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 چماق های جدید
روی میز مذاکرات!

در حالی که بحث و گفت وگو در باره بازگرداندن ایران 
به میز مذاکرات در باره احیای برجام...
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با پیوند عجیب کلیه حیوان 
 به انسان از عجیب ترین پیوندهای 

  زندگی سالماعضا گفتیم 

دالور خبری، ستاره ها سوار 
نیسان آبی و اقبال الهوری 

بر قله ادبیات وحدت
دگرگونی جغرافیای طالق   صفحه های ۴، ۶ و ۷

میانگین طول عمر ازدواج های منجر به 
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 چماق های جدید
روی میز مذاکرات!

ــاره آغــاز  ــ ــو درب در حــالــی کــه بحث و گفت وگ
مذاکرات احیای برجام در کانون توجه محافل 
سیاسی و رسانه ای قرار گرفته و تهران لغو همه 
تحریم ها، راستی آزمایی آن و تضمین خارج 
نشدن دولت آمریکا از برجام را خواستار شده 
اســت، بازیگرانی در طرف مقابل به شدت در 
تکاپو هستند تا ادامه فشار حداکثری علیه تهران 
و همچنین روی میز قرار دادن گزینه های دیگر از 
جمله گزینه نظامی  را دوباره نقل محافل کنند.از 
هفته گذشته و همزمان با دیدار آنتونی بلینكن، 
وزیر خارجه  بایدن با یائیر الپید، وزیر خارجه 
رژیــم صهیونیستی، اظهارنظرها در خصوص 
»برنامه جایگزین آمریكا« به جای بازگشت به 
تعهدات برجامی آغاز شده است. رسانه  های 
آمریكایی در اقدامی هماهنگ یادداشت  هایی 
را درباره »ضرورت اعالم گزینه  های جایگزین 
دولــت آمریكا بــرای مقابله با برنامه هسته ای 
ــران« منتشر كــردنــد.در یک چنین فضایی،  ای
نشستی سه جانبه بین وزرای امورخارجه آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و امارات در واشنگتن برگزار 
شد که بالفاصله وزیــرامــورخــارجــه عربستان 
هم به آن ها پیوست و در جریان این دیدارها 
و نشست ها هم مقامات دولت بایدن از گزینه 
های دیگر سخن گفتند و هم این که مقامات 
عربستان در اظــهــارات خــود بــار دیگر از لحن 

آشتی جویانه فاصله گرفتند. همزمان جوزف 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
موضعی هدفمند پای »نقشه جایگزین« یا همان» 
پلن بی« را وسط کشید تا بار دیگر بازی دوگانه 
اروپاییان در قبال کشورمان به نمایش گذاشته 
شود.دو روز پیش نیز  رژیم صهیونیستی که خود 
اولین و آخرین تهدید هسته ای و غیرهسته ای در 
منطقه است با اعالم خبری در شبکه 12 خود از 
اختصاص بودجه یک و نیم میلیارد دالری برای 
حمله به تاسیسات هسته ای ایران ظرف امسال 
و سال آینده خبر داد و همزمان مدیرکل سیاسی 
کار آژانــس با طرح ادعاهای واهی و با استناد 
به گزارش  ها و اسناد جعلی ارائه شده از سوی 
نتانیاهو، به نظر می رسد پرونده  هایی را که قبال 
و در جریان امضای برجام بسته شده بود، مجدد 
فعال کرده و با توسعه فضای بی اعتمادی، عمال 
به مشکلی در مسیر آغاز مذاکرات تبدیل شده 
است.حال سوالی که پیش می آید این است که 
چرا در این مقطع زمانی یک چنین  اخبار و موضع 
گیری هایی اعالم و منتشر می شود و متعاقب 
آن تبلیغات گسترده ای در رسانه های بیگانه به 
خصوص فارسی زبان صورت می گیرد؟  پاسخ 
این سوال را با مراجعه به تحوالت جاری می توان 
دریافت کرد. این موج بالفاصله بعد از آن  شکل 
گرفت که در پی سفر فرستاده اتحادیه اروپا به 
ایران اعالم شد دور جدید مذاکرات میان ایران و 
طرف های غربی و هسته ای در وین و بروکسل از 
سرگرفته خواهد شد. بنابراین فضاسازی های 
اخیربا این هدف از سوی برنامه ریزان طرف های 
مقابل طراحی شده است که نقش چماق را در 
دور جدید مذاکرات هسته ای بازی کند.واقعیت 
ــاره  ایــن اســت از آن هایی که از »پلن بــی« دوب
منظورشان  اگر  پرسید  باید  گویند  می  سخن 
وضــع تحریم هــای جدید اقتصادی اســت ،آیا 

اصال طرحی مانده که علیه ایران طی سال های 
گذشته به خصوص در دوره ترامپ اعمال نشده 
باشد؟ و اگر منظورشان از»پلن بی« گزینه نظامی 
است،عامالن اجرای این گزینه احتمالی یعنی 
تل آویــو به خوبی می دانــد تهران در طول این 
سال ها در کنار پیشرفت در برنامه هسته ای خود 
برای هرگونه اشتباه محاسباتی این رژیم تدارک 
الزم را دیده است. ضمن این که باید گفت عالوه 
بر قدرت بازدارندگی ایران، پراکندگی سایت 
های هسته ای و از این گذشته بومی شدن دانش 
هسته ای کاربرد هر گونه راهکار نظامی را با مانع 
روبه رو می کند.در هرحال، نه جوزف بورل و نه 
دیگر مقامات اروپایی و آمریکایی در جایگاهی 
قرار ندارند که بخواهند در خصوص گزینه  های 
مواجهه با ایران سخنی به میان بیاورند. اکنون 
مقامات غربی صرفا باید میان دو گزینه دست به 
انتخاب بزنند: پایبندی واقعی به توافق هسته ای 
و احیای آن با استناد به مؤلفه  های حقوقی و گزینه 
دوم، عدم به رسمیت شناختن حقوق هسته ای 
ملت ایران و البته پذیرش تبعات این سرکشی،هر 
چند که به نظر می رسد تبعات خروج غیرمسئوالنه 
آمریکا از افغانستان و افزایش انتقادات از آن در 
فضای داخلی آمریکا، کاخ سفید را به سوی کسب 
یک دستاورد دیپلماتیک در غرب آسیا سوق داده 
که در این بین، پرونده هسته ای ایران می تواند از 
اولویت بیشتری برخوردار باشد.در کنار آن، تالش 
برای حل پرونده  های منطقه ای آمریکا و متحدانش 
در دیگر مناطق برای افزایش تمرکز بر مهار چین 
که در انعقاد قرارداد اخیر »آکوس« نمایان شد نیز 
می تواند نمود دیگری از تالش آمریکا برای تسریع 
در این مذاکرات باشد.این جاست که با توجه به 
فضاسازی های اخیر به سیاست نخ نمای چماق و 
هویج غرب در آستانه مذاکرات دورهفتم وین بیش 

از گذشته پی می بریم.
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مراکز  • بیشتر  زدنـــد.  واکــســن  خیلی ها 
تفریحی و... همه جا بــازه. خیلی ها تقریبا 
همه جا می رن. فقط نون دونی جریمه تردد 

شبانه لغو نشده!
آقای رئیسی! دغدغه هر ساعت شما قیمت  •

ها و کنترل تورم است. آیا از افزایش قیمت 
لوازم خانگی، الستیک خودرو و ارزاق خورد 
و خوراک مردم اطالع دارید که بعضا تا ۴۰ 
درصد در این مدت حضور شما و وزیر صمت 
و تیم اقتصادی شما اتفاق افتاده؟ به خدا که 

مردم دیگر توان خرید ندارند...
ــدون هیچ  • ــده باید آزادانـــه و ب ــرا یــک ع  چ

دود  بــا  ــان  ــاب ــی وخ درکـــوچـــه  ممنوعیتی 
سیگارشان مردم را آزار بدهند به ویژه در این 

روزهای کرونایی؟
در جواب دوستی که پیام داده بود هشت سال  •

دولت روحانی فاتحه اقتصاد مملکت رو خوانده 
باید عرض کنم که خروج آمریکا در سال 96 از 
برجام باعث شد این نابه سامانی ها به وجود 
بیاد مثال بارزش همین محصوالت بی کیفیت 
ایران خودرو بود که در سال 96 به صورت تمام 
اقساط و سند بنام به مردم واگذار می کردند اما 

حاال باید در صف قرعه کشی بمونیم!
چــرا بیشتر تیترهای شما در صفحه اول  •

مربوط به سیاست و اخبار تلخ است؟ حداقل 
اگر خبر آرام بخش و مثبتی بود تیتر یک کنید.

 خیلی جالبه که در سفرهای هوایی، شرکت  •
ها نــرخ را دوبــرابــر کردند تا مسافران یکی 
در میان بنشینند اما فقط مانده توی راهرو 
افــزایــش عجیب  با  را بنشانند!  هم مسافر 
قیمت بلیت حتی غذا را هم حذف کردند. این 
شرکت های ایرانی اگر ... یادشان بدهند، 

بیشتر موفق می شوند!
به اون دوستی که گفته ونزوئال و ایران دو تا ابر  •

تورم با هم قرارداد بستن بگم خدا باباتو بیامرزه 
حرف دل خیلی ها رو  زدی با دو تا کشور درست 

وحسابی که نمی تونیم قرارداد ببندیم.
از برنامه بسیار عالی گزارش 5 که به طور  •

واقعی مشکالت مــردم را پیگیری می کند 
و همچنین گزارشگر شجاع آن آقــای آرش 

رهبر تشکر می کنم. گزارش اخیر شما درباره 
مزاحمت در پارک های محله باهنر حرف دل 

و مشکل ما بود.
چرا آموزش و پرورش با معلمانی که والدین  •

را مجبور به خرید کتاب های کمک آموزشی 
می کنند برخورد نمی کند؟ مگر کتاب های 
درسی چه کمبود و اشکالی دارند؟ چرا هزینه 

های اضافی به مردم تحمیل می کنید؟
 ریاست بانک سپه خراسان؛ پنج سال است  •

بانک قوامین سپرده ما را بلوکه کرده حال 
که درآن بانک ادغام شده، خواهشمند است 

دستور استرداد آن را صادر فرمایید.
خــدا را شکر سکاندار ریاست جمهوری  •

کشور به دست یک سید اصلی و واقعی افتاده 
است. اگر فقط یک سال صبر داشته باشیم، 
این آقا سید واقعی، خرابی های هشت سال 

دولت قبلی را آباد و جبران خواهد کرد.
ــی را تبدیل بــه یک  • ــرا ۴ صفحه ورزشـ چ

صفحه کرده اید چرا صفحات دیگری را حذف 
نکردید و آن صفحاتی که مورد عالقه خیلی ها 

بود حذف شد؟
ــه بـــرم تو  • ــدم در ایـــن حـــده ک ــری ــدرت خ قـ

سایت های فروشگاه های اینترنتی هر چی 
رو که دوست دارم اسکرین شات بگیرم!

 تلفن ثابت را برای هشت هزارتومان بدهی،  •
قطع کردند و بعد از پرداخت مبلغ بدهی به 
عالوه پرداخت مبلغ 151 هزار ریال بابت 
وصل مجدد، وصل کردند. اصال فکر نکنید 

به هزینه وصل مجدد ارتباطی دارد.
متاسفانه تیم پدیده با این بازی که دیروز  •

انجام داد نشان داد که امیدی بهش نیست. در 
مشهد به سختی دنبال گرفتن تساوی بودیم 

وبا این بازیکنان احتماال به جایی نرسیم.
االن با زمزمه واردات خودرو، قیمت خودرو  •

در کشور کاهش یافته است. چرا دولت برای 
ــودرو زودتــر  جلوگیری از افزایش قیمت خ

اقدام به واردات نمی کند؟
فهمیدیم  • هــم  را  تولید  از  حمایت  معنی 

یعنی افزایش بی حساب و کتاب اجناس و به 
خصوص ارزاق عمومی از جیب مردم نجیب!

ــرف مــردم را بــا بــازخــورد  •  لطفا ستون ح
مناسب از طرف مسئوالن مربوط انعکاس 

دهید و گرنه فقط درددل کردن است و بس.
 ساخت مسکن به چه قیمتی؟ 5۰ درصد  •

آورده و 5۰ درصد وام. یک نفر که به زحمت 
زندگی می کند از کجا مثال ۴۰۰ میلیون 
بیاورد و ۴۰۰ میلیون وام با پرداخت حدود 

2میلیون شاید 2۰ ساله بدهد؟
 دیشب دوبازی از لیگ برتر خودمان را دیدم  •

و بعد از آن دو بازی از لیگ اروپا را تماشا کردم. 
ــا از  واقعا سطح فوتبال باشگاهی ما با اروپ

زمین تا آسمان است.
رب گرفتم قوطی را باز کردم دیدم آب گوجه  •

فرنگی داره! آخه بی وجدان آب گوجه فرنگی 
رو داخل قوطی می ریزن؟ اون هم به قیمت 

رب. تعزیرات هم تعزیرات قدیم.
 دراتوبوس بودم که شنیدم با پرداخت 15۰  •

هزار تومان می توان کارت تقلبی واکسن را 
بگیرید. واقعاشنیدن این مسائل دردناک است. 
چطور باجان مردم بازی می شود؟ همه چیز 
تقلبی دیده بودیم که باالخره رسید به کارت 
واکسن تقلبی. چشم ماکه هیچ چشم همه عالم 
روشن. امیدوارم اگر این موضوع صحت دارد 

دولت ومراجع هرچه سریع تر پیگیر شوند.
 به نظر می رسه تنها راه حل مشکل مسکن  •

با وجود وفور و وسعت زمین در کشور که شعار 
ایرانی  معماری  با  اسالمی  زندگی  سبک 
بزرگان هم محقق شود، ساخت مسکن حیاط 
دار و مستقل به صورت شهرکی و خارج از 
شهرهای شلوغ بــه خصوص تــهــران است 
تا در کنار آن زمینه اشتغال و کسب و کار و 

مهاجرت منفی صورت گیرد.
قدیم ها تا یک چیزی گران می شد، کلی  •

گــزارش می زدیــن و تیترهای انتقادی کار 
می کردین. از وقتی رئیسی اومده انگار همه 

جا آرومه و ما هم چقدر خوشحالیم!
دیــروز پــرواز هواپیمایی تابان در مسیر  •

تهران مشهد داشتیم که از ساعت ۸ تا 12 
تاخیر داشت و هیچ کسی هم پاسخگو نبود و 

برخورد بدی داشتند.

بنزین ۱۴ هزارتومانی تکذیب شد
ــراورده  های  ــ ف پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
نفتی ایران خبر افزایش قیمت بنزین به 1۴ هزار 
تومان را تکذیب کرد و گفت: خبری از گرانی 
بنزین نیست و هیچ تصمیمی در این باره گرفته 
نشده است.به گزارش ایلنا از شرکت ملی پخش 
فراورده  های نفتی، فاطمه کاهی ضمن تکذیب 
احتمال افزایش قیمت بنزین به 1۴ هزار تومان، 
افزود: هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 
وجود نــدارد و هیچ تصمیمی درایــن باره گرفته 
نشده است.وی همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا احتمال حذف یارانه بنزین در بودجه 1۴۰1 و 
واقعی سازی قیمت ها وجود دارد، اظهار کرد: 

هرگونه تصمیم گیری در این باره بر عهده دولت 
بــوده و مجلس هم تصویب آن را بر عهده دارد. 
شرکت پخش تنها مجری مصوبه  هــای دولت 
است.گفتنی است، در روزهای گذشته اخباری 
مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به لیتری 
1۴ هزار تومان شنیده شده و در فضای مجازی 
این طور بیان می کنند که قرار است قیمت بنزین 
سال آینده به 1۴ هزارتومان برسد و درآمد حاصل 
از آن صــرف افزایش یارانه نقدی مــردم شود. 
احتماال این همان طرح پیشنهادی است که قبل 
از انتخابات و به شکل بسته های مختلف در محل 
اتاق بازرگانی تهران رونمایی شده بود.از چند روز 

گذشته زمزمه افزایش قیمت بنزین و رسیدن 
آن به 1۴ هزار تومان شنیده می شود. ماجرای 
افزایش قیمت بنزین و رسیدن آن به 1۴ هزار 
تومان پس از آن مطرح شد که قیمت جهانی 
نفت به ۸5 دالر در هر بشکه رسید. همزمان با 
افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین هم در منطقه 
و هم در برخی از کشورها افزایش یافت. قیمت 
هر گالن بنزین در نیویورک به حدود چهار دالر 
رسید. بر این اساس برخی از رسانه ها اعالم 
کردند که با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت 
و بنزین، قیمت پایین بنزین در ایران، می تواند 

تمایل برای افزایش قاچاق را افزایش دهد.

دسترسی ایرانی ها به صرافی های  رمزارز به زودی قطع می شود؟
 پلیس درباره بلوکه شدن سرمایه کاربران ایرانی رمزارز در صرافی های خارجی هشدار می دهد 

آیا به این زودی دسترسی ایرانی ها به صرافی ها قطع می شود؟

مصطفوی- رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از 
جرایم سایبری پلیس فتای ناجا درباره احتمال 
مسدود شدن سرمایه کاربران ایرانی رمزارزها 
در برخی از صرافی های خارجی هشدار داد. 
با  ســرهــنــگ علی محمد رجــبــی روز گــذشــتــه 
ــذاری برخی از ایرانیان در  ــاره به سرمایه گ اش
حوزه رمزارزها اظهارکرد: تحریم  های صورت 
گرفته علیه کشورمان، متاسفانه زمینه را برای 
مسدودسازی سرمایه برخی از کاربران ایرانی 
آنالین خارجی فراهم کرده  در صرافی هــای 
اســت.  وی با بیان این که با توجه به افزایش و 
روند رو به رشد قیمت ارزهــای دیجیتال شاهد 
فعالیت صرافان ارز دیجیتال در فضای مجازی 
نیز هستیم، افــزود: این صرافی های دیجیتال 
که تبلیغات فراوانی از آن ها در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی نیز دیده می شود، اقدام 
به تبدیل ارز و ... می کنند، اما آن چه که نگران 
کننده است، احتمال از دست رفتن سرمایه در این 
صرافی هاست. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری 
از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا ادامه داد: با 
توجه به اعمال تحریم های گوناگون برای کشور 
ایران، لذا برخی از صرافی های آنالین خارجی 
با احــراز هویت کاربران ایرانی اقــدام به بلوکه 
کردن سرمایه کاربران و مسدود کردن حساب 
های کاربری آنان و در نتیجه جلوگیری از ادامه 
فعالیت این افراد کرده اند و این احتمال وجود 
دارد که سایر صرافی های آنالین خارجی نیز به 
دنبال تحریم  های صورت گرفته و با مسدودسازی 
حساب های ایرانیان از فعالیت آن ها جلوگیری 
کنند. رجبی تاکید کرد: الزم است هموطنان 
گرامی این نکته را مدنظر داشته باشند که فعالیت 
در این صرافی ها می تواند تبعاتی به دنبال داشته 
باشد و موجب از بین رفتن سرمایه شان شود. چند 
روز پیش وزارت خزانه داری آمریکا، صرافی های 
رمـــزارز و شرکت  های ارائــه دهنده کیف های 
دیجیتالی را وادار کرد با استفاده از ابزار و فناوری 
موقعیت یابی جغرافیایی، دسترسی کشورهای 
تحت تحریم  های آمریکا را مسدود کنند. این 
تضاد آشکار این اقدامات درحالی است که هدف 
از ایجاد ارزهای دیجیتال ارائه یک سیستم مالی 

با دسترسی همگانی و بــدون تبعیض است که 
زیر نظر کشورها و دولت  ها نباشد و در آخر سبب 
انتقال قدرت از دولت  ها به مردم شود. درست 
است که این حوزه سبب راحت تر شدن مواردی 
نظیر فــرار مالیاتی یا پول شویی شده است اما 
سوال اساسی این جاست که آیا با تحریم یا منع 
و متوقف کــردن قسمتی از این صنعت  یا حتی 
افراد، جلوی مشکل ذکر شده به طور کامل گرفته 

خواهد شد؟

ایرانی ها برای خرید و فروش امن رمزارز چه کار 
کنند؟

هــر از گاهی خبری جدید از مــحــدودیــت  های 
ــزارز بــرای ایــرانــیــان و  صــرافــی هــای خــارجــی رمـ
همچنین تحریم های آمریکا علیه کاربران ایرانی، 
باعث نگرانی سرمایه گذاران در دنیای ارزهای 
دیجیتال می شود.  در حالی که به نظر می رسد 
برخی صرافی های آنالین داخلی نیز در تالش 
هستند تا این نگرانی ها را برای کاربران داخلی 
کاهش دهند و امکانات جدیدی به آن ها ارائه کنند.
سوال مهمی پیش آمده و آن هم این است که آیا 

کیف پول رمزارز ایرانی ها تحریم می شود؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم، درست است 
که صرافی ها و شرکت های فعال در این حوزه 
به شدت تحت فشار هستند، اما کارشناسان 
نیز معتقدند که به لحاظ نــرم افـــزاری، امکان 

ایرانی  مسدود سازی کیف پول های کاربران 
وجــود ندارد.یکی از نگرانی  هــای دیگری که 
همه سرمایه گذاران رمزارز دارند، نحوه درست 
ــزارزی اســت عالوه  ــای رمـ ــی ه نگهداری دارای
بر ایــن، تجربه کِم کاربران در نگهداری امن و 
صحیح از دارایــی هــای رمـــزارزی در کیف پول  
های شخصی، بارها باعث به وجود آمدن زمینه  
های کالهبرداری و تخلیه ولت های شخصی 
شده  است. اما با امکان تحریم ،کیف پول رمزارز 

ایرانی ها چقدر در خطر است؟
کارشناسان ارزی معتقدند، کیف پول ابزاری 
است برای مدیریت کلیدهای خصوصی.کیف 
پول در واقــع بیشتر از این که کیف پول باشد، 
یک نرم افــزار مدیریت کلید است. تا زمانی که 
کلیدهای خصوصی دست خود دارنــده رمزارز 
باشد، هیچ کس نمی تواند رمز ارز را مسدود کند.
با این حال کیف پول و صرافی یکی نیستند و خود 
صرافی می تواند تحریم و مسدود شود؛ بنابراین 
رمزارزی که در کیف پول خارجی و نه در صرافی 
ایرانی موجود است، با اعمال سیاست  های آمریکا 
می تواند مسدود و تحریم شود.از این رو راه حل 
پیشنهادی که امروزه از سمت کارشناسان زیادی 
توصیه می شود، این است که کاربران برای حفظ 
امنیت رمــزارزهــای خــود، کیف پول خود را در 
خارج از صرافی های ایرانی نگه دارند و ارزهای 

خریداری شده خود را به آن انتقال دهند.

جزئیات خودسوزی یک فرزند شهید در مقابل ساختمان بنیاد شهید در یاسوج 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه 
و بویراحمد جزئیات خــودســوزی یک فرزند 
امور  و  شهید  بنیاد  ساختمان  جلوی  شهید 
ایثارگران این استان را تشریح کرد. به گزارش 
ــوی گــفــت: صبح  ــوس ــا،  سید منصور م ــرن ای
شهدای استان  از  یکی  فرزند  سه شنبه   روز 
کهگیلویه و بویراحمد برای پیگیری درخواست 
خــود به امــور ایثارگران استانداری مراجعه 
کرد که مسئوالن استانداری طی نامه ای، 
وی را به اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان ارجاع دادند . این جوان، پس از مراجعه 
به بنیاد شهید و امور ایثارگران در مرحله اول 

مشکالت وی در حــوزه معاونت تعاون مطرح 
شد و در دست بررسی قــرار گرفت  . او بــرای 
بار اول با حضور در پشت بام ساختمان بنیاد 
شهید تهدید به خودکشی کرد که با تالش و 
سرعت عمل همکاران بنیاد و مشاوره های 
الزم  از بروز آسیب   جلوگیری شد. وی افزود: 
فرزند شهید بعد از چند دقیقه مجدد در بیرون 
از فضای بنیاد شهید و جلوی دِر اصلی بنیاد 
شهید اقدام به خودسوزی کرد که متأسفانه در 
پی این اقدام دچار سوختگی شدید شد.وی به  
سرعت به بیمارستان انتقال یافت و هم اکنون 
اقدامات درمانی برای وی در حال اجراست که 

امیدواریم شاهد بهبود و سالمت وی باشیم. 
در پی بروز این حادثه به منظور پیگیری سریع 
این موضوع ،نماینده ویژه  دکتر قاضی زاده 
هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 
شهید و امور ایثارگران به استان کهگیلویه و 
بویراحمد اعزام شده است. استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد خواستار ورود اداره کل بازرسی 
استان و دادستان مرکز استان و دیگر نهادهای 
مربوط به قید فوریت در ایــن خصوص شد و 
افــزود: این مهم باید در اولویت بررسی باشد 
و نتیجه آن در اسرع وقت به استاندار گزارش 

شود.

