف خرما

افقی:1. گلبول قرمز-نوعی پارچه لطیف2. درازا-شیره انگور-عقاب سیاه 3.نت میانی-
پرسنده-نفی عرب 4. سانتی متر مکعب- قند 5.کوچک ترین کشور شمال آفریقا-گیاه علفی 
از تیره سوسنی ها 6.افشای راز-حرف سوم از الفبای یونانی-نمور 7. دو یار هم قد-ربیع-

افقی:1. از دیدنی های شیراز-آقا 2.حیا-حمله-فاقد سرعت الزم 3.عدد فوتبالی-
عقیده-مســاوی 4. چوپــان-از ادویه هــای تند و تیــز  5.انیس-کودک پــدر مرده 6. 
واحدی برای ســطح-باد گرم تابســتان-آخرین توان7.نقش هنری- اسباب و اثاثیه 

عروس-از حروف انگلیسی 8.صحرای مصر-سخن 
9.قپان-بیماری لرزش دســت 10.لبریز-ماالریا-
بــاب روز 11. گل نومیدی-زمام شــتر-جگر ســفید 

12-صلیب-قصه گوی هزار و یک شب

 عمــودی:1. گشــاده رو-پرســتار-همراه مهــره 
3.اندوه-ولی-بــوی  خــواه  2.گاری-آزادی 
ماندگی-عدد عنقا 4. از شهرهای استان هرمزگان 
5.آزاد-ضمیر جمع6.اجازه نامه-گیاهی خوشبو-  
7.بازدید-از انواع نان 8.مــادر عرب-برج حمل 9. 
لقب اسماعیل )ع(10.دفاع فوتبالی-هنوز فرنگی - 
فربه-گل سرخ 11.از ترکیبات بنزین-آبدارو 12.از 

جنگ های صدر اسالم-از خزندگان-مرغ سلیمان

ی س ر ک ل ا ه ی ا ا ا
ک ر ا ر و ک ت س پ
ه م ا ن م غ د ک ک ا

ش ر ا و د ل ا و ی ر
م ق پ ی ا ت ت ا م
ر ت ه ز ن م ل و ق
و ک ا د د ر ا ک م

ر و ش م و ز ل ف ر
ا ی ل ع د ه م ا ر ا
ر س ر ر ی ت س د ر ت

ش م ش ب ا ن ک س ر
ه س ج ی ش و ی ا م ی ن

جواب ها

س و س ی ا ه ن ا ر و س
ر ا ی ا ش ک م و ج ن
د ه ه ا و ل د ز ب
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سودوکو

حل جداول ومعماها

به تصاویر داده شده نگاه و از بین گزینه های داده شده پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

تست هوش

مکعبی باز شده را مشــاهده می کنیم. حال اگر 
آن را دوباره تا بزنیم، به کدام مکعب نمی رسیم!

هوش فضایی

جدول متوسط  |  8070جدول سخت  |  1276

   آب معدین های خارجی در ابزار تقلیب است

تولیدکننده: تقلبی چیه؟ از شــیر حیاط که در واقع »خارج« 

خونه است پر می کنیم!

   مدیرکل آژانس خواستار مالقات اب وزیر خارجه ایران شد

بهش بگین ماشین شخصی داریم، آژانس نمی خوایم!

  دالر به مرز حساس نزدیک شد 

مردم: تازگیا خیلی حساس شده، بهش دست می زنیم جیغ 

می کشه!

  خرسوی، داور پیش کسوت:  ات پنج سال آینده VAR به 

ایران نخواهد آمد 

بازیکنان: اون موقع دیگه بایــد از کفش هامون که آویزون 

کردیم صحنه آهسته بگیرن!

تاپخند

تیترخند

اینطورکی

  ارزش پول فقط اون جا که ۲۰ ســال پیش بابابزرگم 

واسه خونه وام ۲۵ ساله گرفته بود. االن ماهی ۳۰ هزار 

تومن قسط می ده.

  اگه اولین کســی که نوشــت »عایا« و »عاقا« رو به ضرب 

گلوله می کشتین کار به این جا نمی رسید.

  یارو همچین تو مستند می گه اسب های آبی موجودات 

غیرقابل اعتمادی هستند انگار مثال ما صبح به صبح می ریم 

جلوی دریاچه با اسبای آبی درددل می کنیم و تهشم ازشون 

قول می گیریم به کسی نگن!

  قبــال مســافرت مــی رفتــن بهشــون خــوش بگــذره االن 

مسافرت میرن که بتونن پست بذارن اینستا!