خطر طغیان آنفلوآنزا در صورت برداشتن محدودیت  های کرونایی

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با هشدار دربــاره 
طغیان عفونت های ویروسی پس از کرونا گفت: 
احتمال  کرونایی  هــای  محدودیت  برداشتن 
برخورد با یک اپیدمی بزرگ آنفلوآنزا را افزایش 
می دهد.به گــزارش ایرنا، دکتر علیرضا ناجی 

با بیان این که با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در 
دوران شیوع کرونا، میزان انتقال ویروس های 
تنفسی کاهش یافته است، اظهار کرد: البته اگر 
همچنان پروتکل های بهداشتی را که برای کووید 
19 رعایت می شود ،ادامه دهیم و واکسن آنفلوآنزا 

را هم بزنیم، ممکن است آنفلوآنزا همچنان در 
فصل آینده نیز کاهش یابد.وی با بیان این که در 
شیوع عفونت های تنفسی ویروسی عوامل زیادی 
موثرهستند، افزود: هم اکنون ویروس کووید 19 
مجال زیادی برای بروز سایر ویروس های تنفسی 

مانند آنفلوآنزا باقی نگذاشته است.
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تحلیل روز

عملگرایی دوحه در سیاست خارجی 
دکترسیدرضی عمادی- پس از آغاز به کار 
سفیر قطر در قاهره، سفیر مصر نیز دیــروز وارد 
دوحه شد و رسمًا فعالیت خود را آغاز کرد.»عمر 
کمال الدین الشربینی« سفیر جدید مصر در دوحه 
است که رونوشت استوارنامه خود را تقدیم »محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر کرد.
دولت مصر 23 ژوئن گذشته »عمر  الشربینی« را 
به عنوان سفیر فوق العاده در قطر تعیین کرد. پیش 
از این، »سالم مبارک آل شافی« سفیر قطر نیز 
در اواسط اوت گذشته وارد قاهره شد و مأموریت 
کاری خود را برعهده گرفت.روابط مصر با قطر 
از ژوئن 2017 قطع شد. تصمیم به قطع روابط 
با قطر در آن برهه صرفًا مربوط به مصر نبود بلکه 
سه کشور عربستان سعودی، بحرین و امــارات 
هم روابط خود را با قطر قطع کرده بودند. علت 
اصلی قطع روابط با قطر ادعای این چهار کشور 
مبنی بر حمایت دوحه از تروریسم بود که منظور 
از جمعیت  ایــن خصوص حمایت قطر  نیز در 
»اخوان المسلمین« مصر بود که این چهار کشور، 
آن را سازمانی تروریستی می دانند. موضوع 
دیگر این است که اگرچه روابــط مصر و قطر در 
ــط دو کشور از  ژوئــن 2017 قطع شد، اما رواب
سال 2013 به بعد پرتنش پیگیری می شد. قطر 
از حامیان اصلی انقالب سال 2011 مردم مصر 
علیه رژیم دیکتاتوری »حسنی مبارک« در مصر 
و در ادامه نیز از حامیان اصلی به قدرت رسیدن 
اخوان المسلمین در این کشور بود. بر همین 
اســاس، پس از کودتای سال 2013 نظامیان 
مصری علیه دولت اخوانی »محمد مرسی« و به 
قدرت رسیدن مجدد نظامیان در مصر، روابط 
این کشور با قطر تیره شد. عالوه بر این، قطر از 
جمله کشورهایی بود که تحوالت ضد اخوانی 
سال 2013 در مصر را کودتا می دانست. با وجود 
فشارهایی که دولت »عبدالفتاح السیسی« علیه 
قطر وارد می کرد، اما دوحه حاضر نشد دیدگاه 
خود را درباره اقدام نظامیان ضد اخوان تغییر دهد 
و همچنین حمایت از اخوان المسلمین را پایان 
دهد. فرایند احیای روابط مصر با قطر از اوایل 
سال 2021 آغاز شد. عربستان سعودی با تغییر 
دولت در آمریکا و روی کار آمدن »جو بایدن« که 
انتقادهای جدی به سیاست های ریاض در دوران 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری داشت، به 
سمت احیای روابــط با دوحه حرکت کرد. قطر 
ژانویه گذشته در نشست شورای همکاری خلیج 
فارس در شهر العالی عربستان شرکت کرد  و طی 
آن توافق آشتی دوحه با چهار کشور عربستان، 
مصر، امارات و بحرین پس از گذشت نزدیک به 
چهار سال قطع روابط، امضا شد.احیای روابط 
کامل قطر با مصر یکی از نشانه های عملگرایی 
در سیاست خارجی دوحــه اســت. قطر همواره 
در سیاست خارجی بر گفت وگــو و مــذاکــره با 
کشورهایی که با آن ها اختالف دارد، تأکید و سعی 
می کند در جهت کاستن از تنش ها در سیاست 
خارجی خود گام بردارد زیرا مقامات دوحه بر این 
باور هستند که پیشرفت اقتصادی این کشور در 
گرو داشتن سیاست خارجی فعال و پویاست. در 
همین زمینه، پس از این که سفیر قطر در اوت 
گذشته وارد قاهره شد، »جابر الحرمی« مسئول 
رسانه ای قطر در صفحه کاربری خود در توئیتر 
ــط قطر و مصر پس از توافق العال  نوشت: "رواب
شاهد پیشرفت چشمگیری است. قطر در سیاست 
خارجی خود بر تعامل سازنده با کشورهای دیگر از 

جمله کشورهای عربی و اسالمی تأکید دارد."

یورونیوز:طالبان به خانواده های مهاجمان انتحاری پول و زمین می دهد

 انتحاری ها
 اهرم وحشت طالبان! 

شــریــفــی- هــتــل 5 ســتــاره 
اینترکنتیننتال کابل که در 
سال های 2018 و 2016 
مهمانانش به رگبار طالبان 
بسته شدند و پیش از آن در 
ژوئن 2011 انتحاری های 
شــبــکــه حــقــانــی انــفــجــاری 
ــم زده  ــزرگ را در آن رقـ ــ ب
بودند، میزبان مهمانی مهم 
ــود. مــراســمــی به  طــالــبــان بـ
دعوت سراج الدین حقانی، 
ســرپــرســت وزارت داخــلــه 
رهبر  )و  طــالــبــان  حکومت 
شبکه حقانی( برای تجلیل از 
خانواده  انتحاری هایی که در 
دو دهه گذشته کشته شده 
بودند. انتحار و کشته شدن 
در زمینه اهــداف طالبان آن 
قدر بــرای این گــروه اهمیت 
داشت که لوکس ترین هتل 
پایتخت را بــرای این مراسم 
در نظر بگیرند. در خبرنامه 
وزارت داخله طالبان آمده 
که حقانی در سخنانش این 
مهاجمان را »قهرمانان وطن« 
خوانده و از آن هــا قدردانی 
کـــرده اســـت. ســـراج الدین 
حقانی که به دالیــل امنیتی 

در تمامی عکس های منتشر 
شـــده چــهــره اش پــوشــانــده 
شــده، تعدادی از مردانی را 
که پسران خود را به صفوف 
طالبان فرستادند به آغوش 
کشیده اســت. این که عامل 
مرگ هزار شهروند بی گناه 
ــن گونه احساس  افــغــان، ای
شوق را به نمایش می گذارد 
اما پایان ماجرا نبود. وزارت 
در  طالبان  حکومت  کشور 
بیانیه ای ضمن وعده اعطای 
زمین به خانواده های این افراد 
اعــالم کــرد پوشاک و همین 
طور وجه نقد به مبلغ 10 هزار 
افغانی )111 دالر آمریکا( در 
اختیار آن ها قرار داده شده 
ــن میان  اســت. آن چــه در ای
جلب توجه می کند این است 
کــه بــا وجــود تسلط طالبان 

ــروه  ــر افــغــانــســتــان، ایـــن گ ب
همچنان دست به آمــوزش و 
تجهیز نیروهای انتحاری می 
زند. گروه طالبان در روزهای 
پس از تسلط بر کابل در 15 
آگوست در یک رژه نظامی از 
جمله کمربندهای انتحاری و 
خودروهای بمب گذاری شده 
را به نمایش گذاشتند. این 
ــردان انــتــحــاری در شهر  ــ گ
فــیــض آبــاد و قــنــدوز نیز رژه 
مشابهی را انجام داد. به نظر 
ــردن  ــد رســـانـــه ای ک ــی رس م
حضور گردان های انتحاری 
ــال افــغــانــســتــان به   ــم در ش
ویــژه شهرهایی که با کشور 
تاجیکستان هم مرزند، نوعی 
پیام هشدار به دولت امام علی 
ــس جمهور  ــی ــان، رئ ــمـ رحـ

تاجیکستان باشد.

همزمان با جشن های هفته وحدت آغاز شد 

 دور جدید برخورد با فعاالن دینی
 در جمهوری آذربایجان

آذربایجان  جمهوری  دینی  فعاالن  سرکوب 
در پی شروع موج جدید و بی سابقه ای از ایران 
ستیزی حکومت جمهوری آذربایجان به بهانه 
انتقادات جمهوری اسالمی ایران از گسترش 
نفوذ رژیــم صهیونیستی و حضور ضدامنیتی 
این رژیم در جمهوری آذربایجان تشدید شده 
است.به گزارش مهر،بر همین اساس سرکوب 
اقشار متدین مردم جمهوری آذربایجان توسط 
نیروهای پلیس باکو همزمان با جشن های هفته 
وحــدت، عصر سه شنبه با بازرسی غیرقانونی 
حاج ایلقار ابراهیم  االســـالم  حجت  مــنــزل 
اوغلو، روحانی سرشناس جمهوری آذربایجان 
آغــاز و در نهایت این شخصیت برجسته آذری 
بازداشت شد. حاج ایلقار ابراهیم اوغلو پیش از 
دستگیری با انتشار پیام ویدئویی، مردم و به ویژه 
دین داران جمهوری آذربایجان را به حفظ آرامش 
و پرهیز از افتادن در دام هر گونه خرابکاری 
ــالم و ملت جمهوری  و دسیسه دشمنان اس

آذربایجان فراخواند.حاج ایلقار ابراهیم اوغلو 
در این پیام تاکید کرد: دشمنان اسالم و مردم 
مسلمان جمهوری آذربایجان به اهــداف خود 
نخواهند رسید.حجت االســالم و المسلمین 
حاج ایلقار ابراهیم اوغلو، رهبر جمعیت دینی 
جمعه جمهوری آذربایجان پس از چند ساعت 
بازجویی آزاد شد و از مردم خواست به علت این 
که طی چند روز آینده دسترسی فنی به تلفن 
نخواهد داشت، در این روزها از مراجعه به وی در 
شبکه های اجتماعی خودداری کنند.همچنین  
بعد از دستگیری حاج ایلقار ابراهیم اوغلو که از 
روحانیان سرشناس آذربایجان و فعال حقوق 

بشر است، سه روحانی سرشناس دیگر شیعیان 
آذربایجان به نام های شیخ سردار حاج حسنلی، 
شیخ جالل شفیع اف و شیخ قدیر محمد اف به 
دست حکومت الهام علی اف با اتهامات نامعلوم 
دستگیر شدند. گفتنی است ساعت ها بعد از 
دستگیری شیخ جالل شفیع اف با شرط معرفی 
خود در ساعت 22 هر شب به اداره امنیت و 
استفاده نکردن از شبکه های اجتماعی، آزاد 
شده است. وی گفته است: تنها گناه ما تحصیالت 
دینی در جمهوری اسالمی ایران است، احتمااًل 
تا چند روز به موبایل و شبکه های اجتماعی 
دسترسی نخواهم داشــت. گفتنی است شیخ 

تمکین جعفراف و  حاجی حسنلی و  ســردار 
علی موسایف و بقیه دستگیر شدگان همچنان 
در بند سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان 
هستند. درخــور ذکر است هم اکنون نزدیک 
به 200 نفر از فعاالن نهضتی و علمای مبارز 
جمهوری آذربایجان با اتهامات ساختگی در 
زندان های دولت باکو به سر می برند.همچنین 
ــدف تشدید ســرکــوب فــعــاالن رســانــه ای  بــا ه
شیعی در جمهوری آذربایجان روزنامه نگار 
آذربایجانی تمکین جعفر اف بازداشت شد. 
Maide. تمکین جعفر اف، کارمند وب سایت
ــادآور می شود ســال گذشته حکم  ــت.ی az اس
ــالم  ــی اف جانشین حــزب اس ــل بــازداشــت  ع
جمهوری آذربایجان به درخواست دادستانی 
این کشور تا 28 اکتبر 2020 )هفتم آبان ماه 
امسال( تمدید شد. وی از تاریخ 11 اسفند ۹8 
به اتهامات واهی به مدت چهار ماه در بازداشت 

به سر می برد.

پیشخوان بین الملل 

عکس  نیوزویک 
روی جلد خود را 
به پیروزی رئیس 
جــمــهــور ســوریــه 
اخــتــصــاص داد. 
ایــــن نــشــریــه با 
انتشار عکس بشار 
اسد  نوشت: اسد 
با پیروزی مقابل 

ــاره به جایگاهش در صحنه جهانی  آمریکا دوب
بر می گردد.

نشست مسکو با حضور نمایندگان طالبان و 
نمایندگان ده کشور از جمله روسیه، چین، ایران، 
هند و پاکستان دیروز برگزار شد. آمریکا اما در این 
نشست شرکت نکرد. نشست مسکو که عنوان 
ــاره افغانستان« را  »فرمت مشورتی مسکو درب
دارد بر وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان، 
تشکیل دولت فراگیر و تالش بین المللی برای 
اجتناب از بحران انسانی در این کشور متمرکز 
بــود.  این کنفرانس در سال 2017 و با هدف 

رسیدگی به مسائل افغانستان تشکیل شده است. 
در نشست دیــروز، وزیر خارجه روسیه در دیدار 
با هیئت طالبان، از این گروه خواست اطمینان 
دهند که خاک افغانستان علیه کشورهای ثالث 
مورد استفاده قرار نمی گیرد. سرگئی الوروف 
وزیر خارجه روسیه، گفت: وضعیت افغانستان 
پس از تغییر قدرت در کابل در 15 اوت همچنان 
ناپایدار است و گروه های تروریستی، همچون 
داعش  و القاعده، در تالش هستند تا از آن به نفع 

خود استفاده کنند. این سازمان های تروریستی 
بار دیگر سعی می کنند سرهای خود را با حمالت 
جسورانه و خونین در مناطق مختلف ]افغانستان[ 
باال ببرند. ناظران می گویند مسکو به ویژه نگران 
نفوذ گروه داعش، به جمهوری های سابق آسیای 
میانه است که روسیه آن ها را »ضربه گیر« تلقی 
می کند. در مقابل، عبدالسالم حنفی، معاون 
رئــیــس الــوزرای کابینه طالبان در سخنرانی 
خــود مــدعــی شــد کــه دولـــت طــالــبــان بــه تمام 
کشورهای جهان به ویــژه کشورهای همسایه 
اطمینان می دهد که هیچ تهدیدی متوجه آن ها 
ــدارد، اما این تضمین در  از افغانستان وجــود ن
حالی که در دو جمعه گذشته نمازگزاران هدف 
حمالت تروریستی قرار گرفته اند، زیر سوال می 
رود. از جمله این که طالبان با وجود ناتوانی در 
برقراری امنیت داخلی، چگونه می خواهد جلوی 
حمالت گــروه های تروریستی را بگیرد؟ وزیر 
امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنانش 
گفت:   »تغییر قدرت در افغانستان یک حقیقت 
است و روسیه متوجه تالش های طالبان برای 
باثبات سازی وضعیت در افغانستان هست. دولت 
قبلی افغانستان تحت رهبری اشرف غنی رئیس 
جمهور سابق، انتظارات را برآورده نکرد. اکنون 
یک دولــت جدید در قــدرت اســت. این حقیقت 
مسئولیت بزرگی را بر دوش طالبان می گذارد. 
ما به تالش ها در جهت باثبات سازی وضعیت 
نظامی-سیاسی و بهبود فعالیت های دستگاه 

دولتی توجه می کنیم.« ذبیح ا... مجاهد،  معاون 
وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان و سخنگوی 
طالبان نیز گفت: »کشورها می توانند کمک و حس 
مسئولیت پذیری خود را نسبت به افغانستان ابراز 
کنند. حقیقتًا، اقتصاد افغانستان به پشتیبانی 
بیشتری نیاز دارد.« به گزارش رویترز، در پی 
مذاکرات مقام های روسیه، چین و پاکستان، 
این کشورها وعده کمک های بشردوستانه به 
افغانستان در نشست مسکو را داده اند. در کنار 
مشکالت اقتصادی، طالبان از این که به رسمیت 
شناخته نمی شود تحت فشار است. امیر خان 
متقی، وزیر امور خارجه موقت افغانستان دیروز 
گفت که طالبان معتقد است تمام شرایط الزم 
را برای آن که جامعه بین المللی آن را به عنوان 
مقامات مشروع افغانستان به رسمیت بشناسد 
ــرآورده کــرده اســت. »چــرا آن ها نباید ما را به  ب
رسمیت بشناسند؟ ما تمام خاک افغانستان را 
ــرآورده  ــم و همه شرایط را ب تحت کنترل داری
کرده ایم و به عنوان یک دولت همه استانداردها 
را رعایت می کنیم.« در مقابل سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روسیه گفته است مسکو انتظار 
دارد طالبان به تعهدات خــود به ویژه در بــاره 
تشکیل دولت همه شمول عمل کند. الوروف 
تاکید کرده: »به رسمیت شناختن رسمی طالبان 
هم اکنون مورد بحث نیست. ما با آن ها در تماس 
هستیم. به آن هــا می گوییم به وعده هایی که 

نــصــب هــــزاران دســتــمــال سفید در مقابل هنگام به قدرت رسیدن داده اند، عمل کنند.«
ساختمان مجلس برزیل به نشانه گرامی داشت 
600 هزار قربانی ویروس کرونا در برزیل و در 
اعتراض نمادین به سوء مدیریت دولت در مهار 

همه گیری کرونا/ رویترز

قاب بین الملل 

در نشست مسکو چه گذشت؟ 
الوروف: تغییر قدرت در افغانستان، حقیقت است. طالبان: شروط را برآوردیم چرا 

به رسمیت شناخته نشویم؟ 

مأرب، برگ برنده آینده یمن 

اندیشکده »کارنگی« در گزارشی 
ــرای اندیشکده روز ــأرب ب ــ ــرد م ــب ــه اهــمــیــت ن ب

انصارا... و نقش تعیین کننده این 
شهر در آینده اقتصاد دولت انصارا... پرداخته و 
معتقد است به دلیل جایگاه ویژه اقتصادی مأرب 
برای آینده انصارا...، در نهایت این شهر توسط 
آن ها تصرف خواهد شد. در ادامه بخش هایی از 
گــزارش مــی آیــد:  تــالش هــای جــدی نیروهای 
انصارا... برای تصرف مأرب نشان از اهمیت این 
شهر برای حکومت آینده این جنبش بر شمال یمن 
دارد. مأرب عالوه بر موقعیت بی نظیر ژئوپلیتیکی، 
شاهراه بسیاری از خطوط تجاری منطقه ای است 
و دارای بزرگ ترین نیروگاه برق یمن و ذخایر 

فوق العاده منابع طبیعی است که ۹0 درصد 
ذخایر نفت و گــاز یمن را شامل می شود. این 
ویژگی های ممتاز موجب شده این شهر به برگ 
برنده ای تبدیل شود که هم انصارا... و هم دولت 
منصورهادی به دنبال حفظ و تثبیت آن باشند. به 
همین سبب  انصارا... با همه توان طی ماه های 
اخیر به دنبال تصرف این شهر است تا بتواند 
جایگاه خود را در آینده یمن به عنوان یک بازیگر 
اصلی تضمین کند.  در سال 2021 و دور جدید 
حمالت به مأرب که این بار از دفعات قبل بسیار 
شدیدتر نیز بود، مجموعه ای از مذاکرات به منظور 
ایجاد آتش بس با محوریت نماینده ویژه آمریکا و 
سلطان عمان انجام شد ولی همچنان نبرد در 
مأرب ادامه داشت زیرا انصارا... به صراحت با 
عمل خود نشان داد که منافع اقتصادی را به 

نگرانی های بشردوستانه ترجیح می دهد. از 
جمله خواسته های انصارا... واریز سهمی از سود 
نفت و گاز مأرب به حسابی ویژه در بانک مرکزی 
یمن در صنعا بود تا برای پرداخت حقوق معوق 
کارکنان دولت مورد استفاده قرار گیرد. رهبران 
انصارا... بر این باورند که برای ایجاد یک دولت 
مستقل و کامل در منطقه تحت تسلط خود همه 
ملزومات را در اختیار دارند. آن ها موفق به تأمین 
کامل امنیت بر مناطق تحت سلطه خود شده اند و 
بدون نگرانی از شناسایی بین المللی اقتدار کامل 
خود را به عنوان یک دولت مشروع اعمال کرده اند. 
با این حال آن ها بر این موضوع نیز واقفند که منابع 
مالی الزم برای اداره مناسب دولت خود را ندارند 
و بر ایــن اســاس به دنبال دستیابی به مــأرب و 

درآمدهای نفت و گاز آن هستند. 

دولت نظامی میانمار صدها زندانی سیاسی را 
که در جریان اعتراضات به کودتای نظامی سال 
گذشته ارتش دستگیر کرده بود، آزاد کرد./ 

خبرگزاری فرانسه

نمای روز 

ملکه بریتانیا مودبانه اما خیلی 
سال  سالمند  جایزه  محکم 
از سوی یک مجله را رد کرده 
و گفته اســت: "پیری فــرد به 
احساس او ست"!همسر ملکه 
ــوت کرد  کــه چــنــدی پیش ف
جایزه سالمند سال 2011 را از آن خود کرده بود.
ملکه الیزابت دوم قرار است سال آینده هفتادمین 
سالگرد سلطنت خود را جشن بگیرد، که روزی 
خاص در بریتانیا خواهد بود و بابت آن تعطیالت 

سراسری برگزار خواهد شد./بی بی سی

چهره روز 
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ویلچرفروشی معلوالن و قربانیان مهریه!
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غیرفعال شدن واتس اپ در برخی گوشی ها

اگـر مالـک آیفـون قدیمـی یـا گوشـی های اندرویدی 
بـا سیسـتم عامـل قدیمـی باشـید، از تاریـخ 10 
آبـان  )1 نوامبـر ۲0۲1( دیگـر بـه واتـس اپ یـا 
برخـی ویژگی هـای آن دسترسـی نخواهیـد داشـت. 
بنـا بـر اطالعیـه فیـس بـوک از روز اول نوامبـر یعنـی 
10 آبـان ایـن برنامـه روی گوشـی هایی کـه سیسـتم 
و گوشـی های  پایین تـر  ۴.0.۴یـا  عامل اندرویـد 
آیفـون  iOS 9 یـا قدیمی تـر دارنـد، اجـرا نمی شـود. 
در گوشـی اندرویدی بـا مراجعـه بـه بخـش تنظیمـات، 
می توانید در بخش About Phone یا درباره گوشـی 
به اطالعات دسـتگاه خـود پی ببریـد. اگر موبایل شـما 
بـه iOS 10 و اندرویـد ۴.1 یـا نسـخه های جدیدتـر 
مجهـز باشـد، نگرانـی بابـت کارایـی نداشـتن واتـس 
اپ نخواهیـد داشـت. کاربـران گوشـی های قدیمـی 
کـه نمی توانند اندرویـد یـا iOS دسـتگاه خـود را بـه 
روزرسـانی کننـد، از 10 آبـان دیگـر نمی تواننـد از 

واتـس اپ اسـتفاده کننـد.
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معلوالن به ویلچرفروشی روی آوردند!

صحبت های مدیر کمپین معلوالن دربــاره وضعیت 
معیشتی معلوالن ،بازتاب زیــادی در فضای مجازی 
داشت. مروتی به تجارت نیوز گفته: » از حدود ۸۵0 
هزار خانواده دارای معلول که از سازمان بهزیستی 
مستمری می گیرند، حداقل ۵00 هزار نفر از آن ها 
واجد دریافت دستمزد این ماده قانون می شوند. اما از 
این تعداد، سازمان بهزیستی به دلیل کمبود بودجه به 
حدود 1۴0 هزار نفر حدود 1۶0 هزار تومان پرداخت 
می کند!« مروتی در این زمینه می گوید: »در دوران 
کرونا برخی از افراد منبع درآمد خود را از دست 
دادند. کسانی بودند که دست فروشی می کردند اما 
همان را هم از دست دادند. در این شرایط و با تورم 
افسارگسیخته، فشار زیادی را متحمل می شوند. 
برخی به زباله گردی روی آوردند و برخی حتی ویلچر 
خود را می فروشند.« گفتنی است طبق قانون باید 
حدود هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان به معلوالن پرداخت 
شود در حالی که تنها حدود ۲۲ میلیارد تومان به آن ها 

پرداخت می شود.
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برف های شادی که عروسی را عزا کردند!

بی اطالعی از بعضی موارد جزئی و کوچک می تواند 
حوادث ناگواری را به وجود آورد. یکی از این موارد، 
آتش گرفتن احتمالِی برف شادی است. تصور کنید 
افرادی در یک جشن و در حال شادی هستند؛ ولی با 
یک اشتباه ریز و جزئی، آن روز خوش به روز غمناک 
و حتی به روز عزا تبدیل می شود! به تازگی فیلمی در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده که برای استقبال از 
عروس و داماد هنگام ورود به تاالر، چند فشفشه 
بزرگ روشن است و دو نفر هم از اطراف، برف شادی 
می پاشند اما ناگهان سر و صورت داماد آتش می گیرد! 
اتفاق هشداردهنده ای که بارها تکرار شده است اما 
همچنان خیلی ها از قابلیت اشتعال اسپری های برف 
شادی بی خبر هستند! کاربری نوشت: »کاش این 
موارد بیشتر اطالع رسانی بشه چون معموال بچه های 
کوچک تر به برف شادی عالقه دارن و ممکنه خطرات 

جبران ناپذیری به همراه داشته باشه.«
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مهریه، قربانی می گیرد!

دیروز عکسی تامل برانگیز از تجمع  قربانیان مهریه 
مقابل مجلس شــورای اسالمی خبرساز شد. در این 
تصویر، پدر و پسری با بنری که در دست داشتند راجع 
به مهریه اعتراض کردند. روی بنر پدر نوشته بود : 
»آیا این انصاف است؟ بعد از فوت همسرم، پدرخانم 
و مادرخانمم مهریه همسرم را به اجرا گذاشته اند و 
به مدت ۵ سال است که از من مهریه می گیرند! آیا من 
بدهی به آن ها دارم؟« روی بنر پسر هم سخن پدر تایید 
شده بود. کاربری نوشته: »می خواستین اون روزی که 
برای ازدواج، مهریه باال رو قبول کردین به فکر این 
روزها باشین!« در این باره عباس عبدی هم نوشت: 
»ظاهراً برخی از مردان، درک درستی از مفهوم مهریه 
ندارند. مهریه حق زن است اگر نپرداخته اید بدهکار 
هستید و به وراث می رسد. پس بهتر است همچون 
قدیمی ها، مهریه را نقد و به اندازه توان خود بپردازید. 
اصوال بیش از چند سکه محدود نپذیرید. زنان هم 

متقابال حقوق خود چون طالق و حضانت را بگیرند.«
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درآمد 10 هزار میلیاردی صدا و سیما؟!

رئیس اسبق صدا و سـیما درباره درآمدهای سازمان 
صـدا و سـیما ادعاهایـی مطـرح کـرده کـه بازتـاب 
زیـادی در شـبکه های اجتماعـی داشـت. ویدئویـی 
از صحبت هـای سـرافراز در شـبکه های اجتماعـی 
منتشـر شـد کـه او ادعـا می کنـد: »مـا یـک بررسـی 
کردیـم و متوجـه شـدیم درآمدهـای سـازمان ]فقـط[ 
از آگهی هـا خیلی بیشـتر از آن هـزار میلیـارد ]بودجه 
سـازمان در زمـان خـودش[ و خیلـی بیشـتر از بودجه 
االن اسـت.« او برآورد کرده این آگهی ها از سـال 9۴ 
تـا االن بایـد ۵ برابـر و درآمـد سـازمان از آن، معادل 
10 هـزار میلیـارد شـده باشـد. او حتـی در بخشـی از 
صحبـت هایـش می گویـد: صـدا و سـیما تـوان کمـک 
بـه دولـت را هـم دارد.« کاربـری نوشـت: »بـه نظـرم 
تا مخارج و درآمدهای صدا و سـیما شـفاف نباشـه هر 
کسـی می تونه ادعایی داشته باشـه و بهتره مسئوالن 
صدا و سـیما به جـای تکذیـب ،شـفافیت مالی رو سـر 
لوحه شـون بذارن تا مـردم بتونن خودشـون قضاوت 

کنـن.«
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جابه جایی خانه با قایق

زوجی که قصد جابه جایی خانه شان به سمت دیگر 
دریاچه و مکانی جدید را داشتند با کمک چند قایق این 
کار را انجام دادند و ویدئوی آن در شبکه های اجتماعی 
توجه کاربران بسیاری را جلب کرد. در ویدئویی که از 
جابه جایی خانه در فضای مجازی منتشر شده عملیات 
خاک برداری اطراف خانه و انتقال آن به روی قایق ها 
را نشان می دهد. در قسمتی از این ویدئو در حالی که 
این خانه توسط قایق ها به سمت دیگر ساحل منتقل 
می شود دیده می شود. هنگامی که خانه به سمت دیگر 
ساحل رسید توسط دو بیل مکانیکی به محلی که باید 
روی خشکی قرار می گرفت منتقل شد. صاحب این 
خانه درباره علت انتقال خانه اش گفته: »این یک خانه 
سبز کوچک است که در نقطه ای که ما دوست داریم 
قرار گرفته است. من با دوستان و خانواده ام در این 
باره صحبت کردم. همه می دانند که من این خانه را 

بسیار دوست دارم.«

فاقد ضمانت اجرا  |   روزنامه خراسان    
فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، عصر نوین، زندگی های شهری و... در خود 
آسیب هایی دارد که این روزها در قالب اعتیاد، آمار باالی سرقت ها و... آن ها 
را می بینیم.   روزنامه خراسان ۲۰ مهرماه گزارشی درباره برنامه های مقابله با 
آسیب های اجتماعی با تیتر »فاقد ضمانت اجرا«  داشت. در این مطلب به گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس درباره برنامه های مقابله با آسیب های اجتماعی کشور 
پرداخته شده بود و در آن آمده بود سه برنامه توسعه مقابله با آسیب های اجتماعی 

هیچ ضمانت اجرایی ندارد. تیتر و عکس این مطلب مورد توجه قرار گرفت.

رشد اقتصادی داریم، حسش را نداریم! |  روزنامه اعتماد    
روزنامه اعتماد در گزارشی وضع اقتصادی کشور را شبیه بیماری دانسته که 5۰ کیلو 
وزن کم کرده و حاال به زور قرص و آمپول و مراقبت توانسته 6 کیلو به وزنش اضافه کند 
ولی هنوز حال عمومی اش خوب نیست. این مطلب به خاطر انتشار آمار بانک مرکزی 
که اعالم کرده بود در فصل تابستان اقتصاد کشورمان رشد بین 6 تا 7/4 درصدی 
داشته است منتشر شد و نویسنده گزارش معتقد است که با وجود رشد اقتصادی 

وضع مردم بهبود پیدا نکرده است.

با 4 لیتری کنار رود تایمز  |   روزنامه هفت صبح    
بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاری ها درباره کمبود سوخت در انگلستان گزارش ها و 
مطالبی را نوشتند. روزنامه هفت صبح هم در گزارشی با تیتر »با چهار لیتری کنار رود 
تایمز« در 7 مهر به این موضوع پرداخت و از پشت پرده کمبود سوخت در انگلستان 
نوشت. در بخشی از این گزارش آمده: »ماجرا فقط مربوط به سوخت نیست و انگلیسی ها 
با برگزیت سنگی را به چاه انداختند که صد عاقل هم نمی تواند آن را بیرون بیاورد. کار به 
جایی رسیده که به گفته یکی از مقامات صنعت تولید بوقلمون، به علت خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا، احتمال دارد که بریتانیا در ایام منتهی به کریسمس امسال با کمبود »گوشت بوقلمون« در سطح ملی مواجه شود!«

حق میلیاردی فوتبال در کرنر  |  روزنامه آرمان ملی    
با انتصاب پیمان جبلی به عنوان رئیس رسانه ملی دوباره بحث حق پخش که  به عنوان 
مهم ترین رکن درآمدزایی باشگاه های فوتبال شناخته می شود ،توجه روزنامه ها را جلب 
کرد. آرمان ملی هم در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که سال هاست  حق 
پخش از سوی صداوسیما به باشگاه ها پرداخت نشده و این مسئله می تواند چالشی برای 
رئیس جدید رسانه ملی باشد. این روزنامه همچنین در بخش دیگری از گزارش نوشته: 
»به نظر می رسد چاره ای جز اجرای این قانون ]حق پخش تلویزیونی[ برای رقابت های 

فصل آینده وجود ندارد. به نظر می رسد در صورت نپرداختن حق پخش تلویزیونی، فوتبال ایران با برخورد فیفا روبه رو خواهد شد.«

استخراج طال از معدن دیگران  |  روزنامه فرهیختگان    
رعایت نشدن حق کپی رایت در کشور ما سال هاست که با نقد مواجه بوده است. 
روزنامه فرهیختگان به شکلی به این موضوع پرداخته و در گزارشی در ۲۲ مهر 
نوشت که پلتفرم های شبکه نمایش خانگی در حالی که برای فیلم های خارجی 
هزینه ای نمی کنند از مخاطب پول می گیرند. در این گزارش همچنین آمده است: 
»دستگاه های ذی صالح داخلی، سایت ها و کانال های تلگرامی دانلود فیلم را بستند 
تا مردم، خوراک خود را از وی اودی ها تامین کنند وگرنه در اصل قضیه که رعایت 

نکردن قانون کپی رایت است، ایران هیچ گاه گام های حداقلی نیز برنداشته است. اما خیلی جالب است که تداوم این روند، 
سبب زایش بال های بیشتری برای سامانه های اینترنتی پخش فیلم شد.«

اوهام الهام  |  وطن امروز    
بعد از این که رئیس جمهور آذربایجان در گزافه گویی ضدایرانی خود ادعا کرد 
،ارمنستان با کمک ایران مواد مخدر به اروپا قاچاق می کرده، »وطن امروز« در ۲4 
مهر در گزارشی به این موضوع پرداخته و دلیل عصبانیت و وهم گویی های الهام علی 
اف را تصمیم ایران و هند برای حذف آذربایجان از کریدور شمال- جنوب بیان کرده 
است. در بخشی از این گزارش آمده: »پیشتر هم اظهارات مقام های ایران درباره 
حضور عناصر خارجی در مرز ایران را با لحن تمسخرآمیزی، بهانه های ساختگی 

خوانده و البته در اقدامی معنادار با پهپادهای اسرائیلی عکس یادگاری گرفته بود! علی اف در مقطع فعلی با خطای 
محاسباتی و برآورد اشتباه، گمان می کند می تواند از نفوذ ایران در قفقاز بکاهد.«

اقتدای مقتدی به کیست؟  |  روزنامه آفتاب یزد    
بعد از کسب 73 کرسی توسط جریان صدر در پارلمان عراق ،روزنامه آفتاب یزد 
به مواضع مقتدی صدر، رهبر 47ساله جریان صدر در طول 17 سال فعالیت 
سیاسی اش پرداخت و نوشت: »مقتدی در سیاست و مسائل سیاسی شخصیتی 
ناپایدار دارد به گونه ای که نمی توان حتی به صورت کوتاه مدت هم روی قول و فعل 
او حساب کرد چه رسد که کسی بخواهد به صورت میان مدت یا بلند مدت روی 
وی به عنوان یک شخص اثرگذار بر جامعه و سیاست عراق امروز برنامه ریزی کند 

با وجود ناپایداری در افعال و اقوال، شخصیت چندان پیچیده ای ندارد و می توان تا حدودی وی را  پیش بینی کرد زیرا 
بر خالف افعال و اقوال در افکار دارای ثبات قابل توجهی است.«

این جا آجر را نان می کنند  |  روزنامه همشهری    
حتما تا به حال ضرب المثل »نان کسی را آجر کردن« را شنیده اید ولی نان شدن آجر 
را نه! اما روزنامه همشهری در گزارشی از وضعیت نابسامان خانواده های ساکن در 
روستای شمس آباد نوشته که در حریم تهران و در کنار کوره های آجرپزی زندگی 
می کنند. در این گزارش آمده است: »این روستا از قدیم االیام ۲4 کوره فعال داشت و 
چند سالی هست که از آن تعداد 1۰ کوره فعال مشغول کار اند. صاحبان کوره با ایجاد 
امکان زندگی به کارگرها اسکان داده اند و در کوره ها از 5 تا ۲۰ خانواده با شرایط 

نامطلوب زندگی می کنند؛ آن هایی که هر سال مهرماه می آید و می رود و آرزو می کنند؛ کاش طوری شود و روزی برسد که 
بتوانند فرزندان شان را به جای لباس کار، در لباس دانش آموزی ببینند. این جا مدرسه و محیط آموزشی مناسبی هم وجود 

ندارد و تنها گاهی یکی، دو مؤسسه خیریه به بچه ها یک سری از دروس پایه را آموزش می دهند.«

بایدهای ابراهیم رئیسی  |  روزنامه شرق    
روزنامه شرق در 7 مهر مروری داشته بر سخنان رئیس جمهور و نوشته یکی از نکاتی 
که در بازخوانی سخنان رئیسی جلب توجه می کند، استفاده از کلمه »باید« است. 
برخی از بایدهایی که در این نوشته دیده می شود به این شرح است: »شرایط امروز 
کشور شایسته ملت بزرگ ایران نیست و حتما »باید« تغییر کند، آموزش مجازی 
»باید« در نهایت به مدت 15 روز تا یک ماه باشد و بعد از یک ماه به آموزش حضوری یا 
ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی تبدیل شود، حتما »باید« آموزش حضوری را در 

کنار آموزش مجازی داشته باشیم، میزان اجرای سند تحول آموزش و پرورش »باید« به طور مرتب ارائه شود ، »باید« منظومه 
فکری رهبری درباره وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی استخراج شود، مسائل مالی و معیشتی معلمان یک بار برای 
همیشه »باید« حل شود، »باید« تالش کنیم تا حد امکان فضای مجازی را مصون سازی کنیم تا جوانان و آحاد مختلف جامعه 

به جای آن که صرفا متأثر شوند،  بتوانند مؤثر واقع شوند.

تیترها  و مطالب جالب روزنامه های سراسری کشور در ماهی که گذشت چه بود؟

رعیت نواز- روزهای آخر مهر 1400 را پشت سر می گذاریم و از شنبه وارد دومین ماه پاییزی می شویم. در این بین سعی 
کرده ایم گلچینی از تیترهای جذاب روزنامه های کشوری را که در یک ماه گذشته چاپ شده با کمی توضیح درباره آن ها 
برای مطالعه در اختیار شما قراردهیم، با این توضیح که این تیترها از طرف تیم روزنامه خراسان برگزیده شده اند و ممکن 

است تیترهای جذاب تری هم باشد که در این مطلب نیامده اند.

دالور خربی
محمد دالوری مجری برنامه »تهران 20« با صراحت 

و گزارش های تاثیرگذار حرف دل مردم را می زند

امروز می خواهیم درباره یکی از چهره های خبرساز 
این ماه بنویسیم که این روزها به خاطر صریح اللهجه 
بودنش توجه مردم را جلب کرده و بسیاری او را در 
کنار خود احساس می کنند. شاید این اتفاق بیشتر به 
دلیل لحن و گفتار خودمانی او با مردم است و این که 
دغدغه مردم را دارد و در گزارش ها و گفت وگوهای 
او با مسئوالن این اتفاق به خوبی دیده می شود. بله 
امروز می خواهیم از محمد دالوری بنویسیم که پیشتر 
او را با برنامه انتقادی و پربیننده »صرفا جهت اطالع« 
می شناختیم. برنامه ای چند دقیقه ای که با زبان طنز 
و صریح شناخته می شد و هر ازگاهی خط قرمزهای 
تلویزیون را پشت سر می گذاشت. دالوری حاال برنامه 
»تهران 20« را روی آنتن زنده می برد. برنامه ای که 
ویدئوهای جنجالی اش از انتقاد مجری به مسئوالن 
هر هفته در فضای مجازی دست به دست می شود.

نکاتی کمتر شنیده  شده از»دالوری«    
محمد دالوری متولد سال 1۳52 در تهران و دانش 
آموخته کارشناسی رشته شیمی و کارشناسی ارشد 
علوم سیاسی است. او از کودکی دوست داشته در 
رشته سینما درس بخواند اما مخالفت خانواده باعث 
شده دانشجوی رشته شیمی شود! با این حال او در 
دوران دانشجویی، کم کم دست به قلم می شود و 
کارش را به عنوان ویراستار در روزنامه کیهان شروع 
او خیلی زود به صداوسیما  می کند. مسیر شغلی 
می افتد و سپس خبرنگاری را هم تجربه می کند. 
دالوری با آیتم »صرفا جهت اطالع« معروف شد اما 
اواسط سال ۹0 بود که آخرین قسمت برنامه »صرفا 
جهت اطالع« پخش شد. او. بعد ازاین اتفاق، به عنوان 
خبرنگار صداوسیما، چندین و چند ماموریت کاری 
به کشورهای مختلف رفت. از ماموریت های دو و سه 
هفته ای به لبنان و عراق گرفته تا ماموریت دو سال و 
نیمه به بلژیک. او مسئولیت مدیریت دفتر صداوسیما 
در این کشور را هم برعهده داشته است. او در مدتی 
که در بلژیک بود کتاب »۹76 روز در پس کوچه های 
ــره خود  ــا« را نوشت که ماجراهای جــذاب روزم اروپ
اوست. البته او کتاب دیگری هم به نام »روزنامه نگاری 
بدون درد و خونریزی« را هم راهی بــازار نشر کرده 

است.

برخی از گفت وگوهای جنجالی    
از همان زمانی که دالوری ،مجری »صرفا جهت اطالع 
بــود« موضوع مطالبه گــری در برنامه های او دیده 
می شد. در این روزها هم ویدئوهای جنجالی  انتقادی 
این مجری از برخی مسئوالن در حال دست به دست 
شدن اســت. مثال در همین روزهــای اخیر از برخی 
کارکنان قوه قضاییه گالیه کرد البته انتقاد او به رئیس 
انجمن قطعه سازان خودرو را هم که با عنوان »پراید 
کیلویی چند؟« در شبکه های اجتماعی بازنشر شد 

، نمی شود از یاد برد یا واکنش او 
به طــرح صیانت و نگرانی اش 
نشدن  منتشر  احــتــمــال  از 
محتوای بحث های کمیسیون،  
انتقادهای او از پاسخگو نبودن 

مسئوالن درباره واکسن 
برکت، ماجرای سیلی 
مجلس  ــمــایــنــده  ن
بــه ســربــاز راهـــور. 
بگو  هــمــچــنــیــن 
مگوی او با فتاح، 
ــنــیــاد  ــس ب ــیـ رئـ
مــســتــضــعــفــان و 
کنایه های تند و 
تیز او به حناچی 
شــهــردار تهران 
هنوز در ذهن ها 
ــت.  ــ ــده اس ــ ــان ــ م
به  حــتــی  دالوری 
خود صدا و سیما هم 
رحم نکرده و از شبکه 

خبر به خاطر کند بودن 
انتشار اخبار گالیه کرده 
بود. با این حال ، او پیش از 
این در گفت وگویی با خراسان 
گفته بوده مصاحبه هایش یک 
دهم »هاردتاک «های خارجی 

هم چالش ندارد. 

ویرتین ماهانه
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درخواست 100 میلیاردی 
استقالل از سازمان لیگ

آجورلو مدیرعامل باشگاه استقالل در روزهای 
اخیر مذاکرات جدی با سازمان لیگ داشته است 
و از مسئوالن این سازمان خواسته یا بابت تبلیغات 
محیطی دور زمین 100 میلیارد برای هر فصل به 
استقالل بدهند یا مجوز بدهند این باشگاه خودش 
تبلیغاتش را در اختیار بگیرد. سازمان لیگ هنوز 

پاسخی به درخواست آبی ها نداده است. 

محکومیت تراکتور توسط بازیکن 
پرسپولیس 

کمیته وضعیت بازیکنان 12 رای مربوط به شکایات 
مختلف را صادر کرد. در یک فقره در شکایت رضا 
اسدی بازیکن پرسپولیس از باشگاه تراکتور به 
دلیل مطالبه وجه به مبلغ 13 میلیارد ریال، تراکتور 
به پرداخت هشت میلیارد و 212 میلیون و 500 
ــدی و همچنین پرداخت  ــال در حق اس ــزار ری ه
هزینه دادرسی محکوم شد. همچنین در شکایت 
غالمرضا گنجی از امین قاسمی نژاد درخصوص 
مطالبه وجه، از سوی کمیته وضعیت بازیکنان قرار 

رد دعوا صادر شد.

پنج شنبه 29  مهر 1۴00
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 پرسپولیس بدون سهمیه 
در تیم مهدوی کیا! 

مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم ملی فوتبال زیر 23 
سال، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی این تیم 
را اعالم کرد. نکته لیست اعالم شده برای تیم امید 
دعوت نشدن از بازیکنان پرسپولیس و حضور چهار 
بازیکن از استقالل و سه بازیکن از پیکان در بین 
دعوت شدگان است که این امکان و اجازه قانونی 
را به این دو باشگاه می دهد تا درخواست تعویق 
دیدارهای باشگاهی شان را به سازمان لیگ بدهند 
چرا که طبق قانون هر باشگاهی که سه یا بیشتر از 
سه ملی پوش داشته باشد، دیدارش به تعویق می 
افتد. البته فعال مشخص نیست باشگاه استقالل 
می خواهد از این تبصره قانونی استفاده کند یا نه 
اما پیکان درخواستش را ارائه کرده و سازمان لیگ 
هم قول همکاری داده است. استقالل در هفته دوم 

لیگ با ذوب آهن اصفهان بازی دارد.

دبیر: رفیق بازی کردم یا نه در نروژ نتیجه  
گرفتیم

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به برکناری 
غالمرضا محمدی از سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد و بیان این 
انتقاد که پژمان درستکار به خاطر رفاقت با دبیر،  سرمربی تیم ملی 
شده، می گوید: »غالم محمدی عزیز ماست اما مربیگری مانند 
دو امدادی است. محمدی 20 سال زحمت کشید و از او تشکر 
می کنم. چه رفیق بازی کرده باشم یا نه، این موضوع خودش را در 
نتایج تیم ملی نشان داد. درستکار انتخاب درستی بود و خیلی ها 

بعد از مسابقات قبول کردند.«

غیبت کاپیتان صمد در ترکیب مهرام
نخستین بازی از گروه ب رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان 
دیروز بین دو تیم مهرام تهران و فوالد سپاهان اصفهان برگزار شد. 
از نکات قابل توجه این بازی غیبت صمد نیکخواه  بهرامی کاپیتان 
تیم مهرام تهران بود تا شاگردان هاشمی، بدون در اختیار داشتن 
ستاره خود، فصل جدید لیگ را آغاز کنند. صمد نیکخواه بهرامی 
که هم اکنون در آمریکا حضور دارد، به نظر می رسد بعد از ماه ژانویه 

به ایران خواهد آمد تا مهرامی ها را از اواسط لیگ همراهی کند.

برگزاری لیگ های والیبال با قوانین جدید 
فدراسیون جهانی والیبال در سال 2021 با توجه به شرایط 
پاندمی کرونا تغییرات کوچکی را در قوانین برگزاری مسابقات 
والیبال اعمال کرد. بر اساس اعالم سازمان لیگ فدراسیون 
والیبال، لیگ های برتر مردان و زنان ایران در سال 1400 نیز با 
جدیدترین تغییرات و اصالحات قوانین داوری برگزار خواهد شد 
تا مسابقات داخلی والیبال نیز مطابق با آخرین استانداردهای دنیا 
برگزار شود. از جمله این تغییرات می توان به حذف منطقه جریمه، 
رفتن بازیکن به رختکن پس از اخراج، حذف تکنیکال تایم اوت، 

ایجاد امکان کاپیتان شدن لیبرو و... اشاره کرد.

 قرارداد کارگزار 500  میلیاردی 
و استقالل قطعی شد  

کارگزار جدید باشگاه استقالل با قراردادی 500 میلیاردی مشخص 
شد. طی قراردادی میان مدیرعامل باشگاه استقالل و شرکت ایده 
پروران تبلیغ، این شرکت به عنوان کارگزار رسمی باشگاه استقالل 
معرفی شد. طبق این قــرارداد، کف تعهد کارگزار در فصل جاری 
500 میلیارد تومان است و در صورت افزایش درآمد کارگزار، باشگاه 
از این درآمدها سهم باالیی خواهد برد. گفتنی است 150 میلیارد 
تومان از تعهد کارگزار مربوط به تبلیغات محیطی بازی های خانگی 
باشگاه استقالل است. این گران ترین قرارداد کارگزاری بین باشگاه 
های ایران و یک شرکت است و اگر همه تعهدات مالی محقق شود، 

بسیاری از مشکالت استقالل به شکل ریشه ای حل خواهد شد.

سیدجالل به دنبال رکوردهای جدید
کاپیتان پرسپولیس در این فصل هم سیدجالل حسینی است. کاپیتان سرخ ها با ۹ 
قهرمانی در لیگ برتر، با اختالف، پرافتخارترین بازیکن تاریخ این لیگ به شمار می رود. 
حسینی در لیگ شانزدهم به پرسپولیس ملحق شد و مهره کلیدی این تیم در مسیر 
موفقیت های بزرگ این سال ها بود. احتمال دارد حسینی که بهمن امسال وارد 
40 سالگی می شود، در طول فصل جایش را در ترکیب اصلی به خریدهای 
جدید کادرفنی بدهد. حسینی فصل گذشته از رحمتی عبور کرد و با 4۹2 
بازی تبدیل شد به رکورددار بازی در تاریخ لیگ برتر. کاپیتان، حاال در 
این فصل فقط هشت بازی تا رسیدن به رکورد 500 بازی در لیگ  فاصله 
دارد و حتی می تواند اولین گلزن 40 ساله تاریخ لیگ برتر هم لقب بگیرد. 
سیدجالل فعال در لیگ قهرمانان آسیا با گلزنی در 3۹ سالگی رکورددار 
است و امسال می تواند رکورد جدیدی را در کارنامه پرافتخار فوتبالی اش ثبت 

کند و امیدوار باشد که دهمین قهرمانی اش در لیگ برتر را جشن بگیرد.

هت تریک یک پرسپولیسی در پارگی رباط صلیبی! 
محمد انصاری مدافع سابق پرسپولیس و تیم ملی که هم اکنون بازیکن تیم مس رفسنجان 

است، در بازی تیمش مقابل سپاهان از هفته نخست لیگ بیست و یکم دچار مصدومیت شد. 
پس از پایان بازی محمد ربیعی سرمربی مس اعالم کرد که به احتمال زیاد مصدومیت 

انصاری پارگی ربــاط صلیبی اســت. البته پیش از این و زمانی که انصاری در 
پرسپولیس بازی می کرد هم دو بار دچار مصدومیت شدید شده بود و رباط صلیبی 

پاره کرده بود که همان مصدومیت هم باعث شد از پازل تاکتیکی تیم و یحیی گل 
محمدی خارج شود. محمد انصاری  ابتدا در تاریخ نوزدهم آبان ۹۷ در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا دچار پارگی رباط صلیبی شد و ادامه فصل را از دست داد. 
او پس از مصدومیت و دوری از بازی ها، در آستانه بازگشت به ترکیب دوباره در 

خرداد ۹۹ دچار مصدومیت رباط صلیبی شد و سرانجام در تاریخ 2۷ اسفند ۹۹ 
قرارداد خود را با پرسپولیس فسخ کرد. حاال در صورت قطعی شدن مصدومیت 

رباط صلیبی این بازیکن، انصاری در پارگی رباط صلیبی هت تریک خواهد کرد.

الهالل- پوهانگ فینالیست های 
فصل 2021 لیگ قهرمانان آسیا 

نبرد غرب و شرق برای 
چهارمین قهرمانی قاره کهن! 

طی روزهــای سه شنبه و چهارشنبه دو دیدار 
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار 
این   2021 فصل  ــای  ه فینالیست  چهره  و 
مسابقات مشخص شد. ابتدا دو تیم عربستانی 
به مصاف هم رفتند و این بازی جنجالی که یک 
اخراجی از النصر داشت در نهایت با پیروزی 2 
بر یک الهالل به پایان رسید تا آبی های ریاض 
فینالیست شوند. این هشتمین باری است که 
الهالل عربستان به فینال مسابقات باشگاهی 
قهرمانی آسیا می رسد و در هفت دوره قبلی سه 
بار قهرمان شده و چهار بار هم به نایب قهرمانی 
ــدار مرحله نیمه  رسیده اســت. در دومین دی
نهایی، امروز دو تیم کره ای اولسان هیوندای 
و پوهانگ استیلرز به مصاف هم رفتند که این 
دیدار در وقت قانونی و اضافه با نتیجه مساوی 
یک- یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی 
پوهانگ با نتیجه 5 بر 4 اولسان را شکست داد 
تا برای چهارمین بار در تاریخ این بازی ها به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد. این تیم پیش 
از این سه بار به فینال رسیده و هر سه بار هم 
قهرمان شده که آخرین بار آن در فصل 200۹ 
بوده است. دیــدار فینال لیگ قهرمانان آسیا 
2021 روز سه شنبه دوم آذر برگزار می شود و 
نکته جالب توجه نبرد دو تیم غرب و شرق آسیا 
برای کسب چهارمین قهرمانی قاره کهن است.