  چنــد ســال تون بــود کــه فهمیدیــن غــذای مــورد عالقه 

خرگوش هویج نیست، یونجه است؟

دیگر سر قرارهای خود دیر نرسید

ســالم و خداقوت، قدیــم اینطورکی بود که موبایل و تاکســی 
اینترنتی نبود، با رفقا قرار می ذاشــتیم، بعد می   زدیم از خونه 
بیرون؛ یا باید منتظر اتوبوس می   شدیم یا این   که صبر می کردیم 
تاکسی خطی محترم پر بشه  و حرکت کنه. طرف مقابل هم که 
چون موبایل نبود به ما دسترسی نداشت، بنابراین تو گرما آب   پز 
و تو سرما فریزری می   شــد تا برسیم ســر قرار، حاال کار نداریم 
چه فحش   هایــی می   داد و چــه توجیهــات و خالی   بندی   هایی 
می   شنید. اما االن دیگه نگران تاخیر در قرار خود نباشید. کافیه 
یک قیمت کاردرست به عزیزان تاکسی موتوری بگید، همچین 
که نتونن رد کنن، ظرف 5 دقیقه از منتها   الیه شمالی شهر شما 
رو می   رسونن به قرینه جنوبی شهر، فقط بین راه لباس   تون مثل 
بال خفاش می شه، موهات مثل برگ پاییز می   ریزه، با هر چراغ 
قرمزی که اون بزرگوار ظرف جیک ثانیه رد می   کنه یه ســکته 
کوچیک می   زنین اما تضمینی می   رسین، راستی اگه موهاتون 
نریخت در عوض تا سه ماه روی هوا سیخ باقی خواهد ماند. اگه 
سکته نکردین هم مطمئن باشین نیاز به تعویض شلوار ناشی از 
رعب و وحشت زیاد دارین و فراموش نکنین چیزی که شما رو 

نُکشه حتمًا قوی   ترتون می   کنه و تمام.

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

حل جدول شماره  8069 حل جدول شماره1275   

با پیدا کردن رابطه میان معادالت داده شده، 
جای خالی را پر کنید.

هوش منطقی

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

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات

معمای تصویری: شرح در متن:

بازی کلمات:
  ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید ما 

در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: گرگ، گنگ، رنگ، گرو، گور، روا، ورا، انگ، نور و ...
چهار حرفی: نگار، گران، واگن، روان، نارو  و ...

پنج حرفی: گرگان، انگور

هوش فضایی: 
با توجه به آن چه داده شده با 

تازدن شــکل مکعب شماره 

3 درست نمی شود.

تست هوش: 
پاسخ گزینه الف اســت. در هر سطر و ستون، 

صورتک هایی هســت: یکی با عینک ســفید، 

یکی با عینــک مشــکی و یکی بــدون عینک؛ 

دو تا با مــو و یکی بی مــو؛ دو تا با ریــش و یکی 

بدون آن.

هوش منطقی:
 پاســخ گزینه )د( است. برای به دســت آوردن پاســخ باید ابتدا دو عدد را از هم 
کنید و عدد به دست آمده را بنویسید و سپس دو عدد را با هم جمع کنید و عدد 

به دست آمده را جلوی عدد قبلی بنویسید. 

در تصویر روبه رو 9 اشتباه وجود 

دارد که می توانید با دقت در 

تصویر آن ها را پیدا کنید.

1. کمتر از 4 اشتباه: کم دقت

2. بین 4 تا 6 اشتباه: با دقت

3. بیش از 6 اشتباه : دقیق

معمای تصویری

شرح در متن

بگرد و پیدا کن

     وقتی جای شلوغ رفتی ولی ماسک بچه گونه 
محسن کفیل فریمانی داری!  
     وقتی   درمســابقه بــه برنده جایزه بیســکویت 
جواد فرجادی گرجی میدن!  
     وقتی بعد از یک ماه جمع کردن پول تو جیبی 
عباس یعقوبی رفتی تنقالت خریدی.  
     وقتی آخرین اسکناس یارانه ازجیبت درمیاد.  
محسن بروجردی  
    وقتی  یک پازل رو درست کردی و یک تکه ازش 
فاطمه سعادتی اضافه بیاد!  
     وقتی گرسنه ای و سهم غذات از چیزی که فکر 
رادمهر عزیزی می کنی خیلی کمتره!  

     وقتی یک دکتر یا مکانیک کارش تموم می شه 
و می بینه یه وسیله اضافه اومده!  

محمد قربانی مقدم  
     وقتی   در مغــازه میری تا برای نــوه ات چیزی 

بخری و قیمت یک تکه بیسکویت را می شنوی!  
محمد تقی افشار  
     وقتی پولی که توی جیب شلوارت بوده و مامانت 

اونو انداخته ماشین لباسشویی رو می بینی! 
برنا عبدا... پور  
     یعنی چطــور می تونم ایــن تکه بیســکویت رو 
هم بخورم، هم اندوخته کنم، هم بخشش داشته 
هاشم ابن حسینی باشم!  

     وقتی پیام دادی به بابات شــب که میای خونه 
عباس  دست خالی نیای.  
    وقتــی تــوی پــول دنبــال نخــش مــی گردیم! 
امیرعلی  
    وقتی با پول یارانه ات میری خرید و همین تکه 
حدیثه حسینی بیسکویت رو بهت می دن!  
     وقتی یک تکه کاغذ پیدا می کنی و فکر می کنی 
مرتضی عزیزی توش مطالب رمزی نوشته شده!  
     وقتی بچه ات یه نوشته رو بهت نشون میده و تو 
ابوالفضل محیطی چشات دوربینه!  
     وقتی رســید موجودی حســابت رو وســط ماه 
جواد طهان می بینی!  

ارتــــباط با ما

پیامک 

2000999

شبکه های اجتماعی

09354394576

پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید
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