فوتبال خارجی 

گروه ورزش/ در هفته سوم رقابت های لیگ قهرمانان اروپا پورتو با مهدی 
طارمی میزبان میالن بود و این بازی برتری یک بر صفر پورتو را در پی داشت. 
در این بازی طارمی 84 دقیقه در ترکیب پورتو بود و هر چند که گل نزد اما 
یکی از بهترین های تیمش بود و تک گل سه امتیازی پورتو نیز روی پاس 
ستاره ایرانی به ثمر رسید. اکنون در جدول این گروه، لیورپول با سه بازی ، 
3 برد و ۹ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم های اتلتیکومادرید با 4 امتیاز 
و پورتو با 4 امتیاز در رده های دوم و سوم جای گرفته اند. میالن با صفر امتیاز 
در قعر جدول این گروه قرار دارد و باید دید در سه بازی بعدی چه نتیجه ای 
کسب خواهد کرد. در پایان بازی نیز طارمی به عنوان بهترین بازیکن میدان 
انتخاب شد. این دوازدهمین تجربه او در لیگ قهرمانان اروپا بود. طارمی 80 
دقیقه در ترکیب پورتو قرار داشت و این پنجمین حضور او در ترکیب اصلی 
تیمش در معتبرترین مسابقات باشگاهی بود. البته ستاره فوتبال کشورمان 
با بدشانس نتوانست تعداد گل های خود در معتبرترین مسابقات باشگاهی 
جهان را به عدد 4 برساند. طارمی در لیگ قهرمانان اروپا تا کنون سه گل به 
ثمر رسانده که یکی از آن ها سوپرگل او به چلسی بوده است. طارمی در بازی 
مقابل میالن، آمار یک پاس گل، سه پاس کلیدی، چهار شوت به دروازه، یک 

دریبل موفق و  58 درصد پاس سالم را به ثبت رساند تا 
نشان دهد با این که گل نزده ولی برای پورتو فوق العاده 

کار کرده است. او در پنج دوئل روی زمین، موفق شد 
دو بار مدافع روبه روی خود را بردارد و در نبردهای 
هوایی از شش دوئل، سه بار توپ را از آن خود کرد و 
ضربه دقیق به توپ زد. مهاجم پورتو در این مسابقه 
12 بار توپ از دست داد ولی توانست در کار دفاعی 
نیز به تیمش کمک کند. او یک بار توپ را دفع کرد 

تا خطر از دروازه پورتو دور شود. دو بار دیگر نیز توپ 
بازیکنان میالن را قطع کرد تا حمالت روسونری  با 

شکست مواجه شود. اگر نقشه حرارتی مهدی طارمی 
در بازی مقابل میالن را مشاهده کنید، او در همه جای خط 

حمله حضور داشت و نقش مثبتی در فاز تهاجمی پورتو ایفا 
کرد. طارمی بازی به بازی کامل تر و پخته تر می شود و بدون 
شک با ادامه این روند او می تواند نامش را به عنوان بهترین 

مهاجم تاریخ ایران جاودانه کند.

تیم ملی اسکیت هاکی روی یخ زنان ایران با برتری برابر امارات توانست 
به فینال رقابت های دبی راه یابد. این رقابت ها با حضور 10 تیم معتبر از 
کشورهای صاحب نام از 25 مهر تا اول آبان در حال برگزاری است. حضور 
تیم های ملی اسکیت هاکی روی یخ زنان و مردان در این مسابقات در راستای 
آماده سازی ملی پوشان به منظور اعزام به مسابقات جام جهانی قرقیزستان 
است. مسابقات جهانی قرقیزستان اسفند 1400 برگزار می شود. تیم 
ملی اسکیت هاکی روی یخ زنان در دومین روز از مسابقات باشگاهی دبی 

به مصاف روسیه و امارات رفت. ملی پوشان در نخستین دیدار با نتیجه 4 بر 
یک مغلوب روسیه شدند اما دومین دیدار خود را با برتری 4  بر صفر برابر 
امارات به پایان رساندند و در نهایت به فینال این رقابت ها راه یافتند. دختران 
اسکیت هاکی ایران امروز در پیست یخ دبی مال در مرحله نهایی به مصاف 
روسیه می روند تا تکلیف قهرمان این مسابقات مشخص شود. تیم ملی مردان 
نیز برای کسب رتبه پنجم یا ششم با امارات دیدار خواهند داشت. تیم ملی 

مردان تاکنون برابر تیم های روسیه و آل استارز، تن به شکست داده است.

صعود اسکیت 
هاکی روی یخ 
زنان به فینال 
رقابت های امارات

شروع توفانی گل گهر و  دشت اول فرهاد

برد »هوادار« در ورزشگاه خالی از هوادار

ادامه درخشش مهاجم ایرانی در قاره سبز

طارمی، کابوس غول های اروپایی

اخبار ویژه

گــروه ورزش/  روز گذشته با بــرگــزاری سه 
بازی، هفته نخست رقابت های لیگ برتر ادامه 
یافت. در اولین بازی گل گهر میزبان تراکتور 
بود که این بازی با برتری پرگل 4 - یک به سود 
سیرجانی ها خاتمه یافت. به همان انــدازه 
که گل گهر در این بازی خوب بود تراکتور بد 
بازی کرد، به خصوص در یارگیری در منطقه 
یک سوم دفاعی. شاگردان فیروز کریمی در 
منطقه یک سوم دفاعی هم فضا را به تیم حریف 
دادند و هم در یارگیری من تو من اصال موفق 
نبودند و در نهایت در همان نیمه اول چهار گل 
خوردند. هر چند تراکتور در نیمه دوم یک گل 
زد و این نیمه را یک بر صفر برنده شد اما این 
برای تغییر نتیجه بازی کافی نبود. حاال گل 
گهر با این شروع عالی  با روحیه ای خوب در 
انتظار هفته های بعد خواهد بود و با این 
پیروزی بی شک نشان داد در فصل 
جاری می خواهد تنه به تنه مدعیان 

حرکت کند.

در حساس ترین بازی شب گذشته استقالل 
ــوادار بود که  در خانه میزبان تیم تــازه وارد ه
این بازی در نهایت با نتیجه یک-صفر به اتمام 
رسید. این سیزدهمین برد استقالل در هفته 
های نخست ادوار لیگ برتر بود. در 20 دوره 
گذشته لیگ برتر استقالل 12 بار با برد استارت 
زده بود و در کنار این بردها شش تساوی و تنها 
دو شکست حاصل کار آبی ها در هفته نخست 
لیگ برتر بوده است. در این بازی گابریله پین 
دستیار مجیدی و کوین یامگا هافبک جدید تیم 
فوتبال استقالل به دلیل آماده نشدن ضمانت 
بانکی تیم شان را همراهی نکردند. استقالل 
سیدحسین  ترکیب  با  فصل  ــازی  ب اولین  در 
محمدحسین  ــی،  ــزدان ی ســیــاوش  حسینی، 
مرادمند، محمد دانشگر، آرش رضاوند، زبیر 
نیک نــفــس،  وریـــا غــفــوری، جعفر سلمانی، 
و  حسین زاده  امیرحسین  خاقانی،  سبحان 
ارسالن مطهری به مصاف تیم فوتبال هوادار 
رفــت. در دقیقه 56 بــازی داور بعد از خطای 

دروازه بان هوادار روی ارسالن مطهری نقطه 
پنالتی را نشان داد و وریا غفوری پشت این توپ 
ایستاد و ضربه اش را وارد دروازه کرد اما کوپال 
ناظمی دستور به تکرار این ضربه داد و در تکرار 
این پنالتی، مسلم حق شناس ضربه وریا غفوری 
را مهار کرد. سه دقیقه بعد استقالل مزد برتری 
خودش در نیمه دوم را گرفت و جعفر سلمانی 
توانست اولین گل استقالل در فصل جدید و 
البته اولین گل خودش با پیراهن آبی ها را به 
ثمر برساند و با همین تک گل شروع لیگ بیست 

و یکم برای فرهاد و شاگردانش شیرین شود.
گل گهر 4 - تراکتور یک

گل ها: پورعلی)13(، صادقی )16 و 38( و 
تبریزی )21( برای گل گهر و عباس زاده )86( 

برای تراکتور
استقالل 1 – هوادار صفر
گل: جعفر سلمانی )5۹(

صنعت نفت صفر - ذوب آهن 1
گل: عارف رستمی

گزارش

هدف مشترک پرسپولیس و فوالد در آخرین بازی هفته

یک شروع خوب!
گروه ورزش/ فردا در آخرین بازی هفته اول لیگ برتر 
فوتبال کشور، فــوالد و پرسپولیس از ساعت 18 در 
ورزشگاه فوالد آره نا مقابل هم صف آرایی می کنند. 
این بازی می توانست قبل از شروع لیگ هم در قالب 
سوپر جام برگزار شود اما با مخالفت اسکوچیچ این بازی به 
تعویق افتاد تا اولین تقابل دو تیم در فصل جدید رقابت های 
باشگاهی در هفته اول لیگ بیست و یکم رقم بخورد. نبرد 
فوالد و پرسپولیس جذابیت بزرگ هفته اول لیگ 
است؛ دو تیمی که فصل گذشته قهرمان لیگ 
برتر و جام حذفی شدند، هر دو قرمز می پوشند، 
هر دو بازیکنان سرشناسی دارند و  هر دو به دنبال 
برد در شروع ماراتن لیگ بیست و یکم هستند. 
سرخ پوشان پایتخت پس از شکست تلخ برابر 
الهالل عربستان، حاال آماده حضور در بیست و 
یکمین دوره لیگ برتر ایران می شوند. پرسپولیس 
مدافع عنوان قهرمانی و پرافتخارترین تیم لیگ 
برتر است اما برای کسب هشتمین قهرمانی این 

کار بسیار دشــواری را پیش رو دارد. قرمزها که رقابت ها 
سه بازیکن تاثیرگذار خود را از دست دادند، در تابستان 

استقبال لیگ برتر می روند که هواداران این تیم بــا بــاخــتــی به 
کرده است. نگران این که تیم یحیی گل محمدی را به شدت نگران 

آمــاده شــروع لیگ نباشد و از همان آغــاز قافیه را به 
حریفان واگذار کند؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، بازگشت 

به جدول را بسیار دشوار خواهد کرد. پرسپولیس برابر 
تیمی بازی می کند که در خانه شکست ناپذیر، زهردار و 

خطرناک است و یک اشتباه می تواند نتیجه ای را به بار بیاورد 
که تیم یحیی گل محمدی را در بحرانی عمیق فرو ببرد. 

بنابراین حاال نوبت درخشش بازیکنانی است که 
برچسب ستاره را روی خود دارند و باید اوضاع 

را تغییر بدهند. فــوالد در نقل و انتقاالت 
زبیر نیک نفس، عــارف آغاسی و فرشاد 

احمدزاده را از دست داده و هنوز بازیکن 
جدیدی را جذب نکرده است. حاال 

هواداران این تیم منتظر رونمایی 
از تیم جدید خود 

هستند؛ تیمی 
بــدون نکونام و 

با عبدا... ویسی و البته بدون سه بازیکن 
تاثیرگذار!



سینما و تلویزیون ۶
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سینمای جهان

 مائده کاشیان  

کامبیز دیرباز از پنجم آبان ماه 
فیلم »تک تیرانداز« ساخته  با 
مهرداد غفارزاده در سینمای 
آنالیِن پلتفرم فیلم گردی دیده 
خواهد شــد. ایــن فیلم اکنون 
روی پرده سینماست و تقریبا 120 میلیون تومان 

فروش داشته است.

ــنــه در گــفــت وگــو با  گــالب آدی
خبرآنالین از حضور بازیگران 
تئاتر در نمایش »بانوی محبوب 
من« خبر داده. او دربــاره علت 
که  داده  توضیح  تصمیمش 

بازیگران باید مدت طوالنی همراه گروه باشند و 
دغدغه پروژه های دیگر را نداشته باشند.

پگاه آهنگرانی با مستند کوتاه 
فراموش  می کنم  سعی  ــن  »م
ــش مــســابــقــه  ــخ ــم« در ب ــن ــک ن
جشنواره فیلم مستند آمستردام 
حضور خواهد داشت. او عالوه 

بر کارگردانی، به همراه احسان عبدی پور فیلم 
نامه این مستند را نیز نوشته است.

چهره ها و خبر ها

کتاب  خــوانــش  شکیبا  هوتن 
صوتی »باالخره یه روزی قشنگ 
حرف می زنم« را برعهده داشته 
است. نسخه صوتی این کتاب 
به نویسندگی دیوید سداریس 
و ترجمه پیمان خاکسار منتشر شده و اکنون در 

دسترس است.

ساعت  فـــردا  خمسه  علیرضا 
10 فیلم کــمــدی »آپــارتــمــان 
شماره 13« اثر یــدا... صمدی 
را از شبکه سه روی آنتن دارد. 
اســمــاعــیــل خــانــی،  جمشید 

کتایون ریاحی و صدیقه کیانفر نیز از بازیگران 
این فیلم محصول سال 69 هستند.

اولین مجموعه کمدی  ــی«  آب سریال »نیسان 
منوچهر هادی در مدیوم نمایش خانگی است که 
قسمت اول آن دیروز در پلتفرم فیلیمو منتشر شد. 
هــادی پس از دو تجربه شکست خورده »دل« و 
»گیسو«، این بار با »نیسان آبی« در نمایش خانگی 
حضور خواهد داشت و این سابقه، کار او را برای 
جلب توجه مخاطب این مدیوم سخت می کند. 
چالشی که در سریال »گیسو« هم با آن رو به رو 
بود و نتوانست با موفقیت از آن عبور کند. در هر 
صورت »نیسان آبی« چه از نظر ژانر و چه از نظر 
گــروه بازیگران با دیگر سریال های او متفاوت 
است و باید دید چه اتفاقی را برای منوچهر هادی 
رقم خواهد زد. این سریال همزمان با انتشار در 
حال ساخت بود، اما طبق گفته احسان ظلی پور 
ــی«، تصویربرداری این  تهیه کننده »نیسان آب
مجموعه تا بهبود کامل مهران غفوریان که به دلیل 
مشکل قلبی در بیمارستان بستری است، متوقف 
خواهد شد. طبق گفته ظلی پور، حدود دو هفته از 

تصویربرداری این سریال باقی مانده است.

تغییر »نیسان آبی« از فیلم به سریال	 
»نیسان آبــی« ابتدا قــرار بود در قالب 

فیلم سینمایی ساخته شود و شورای 
صدور پروانه ساخت، مجوز تولید 

این اثر را صادر کرد، اما شیوع 
کرونا و تعطیلی سالن های 

سینما، تصمیم صاحبان 
ــروژه را تغییر داد و  این پ
»نیسان آبــی« به سریال 

نمایش خانگی تبدیل شد. 

اگر قصه این اثر به خوبی بسط یافته و فیلم نامه 
اولیه ظرفیت تبدیل به سریال را داشته باشد، 
می توان به نتیجه امیدوار بــود، وگرنه تصمیم 
سازندگان این مجموعه ممکن است به ضرر اثر 
تمام شــود. در قسمت اول که بیشتر به معرفی 
شخصیت ها گذشت و قصه تازه آغاز شده، ضعف 
کمبود قصه و اتفاق به چشم نمی آمد. باید دید 
»نیسان آبی« در ادامه چطور پیش می رود تا بهتر 

بتوان فیلم نامه آن را ارزیابی کرد.

شوخی با نوستالژی ها، »قورباغه« و »ابد و 	 
یک روز«

قصه »نیسان آبی« درباره زندگی دو رفیق صمیمی 
به نام »جمشید« و »رضــا« است. هر دو وضعیت 
مالی مناسبی ندارند و به سختی زندگی شان را 
اداره می کنند، در این شرایط یک دزد، نیسان 
آبی »جمشید« را که عالقه فراوانی به آن دارد و به 
امانت دست »رضا« 

سپرده، می دزدد و این اتفاق سرآغاز ماجراهای 
سریال است. سریال ابتدا دوران کودکی و جوانی 
»جمشید« و »رضا« را مرور می کند و تقریبا نیمی از 
قسمت اول در اوایل دهه 70 می گذرد. سریال 
تالش کرده با استفاده از مدل مو و لباس ها در آن 
دوران و ظاهر شخصیت ها از مخاطب خنده بگیرد 
و تا حدودی هم موفق می شود، اما ایده استفاده از 
نوستالژی های دهه 60 و مدل لباس و موها در آن 
زمان، تا به حال در آثار کمدی مختلف به کار گرفته 
شده و جدید نیست. شوخی سریال با سکانس 
معروف بــردن »محسن« به مرکز ترک اعتیاد و 
استفاده از موسیقی سریال »قورباغه« هم کمک 
زیادی به خنداندن مخاطب و تقویت شوخی ها 
نکرده است. »نیسان آبی« فعال شروع متوسطی 
داشته و به عنوان سریالی سرگرم کننده می توان 

کرد.روی آن حساب 

»نیسان آبی« بی ستاره	 
منرچهر هــادی معموال در سریال های نمایش 
خانگی و فیلم های سینمایی خــود، از حضور 
ستاره ها استفاده کرده و بخشی از فروش یا دیده 
شدن اثرش را به واسطه حضور آن ها تضمین کرده 
است. »نیسان آبی« برخالف دیگر ساخته های 
هادی، در غیاب بازیگران سینما و با شمار کمی 
از ســتــاره هــای محبوب ساخته شــده. مهران 
غفوریان، حسین یاری، بهناز جعفری و یکتا ناصر 
بازیگران اصلی این مجموعه هستند که به عنوان 
ستاره های سینما شناخته نمی شوند. هرچند که 
»دل« و »گیسو« با وجود پرستاره بودن، نتوانستند 
موفقیتی به دست بیاورند، بنابراین اگر قصه 
»نیسان آبی« توجه مخاطب را جلب کند، می تواند 

دیده شود.

بازی بازیگران	 
مهران غفوریان در نقش »رضا« و حسین یاری در 
نقش »جمشید« زوج کمدی سریال هستند. این 
دو بازیگر زوج کمدی جدیدی هستند و استفاده 
از آن ها در کنار یکدیگر انتخاب خوبی بوده است. 
با این که کاهش وزن تاثیر زیادی بر ظاهر غفوریان 
داشته، اما بامزگی ذاتــی او همچنان در بازی  
و لحن خاصش دیــده می شود. حسین یــاری با 
نقش »جمشید« که عالقه زیــادی به جمشید 
هاشم پور دارد، حضور متفاوتی در این 
سریال داشته. این بازیگر که کمتر در 
آثار کمدی دیده شده، در »نیسان آبی« 
بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش 
گذاشته است. دیگر بازیگران سریال 
مانند یکتا ناصر و بهناز جعفری که 
نقش دو خواهر را ایفا کرده اند 
ــای قــابــل قبولی  ــازی ه نیز ب

داشته اند.

مریل استریپ و کیت هرینگتون 
همبازی شدند

مریل استریپ، کیت هرینگتون و هفت بازیگر دیگر 
به »برون یابی ها« محصولی از اپل پیوستند.

به گزارش مهر، اپل اعالم کرد که 9 بازیگر جدید 
به بازیگران سریال جدید این شرکت با عنوان 
به کارگردانی اسکات زی.  »برون یابی ها« که 
برنز دربــاره تغییرات اقلیمی ساخته می شود، 
پیوسته اند. مریل استریپ، دیوید شویمر، سینا میلر، 
کیت هرینگتون، طاهر رحیم، متیو ریس، دیوید 
دیگز، جما چان و آدارش گوراو بازیگرانی هستند 

که در صدر این مجموعه قرار می گیرند.
این سریال اکنون در مراحل تهیه برای اپل تی وی 
پالس قرار دارد و در اپیزودهای مختلفی که به 
یکدیگر ربط پیدا می کنند به بررسی این موضوع 
می پردازد که چطور تغییرات سیاره می تواند روی 
مسائلی از جمله عشق، بــاور، کار و خانواده اثر 

بگذارد.
نقش استریپ در ایــن مجموعه هنوز مشخص 
نیست. میلر نقش یک بیولوژیست دریایی به نام ربکا 
شیرر را بازی می کند و هرینگتون نقش مدیر عامل 
یک غول صنعتی را ایفا خواهد کرد. رحیم در قالب 
نقش مردی ظاهر می شود که از فقدان حافظه رنج 
می برد و رئیس یک بنگاه مشاور امالک خواهد بود. 
دیگز نقش یک رهبر مذهبی در فلوریدای جنوبی 
را بازی می کند و چان مادری تنها و یک بانکدار 
خواهد بود. شویمر هم نقش هریس گولدبلت را 

بازی می کند که پدر یک دختر نوجوان است.

»بازی مرکب« پیش بینی نتفلیکس 
را به هم زد

سامانه نمایش آنالین نتفلیکس به واسطه پخش 
سریال کره ای »بازی مرکب«، با افزایش فراتر از 

انتظار مشترکان خود روبه رو شده است.
به گزارش ایسنا، سامانه نمایش آنالین نتفلیکس 
اعالم کرد در سه ماه سوم سال 2021 در مجموع 
4/38 میلیون نفر را به شمار کاربران خود اضافه 
کرده و هم اکنون 213.6 میلیون نفر در سراسر 
جهان دارای اشتراک استفاده از این سامانه آنالین 

هستند. 
در حالی که افزایش 3/5میلیون نفری شمار 
کاربران نتفلیکس در سه ماه سوم سال پیش بینی 
شده بود، این شبکه بیشتر به دلیل محبوبیت سریال 
»بازی مرکب«، موفق به جذب کاربرانی بیش از 
برآوردها شده است که بیش از نیمی از این کاربران 
جدید از منطقه آسیا-اقیانوسیه هستند و در آمریکا 
و کانادا تنها 70 هزار نفر عضو جدید، به نتفلیکس 

پیوسته اند.
ــدی  نتفلیکس همچنین از افــزایــش 16 درص
درآمدها در این بــازه زمانی و رسیدن به درآمد 

7/48 میلیارد دالری خبر داده است.

وزارت  ارشاد روز سه شنبه نخستین تغییرات را 
در سازمان سینمایی کلید زد و در این راه، از بنیاد 
سینمایی فارابی شروع کرد. بعد از ظهر سه شنبه 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با پیشنهاد محمد خزاعی رئیس جدید 
سازمان سینمایی، هیئت امنای جدید بنیاد فارابی 
را منصوب کرد؛ انتصابی که با حواشی مواجه شد و 

واکنش های موافق و مخالفی را برانگیخت.

چه کسانی آمده اند؟	 
بر این اساس مسعود میرکاظمی )معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه(، جواد 
اوجی )وزیر نفت(، سعید محمد )مشاور رئیس 
جمهور در امــور مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و 
ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد(، 
علی عسگری )مــعــاون ستاد اجــرایــی فرمان 
امام(، علیرضا مختارپور قهرودی )دبیرکل نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور(، میثم نیلی )مشاور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(، حسن خجسته 
باقرزاده )معاون پیشین صداوسیما(، سیدمحسن 

مهاجرانی )معاون پیشین صداوسیما و مشاور 
رئیس رسانه ملی( به همراه محمد خزاعی )رئیس 
سازمان سینمایی( اعضای جدید هیئت امنای 
بنیاد سینمایی فارابی را در دو سال آینده تشکیل 

می دهند.

مدیران حوزه کتاب و تلویزیون	 
در ایــن فهرست تنها نــام محمد خزاعی قابل 
پیش بینی بود که به حکم حضور در جایگاه رئیس 
سازمان سینمایی، به صورت سنتی عضو هیئت 
امنای همه مؤسسات تابعه این سازمان است. 
نکته جالب این که در میان هشت عضو دیگر، سه 
نفر چهره های اقتصادی اند. حضور سیدمحسن 
مهاجرانی و حسن خجسته از دوره قبل تمدید 
شده است؛ چهره هایی که سال ها سابقه حضور 
در مناصب مختلف فرهنگی -چه در سینما و چه 
در صداوسیما- را دارند و عضویت شان در هیئت 
امنای فارابی، غیرمنتظره نیست. مختارپور نیز 
اگرچه در دوره قبل حضور داشته، اما بیش از 
هرچیز به عنوان چهره ای مرتبط با حوزه کتاب 
شناخته می شود، دقیقا مانند میثم نیلی که پیشتر 
مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی بود 
و به عنوان یکی از مدیران انقالبی حوزه کتاب 
به یاد آورده می شود. نام او که از مشاوران جوان 

احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری بود، پیشتر 
به عنوان یکی از گزینه های تصدی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شنیده می شد. علی عسگری 
نیز که هم اکنون معاون ستاد اجرایی فرمان امام 
اســت، از مدیران فرهنگی و رسانه ای باسابقه 
اســت و پیشتر رئیس سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، مدیرعامل خبرگزاری مهر 
و معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی بوده است.

سرمایه پررنگ می شود؟	 
مسعود میرکاظمی، جواد اوجی و سعید محمد 
دیگر اعضای هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی، 
با  را  تفاوت ها  همچنین  و  انتقادها  بیشترین 
دوره های قبلی رقم زده اند؛ سه مدیر اقتصادی 
که مطلقا نسبتی با سینما ندارند و روشن نیست 
حضورشان در هیئت امنای فارابی به چه علت 
بوده است؛ آیا این انتخاب ها به دلیل خأل حضور 
چهره های فرهنگی نزدیک به وزیر فرهنگ بوده یا 
هدفمند بوده است؟ تنها گمانه زنی مثبت در این 
میان، تالش وزارت فرهنگ و سازمان سینمایی 
برای  ورود سرمایه و سرمایه گذار به سینمای ایران 
و صنعتی کردن آن  بوده است که به شدت از نظر 
تامین مالی در مضیقه جدی است؛ اتفاقی که 
اگرچه در صورت وقوع، می تواند مثبت باشد، اما 
باز هم در بنیاد سینمایی فارابی، نسبتًا ناهمگون 
است. ضمن این که هرگونه تسهیل ورود سرمایه  
و سرمایه گذار به این عرصه نباید به معنی غلبه این 
بخش و مالحظاتش بر عرصه تولیدات و محتوای 
سینمایی باشد. چراکه مأموریت بنیاد فارابی 
به عنوان نماد جریان تولید دولتی در سینمای 
ایران که به زبان ساده، تقسیم کننده بودجه میان 

تولیدکنندگان آثار است، بیش از هرچیز تولید 
محصوالت فرهنگی است، نه آثار تجاری. اگر قرار 
باشد محصوالت فرهنگی وابسته به دولت نیز 
تجاری و صنعتی شوند، دیگر چه نیازی به دولت 
است؟ سینمای تجاری که روی پای خود ایستاده 
و نیاز چندانی به حمایت دولتی نمی بیند. این 
اعضا دیروز صبح با گذشت حدود 20 ساعت از 
حکم انتصاب، مدیرعامل این بنیاد را انتخاب 
کردند و سیدمهدی جوادی را که در سینمای ایران 
شناخته شده نیست، به این مسئولیت گماردند. با 
این حساب، جمع چهره های کم ارتباط با سینمای 
ایران، در بنیاد سینمایی فارابی جمع شده است!

فرهنگی هایی که رفتند	 
همه این اقوال در حالی است که در دوره پیشین، 
انتظامی رئیس وقــت سازمان  به جز حسین 
سیدمحمد  شاهسواری،  منوچهر  سینمایی، 
بهشتی، شهریار بحرانی، محمدمهدی عسگرپور 
و هوشنگ مرادی کرمانی از اعضای هیئت امنای 
بنیاد سینمایی فارابی بودند. در این میان حذف 
منوچهر شاهسواری مدیرعامل اتحادیه اصناف 
ــران )خانه سینما( و محمدمهدی  سینمای ای
عسگرپور چهره تأثیرگذار اصناف سینما اتفاق 
قابل توجهی است. از این جمع همچنین شهریار 
بحرانی فیلم ساز انقالبی نیز کنار گذاشته شده 
که اتفاقی کامال غیرمنتظره است. سیدمحمد 
بهشتی نیز از مدیران قدیمی سینمای ایران است 
که عمری را در عرصه مدیریت فرهنگی سپری 
کرده است. باید دید کاهش وزن فرهنگی هیئت 
امنای بنیاد سینمایی فارابی و حضور پررنگ 
چهره های اقتصادی، به کمک سینمای ایران 

خواهد آمد یا خیر.

 تهیه کننده »زخم کاری«:
 نمایش سیگار اشتباه بود

قائم مقام سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر در فضای مجازی )ساترا( با حضور جمعی 
از تهیه کنندگان سریال های شبکه نمایش برخط 

نشستی را برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، تهیه کنندگان 
بنامی همچون محمدرضا تخت کشیان، محمد 
شایسته، محمدحسین قاسمی، اسماعیل عفیفه، 
علی اسدزاده، علی سرتیپی، مصطفی احمدی، 
مصطفی کیایی و مهدی فرجی در این جلسه حضور 
داشتند. وحید فرهمند، قائم مقام رئیس ساترا در 
این نشست درصد مداخله این سازمان در محتوای 
آثار شبکه نمایش خانگی را حدود 7/38 درصد 
ــای نهاد خانواده،  اعالم کرد و آسیب به ارزش ه
ــای انقالبی و ملی و  باورها و اعتقادات، ارزش ه
گفتار نامناسب را از بیشترین مواردی دانست که 
در شاخص های ارزیابی دبیرخانه محتوای حرفه ای 

ساترا قابل توجه دانسته شده اند.
ــاره به ایــن آمــار گفت: »آمــار  تخت کشیان با اش
ــده در بـــاره مــیــزان مداخله ســاتــرا در  ــه ش ارائـ
محتوای سریال ها نشان می دهد بیش از 92 
درصــد این محتوا مطابق قوانین این سازمان 
بوده که نشان دهنده شناخت تهیه کنندگان از 
چارچوب هاست.« وی با اشــاره به دیدگاه های 
ــال »زخـــم کــــاری« و  ــری ــاره س ــ مــخــاطــبــان دربـ
انتقادشان به نمایش بیش از حد سیگار کشیدن 
شخصیت های آن گفت: »نمایش سیگار در سریال 
زخم کاری اشتباه بود و ما این انتقاد را می پذیریم. 
ما می خواهیم در چارچوب ها کار و با آسیب هایی 
چون شبکه های ماهواره ای و سریال های خارجی 
مقابله کنیم؛ پس باید برای این کار حمایت شویم و 

با تعامل با همدیگر تولید کنیم.«
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در دل مسلم مقام مصطفی است
آبروی ما ز نام مصطفی است
طور موجی از غبار خانه اش

کعبه را بیت الحرم کاشانه اش
در شبستان حرا خلوت گزید

قوم و آیین و حکومت آفرید
در دعای نصرت آمین تیغ او
قاطع نسل سالطین تیغ او
در نگاه او یکی باال و پست

با غالم خویش بر یک خوان نشست
روز محشر اعتبار ماست او

در جهان هم پرده دار ماست او
آن که بر اعدا  در رحمت گشاد

مکه را پیغام »التثریب« داد
ما که از قید وطن بیگانه ایم

چون نگه نور دو چشمیم و یکیم
از حجاز و چین و ایرانیم ما

شبنم یک صبح خندانیم ما
مست چشم ساقی بطحاستیم
در جهان مثل می و میناستیم

مهماین شعر 

میزبان: اقبال الهوری
عنوان: ساقی بطحا

کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود

بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود

شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن

زمین به اختر میمون و طالع مسعود

پیشروی/ پیشرفت
ــا در اصل  ایــن دو واژه هرچند که معنای آن ه
یکی بوده است، امروزه دیگر مترادف نیستند. 
پیشروی در معنای حقیقی و پیشرفت در معنای 
مجازی به کار می رود. به عبارت دیگر، پیشروی 
ــادی و پیشرفت در  ــور عینی و م در گــزارش ام

گزارش امور معنوی گفته می شود.

تن آسانی/ تن آسایی
در متون معتبر فارسی همه جا تن آسانی آمده 
است و نه تن آسایی. اما معنای آن به خالف آن چه 
بعضی گفته اند و در بعضی از فرهنگ ها نیز آمده 
است، »تنبلی، تن پروری« نیست، بلکه »آسودگی 

جسمانی و مادی، رفاه و تنعم« است.

جایگاه
پسوند »گاه« داللت بر مکان می کند و الحاق آن 
به واژه »جای«، ظاهرًا غلط یا الاقل حشو است. با 
این همه واژه جایگاه از قدیم تا امروز در نظم و نثر 

فارسی به کار رفته است و غلط نیست.

تاس/ طاس
این واژه فارسی است و امالی آن باید تاس باشد، 
اما در متون قدیم غالبًا به صورت معرب آن، طاس 
آمده است. البته هر دو صورت درست است، ولی 

امروزه بهتر است به صورت تاس نوشته شود.

تبعه
این واژه در عربی جمع تابع است، اما امروزه در 
فارسی آن را مفرد می گیرند و تقریبًا مترادف 
تابع به کار می برند و هر دو واژه را به َاتباع جمع 

می بندند و اشکالی ندارد.

تلقی کردن به عنواِن
پس از تلقی کردن یا تلقی شدن گاهی ترکیب 
به عنواِن می آورند. »به عنواِن« گرته برداری از 
زبان های فرانسوی و انگلیسی است و زائد و حتی 

غلط است.

حفاظت
از واژه هــای مجعولی است که هرگز در عربی و 
متون معتبر فارسی به کار نرفته است. به جای آن 

می توان گفت حفظ، محافظت، نگهداری و... .

 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«
 ابوالحسن نجفی

غلط ننویسیم 
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عالمه اقبال الهوری؛ قله نشین ادبیات وحدت
وگو با دکتر محمدحسن مقیسه، اقبال پژوه و استاد دانشگاه امام صادق)ع( درباره تبلور وحدت اسالمی در شعر و اندیشه شاعر پارسی گوی پاکستانی گفت 

وحدت اسالمی در سیاست و جامعه	 
دکتر مقیسه، اقبال الهوری را شخصیتی با ابعاد 
چندگانه توصیف می کند که هم در سیاست و 
اجتماع در میانه میدان بوده و هم در زمینه های 
ــی و پژوهشی فعالیت کرده است.  علمی، ادب
او می گوید: »اقبال در کشوری متولد شد که 
احزاب گوناگونی در آن فعالیت می کردند و ادیان 
مختلفی نیز رواج داشتند. او یک مسلمان از اهالی 
هندوستان بود و در این سرزمین، دین اسالم در 

کنار دین هندو به حیات ادامه می دهد. در زمان 
اقبال مسلمانان و هندوها درگیری های فراوان 
داشتند. یکی از رسالت هایی که اقبال الهوری 
در میدان فعالیت سیاسی و اجتماعی داشت، 
این بود که این اختالف ها را کم کند. او وقتی دید 
ریشه اختالف هندوها و مسلمان ها بسیار عمیق 
است، به این نتیجه رسید که حداقل مسلمان ها 
را باید با هم هماهنگ و متحد کند و از قدرت 
آن ها، به هم افزایی برسد. بنابراین، طرح داشتن 
یک سرزمین مستقل بــرای مسلمانان مستقر 
در شبه قاره هند را مطرح کرد و برای تحقق آن 
کوشید. سرانجام مسلمانان از هند جدا شدند و 
در کشور جدید پاکستان جای گرفتند. این اولین 
نمود فعالیت های اقبال الهوری درباره وحدت 

در حیطه و حیات سیاسی و اجتماعی اوست«.

عوامل وحدت آفرین در شعر اقبال	  
ایــن استاد و پژوهشگر ادبیات فارسی 
در ادامــه به عوامل وحـــدت زا در شعر 
اقبال الهوری اشاره می کند و آن ها را 
در پنج عامل برمی شمرد: »اهتمام 
فراوانی به وحدت اسالمی در جهان 
شعر اقبال به چشم می خورد. وقتی 
ــدت را در شعر اقبال مطالعه  وح
می کنیم، می بینیم او، عوامل 
وحدت را در شعر خودش 
بــرمــی شــمــارد و معتقد 
ک  است مسلمان ها با تمسُّ

به این عوامل، می توانند به وحدت برسند؛ یکی 
از این عوامل توحید اســت. او معتقد است اگر 
مسلمان ها گرد توحید جمع شوند، می توانند به 

وحدت برسند:
 ملت ما را اساس دیگر است

 این اساس اندر دل ما مضمر است
 ما ز نعمت های او اخوان شدیم

 یک زبان و یک دل و یک جان شدیم
دومین عامل وحدت افزا، اصالت مکتب اسالم 
است. او در شعرش با استعاره ای بیان می کند 
که ما اگر از هر قومی هستیم، امتیازی بر دیگری 
نداریم و باید به مکتب تازه ای که به ما عرضه شده، 

رو بیاوریم:
نه افغان و نه ترک و نی تتاریم

چمن زادیم و از یک شاخساریم
تمیز رنگ و بو بر ما حرام است

که ما پرورده یک نوبهاریم

در ایــن جــا نــوبــهــار، اســتــعــاره از اســـالم اســت. 
سومین عامل وحـــدت، وجــود نازنین پیامبر 
ــت. توجه و احــتــرام به  گــرامــی اســـالم)ص( اس
پیامبرخدا)ص( در دیوان اقبال، یک اصل اساسی 
است. او معتقد است اگر مسلمانان حول محور 
پیامبر)ص( جمع شوند، به وحدت خواهند رسید:

دل به محبوب حجازی بسته ایم
زین جهت با دیگری پیوسته ایم
عشق او سرمایه جمعیت است

همچو خون اندر عروق ملت است
چهارمین عامل وحدت افزا در شعر اقبال، کتاب 
قرآن کریم است. قرآن در افق فکری او جایگاه 

ویژ ه ای دارد:
دل به آیات مبین دیگر ببند
تا بگیری عصر نو را در کمند

فاش گویم آن چه در دل مضمر است
این کتابی نیست چیز دیگر است

چون به جان در رفت جان دیگر شود
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

پنجمین و آخرین مؤلفه وحدت آفرین از نگاه 
اقــبــال ایــن اســت کــه مسلمانان باید مرزهای 
متعّین و جغرافیایی خود را کنار بگذارند و به مرز 
و وطن مشترک برسند. آن مرز برای مسلمانان، 
اسالم است. اقبال اعتقاد دارد که اسالم وطن 
نــه مــرزهــای  جهان شمول مسلمانان اســـت، 
جغرافیایی متعین؛ به دیگر سخن، آن ها جملگی 
اهل اســالم هستند و نه مقید به سرزمین های 

جغرافیایی. به همین دلیل می گوید:
قلب ما از هند و روم و شام نیست

مرز و بوم او به جز اسالم نیست
مسلم استی دل به اقلیمی مبند
گم مشو اندر جهاِن چون و چند
می نگنجد مسلم اندر مرز و بوم

در دل او یاوه گردد شام و روم

ترجمه: جواد نوائیان رودسری – خیلی از هنرمندان این شانس 
را پیدا نکردند که موردتوجه قرار گیرند یا از حمایت مالی برخوردار 
شوند. بیشتر آن ها نمی توانستند برای خود حامی مناسبی دست و پا 
کنند و به همین دلیل، فرجامی ناخوشایند را تجربه می کردند. مسئله 
به همین جا ختم نمی شد، بسیاری از این هنرمندان، حتی در اثبات 
توانمندی خودشان به جامعه، مشکل داشتند و اغلب، بعد از مرگشان 
شهرت یافتند؛ البته آن ها به ویژه ایام پیری را در فقری طاقت فرسا 
سپری می کردند و آن چه بعد از مرگ نصیبشان می شد، دردی از 
دوران ازدست رفته این افراد دوا نمی کرد. در ادامه به معرفی شش 

نفر از این هنرمندان بداقبال پرداخته ایم.

ژان هونور فراگونارد

ژان هونور فراگونارد در سال 1732 در گراس، جنوب شرقی فرانسه 
متولد شد. او در پاریس و ُرم به تحصیل نقاشی پرداخت و حتی توانست 
نظر برخی از عالقه مندان هنر را به خود جلب کند. فراگونارد به شدت 
تحت تأثیر سبک باروک قرار داشت. به همین دلیل با شکل گرفتن 
سبک های مدرن مانند نئوکالسیک، نتوانست خود را با آن ها تطبیق 
بدهد. به همین دلیل خیلی زود فراموش شد و در سال 1806م، در 
فقر و گمنامی درگذشت. آثار او بعد از مرگش ناگهان موردتوجه قرار 

گرفت و با قیمتی باال معامله شد.

جیمز بری

جیمز بری، نقاش برجسته ایرلندی، در سال 1741 متولد شد. او 
هنرمندی خودساخته بود و در هیچ مدرسه و مکتبی تحصیل نقاشی 
نکرد. جیمز به خاطر مجموعه نقاشی های شش قسمتی خود با 
عنوان »پیشرفت فرهنگ بشری« معروف است. او در سال 1773 
به عضویت آکادمی سلطنتی انگلیس پذیرفته شد و از سال 1782 
تا 1799 در این محل تدریس کرد. بری را نخستین نقاش سبک 
رومانتیک در بریتانیا می دانند. با این حال، به دالیل نامعلوم، فرجام 

خوبی نداشت و در 1806، در فقر شدید درگذشت.

هنری دی تولوز

هنری دی تولوز، نقاش برجسته سبک »پست  امپرسیونیسم«، در سال 
1864 در فرانسه به دنیا آمد. او دوست صمیمی ونسان ون گوگ، 
نقاش مشهور هلندی بود و حتی یک بار چهره او را سوژه نقاشی خود 
قرار داد. دی تولوز در آموزش نقاشی به دیگران تبحر فراوانی داشت. 

او از بیماری ای ژنتیکی رنج می برد که باعث کوتاهی قد و مشکالت 
استخوانی عدیده می شد. به همین دلیل در اواخر عمر با دردهای 
شدید و افسردگی روزافزون درگیر شد و هیچ کس به داد او نرسید تا 

این که در 1901، در فقر شدید درگذشت.

گوستاو.سی النگنبرگ

گوستاو.سی النگنبرگ، نقاش معروف آلمانی، در سال 1859 
به دنیا آمد. او به واسطه نقاشی »ســوار بر اسب« و پرتره هایی که 
از شاهزادگان آلمانی در اواخــر قرن نوزدهم و اوایــل قرن بیستم 
کشیده است، شهرت دارد. النگنبرگ زیاد سفر کرد؛ او به مکزیک 
رفت و نقاشی مشهوری از جنگ میان بومیان و دولت این کشور 
کشید. کارهای هنری او امروزه از گران قیمت ترین و محبوب ترین 
آثار نقاشی در موزه های اروپاست. النگنبرگ در اواخر عمر، توانایی 
نقاشی کردن را از دست داد و از چشم ها افتاد؛ او در 1915، در فقر 

مرد.

رامبراند هرامنزون

رامبراند، نقاش نامدار هلندی، در سال 1606 متولد شد. او از 
مشهورترین نقاشان تاریخ است. دوران فعالیت رامبراند را عصر 
طالیی نقاشی هلند می نامند. او به دلیل توجه ویژه به عالیق عموم 
مردم در هنرش، بسیار مشهور و موردتحسین بود؛ اما حوادثی 
غم انگیز در زندگی اش رقم خورد؛ همسرش را از دست داد و پس از 
آن به افسردگی مبتال شد. در این زمان بود که دوستانش هم رهایش 
کردند و او که دیگر نمی توانست کار کند و سفارش بپذیرد، در فقری 

جانکاه، در سال 1669، درگذشت.

دومنیک ال گرکو

دومنیک تئوتوکوپولوس مشهور به ال گرکو، در سال 1541 در یونان 
به دنیا آمد و پیش از آن که به اسپانیا مهاجرت کند، در ُرم به آموختن 
نقاشی پرداخت. او بعد از ورود به مادرید، از طریق نقاشی امرار 
معاش می کرد. سبک ویژه او بعدها مورد استفاده هنرمندان سبک 
اکسپرسیونیسم و کوبیسم قرار گرفت، اما در زمان خودش، چندان 
مورد اقبال نبود. نقاشی های ال گرکو خیلی زود از چشم مردم اسپانیا 
افتاد و مورد تمسخر آن ها قرار گرفت. ال گرکو که به شدت از نظر مالی 

با بحران روبه رو بود، در 1614 درگذشت.
therichest.com :منبع  

کیهان کلهر در کنار صداقت جباری 
و مصطفی گودرزی، داوری دومین موسیقی

جایزه »آینه دار دوران« را برعهده 
گرفت. به گزارش صبا، در حالی که کمتر از دو 
هفته تا پایان زمان فراخوان جایزه »آینه دار دوران« 
با موضوع انعکاس شخصیت و نیز آثار استادان 
محمد ابراهیم باستانی پاریزی و طاهره صفارزاده 
باقی مانده است، سید عباس دعایی مدیر این 
جایزه، ضمن معرفی شورای داوری درباره چرایی 
حضور کیهان کلهر گفت: »در نخستین دوره جایزه 
»آینه دار دوران« قرار بود همزمان با نمایش آثار 
کنسرت  ــس،  ــاری پ شهر  در  تجسمی  منتخب 
موسیقی با حضور استاد کیهان کلهر برگزار شود و 
ایشان قطعه ای را به یاد استاد باستانی پاریزی در 
مرکز یونسکو در پاریس اجــرا کند. تقریبًا همه 
هماهنگی ها انجام شد، اما متأسفانه به دلیل 

شیوع کرونا امکان برگزاری این اجرا فراهم نشد«. 
وی ادامه داد: »خوشبختانه برای این دوره استاد 
کلهر پذیرفتند در کنار استادان جباری و گودرزی 
در جمع شورای داوری حضور یابند تا سهمی در 
بزرگداشت مقام و جایگاه زنده یادان باستانی 

پاریزی و صفارزاده ایفا کنند«.

ــزی، تــرانــه ســرای  ــزی ابوالفضل ع
ــار ادبی ــ ــال خــاطــره انــگــیــز »روزگ ــری س

جوانی« که اثرش با نام »مثل یک 
ــگ« با  رنــگــیــن کــمــون هــفــت رنـ
صدای محمدرضا عیوضی در دهه 
هفتاد به محبوبیت زیادی رسید، 
به استفاده بدون اجازه از اثرش 
ایـــن مجموعه  ــازه  ــ ت در فــصــل 
ــراض کـــرد. به  ــت اع تلویزیونی، 
گزارش خبرآنالین، ادامه سریال 
»روزگار جوانی«، که دو فصل آن 
در سال های 1377 و 1378 
پخش شد، پس از 22 سال، اینک 
روی آنتن شبکه پنج است. شاعر 
این ترانه، ابوالفضل عزیزی است 

که به استفاده بدون اجازِه سازندگان فصل سوم 
»روزگار جوانی« از بخشی از شعر خود، اعتراض 

دارد. او دراین باره توضیح می دهد: »در فصِل سوِم 
سریال روزگار جوانی و در تیتراژ پایانی، ترانه ای 
ــن مجموعه،  پخش مــی شــود کــه ســازنــدگــان ای
متأسفانه بدون اجازه از این جانب 
و بدون مالحظه قواعد حقوقی، 
ادبــی و اخالقی و کسب اجــازه، 
را استفاده  تــرانــه  ــن  ای از  بیتی 
کرده اند.« این شاعر می افزاید: 
»درباره سرایش ترانه برای قسمت 
ــار جوانی«،  تــازه مجموعه »روزگ
آقای اصغر توسلی، در اوایل مهر، 
تماسی با این جانب گرفت و به رغم 
توافقات دوجــانــبــه ای که بــرای  
ــرودن تــرانــه رنگین کــمــان 2  سـ
ــدن  ــاده ش ــد، پــس از آم انــجــام ش
ترانه، ایشان متاسفانه به تماس های تلفنی مکرر 

بنده پاسخی ندادند«.

نقاشانی که در پیری، خیری از هنرشان ندیدند!
نگاهی به زندگی 6 تصویرگر مشهور که در فقر و تنگدستی جان سپردند

اعتراض به ترانه بدون مجوز »روزگار جوانی«

کیهان کلهر داور می شود

ــول گــرامــی اســـالم، حضرت محمد  الهه آرانــیــان - ایــن هفته کــه بــه مبارکِی میالد رس
مصطفی)ص(، هفته وحدت نام گرفته است، باید از بزرگمردی در ادبیات معاصر فارسی یاد 
کنیم که موضوِع وحدت و همدلی مسلمانان در شعر و اندیشه اش، جلوه گر است. او کسی جز 
عالمه اقبال الهوری نیست. این ادیب و اندیشمند معاصر، چه در عرصه سیاست و اجتماع و 
چه در حوزه اندیشه و ادب، همواره دغدغه وحدت و اتحاد مسلمانان و پرهیز از اختالف و تفرقه 
آن ها را داشت. به مناسبت هفته وحدت و برای یادکردی از این جایگاه بلند در شعر اقبال، 
با دکتر محمدحسن مقیسه، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام صادق)ع(، درباره 
موضوع وحدت اسالمی در شعر و اندیشه شاعر و اندیشمند نامدار الهور، گفت وگو کرده ایم 

که در ادامه می خوانید.

هونورجیمز بریالنگنبرگ رامبراند ال گرکو دی تولوز

دوربین های گوشی کنونی به صورت 
خودکار فوکوس را روی پیش زمینه قرار آموزش

می دهند؛ اما تمام تصاویر نیازی به 
سوژه واضح ندارند. برای تنظیم فوکوس لنز، اپلیکیشن 
دوربین خود را باز کنید و روی صفحه نمایش و در محل 
ــش وضـــوح ضــربــه بزنید. اگر  ــزای ــواه بـــرای اف ــخ دل
می خواهید از سوژه متحرک عکاسی کنید، به سختی 

ــوان ایــن تنظیمات را انــجــام داد؛ امــا روی  ــی ت م
صفحه نمایش برای تصحیح فوکوس، قبل از ثبت تصویر 
ضربه بزنید تا مطمئن شوید سوژه متحرک، فوکوس 
کافی دارد. در این هنگام آیکون دایره یا مربع روی 
صفحه دوربین ظاهر می شود که فوکوس تصویر را به 
ــل آن آیکون انتقال می دهد و شما  محتوای داخ
می توانید راحت تر تصویر دلخواه خود را به دست آورید.

تمرکز روی فوکوس دوربین تلفن همراه
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی جانشین فرمانده انتظایم خراسان رضوی ترشیح کرد 
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اختصاصی خراسان

حادثه در قاب

کاش در روستا می ماندم

ورود ناشیانه و ناآگاهانه همسرم به شبکه های 
زندگی  زود  خیلی  مجازی  فضای  در  اجتماعی 
مشترک مان را از هم پاشید به گونه ای که همسرم 
از من طالق گرفت و... به گــزارش خراسان، مرد 
40ساله با بیان این که در تنگنای دوراهی عاطفی 
سختی قرار گرفته ام به کارشناس اجتماعی کالنتری 
میرزا کوچک خان مشهد گفت: سال ها قبل در یکی 
از روستاهای اطراف مشهد مشغول کشاورزی بودم 
و درآمد خوبی داشتم تا این که در 28 سالگی عاشق 
یکی از دختران هم روستایی ام شدم. "رقیه" دختری 
با وقار و محجبه بود که همه اهالی روستا او را دوست 
داشتند. او حتی در امور خانه داری هم زبانزد بود به 
طوری که رفتارهایش مورد تحسین عام و خاص قرار 
می گرفت . خالصه 12 سال قبل با "رقیه" ازدواج 
کردم و به زندگی در روستا ادامه دادم اما چند سال 
بعد و در حالی که پسرم 3ساله بود تصمیم گرفتم برای 
یک زندگی بهتر و رویایی به مشهد مهاجرت کنم چرا 
که آمال و آرزوهای زیادی برای خود و فرزندانم داشتم 
و می خواستم اوضــاع زندگی ام را با یافتن شغلی 
مناسب تغییر دهم . باالخره بار و بندیلم را بستم و در 
یکی از شهرک های حاشیه مشهد اجاره نشین شدم. 
خیلی زود زرق و برق امکانات شهری به زندگی ساده 
روستایی من وارد شد و همسرم نیز به خاطر چشم 
و همچشمی با دیگران مرا مجبور کرد برایش تلفن 
هوشمند بخرم اما ای کاش کمی تامل می کردم 
و خیلی زود خواسته اش را نمی پذیرفتم چرا که 
همسرم آگاهی کافی درباره فضاهای مجازی نداشت 
به همین دلیل ورود او به شبکه های اجتماعی و به 
ویژه اینستاگرام روابط خانوادگی ما را دگرگون کرد. 
درآمد هنگفت از شبکه های اجتماعی موضوعی بود 
که حسابی افکار همسرم را درگیر کرده بود . او ادعا 
می کرد بالگر شده و می تواند در مدت بسیار کوتاهی 
از افرادی که صفحه او را دنبال می کنند درآمد خوبی 
کسب کند . آرام آرام رفتارهای همسرم به کلی تغییر 
کرد ، دیگر حجاب و متانت برایش اهمیتی نداشت 
و با همین بهانه با افراد نامحرم زیادی در فضاهای 
مجازی ارتباط داشت. حاال دیگر نه تنها به من توجهی 
نمی کرد بلکه دخترم را نیز وارد افکار غیراخالقی 
خودش کرده بود. نصیحت ها و راهنمایی های من 
نیز فایده ای نداشت و همواره با هم درگیر بودیم. همه 
درآمد کارگری ام صرف هزینه اینترنت و مکالمات 
تلفنی همسرم می شد به گونه ای که دیگر به خیلی 
از اطرافیان و دوستانم بدهکار شده بودم . "رقیه" 
ارتباطش را با فامیل و بستگان مان قطع کرده بود 
و حتی در فضای مجازی نیز شماره تلفن آن ها را 
بالک می کرد تا کسی متوجه محتواهای نامعقول 
و غیراخالقی او در فضای اینستاگرام نشود. کار به 
جایی رسید که یک روز فهمیدم همسرم درخواست 
طالق توافقی داده است. من هم که دیگر هیچ عالقه 
ای به او نداشتم خیلی زود درخواستش را پذیرفتم و 
سرپرستی پسرم را نیز به عهده گرفتم اما دخترم که 
آلوده خالفکاری های مادرش شده بود، در کنار او 
ماند تا سرنوشت شان به یکدیگر گره بخورد. خالصه 
روزها می گذشت تا این که حدود دو سال قبل یک روز 
دخترم با من تماس گرفت و بابیان این که از رفتارهای 
مادرش شرمگین است تقاضا کرد نزد من بازگردد. 
من هم با آغوش باز او را پذیرفتم و فرزندانم را زیر بال و 
پر خودم گرفتم ولی حاال بعد از گذشت چندین سال 
همسرم نیز از رفتارهای گذشته اش پشیمان شده و 
قصد دارد دوباره به زندگی مشترک با من بازگردد 
ولی من به هیچ وجه نمی توانم او را ببخشم زیرا باعث 
همه بدبختی ها و تیره روزی های زندگی ام بود. با 
خودم فکر می کنم کاش در همان روستا می ماندم و 
این گونه زندگی ام از هم نمی پاشید و جوانی ام نابود 
نمی شد. از طرف دیگر نیز وقتی به سرنوشت و آینده 
فرزندانم  نگاه می کنم  برای ادامه زندگی مشترک 
با همسرم دچار تردید می شوم و از این موضوع زجر 

می کشم . حاال برسر دوراهی سختی مانده ام که ...
گــزارش خراسان حاکی است با توجه به اهمیت 
ــوری از ســوی سرهنگ  ــت ــدور دس ــا صـ مــوضــوع ب
عبدی)رئیس کالنتری میرزا کوچک خان مشهد( 
تالش های کارشناسی و اقدامات مشاوره ای برای 
حل مشکل این مرد 40ساله در دایــره مددکاری 

اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- اعضای دو باند سرقت که به منازل، 
خودروها و کارگاه های صنعتی دستبرد می 
زدند با تالش شبانه روزی نیروهای انتظامی 

مشهد در چنگ عدالت گرفتار شدند.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز 

گذشته در تشریح دو عملیات ضربتی 
پلیس مشهد برای دستگیری سارقان 
حرفه ای به خراسان گفت: با توجه به 
افــزایــش برخی سرقت هــا در مناطق 
مختلف شهری، تدابیر جدیدی از ابتدای 
امسال در دستور کار پلیس قرار گرفت 
و طرح های گوناگونی با تقویت گشت 
های محسوس و نامحسوس به مرحله 
اجرا درآمد. سردار ابراهیم قربان زاده 
افزود: اگرچه عوامل زیادی در بروز آسیب 
ها و ناهنجاری هــای اجتماعی مانند 
سرقت نقش دارند که باید مسئوالن امر 
و کارشناسان اجتماعی آن ها را مورد 

واکــاوی و کنکاش های تخصصی قرار دهند 
اما پلیس در برخورد و مبارزه قاطعانه با انواع 
جرایم و به ویژه سرقت اموال مردم هیچ گونه 
کوتاهی نمی کند و تمام توان خود را برای ایجاد 
»احساس امنیت« در جامعه به کار می گیرد به 
طوری که امسال دستگیری سارقان حرفه ای، 

11 درصد رشد داشت.
این مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی با اشاره 
به دستگیری اعضای یک باند حرفه ای سرقت 
خــودرو در مشهد طی دو روز گذشته تصریح 
کــرد: سرکرده 26 ساله این باند که 8 فقره 
سابقه کیفری دارد به همراه دیگر همدستانش، 
منزلی را به عنوان مخفیگاه انتخاب کرده بودند 
و با پرسه زنــی در نقاط مختلف شهر، پالک 
خــودروهــای غیربومی را سرقت می کردند 
و به مخفیگاهی می بردند که در آن جا انواع 
تجهیزات نصب پــالک، مانند دستگاه پرچ و 

ابزارهای مختلف را در اختیار داشتند.
سردار سرتیپ دوم ابراهیم قربان زاده ادامه 

داد: این سارقان حرفه ای سپس پالک های 
مذکور را روی خودروهای سرقتی نصب می 
کردند و با آن ها به دیگر خودروهای پارک شده 
در شهر دستبرد می زدند و تصور می کردند 
که پلیس پس از وقوع سرقت به سراغ مالکان 
خودروهای غیربومی خواهد رفت اما نیروهای 

گشت نامحسوس پلیس آگاهی مشهد بالفاصله 
متوجه ماجرا شدند و به طور نامحسوس به 
تعقیب یک دستگاه پراید پرداختند که شماره آن 
مورد ظن آنان قرار گرفته بود. این مقام با تجربه 
انتظامی خاطرنشان کرد: عملیات تعقیب و 
مراقبت به بولوار شهید صیاد شیرازی کشید و 
مخفیگاه سارقان حرفه ای به محاصره پلیس 
ــد. وی گفت: نیروهای عملیاتی پلیس  درآم
آگاهی با نظارت و فرماندهی مستقیم سرهنگ 
حسین دهقان پور )رئیس پلیس مشهد( وارد 
عمل شدند و دو عضو اصلی این باند را درحالی 
دستگیر کردند که مشغول اوراق کردن یک 

خودروی سرقتی بودند.

سردار قربان زاده به کشف مقادیر زیادی لوازم 
سرقتی از قبیل زاپاس، باتری، باند، انواع پالک 
سرقتی و...  اشاره کرد و افزود: اگرچه سرکرده 
این باند در مراحل اولیه بازجویی به سرقت 4 
دستگاه خودرو اعتراف کرده است اما پلیس 
احتمال می دهد که وی سرقت های دیگری را 

با همدستی اعضای باند انجام داده که بررسی 
های بیشتر در این باره همچنان ادامه دارد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
همچنین به متالشی شدن یک باند سرقت از 
منازل و کارگاه های صنعتی اشاره کرد و گفت: 
دو ماه قبل، سارقان با دستبرد به منزلی در 
منطقه گلشهر مشهد، حدود یک کیلوگرم طال 

را به سرقت بردند. 
وی تصریح کرد: بررسی های پلیس بیانگر آن 
بود که مال باخته کلید گاوصندوق حاوی طال 
را زیر فرش منزل پنهان کرده است و سارقان نیز 
در فاصله حدود دو ساعت که صاحبخانه از منزل 
خارج شده بود با شگردی خاص وارد منزل شده 
و طالها را ربوده اند. سردار ابراهیم قربان زاده 
اضافه کرد: پس از مدتی ردیابی های اطالعاتی 
و بررسی دوربین هــای مداربسته، باالخره 

تصویری از یک جــوان تبعه خارجی 
معروف به »موسی چاقه« به دست آمد 
و کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد در 
یک عملیات هماهنگ و ضربتی او را 
دستگیر کردند. بازجویی های فنی 
از این جــوان 30 ساله نشان داد که 
او سرکرده یک باند 6 نفره است که با 
شیوه »زاغ زنی« منتظر خروج ساکنان 
از منزل می مانند و در یک فرصت 
خــاص، به منازل دستبرد می زنند. 
وی با اشاره به  دستگیری یک مالخر 
طالفروش در منطقه گلشهر مشهد 
تصریح کرد: با اعترافات سرکرده این 
باند، دیگر همدستان وی نیز به همراه 
مالخر طالها دستگیر و روانــه زندان 

شدند. 

جانشین فرمانده انتظامی استان خراسان 
رضوی   افزود: بررسی های دقیق و تیزبینانه 
نیروهای انتظامی مشهد بیانگر آن بــود که 
اعضای این باند به یک کارگاه آلومینیم سازی 
نیز دستبرد زده اند که بالفاصله عملیات کشف 
ــاز شد و کارآگاهان مالخر  ــوازم سرقتی آغ ل
دیگری را به دام انداختند که دستگاه ها و 

ابزارهای صنعتی را به وی فروخته بودند. 
سردار قربان زاده با تاکید بر این که تحقیقات 
و بررسی های تخصصی برای کشف سرقت 
های احتمالی دیگر اعضای این باند 6 نفره 
ادامــه دارد، خاطرنشان کــرد: پلیس به طور 
شبانه روزی برای امنیت و آسایش مردم درحال 
آماده باش است و از هیچ تالشی برای خدمت 
ــران امــام مهربانی ها دریغ  به مجاوران و زائ

نمی کند.

پیکر شهیدان سرهنگ حسین بهراد  *ایرنا/ 
نصر و استوار یکم مرتضی هدایت زاده از ماموران 
مبارزه با مواد مخدر استان گیالن صبح دیروز در 

رشت تشییع شد.
*ایــرنــا/ ســردار احمدعلی گـــودرزی فرمانده 
مرزبانی ناجا از دستگیری قاچاقچیان و کشف 
بیش از یک تن موادمخدر توسط مرزبانان هنگ 

مرزی سراوان در دو عملیات جداگانه خبر داد.
پلیس  حسنوند رئیس  عبدالوهاب  *مــیــزان/ 
مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از دستگیری 
یک زوج قاچاقچی خبر داد و افزود: متهمان در 
یک عملیات پلیسی دستگیر شدند و از آنان ۵4 

کیلو افیون حشیش و تریاک کشف شد.
*ایسنا/ سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی 
لرستان از کشف 40 میلیارد ریال کالهبرداری 

در بروجرد خبر داد.
*ایــســنــا/ مــهــرداد علی پناه رئــیــس ســازمــان 
آتش نشانی خــرم آبــاد گفت: خودکشی جوان 
خرم آبادی با اقدام به موقع آتش نشانان نافرجام 

ماند.
*ایسنا/ در پی سقوط یک دستگاه کامیون به 
رودخانه ای در جمهوری کنگو دست کم ۵0 تن 

کشته شدند.
* ایسنا / وقوع سیالب و رانش زمین در هند و 

نپال 116 کشته به جا گذاشته است.

   رسدار قالیب دستگیر شد      
 بیشتر شاکیان   از مسئوالن هستند 

مرکز رسانه قوه قضاییه تصویر ســردار قالبی 
ــای اعمال نفوذ در محاکم و ادارات را  با ادع
منتشر کرد و از مــردم خواست اگر این فرد از 
ــرای  آن ها کالهبرداری کــرده است به دادس
کارکنان دولت مراجعه کنند. به گزارش مهر، 
تصویر »مهدی اخوان« متهم به ادعای اعتبار و 
نفوذ نزد مأموران دولتی و قضایی، غصب و جعل 

عناوین و جعل اسناد رسمی 
و کالهبرداری در راستای 
ــاده ۹6  اجــرای بند »ب« م
قانون آیین دادرسی کیفری 
ــرای شناسایی شکات به  ب
دستور مقام قضایی منتشر 
شد. متهم »مهدی اخوان« 
بدون داشتن هر گونه سمتی 

در دستگاه ها و با چهار سابقه کیفری از طریق 
اعمال نفوذ و تطمیع برخی مسئوالن، اقدام به 
کالهبرداری از اشخاص در برخی از محاکم و 
ادارات می کرده است. متهم »مهدی اخوان« 
متولد سال 13۵1 که خود را ســردار نظامی 
معرفی می کرده است، در جریان فرایند مجرمانه 
خود در حوزه های قضایی و دولتی ورود می کرده 
و تاکنون 20 نفر از مال باختگان شناسایی 
شده اند که بیشتر آن ها از مسئوالن هستند. 
متهم اخوان با عنوان خرید ملک، خودرو و خرید 
سربازی از اشخاص حدود شش میلیارد تومان 
کالهبرداری کرده است. فرد یاد شده، با دریافت 
گزارش هایی از سوی سربازان گمنام امام زمان 

)عــج( در حفاظت اطالعات سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در حالی در منزل خود بازداشت 
ــرای فریب  شد که مبادرت به صحنه سازی ب
مأموران کرده بود و صحنه را به گونه ای آراسته بود 
که گویی با استفاده از پرده، از پنجره اتاق به بیرون 
رفته است؛ این صحنه سازی، در حالی صورت 
گرفت که متهم، در لحظه بازداشت، زیر تخت، 
خود را پنهان کرده بود. متهم 
اخــوان در جریان برگزاری 
انــتــخــابــات اخــیــر ریــاســت 
جمهوری، با حضور در ستاد 
انتخاباتی یکی از نامزدها 
با  ارتباط گیری  به منظور 
برخی از مسئوالن در پیشبرد 
اهداف مجرمانه خود فعالیت 
می کرده است. عالوه بر این، متهم اخــوان در 
برخی از پرونده های اقتصادی با ادعای اعمال 
نفوذ در پرونده های قضایی، اقدام به دریافت 
وجوهی کرده است. پرونده این کالهبرداری 
اکنون در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای کارکنان 
دولــت )ناحیه 28( در حال رسیدگی است و 
شکات برای اعالم شکایت می توانند به دادسرای 
کارکنان دولت واقع در خیابان 1۵ خرداد، ضلع 
غربی میدان 1۵ خرداد، ساختمان دادسرای 
مرکز مراجعه  یا با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی 
شکایت خود در پرونده 00002۷2 را ثبت 
کنند. گفتنی است؛ متهم، اکنون با صدور قرار 

بازداشت موقت، بازداشت است.

 برق پلیس، دزدان کابل
 و ترانس را  گرفت 

برق   ترانس   و  کابل  سرقت  توکلی/ عامالن 
ــردم  شهر کرمان  با  که  در  زندگی  روزمـــره م
اختالل  ونامتعارف  ناگهانی  هــای  خاموشی 
ــرده بــودنــد، با تــالش نیروهای  اداره  ایجاد ک
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی به دام  افتادند.
به گزارش خراسان،رئیس پلیس آگاهی استان 
کرمان از دستگیری سه  سارق  کابل  و ترانس 
برق  خبر داد که  در پی اعالم  افزایش خاموشی 
هــای ناگهانی  بــرق در شهر کرمان، ماموران 
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در رونــد  
تحقیقات  پلیسی، به اطالعاتی در باره  دست 
 داشتن سه متهم در این سرقت ها دست یافتند. 
ــوران بــا انجام  ــام ــن زمینه  م وی افـــزود: در ای
اقدامات اطالعاتی هویت عامالن این سرقت ها 
را شناسایی و آنان را طی چند عملیات غافلگیرانه 
که  کردند  دستگیر  کرمان  شهر  از  نقاطی  در 
ایــن متهمان در  به مقر پلیس،  انتقال  از  پس 
مواجهه با شواهد و مدارک موجود به 30 فقره 
 سرقت کابل و ترانس  بــرق  اعــتــراف کردند. 
این مسئول انتظامی با اشاره به بازسازی صحنه 
های سرقت و تحویل اموال سرقتی  به نمایندگان 
چند شرکت توزیع نیروی برق یــادآور شد: این 
متهمان در ساعت پایانی شب و در مناطق خلوت 
اقــدام به بریدن  کابل دکل های برق و سرقت 

ترانس می کردند.

  خسارت ۵ هزار میلیاردی آتش سوزی گسرتده    
در رشکت طبیعت   

فرماندار شهرستان زرندیه استان مرکزی از 
بروز خسارت ۵ هزار میلیارد تومانی آتش سوزی 
گسترده در شرکت مواد غذایی طبیعت خبر داد.
سیامک سلیمانی در گفت وگو با ایسنا درباره 
آتش ســوزی شرکت تولیدکننده موادغذایی 
طبیعت زرندیه که بامداد دیروز به وقوع پیوسته 
است، گفت:یکی از عوامل فزاینده آتش سوزی 

باد غالبی بود که از اول صبح شاهد بودیم. وی 
همچنین عصر دیروز در گفت وگو با صدا و سیما 
از مهار آتــش ســوزی در ایــن واحــد تولیدی در 
ساعت 1۷ و 30 دقیقه خبر داد.وی در ادامه 
گفت و گو با ایسنا با اشاره به این که خوشبختانه 
آتش سوزی این شرکت تلفات جانی نداشت، 
ادامه داد: این سانحه دو مصدوم داشت که یک 
مصدوم به صورت سرپایی درمان و مصدوم دیگر 
به بیمارستان اعــزام شد.فرماندار زرندیه در 
خصوص علت وقوع حریق نیز گفت: گمانه زنی ها 
اتصال برق و مشکالت برقی را علت اصلی آتش 

ســوزی می دانند اما تحقیقات و بررسی الزم 
برای دستیابی به علت دقیق سانحه ادامه دارد.
وی در باره بــرآورد اولیه خسارت وارد شده به 
این واحد تولیدی و صنعتی گفت: برآورد اولیه 
حاکی از آن است که خسارتی در حدود پنج هزار 
میلیارد تومان وارد شده است و در پی وقوع حریق 
حدود پنج هکتار از سالن های مسقف و سوله ها 
آسیب دیــده و انبارها 
نیز از بین رفته است.
با تاکید بر  سلیمانی 
ــزون بر 60  ایــن که اف
درصد از فضای مسقف 
ایــن واحــد تولیدی بر 
اثر وقوع آتش گسترده 
ــده  دچــــار آســیــب ش
است، افزود: با وجود 
ــق گــســتــرده،  ــریـ حـ
خوشبختانه با تالش 
آتش نشانان و نیروهای 
امــــدادی و مدیریت 
ستاد مدیریت بحران شهرستان از بروز خسارت 
به فرایند تولید جلوگیری به عمل آمده و امیدواریم 
به زودی به چرخه تولید برگردد.همچنین به 
ــزارش صـــدا و ســیــمــا،  فــرمــانــده انتظامی  ــ گ
شهرستان زرندیه که برای مهار این آتش سوزی 
وارد میدان شد، یکی از مصدومان این حادثه بود 
که حال عمومی وی مساعد است.  گفتنی است 
شرکت طبیعت زرندیه تولیدکننده روغن مایع 
و جامد خوراکی، رب گوجه و واحد بسته بندی 
چای است که در شهرک صنعتی مامونیه مرکز 

این شهرستان فعالیت می کند.

*ایسنا/ مقامات استرالیایی از برخورد یک قطار 
مسافربری با یک دستگاه خــودروی ون طی صبح 
دیروز در نزدیکی سیدنی خبر دادند که موجب شد 
تعدادی از واگن های قطار از ریل خارج شود. در 
این حادثه چند نفر دچار مصدومیت سطحی شدند 
و راننده قطار که داخل کابین خود محبوس شده 
بود با کمک ماموران آتش نشانی نجات یافت و به 
بیمارستان منتقل شد. گفته شده خودروی سواری 

روی ریل قطار پارک بوده است.

کشف پیش دستانه جعل و کالهبرداری  میلیاردی 

کــالهــبــرداری  و  جعل  توکلی/ عامل 
ــاد.   ــت ــه چــنــگ پلیس اف  مــیــلــیــاردی ب

به گزارش خراسان،رئیس پلیس آگاهی 
استان کرمان دراین باره گفت: ماموران 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی با انجام اقدامات اطالعاتی و در 
پی دریافت خبری مبنی بر کالهبرداری 
یک  فــرد بــرای فــروش یک قطعه زمین 
به متراژ 200 متر مربع در یکی از نقاط 
ــان، بــررســی مــوضــوع را در  ــرم شهر ک
دستور کار قرار دادنــد. سرهنگ حسن 
پور  افــزود:  ماموران با انجام  تحقیقات 
میدانی از اقدام به کالهبرداری متهم  
مزبور  اطمینان یافتند و ضمن دریافت  
دستور از مقام قضایی، این متهم  را در 
یکی از محله های شهر کرمان شناسایی و 
دستگیر کردند.  وی ادامه داد: این متهم 

در بازجویی های پلیسی به کالهبرداری 
و فروش یک قطعه زمین به متراژ 200 
متر مربع واقع در شهر کرمان به ارزش 
هفت میلیارد ریال از طریق تنظیم بنچاق 
جعلی اعتراف کرد که خوشبختانه این 
فرد کالهبردار قبل از دریافت   وجه از 

شهروند فریب خورده، دستگیر شد. 
این مسئول انتظامی تاکید کرد : کشف 
پیش دستانه این گونه کالهبرداری ها 
در دستور کــار مــامــوران پلیس آگاهی 
قرار دارد،شهروندان باید  هنگام معامله 
امالک و اراضی تا قبل از اطمینان کامل 
از صحت مالکیت طرف مقابل و مشخص 
بودن وضعیت ملک از نظر دیون دولتی، 
از تنظیم هرگونه قرارداد و پرداخت وجه 
خــودداری و موارد مشکوک را به پلیس 

گزارش کنند.

ماجرای سالخ خانه خودروهای رسقتی و کلید گاوصندوق! 

نا
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عک

دو عضو اصلی باند سرقت

خودروی سرقتی



۹اجتماعی

گزیده 

یک عکس  

 برداشت انار از باغ های سنگان
 استان قزوین 

رسانه های جهان 

ــــس: نــتــایــج  ــورب ــ ف
مــطــالــعــه ای جدید 
در مــرکــز کــنــتــرل 
بــــیــــمــــاری هــــای 
ــده  ــ ــح ــ ــت ــ ــاالت م ــ ای
درباره 464 نوجوان بستری شده در 
19 بیمارستان اطفال در 16 ایالت 
نشان داد: از افرادی که برای بیماری 
کووید19 بستری شده اند 97 درصد 
واکسینه نشده اند و تنها 6 نفر به طور 

کامل واکسینه شده اند.

  راشا تودی: لتونی 
بــه شــهــرونــدان خود 
ــور داده است  ــت دس
بمانند  خانه  در  کــه 
و مغازه ها و مشاغل 
را به امید کاهش سرعت مرگ و میر 
ــرده اســت.  ناشی از کــرونــا تعطیل ک

ــی گــفــت: من  ــون ــت  نــخــســت وزیــــر ل
باید از کسانی که واکسینه شده اند 
عذرخواهی کنم. هم اکنون فقط حدود 
54 درصد از بزرگ ساالن لتونی کاماًل 
واکسینه شده اند که این میزان به طور 
قابل توجهی زیر میانگین 74 درصد 
اتحادیه اروپاست و چــاره ای جز ایجاد 

قرنطینه مجدد نداریم.  

الجزیره:  یک سناتور 
ــل  ــرزی ــره ب ــگ ــن در ک
درباره نحوه مدیریت 
همه گیر  ــاری  ــم ــی ب
کووید در کشورش، 
خواسته است که رئیس جمهور ژائیر 
بولسونارو به دلیل سهل انگاری هایش 
ــه کشته شـــدن هـــزاران  ــه منجر ب ک
ــد، بــه اتــهــام قتل محاکمه  برزیلی ش
ــود.در پیش نویس اسناد 1200  شـ
صفحه ای این سناتور تاکید شده است 
اولیه  فرصت های  رئیس جمهور  که 
دولت برای تهیه واکسن را از بین برده و 
کمپین واکسیناسیون برزیل را به تاخیر 
انداخته است.  طبق ادعای این سناتور 
این سهل انگاری ها جان حدود  95هزار 
نفر را گرفته است. رئیس جمهور برزیل 
از معدود مقامات کشورهاست که درباره 
ویروس کرونا دیدگاه های عجیبی دارد.

فهرست بلند ازدواج های کوتاه 
میانگین طول عمر ازدواج های منجر به طالق در کشور 10.8 سال اعالم شده و این عدد در برخی استان ها 
زیر 8 سال است. نتایج یک پژوهش نشان می دهد پراکندگی جغرافیایی طالق در کشور از یک روند ثابت 

تبعیت می کند و استمرار آن یعنی برنامه های کاهش طالق جامع و اثرگذار نبوده است

مصطفی عبدالهی- تازه ترین گزارش آماری 
ــا، بار  سازمان ثبت احوال دربــاره دوام ازدواج ه
دیگر روند مشاهده شده در  پژوهش های علمی 
گذشته را تایید کرد و نشان داد که تاب تحمل 
زندگی مشترک در برخی استان های کشور کمتر 

از دیگر استان هاست.

بهبود طول عمر ازدواج در بهار 1400        
نسبت به بهار 13۹۹

گزارش اخیر سازمان ثبت احوال دو آمار مربوط 
به طول عمر ازدواج ها در کشور را بررسی کرده 
است. یکی طول عمر همه ازدواج های منجر به 
طالق و دیگری طول عمر ازدواج های اول منجر 
به طالق. نکته اول این که بر اساس آمارهای 
طالق ثبت شده در بهار1400، طول عمر کل 
ازدواج ها و طول عمر ازدواج های اول، نسبت به 
بهار 99 حدود 6 ماه افزایش یافته است. در بهار 
امسال طول عمر کل ازدواج های منجر به طالق 
ــای  10.39 سال بــوده و طول عمر ازدواج ه
اول منجرشده به طالق هم 10.87 سال. دو 
عددی که در بهار سال 99 به ترتیب 9.91 
ســال و 10.33 ســال بــوده و باید خوشحال 
شده است؛  بیشتر  اندکی  عمرشان  که  بــود 
هرچند که دالیل آن هم نیاز به بررسی علمی و 

کارشناسی دارد.

اوضاع بهتر گیالنی ها و اصفهانی ها       
اما نگاه جامع تر به این آمــار، تفاوت طول عمر 
ازدواج ها در نقاط مختلف کشور را نشان می دهد 

و نکات قابل توجهی دارد:
- گیالنی ها با 12.9 سال طول عمر ازدواج 
اول، بیشترین تاب و تحمل را در حفظ زندگی 
مشترک داشته اند و بعد از آن ازدواج هــای اول 
در استان های اصفهان، اردبیل و تهران هم عمر 

باالی 12 سال داشته است.
- سیستان و بلوچستان با 7.64 ســال عمر 
ازدواج های اول منجرشده به طالق، پایین ترین 
میزان در این شاخص اجتماعی را دارد و برای 
استان های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
کردستان، زنجان، خراسان جنوبی، خراسان 
شمالی، البرز، ایالم و آذربایجان شرقی و غربی 
ــای اول در زمان  هم عدد طول عمر ازدواج هـ

طالق، زیر 10 سال بوده است.
- بررسی این آمــار با بهار سال 1399 نشان 
می دهد که این موضوع در سال گذشته نیز تقریبا 

همین روند را داشته است.

یافته های قابل توجه یک پژوهش       
ــن پــدیــده اجتماعی، مــوضــوع یــک مقاله  ای
ــه در نــشــریــه انجمن  ــوده ک ــم بـ پــژوهــشــی ه
ــران منتشر شــده اســت و  جمعیت شناسی ای
نشان می دهد که شهرستان های مناطق غربی، 
جنوبی و شرقی کشور کمترین دوام ازدواج 
منجر به طالق را دارنــد و در واقع یک الگوی 
فرهنگی خاص بر توزیع جغرافیایی طالق در 
کشور حاکم است. طبق این پژوهش، نتایج 
 تحلیل های چندمتغیره گویای آن است که
 5  عامل، به ترتیب بیشترین تأثیر را در دوام 

ازدواج منجر به طالق دارند:
1- سطح توسعه شهرستان
2-نسبت جنسی باسوادان

3- نسبت جنسی دانش آموخته های دانشگاهی
 4-میزان بیکاری مردان

 5- تفاوت میانگین سّن ازدواج مردان و زنان  

الگوی معنادار جغرافیایی       
این پژوهش که آمار سال 1395 را مورد تحلیل 
قرار داده، داده های علمی جالبی را ارائه کرده 

است:
ــای منجر به طــالق تنها در  ــ *  دوام ازدواج ه

استان های اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، 
سمنان، گیالن و یزد از میانگین کشوری باالتر 

بوده است.
* کردستان، ایالم، خراسان جنوبی، خراسان 
شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، همدان، 
کهگیلویه و بویراحمد  و لرستان هم استان های با 
وضعیت پایین تر از متوسط کشور بوده اند؛ تقریبا 
همان نتیجه ای که در بهار 1399 و بهار 1400 

هم تکرار شده است.
* طبق این پژوهش دانشگاهی، پراکندگی دوام 
ازدواج منجر به طالق در کشور، الگوی معناداری 
دارد. کمترین مقدار دوام ازدواج منجر به طالق 
در شهرستان های مناطق غربی، جنوبی و شرقی 

کشور دیده می شود. از سوی دیگر در مناطق 
مرکزی، شمالی و مناطقی از جنوب غرب نیز 
شاهد بیشترین تراکم شهرستان های دارای 

دوام ازدواج زیاد و خیلی زیاد هستیم.
* توسعه شهرستان ها موجب افزایش دوام 

ازدواج منجر به طالق می شود.
* در شهرستان های توسعه یافته تر، امکانات 
آموزشی و بهبود وضعّیت سوادآموزی موجب 
شده زوجین از توانایی بیشتری بــرای درک 

یکدیگر برخوردار باشند.
* هرچه سطح توسعه باالتر، سطح تحصیلی 
زوجین باالتر، درک آن هــا از یکدیگر بیشتر و 
امکان بروز تنش و تعارض در زندگی زناشویی 

کمتر خواهد شد.
* در شهرستان های  توسعه یافته تر، بیکاری 
مردان کمتر و اختالف میانگین سن ازدواج 
نیز کمتر است. این امر موجب شده زوجین 
کمتر دچار ناسازگاری در روابط زناشویی 

شوند.
اگــرچــه ممکن اســت برخی پژوهشگران و 
دربــاره  متفاوتی  دیدگاه های  کارشناسان 
ــن اتــفــاق اجتماعی و پراکندگی  دالیـــل ای
ــا بــه هر  جغرافیایی آن داشــتــه بــاشــنــد، ام
حــال آن چـــه مسلم اســـت، رســیــدن بــه یک 
نقطه نظر مشترک بین دستگاه های متولی 
و چاره اندیشی بــرای طوالنی تر کــردن عمر 

ازدواج ها در کشور است.

 آغاز ثبت نام وام ضروری
 1۲ میلیون تومانی بازنشستگان 

صندوق  اجتماعی  و  فرهنگی  امــور   مدیرکل 
بازنشستگی کشوری، از آغاز ثبت نام وام ضروری 
12 میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران 
این صندوق از اول آبان ماه 1400 خبر داد. محمود 
مرتضایی فرد افزود: ثبت نام اینترنتی وام ضروری 
مرحله اول سال 1401-1400 بازنشستگان 
و وظیفه بگیران این صندوق از  اول آبان ماه به 
ــدت 30روز و فقط از طریق درگـــاه خدمات  م
به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  الکترونیک 
نشانی sabasrm.ir انجام خواهد شد. وی با بیان 
این که این تسهیالت به مبلغ 12 میلیون تومان با 
اقساط 36 ماهه و با کارمزد 4 درصد ارائه می شود، 
خاطرنشان کــرد: متقاضیان می توانند در بازه 
زمانی اعالم شده به این سایت اینترنتی مراجعه و 
با واردکردن اطالعات سه گانه دفترکل، کدملی و 
شماره حساب، درخواست خود را برای دریافت وام 
ثبت کنند و ثبت درخواست فرد متقاضی به معنی 

پرداخت تسهیالت نخواهد بود.

 پنج شنبه و جمعه برف و بارانی
 در 1۲ استان

هواشناسی برای امروز و فردا در 12 استان کشور 
برف و باران پیش بینی کرده است.  طبق اعالم 
سازمان هواشناسی از امروز پنج شنبه،   بارش 
ــاران در بیشتر محورهای استان های  بــرف و ب
مازندران، آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران و 
البرز و بارش باران در اکثر محورهای استان های 
ــوی، سمنان، گلستان، خراسان  خراسان رض
شمالی، زنجان، قزوین و گیالن پیش بینی شده 

است.

وزارت بهداشت: تبلیغ علیه 
واکسن، به خطر انداختن جان 

مردم است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
ــه عــامــدانــه علیه  بــهــداشــت گــفــت: کــســانــی ک
واکسیناسیون تبلیغ می کنند، قطعا جان مردم 
را به خطر می اندازند. دکتر محمدمهدی گویا 
موضوع  در  بهداشت  وزارت  سیاست  گفت: 
واکسیناسیون سیاستی اقناعی بوده و در همه 
انواع واکسن هایی که تاکنون برای سنین مختلف 
در سالیان گذشته و در حال حاضر تزریق شده 
ــت. وی  یــا مــی شــود، اجــبــاری در کــار نــبــوده اس
تاکید کــرد: کسانی که عامدانه تبلیغ بر عدم 
باید پاسخگو  واکسیناسیون می کنند، بدانند 
باشند چون با جان مردم بازی می کنند. دکتر گویا 
ضمن اشاره به آمار بستری و فوت ناشی از ابتال به 
کووید 19 در کشور بیان کرد: بیشتر کسانی که 
به مرحله شدید بیماری رسیدند یا متاسفانه جان 
خود را از دست دادند، افرادی بودند که واکسن 
نزدند و این موضوع نشان دهنده تاثیرگذاری 

واکسن است.

پلیس: تخفیف بیمه شخص ثالث 
قابل انتقال است

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
متعلق  ثالث  شخص  بیمه  تخفیف  گفت:  ناجا 
به مالک وسیله نقلیه است و هر فرد به راحتی 
می تواند آن را به خودرو یا شخص دیگری انتقال 
ــد. به گــزارش دانشجو، سرهنگ عین ا...  ده
جهانی اظهار کــرد: تخفیف بیمه شخص ثالث 
متعلق به مالک وسیله نقلیه است و هر فرد به 
راحتی می تواند آن را به خــودرو جدید یا حتی 
همسر یا فرزند خود منتقل کند. این خبر حاکی 
اســت در روزهـــای قبل برخی اخبار در فضای 
مجازی شایعه شــده بــود که  با تغییر یا تعویض 
پالک تخفیف بیمه شخص ثالث خودرو ها حذف 

می شود.

معلمان صاحب عناوین جدید 
شدند

نمایندگان مجلس عناوین پنج گانه رتبه بندی 
مربی  معلم،  آمــوزشــیــار  ترتیب  بــه  را  معلمان 
استاد  و  معلم  دانشیار  معلم،  استادیار  معلم، 
معلم تعیین کردند. نمایندگان دیروز در بررسی 
رتبه بندی معلمان درخــصــوص  نــظــام  الیــحــه 
به پیشنهاد  تعیین عناوین پنج گانه رتبه بندی 
در  کــردنــد.  موافقت  حاجی بابایی  حمیدرضا 
ماده 3 این الیحه آمده است: معلمان براساس 
شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای، 
تجربیات و عملکرد رقابتی خــود در رتبه های 
پنج گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، 
استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار 
می گیرند. شرایط جذب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه 
در آیین نامه رتبه بندی و ارتقای معلمان تعیین 
می شود. این خبر حاکی است، با توجه به ایراداتی 
که درخصوص این الیحه از سوی برخی نمایندگان 
مطرح شد، نمایندگان با بازگشت آن به کمیسیون 

مربوط برای انجام اصالحات موافقت کردند.

پنج شنبه ۲۹ مهر1400
14 ربیع االول  1443.شماره ۲0۷81

با جذب ۲15 هزار مددجوی جدید

صف پشت   نوبتی کمیته امداد صفر شد
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
گفت: با ورود 215 هزار خانوار جدید به چرخه 
حمایتی و اخذ سهمیه جذب، صف پشت نوبتی 
ــداد، صفر  بــرای دریــافــت خــدمــات کمیته امـ
ــروز در نشستی  شد.   حسین خدرویسی، دی
خبری دربــاره  آخرین وضعیت خدمات ارائه 
شده به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، 
افــزود: هم اکنون بر اساس آخرین اطالعات، 
ــزار خــانــوار تحت  ــدود 2 میلیون و 227 ه ح
حمایت کمیته امداد هستند که 40 درصد از 
خانواده ها یک نفره ، بیش از 30 درصد دونفره 
و حــدود 15 درصــد سه  نفره و بقیه سه نفر به 
باال هستند. وی ادامــه داد: حدود 48 درصد 
خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد ساکن 
نقاط شهری و 52 درصد ساکن نقاط روستایی 
177 هزار  هستند. همچنین یک میلیون و 
زن سرپرست خانوار از خدمات کمیته امداد 

برخوردار هستند. وی اضافه کرد: 82 هزار بیمار 
خاص و صعب العالج تحت حمایت کمیته امداد 
هستند و از خدمات این نهاد استفاده می کنند. 
خدرویسی با اشاره به پاالیش مداوم پرونده های 
مددجویان، تاکید کرد: امسال 115 هزار خانوار 
به دالیل مختلف توانمند و از پوشش کمیته امداد 
خارج شدند و به همین تعداد ظرفیت جدید به 
خانواده های تحت حمایت اضافه شد. همچنین 
با اخذ سهمیه جدید، امکان پوشش 100 هزار 
خانواده نیازمند جدید برای کمیته امداد فراهم 
شــد.  وی خاطرنشان کــرد: بر اســاس بودجه 
1400 و پیگیری هایی که از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و مجلس انجام شد، افزایش 
ــدی مستمری مددجویان در سال  67 درص
جاری اجرایی شد و به 350 هزار تومان برای 
خانوار یک نفره تا یک میلیون و یک صدهزار 

تومان برای خانوار پنج نفر به باال رسید. 

عدد ناچیز 13 دقیقه و  18 ثانیه  در هر روز 

سرانه ورزش ایرانی ها چقدر است؟
طبق گــزارش هــای رسمی، در ســال 1399 
سرانه ورزش هر فرد 15ساله و بیشتر، به طور 
متوسط 13 دقیقه و 18 ثانیه در روز و سرانه 
ورزش کرده ها 28 دقیقه و 38 ثانیه بوده است. 
طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از 
طرح های آماری جدید مرکز آمار ایران است که 
با هدف شناخت فعالیت ها و رفتارهای فرهنگی 
خانوارها و استفاده از آن برای برنامه ریزی های 
ــت. این  ــی شـــده اسـ ــراح فرهنگی کــشــور ط
آمارگیری در سال 1399، برای افراد 15 ساله 
و بیشتر با 43 هزار و 700 خانوار نمونه شهری 
و 18 هزار و 860 خانوار نمونه روستایی  بوده 
و در کل به 62 هزار و 560 خانوار مراجعه شده 
و اطالعات مرتبط با حــوزه کتاب و نشریات، 
موسیقی، شبکه های اجتماعی، فعالیت های 
ورزشــی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد 
15 ساله و بیشتر دریافت شده است.  در سال 

گذشته، 46/5درصد از افراد 15 ساله و بیشتر 
اظهار کرده اند ورزش کــرده و53/5 درصد 

ورزش نکرده اند.

استان های ورزشکارتر        
 استان  های سمنان، البرز و فارس به ترتیب با
6/1 6 ،57/6  و56/9درصـــد بیشترین و 
استان  های کرمان بــا38/8درصــد، لرستان 
بـــا35/5درصـــد و سیستان و بلوچستان با 
ــد کمترین درصد افــراد 15 ساله  20/2درص
و بیشتر ورزش کــرده را در سال 1399 داشته 
ــت. نتایج، حاکی از آن اســت کــه  بیش از   اس
70 درصد افراد ورزش کرده ، به صورت انفرادی 
و کمتر از 30 درصد این افراد به صورت گروهی 
ورزش کرده اند. محل سکونت با 37 درصد، 
بیشترین مکانی بوده است که افــراد در آن جا 

ورزش کرده اند. 

فاصله معنادار مصرف شیر در ایران با سرانه جهانی
 یک کارشناس صنعت لبنیات گفت: سرانه مصرف شیر در دنیا 
113کیلوگرم برای هرنفر در سال است؛ در حالی که این سرانه 
در کشور ما به عددی کمتر از 80 کیلوگرم می رسد. اسماعیل 
خاتمی،   با بیان این که اهمیت مصرف شیر برای کاهش پوکی 
استخوان، کاهش بیماری های لثه و دندان، تاثیر بر بهره هوشی 
و قلب و... باعث شد تا سازمان ملل متحد در سال 2001 اول 

ژوئن)یازدهم خرداد( را روز جهانی شیر اعالم کند، به ایسنا گفت: 
براساس آمارهای فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( 
سرانه مصرف شیر در دنیا 113کیلوگرم برای هرنفر در سال 
است. این 113کیلوگرم از کشورهایی با سرانه مصرف بیش 
از 300 کیلو تا کشورهایی با سرانه مصرف کمتر از 10 کیلو را 
شامل می شود. وی ادامه داد: در کشور ما در سند باالدستی و افق 

1404 مصوب شده است که سرانه مصرف شیر به 120 کیلوگرم 
به ازای هر نفر برسد؛ اما براساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز 
آمار هم اکنون سرانه مصرف شیر کمتر از80کیلوگرم است و باید 
در 5 سال سرانه مصرف لبنیات حدود 50 کیلوگرم افزایش یابد. 
سوال این جاست که چه اقدامی برای افزایش سرانه مصرف شیر 

انجام شده است؟

یک توئیت

وزارت ارتباطات: ارسال پیامک تبلیغاتی از شماره شخصی تخلف است
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فــنــاوری اطالعات 
رگوالتوری گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 
ارســال پیامک های تبلیغاتی از شماره های شخصی ممنوع بوده 
و رگوالتوری با استفاده از سامانه های هوشمندی که دارد، این 
سیم کارت ها را شناسایی و مسدود می کند. امامی گفت: در مورد 
پیامک های تبلیغاتی مشترکان باید توجه کنند که دریافت پیامک های 
تبلیغاتی بــرای مشترکان هیچ هزینه ای نــدارد و رایگان محاسبه 
می شود. نکته دیگر آن که با غیرفعال سازی پیامک تبلیغاتی، پیامک 

محتوایی که مشترک عضو آن است مسدود نمی شود، چراکه این 
دو نوع پیامک، سامانه های جداگانه ای دارند پس با غیرفعال سازی 
پیامک های تبلیغاتی، پیامک های محتوایی که مشترک خودش در 
آن ها عضو شده است، مسدود نمی شود. مدیرکل دفتر نظارت بر 
خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری درباره ارسال پیامک 
تبلیغاتی در برخی ساعت های نامتعارف، بیان کرد: اگر سرشماره های 
تبلیغاتی، در ساعات غیرمتعارف شبانه روز پیامک ارســال کنند، 
رگوالتوری با آن ها برخورد می کند. اما گاهی شماره های شخصی 

تخلف و پیامک تبلیغاتی ارسال می کنند؛ رگوالتوری براساس قوانین 
و مقررات موجود نمی تواند بر زمان ارسال پیامک های شخصی نظارتی 
داشته باشد، اما با استفاده از سامانه های نظارتی که دارد و روال هایی 
که تعریف کرده است، سیم کارت های شخصی متخلف را شناسایی 
و آن ها را مسدود می کند. مشترکان می توانند با شماره گیری کد 
دستوری #800* از فعال یا غیرفعال بودن پیامک های تبلیغاتی 
روی شماره خود مطلع شوند یا با استفاده از نرم افزارهای »اپراتور من« 

پیامک های تبلیغاتی را برای شماره خود مدیریت کنند.

نماینده مجلس و عضو فراکسیون زنان و خانواده دراین باره می گوید: با توجه 
به متفاوت بودن آمارهای مربوط به طالق در استان های مختلف کشور، نیاز 

به آمایش استانی این موضوع داریم و انجام آن در دستورکار مجلس قرار دارد.»زهره سادات 
الجوردی« در گفت و گو با خراسان تصریح می کند: مسائل و مشکالت مرتبط با ازدواج و طالق 
در برخی استان ها متفاوت است و بخشی از دالیل آن هم مربوط به مسائل فرهنگی است. دبیر 
کمیسیون فرهنگی مجلس می افزاید: عالوه بر آن، مشکالت معیشتی و دشواری های اقتصادی 
واردشده به خانواده ها هم دالیل مهمی است که گاهی منجر به ایجاد تنش و اختالفات بین 
زوجین می شود و درنهایت به طالق می انجامد. الجوردی تصریح می کند: در مجلس طرح هایی 
برای رسیدگی به مسائل خانواده مطرح است و تالش می کنیم با تصویب آن ها، بتوانیم حمایت ها 

و مشوق های الزم را برای باال رفتن آمار ازدواج و پایداری زندگی زوج ها فراهم کنیم.

عضو فراکسیون زنان و خانواده در گفت وگو با خراسان:
   

آمایش استانی دالیل طالق در دستور کار مجلس
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چک برگشتی 20 درصد کم شد 

از ابتدای سال 1400 تا پایان شهریور، در 
مجموع 42.7 میلیون فقره چک به ارزش 
1210 میلیارد تومان مبادله شده که از این 
به ارزش  4.023 میلیون فقره چک  میان 
151 هــزار میلیارد تومان برگشت خــورده 
است بنابراین در شش ماه ابتدایی امسال، 
نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به 
مبادله شده به ترتیب برابر با 9.4 درصــد و 
12.5 درصد بوده است. این در حالی است 
که در شش ماه اول سال گذشته، نسبت تعداد 
و ارزش چک  های برگشتی به مبادله شده به 
ترتیب برابر با 11.7 درصد و 12.3 درصد 
بود. در نتیجه با مقایسه شش ماه ابتدایی سال 
99 و شش ماه ابتدایی سال 1400، مشخص 
می شود نسبت تعداد چک های برگشتی به 
مبادله شده با کاهش 19.7 درصدی و نسبت 
ارزش چک  های برگشتی به مبادله شده با 
افزایش ناچیز 1.6 درصدی مواجه شده است. 
به گزارش خراسان، این رشد ارزش چک های 
برگشتی به میزان یادشده را می توان مثبت 
ارزیابی کرد چرا که همزمان با نرخ تورم حدود 
40 تا 50 درصدی و نیز رونق بیشتر کسب و 
کارها در شش ماه امسال نسبت به شش ماه 
99 رخ داده است. )منبع آمار چک: فارس به 

نقل از بانک مرکزی(

تــازه ترین صــورت های مالی یک کارگزاری 
بورسی نشان می دهد که در 12ماه منتهی به 
شهریور امسال، سود خالص این کارگزاری به 
بیش از 1641 میلیارد تومان رسیده است. از 
سوی دیگر محاسبات خراسان نشان می دهد 
غول های بورسی متشکل از 10 کارگزاری 
بزرگ بورس که حدود نیمی از ارزش خرید 
و فــروش ها توسط آن ها انجام می شــود، در 
سال گذشته حــدود 3700 میلیارد تومان 
درآمد داشته اند.به گزارش خراسان، اعداد 
و ارقام منتشر شده در صورت های مالی یک 
ــازار سرمایه در روزهــای اخیر،  کــارگــزاری ب
ــورت هــای مالی  ــت. در ص خبرساز شــده اس
31 شهریور امسال این  12 مــاه منتهی به 
کــارگــزاری، سود خالص با افت بیش از 31 
درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 
به بیش از 1641 میلیارد تومان رسیده است. 
همچنین این کارگزاری از محل کارمزد وحق 
الزحمه در مــدت یــادشــده بیش از 3100 
میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. همه 
این ها در حالی است که بازه زمانی یادشده، 

مربوط به دوران سقوط و رکود بورس پس از 
فتح قله دو میلیون واحدی  بوده است. با این 
اوصــاف، با توجه به این که هم اینک بیش از 
100 کارگزاری بورس در کشور فعالیت می 
کنند و کارگزاری یادشده، جزو پردرآمدترین 
این کارگزاری ها بوده، این سوال پیش می آید 
که درآمد صنعت کارگزاری بورس حول چه 
اعداد و ارقامی می چرخد؟ آن هم در شرایطی 

که تا سال گذشته، تاسیس کارگزاری بورس، 
با انحصار مواجه بوده و پس از آن، در شهریور 
امسال با پذیرش یک کارگزاری، عماًل طلسم 
ورود نکردن کــارگــزاری هــای جدید به این 
عرصه پس از 12 سال شکسته شد.داده های 
منتشر شده در این زمینه در وب سایت بانک 
مرکزی نشان می دهد در سال گذشته، جمع 
ارزش معامالت بازار سرمایه به بیش از 2449 

میلیارد تومان رسیده است. با این حساب و 
با در نظر گرفتن ضریب کارمزد کارگزاری ها 
می توان درآمد این صنعت را تخمین زد. در این 
راستا جدول سقف نرخ کارمزدها و خدمات 
در بازار سرمایه در ویرایش43 و 44 )مربوط 
به مرداد و دی سال گذشته(، نشان می دهد 
کارمزد هر کارگزاری از خرید یا فروش سهام 
0.00304 )304 در صدهزار( تعیین شده 
است. بنابراین با ضرب ارزش معامالت در نرخ 
کارمزد کارگزاری ها، درآمد حداقل  7.4 هزار 
میلیارد تومانی برای کل این صنعت به دست 
می آیــد.از سوی دیگر گــزارش بــورس 24 در 
خصوص رتبه بندی کارگزاران بورس در تیر 
امسال نشان می دهد حدود نیمی از کل خرید 
و فروش سهام کارگزاری ها در این مدت توسط 
10کارگزاری بزرگ انجام شده است. در نتیجه 
می توان برآورد کرد که درآمد 10کارگزاری 
بورس با توجه به فرض های یادشده در سال 
گذشته حدود 3.7 هزار میلیارد تومان و درآمد 
هر یک از این 10کارگزاری از محل کارمزد، به 

طور متوسط 370 میلیارد تومان بوده است. 

جوابیه

کارگزاران بورسی نجومی بگیر 
درآمد 7 هزار و 400 میلیارد تومانی کارگزاران بورسی در یک سال، با حاشیه سودی عجیب

بازار خبر

صادرات »ال پی جی« ایران به 
باالترین رقم 2 سال گذشته رسید

فارس- به گفته منابع تجاری، صــادرات ال پی 
جی ایران از جوالی)تیر( تا آگوست)مرداد( به 
نزدیکی باالترین رقم 2 سال گذشته یعنی 500 
هزار تن در ماه رسید و ماه سپتامبر )شهریور( نیز 
افزایش بیشتری خواهد داشت. یک منبع آگاه 
گفته است ال پی جی ایران با تخفیف خوبی ارائه 
می شود و واردات چین امسال به دلیل قیمت 
رقابتی از ایران افزایش یافته است. هم اینک ال 
پی جی ایران با تخفیف 20 دالر در هر تن یا حتی 
30 دالر در هر تن نسبت به سایر محموله های 
غرب آسیا عرضه می شــود، رقمی که به نسبت 
تخفیفی که ایران در دور اول تحریم ها در سال 
2012 به چین می داد، کمتر است. پکن در آن 
زمان ال پی جی ایران را با تخفیف 40 تا 50 دالر 

در هر تن خریداری می کرد.

جزئیات افزایش قیمت جدید تایر

فــارس- طبق ابالغیه اخیر انجمن صنعت تایر 
به شرکت های زیرمجموعه این انجمن، قیمت 
تایر سواری و ون 30 درصد و تایر بایاس و رادیال 
نیمه سنگین 40 درصد افزایش یافت. بر اساس 
نامه انجمن تایر به شرکت های عضو این انجمن، 
قیمت تایرهای سواری و ون درمجموع 30 درصد 
افزایش می یابد که این رشد قیمت در مرحله اول 
20 درصد و در مرحله دوم 10 درصد خواهد بود. 
همچنین قیمت تایرهای بایاس و رادیــال نیمه 
سنگین، سنگین و کشاورزی در مجموع 40 درصد 
افزایش یافته که در مرحله اول 30 درصد و در 

مرحله بعد 10 درصد رشد قیمت خواهد داشت.

ایران بزرگ ترین وارد کننده 
غالت از روسیه شد

تسنیم- بر اســاس اعــالم رسانه های روسیه، 
ایران با وارد کردن 3.7 میلیون تن غالت در سه 
ماه نخست سال کشاورزی جــاری )اول ژوئیه 
2021- 30 ژوئن 2022(، بزرگ ترین وارد 

کننده غالت از این کشور شده است.

با ارسال جوابیه ای به روزنامه خراسان 
مطرح شد: 

توضیحات وزارت صمت درباره 
محموله لوازم خانگی بوش 

وزارت صمت بــه خبر منتشر شــده در روزنــامــه 
خراسان دربـــاره تــالش بــرای ترخیص محموله 
لوازم خانگی بوش واکنش نشان داد و با ارسال 
جوابیه ای در این بــاره توضیحاتی ارائــه کرد.به 
دنبال انتشار مطلبی به نقل از خبرگزاری فارس 
در آن روزنامه با عنوان »اصــرار وزارت صمت به 
ترخیص420 کانتینر لوازم خانگی بوش« در مورخ 
1400/7/20، بدین وسیله توضیحات ارسالی 
از سوی دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت 
صمت به منظور شفاف سازی  بیشتر موضوع و تنویر 

افکار عمومی به شرح زیر ارائه می شود:
* شرکت بوش سرویس ) کاسپین کاالدریا(  طی 
سال های  1396 و 1397 قبل از تاریخ اعالم 
ممنوعیت ثبت سفارش و واردات لــوازم خانگی 
)1397/3/30( تحت گروه 4 اولویت کاالیی، 
طی هشت فقره ثبت سفارش، مجوز واردات لوازم 

خانگی را دریافت کرد.
*با عنایت به زمان بر شدن  فرایند تامین این حجم 
از کاالهای ثبت سفارش شده توسط فروشنده که 
در تولید لوازم خانگی امری معمول است، شرکت 
مذکور موفق به واردات کاالی خود در مهلت اعتبار 
ثبت ذیربط نشده و به دلیل اعمال ممنوعیت فوق 
الذکر امکان تمدید ثبت سفارش هــای ایشان 

فراهم نشد.
*شرکت مذکور به استناد مفاد ماده )11( آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات )موضوع 
ــت به  ــواس حقوق مکتسبه( طــی ســه فقره دادخ
خواسته تمدید ثبت سفارش ها و ترخیص کاالهای 
خود از گمرک، اقــدام به طرح دعــوی به طرفیت 
وزارت متبوع، گمرک و بانک مرکزی نزد دیوان 
عدالت اداری کرد که وزارت متبوع در کلیه دعاوی 
مربوطه در مراحل بدوی و تجدید نظر، ضمن تهیه 
لوایح دفاعیه به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرد.
*علی ای حال شعبه سوم دیــوان عدالت اداری 
طی دادنــامــه مــورخ  98/3/6 خواسته شاکی 
را با استناد به مفاد ماده )11( آیین نامه اجرایی 
قانون مقررات صادرات و واردات وارد دانسته که 
مراتب طی دادنــامــه مــورخ  98/5/19 توسط 
شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری تأیید شد. 
درخور ذکر است موضوع دادنامه های  مذکور ثبت 
سفارش مورخ 96/8/27 )هفت ماه پیش از اعالم 
ممنوعیت مربوطه( بوده است ضمن این که دو فقره 
دیگر دادخواست شاکی به دلیل انصراف ایشان از 
شکایات خود، منجر به صدور قرار ابطال و سقوط 

شکایت  از سوی مرجع محترم قضایی شد.
*وزارت متبوع در جهت متابعت از آرای مرجع 
ــای اصــداری  ــه ه ــام محترم قضایی و پیرو دادن
اقدام به تمدید ثبت سفارش فوق الذکر در مورخ  
98/11/15 کرد که ثبت سفارش مذکور تا مورخ  
99/8/12 دارای اعتبار بوده است. بدیهی است 
در صورت تمکین نکردن مقامات وزارت متبوع از 
اجرای آرای اصداری و استنکاف از دستور مرجع 
قضایی، مراتب مبنی بر صدور حکم انفصال ایشان 

توسط مراجع قضایی رسیدگی می شود.
ــدوی  ــوص دادنـــامـــه ب ــص ــه گــمــرک درخ ــرچ *اگ
درخواست تجدید نظر ارائه کرد که طی دادنامه 
مورخ 99/6/12 صادرشده از شعبه 5 تجدید 
نظر دیوان عدالت اداری منجر به نقض رای بدوی 
شد، لیکن رای مذکور دادنامه اولیه را فقط به لحاظ 
شکلی مورد ایراد قرار داده )عدم طرح ایراد ماهوی 
به حقوق مکتسبه ذینفع( و موضوع را قبل از طرح در 
کمیسیون اختالفات گمرکی قابل طرح در دیوان 
ندانسته اســت. شایان ذکر است به دلیل قبول 
نکردن طرح موضوع در کمیسیون مذکور توسط 
مقامات گمرک ایران وفق رای تجدیدنظر، ذینفع 
علیه مسئوالن وقت گمرک نزد دادسرای عمومی 
و انقالب ناحیه 28 )جرایم کارکنان دولت( تهران 
طرح دعوی کرده است ضمن این که دادنامه مذکور 
بعد از تمدید ثبت سفارش ذینفع صادر شده و به 

وزارت متبوع نیز ابالغ نشده است.
* بازپرس محترم شعبه 13 بازپرسی دادســرای 
عمومی و انقالب ناحیه  28 )جرایم کارکنان دولت( 
تهران طی مکاتبه ای موضوع تمدید ثبت سفارش 
شرکت مذکور و اعتبار آن را از این دفتر استعالم کرد 
که مراتب حسب معمول مکاتبات مراجع  قضایی در 
اسرع وقت پاسخ داده شد. بدیهی است مسئوالن 
این دفتر با تکیه بر رفتار و اخالق حرفه ای حاضر 
نیستند با تعلل در پاسخ مرجع قضایی یا پاسخ خالف 
واقع، خود را در معرض اتهام تالش برای انحراف  

مسیر تحقیقات قضایی قرار دهند.
*درباره ادعای گمرک ایران مبنی بر ابهام در نحوه 
تأمین ارز ثبت سفارش مدنظر معروض می دارد 
مسئول اظهار نظر در این خصوص بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران است که ایشان تأمین ارز 

پرونده مذکور را  تأیید کردند.
درپایان ذکر این نکته ضروری است: وزارت صمت 
با پرهیز از برخورد هیجانی و رسانه ای با این پرونده 
که ماهیت فنی و قضایی دارد، ضمن خودداری از  
ابراز هرگونه اصراری به ترخیص محموله ذیربط که 
اصواًل در حوزه وظایف گمرک ایران است، همواره 
خود را در التزام به رعایت قوانین و دستورات مراجع 

صالحه قضایی مصر می داند.

رکورد شکنی تاریخی بیت کوین 
ــورد  رک از  بیت کوین  سرانجام  گذشته  روز 
تاریخی خود عبور کرد تا ارزش آن به باالترین 
سطح از زمان آغاز فعالیت این رمز ارز رسیده 
بــاشــد. بــه گـــزارش خــراســان، هــم اکــنــون )تا 
ساعت 18:40 روز چهارشنبه 28 مهر( نرخ 
بیت کوین به 66 هزار و 770 دالر رسیده که 
باالترین سطح قیمت بیت کوین در تاریخ است. 
پیش از این بیت کوین حدود پنج ماه قبل تا 64 
هزار و 800 دالر نیز افزایش قیمت داشت.
رشد قیمت بیت کوین تحت تاثیر شروع به کار 

نخستین ETF برای این ارز دیجیتال در آمریکا 
اتفاق افتاد. تحلیل گران معتقدند شروع به 
ETF می تواند سرمایه گذاری ها در  کار این 
بازار ارزهــای دیجیتال را توسعه دهــد.در هر 
حال با وجود افزایش نرخ این ارز دیجیتال، به 
دلیل تحریم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا 
علیه سرمایه گــذاری کشورهای تحریم شده 
در ارزهای دیجیتال، خطر ورود به این بازار و 
بلوکه شدن سرمایه های ایرانیانی که وارد این 

عرصه شده اند، وجود دارد.

دومین ماه بدون استقراض از بانک مرکزی 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه از مدیریت بودجه برای دومین ماه متوالی بدون اتکا به پول پرقدرت بانک مرکزی خبر دادند، 

نتیجه این رویکرد برای مهار تورم چیست؟ 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه از توقف 
استقراض دولت از بانک مرکزی برای دومین 
ماه متوالی خبر دادند. اتفاق مثبتی که اثر آن 
به تدریج در مهار رشد نقدینگی و در نتیجه 
مهار تــورم در ماه های آینده مشهود خواهد 
بود.به گــزارش پایگاه اطــالع رسانی ریاست 
جمهوری، آیت ا... ابراهیم رئیسی در جلسه 
ــروز هیئت دولــت از وزیــر امــور اقتصادی و  دی
دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دلیل 
این که برای دومین ماه متوالی زمینه پرداخت 
حقوق و تامین هزینه های جاری دولت را بدون 
استقراض از بانک مــرکــزی فــراهــم کردند، 
قدردانی کرد و گفت: امیدوارم این رویه ادامه 
به آن مبتال  تا گرفتار آن چه پیشینیان  یابد 
شدند، نشویم و با استقراض از بانک مرکزی، 
باعث افزایش پایه پولی و نرخ تــورم نشویم.
همچنین به گزارش سازمان برنامه و بودجه، 
میرکاظمی، رئیس این سازمان نیز در نشست 
هم اندیشی و هم افزایی با اعضای کمیسیون 

اقتصادی مجلس با بیان این که اگر بودجه 
بدون کسری بسته شود و خلق پولی صورت 
نگیرد، تورم مهار خواهد شد، تصریح کرد: دو 
ماه است که دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز 

کرده و بدون خلق پول، پرداخت های ماهانه 
را انجام می دهد که این آغازی برای موفقیتی 
بزرگ در مهار تورم است.میرکاظمی افزود: 
همان طور که واکسیناسیون عمومی، کرونا را 

مهار می کند با تمرکز بر مهار خلق پول، تورم 
هم می تواند مهار شود. دولت تالش می کند 
ــورت نگیرد و در بودجه سال  خلق پولی ص
1401 برنامه ای تنظیم می شود تا در هیچ 
جا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند.آمارهای 
خزانه داری نشان می دهد در چهار ماه نخست 
برای تامین بودجه دولــت، 55 هزار میلیارد 
تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد که 
عمال موجب افزایش نقدینگی به میزان 400 
هــزار میلیارد تومان فقط از همین محل می 
شود. اقدامی که تبعات آن ثبت رشد نقدینگی 
ساالنه حدود 40 درصد در مرداد بود که پس از 
رشد 40.6 درصدی اسفند سال قبل، باالترین 
رشد نقدینگی در 46 سال اخیر و نتیجه آن ثبت 
باالترین نرخ تورم دهه های اخیر در اقتصاد 
ایران است. اکنون با توجه به توقف استقراض 
از بانک مرکزی و به شرط تداوم این روند در ماه 
های بعد، امکان مهار رشد نقدینگی و در نتیجه 

مهار تورم وجود خواهد داشت.

کمبود نقدینگی درصنعت،1۵0تا2۵0 هزارمیلیارد تومان 
معاون طرح و برنامه وزیر صمت با بیان این که 
تامین مالی واحدهای تولیدی از چالش های 
این بخش است، تصریح کرد: حدود 150 تا 
250 هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی در 
بخش صنعت داریم.به گزارش صدا و سیما، 
سید مهدی نیازی در برنامه گفت و گوی ویژه 
خبری شبکه2 سیما اظهار کــرد: با توجه به 
نیاز 650 هزار میلیارد تومانی بخش صنعت 
به تسهیالت، بر اساس گزارش بانک مرکزی 
سرمایه در گردش پرداخت شده به حوزه صنعت 
در قالب تسهیالت، حدود 435 هزار میلیارد 
تومان بوده است.معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت با بیان این که تأمین مالی واحدهای 

تولیدی از چالش های این بخش است، اضافه 
کرد: بیش از 50 درصد مشکالت بخش صنعت 
مربوط به تأمین مالی است. سهم بخش صنعت 
در تسهیالت بانکی سال 99 فقط 30 درصد 
کل تسهیالت بانک ها بوده است در حالی که بر 
اساس قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید 
در پایان برنامه به 40 درصد تسهیالت برسد که 
اکنون 10 درصد کسر منابع مالی داریم. این 
کمبود منابع موجب تعطیلی بنگاه ها و کاهش 
ظرفیت تولید و اشتغال آن ها شده است.نیازی 
گفت: از 372 هزار میلیارد تومانی که در شش 
ماه نخست امسال از بانک ها دریافت کرده ایم، 
290 هــزار میلیارد تومان بــرای سرمایه در 

گردش بخش صنعت بوده است در حالی که 
با توجه به نرخ تورم، نقدینگی مورد نیاز ما در 
این بخش هــزار هــزار میلیارد تومان است تا 
بتوانیم ظرفیت های سال گذشته خود را فعال 
بر  نظارت  مدیرکل  نگه داریم.ارجمندنژاد 
بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نیز 
در این برنامه گفت: در شش ماه نخست امسال 
سه میلیون و 727 هزار و 21 میلیارد ریال به 
بخش صنعت و معدن تسهیالت پرداخت شده 
که 30 درصد از کل تسهیالت بانک هاست. وی 
گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور تقاضا 
برای تسهیالت در بخش بازرگانی و خدمات 

بسیار بیشتر از بخش تولید است.

تصمیم گیری 3 قوه درباره بازار خودرو 
ــران قــوا دربـــاره بــازار  شــورای هماهنگی س
خودرو تصمیمات جدیدی گرفت. تصمیماتی 
که جزئیات آن اعالم نشد. به گزارش پایگاه 
اطـــالع رســانــی ریــاســت جــمــهــوری، جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
عصر چهارشنبه به ریاست آیت ا... دکتر سید 
ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه 
ــازار خــودرو  ــاره برنامه اصــالح ساختار ب درب
همراه با افزایش تولید و کاهش قیمت تمام 
شده تولید داخلی، بحث و تصمیم گیری شد. 

در این جلسه پس از بررسی گــزارش وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت درباره برنامه اصالح 
ــودرو، ضــرورت رفع موانع و  ساختار بــازار خ
اصــالح ساختار و کاهش قیمت تمام شده 
همراه با افزایش تولید داخلی، تصمیم گیری 
شد. اگرچه جزئیات این جلسه اعالم نشده 
است اما احتمال می رود حذف تفاوت قیمت 
کارخانه و بازار خودرو برای حذف رانتی که 
در این بخش وجود دارد، محور تصمیمات سه 

قوه باشد.

ثبت نام بیش از 3 هزار متقاضی در آغاز طرح جهش تولید مسکن 

ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن، دیروز 
آغــاز شد. صدا و سیما گــزارش داد در ساعت 
نخستین اجرای طرح )12 ظهر( سه هزار و 76 
نفر در آن ثبت نام کردند. همچنین 21 هزار 
نفر دیگر مشغول ثبت نام بوده اند. به گزارش 
این خبرگزاری، کارشناسان این سامانه توصیه 
حتمًا  ــام،  ن ثبت  از  قبل  متقاضیان  می کنند 
قوانین و مقررات ثبت نام در سامانه را مطالعه 

کنند. همچنین در صورتی که متقاضیان در 
مراحل ثبت نام دچار مشکل شدند، می توانند 
با شماره تلفن های 88646390 تا 94 در 
ساعات اداری )8 تا 16( تماس بگیرند. مهلت 
ثبت نام در این سامانه از 28 مهر به مدت یک 
ماه تعیین شده است. با این حال، محمودزاده 
معاون وزیر راه جزئیات این طرح را بیان کرد. 
به گزارش مهر، وی گفت: سامانه ثمن به آدرس 

saman.mrud.ir برای متقاضیان دریافت 
مسکن در 480 شهر که تا کنون تأمین زمین 
در آن ها صورت گرفته، آغاز شده است و بعد 
ــرای ادامــه پــروژه به  از پــاالیــش، متقاضیان ب
بانک عامل معرفی می شوند. وی درباره متراژ 
واحــدهــای طــرح نهضت ملی مسکن گفت: 
75 متر مربع متراژ مفید و با مشاعات متعلق، 
ــد 100 تــا 110 متر مربع مساحت  هــر واح

دارد که بر اساس فهرست بها، هزینه ساخت 
قیمت گذاری می شود. محمودزاده تأکید کرد: 
ــای مسکن مهر یا تسهیالت  ــرادی که وام ه اف
یارانه ای مسکن با نرخ های کارمزد 4 تا 9 درصد 
دریافت کرده اند، نمی توانند در طرح نهضت 
ملی مسکن ثبت نام کنند اما اگر تسهیالت با 
کارمزدهای معمولی بانکی دریافت کرده اند، 

می توانند نام نویسی کنند.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

اطالعات- اين روزنامه با اشاره به گفت و گوی  •
تلويزيونى رئیس جمهور نوشت: آن چه در اين گفت 
و گو مطرح نشد، نحوه تنظیم بودجه سال آينده 
بدون کسری است. همه مى دانیم که کسری بودجه 
دولت يکى از مهم ترين عوامل رشد نقدينگى و رشد 
پايه پولى و تورم است... اين که رئیس جمهور وعده 
داده اجازه استمرار روندهای گذشته را در بودجه 
نويسى نمى دهد وعده بسیار خوبى است اما اين 
که چگونه مى خواهد چنین وعده ای را عملى کند، 

قاعدتًا نبايد جزو اسرار امنیتى و مگو باشد.
جام جم – اين روزنامه احمدی نژاد را با آقای  •

دوربینى مقايسه کرد و نوشت: او مثل آقای دوربینى 
ــه مناسب تصويربرداری را در طول اين  که زاوي
سال ها شناخته و درست در کادر و در نقطه طاليى 
قرار مى گیرد، مى داند چه وقت   کجا باشد و فوکوس 

دوربین ها را به سمت خودش مى کشد.
کيهان- اين روزنامه دربــاره »تدابیر احتمالى  •

دولــت بــرای تجديدنظر در ارز 4200 تومانى« 
نوشت: در حالى که ستاد اقتصادی دولت با حذف 
ارز ترجیحى 4200تومانى موافقت کرده است، 
به نظر مى رسد برای جبران قدرت خريدمردم، بايد 
جايگزين هايى همچون يارانه 300 هزارتومانى 

با تجمیع يارانه های نقدی و معیشتى تعیین شود.
جوان – اين روزنامه با تیتر»هزينه تراشى باند  •

حقوقى های انحصارطلب« نوشت: چندين سال بود 
که با سوءاستفاده از قوانین، صدور پرونده وکالت در 
انحصار کانون وکال بود و بیش از صد ها هزار نفر از 
دانش آموختگان حقوق در حسرت فعالیت با عنوان 
»وکیل« در اين عرصه بودند که تنها 4 تا ۵ درصد از 
آن ها شانس وکیل شدن را پیدا مى کردند! بر اساس 
آخرين آمار در بسیاری از کشور های دنیا به ازای هر 
10 هزار نفر 240 وکیل در حال فعالیت هستند و 
اين آمار در کشور ما به 7۶ وکیل به ازای هر 10 هزار 

نفر جمعیت است.
شرق- اين روزنامه از قول على مطهری نماينده  •

سابق مجلس  نوشت: » اعالم پیشرفت مذاکرات 
ــدت، نويد خوبى  ــران و  عربستان در هفته  وح  اي
برای هر دو کشور و جهان  اسالم است. دوستى و 
همکاری ايران و عربستان، هم  افراط گری در دنیای 
اسالم را کاهش مى دهد، هم به توافق  برجام کمک 
مى کند و هم طرح عادی سازی روابط با  اسرائیل را 

به شکست مى کشاند«.

جهان نيوز نوشت: چه خــوب اســت شــورای  •
ــازی الريجانى درخــصــوص اعــالم  نگهبان بــه ب
داليل رد صالحیت پايان دهد. قطعا داليل اعضا 
اعم از فقها و حقوق دانــان، متقن و مستدل بوده 
است. هرچند پرونده انتخابات رياست جمهوری 
سیزدهم مانند بسیاری از انتخابات های قبلى و 
سروصداهای ديگر مختومه شده اما شورای نگهبان 
مى تواند باب جديدی در اقناع افکار عمومى باز 
کند و با توجه به اصرار الريجانى، باالتر از نامه داليل 
ردصالحیت با مهر محرمانه ، فیلم کامل جلسه 
بررسى صالحیت الريجانى را منتشر کند و قضاوت 
را به افکار عمومى بسپارد که به احتمال زياد حق به 

اعضای شورای نگهبان داده خواهد شد.
دیده بان ایران مدعی شد: با گذشت بیش از  •

80 روز از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسى، هنوز 
تکلیف سخنگوی دولت مشخص نیست. روزنامه 
پیام ما در همین باره  نوشته است  احمد امیرآبادی 
فراهانى، نماينده مجلس يکى از گزينه های مدنظر 
دولت بوده ولى او خود اين مسئولیت را نپذيرفته و 
ترجیح داده به فعالیتش به عنوان نماينده مجلس 
ــه دهــد. على بهادری جهرمى نیز  از جمله  ادام
گزينه هايى است که برای سخنگويى دولت با او 
رايزنى شده و اتفاقا شانس خوبى هم در اين مسیر 

دارد.
اعتماد آنالین نوشت: حسن نوروزی نايب رئیس  •

کمیسیون قضايى مجلس درباره انتشار فیلم هايى 
از دوربین های مداربسته زندان اوين و ورود مجلس 
به بررسى موضوع، گفت: اين مسائل بر اثر يک 
اشتباه رخ داد که زندانیان زندان اوين را به زندان 
تیپ ۵ بردند و زندانیان عمومى را به اوين منتقل 
کردند. /زندانى  که در فیلم روی زمین کشیده 
مى شد معتاد بود و خود را به غش  کردن زده بود/ در 
ايران روتینى مبنى بر شکنجه زندانى وجود ندارد.

الف نوشت:  بى بى سى با تحريف  سخنان امین  •
توکلى زاده معاون فرهنگى و اجتماعى شهردار 
تهران نوشت: »معاون شهردار تهران خواستار 
اخراج مهاجران افغان شد « اما بالفاصله  وی پاسخ 
تحريف را اين گونه داد و نوشت:حقوق همسايه 
کشورم را مطالبه کردم، روباه پیر را خوش نیامده 
دست آمريکا از آستین داعش بیرون مى آيد خون 
افغانستانى را با بمب تفرقه بر زمین مى ريزد و حاال 
که مطالبه مى کنیم مدعیان حقوق بشر موظف 
هستند حق پناهجويان را پرداخت کنند اين گونه 
دست به تحريف مى زنند. ايران برای انسانیت مرز 

نمى شناسد.
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آیت ا... جنتی: از مذاکرات ایران و 
عربستان استقبال می کنیم

دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اين که »وحدت« 
میان مسلمین عبادت است و بايد هرچه مى توان 
آن را توسعه داد، به انتشار برخى اخبار درخصوص 
ــاره کرد و با  ــران و عربستان اش مذاکرات بین اي
استقبال از نزديکى و مذاکره اين دو کشور مسلمان 
منطقه تصريح کرد: »اگر مشکالت بین اين دو کشور 
مسلمان حل شــود، اقــدام مهمى صــورت گرفته 
ــزود: »مشکالت  اســت.« آيت ا...احمد جنتى اف
دنیای اسالم تحمیلى و خواست قدرت های ضد 
اسالم است و اگر دولت ها و کشورهای اسالمى 
اين حقیقت را متوجه باشند به جای اين که به فکر 
نقشه ها و طرح های شیطانى مستکبران باشند، 

حول محور واحد و اشتراکات، 
تأمین منافع امت اسالمى را 

دنبال مى کنند.«/ ايسنا

پزشکیان:  شورای نگهبان شفاف 
شاخص های رد صالحیتم را بگوید

نماينده مردم تبريز در مجلس با اشاره به موضوع 
گفت:   1400 انتخابات  در  صالحیتش  رد 
»شـــورای نگهبان به صــورت شفاف اعــالم کند 
افرادی که در انتخابات رياست جمهوری تايید 
صالحیت شده اند چه شاخصه هايى داشته اند 
که توانسته اند از معیارهای شورای نگهبان عبور 
کنند. اين موضوع را به صورت شفاف اعالم کنند 
تا همه مردم بدانند.« وی در ادامــه توضیحاتى 
در خصوص خبر رد صالحیتش داد: »از شورای 
نگهبان با بنده تماس گرفتند تا جلسه ای با آقای 
کدخدايى درخصوص انتخابات رياست جمهوری 
داشته باشم اما متاسفانه بنده و خانواده، درگیر 
بیماری کرونا بوديم و نتوانستم در اين جلسه 
با  شرکت کنم و همچنین از شـــورای نگهبان 
بنده يک بار تماس گرفته شده اســت.« مسعود 
پزشکیان در بخش ديگری از سخنان خــود از 
شورای نگهبان  خواست به طور شفاف شاخص 
های رد صالحیتش را اعالم کند: »اگر شورای 
نگهبان ادعای شفافیت دارد بايد شاخصه های 
ــراد را به صــورت شفاف اعــالم کند،  انتخاب اف

همچنین بنده هیچ ترسى از 
بیان رد صالحیتم ندارم. تنها 
کسى که ترس دارد شورای 

نگهبان است.« /  برنا

هــادی محمدی – در حالى که على القاعده 
آژانس بین المللى انرژی اتمى بايد خودش پای 
ثابت بحث های کاهش تنش هسته ای میان 
ايران و غرب باشد و تالش کند ضمن به نتیجه 
رسیدن مذاکرات وين، دسترسى هايش به سايت 
های هسته ای ايران نیز تکمیل شود تا بتواند 
نظارت کاملى بر برنامه هسته ای ايران داشته 
باشد، اظهارات رافائل گروسى مديرکل آژانس 
در آمريکا و آن هم در گفت و گو با وزيرخارجه 
آمريکا و رسانه های اين کشور، خالف اين را 
نشان مى دهد و بیشتر بیانگر نوعى کارشکنى از 
سوی آقای مديرکل است. در همین راستا پايگاه 
خبری نور نیوز از رسانه های نزديک به دبیرخانه 
شورای عالى امنیت ملى کشورمان در گزارشى 
با اشاره به اين اقدامات مخرب گروسى، نوشت: 
»رافــائــل گروسى« در مصاحبه با فايننشیال 
تايمز گفته که »الزم است به فوريت با »حسین 
امیرعبداللهیان« وزير امور خارجه ايران تماس 
بگیرم و با او درباره نظارت آژانس بر فعالیت های 
اتمى ايران صحبت کنم.« اگرچه در آخرين توافق 
میان گروسى و »محمد اسالمى« رئیس سازمان 
انرژی اتمى ايران به موضوع سفر مجدد او به ايران 
اشاره شده اما بنابر کسب اطالع، به دلیل تداوم 
رفتارهای سیاسى گروسى و پايبند نبودن او به 
توافقات دوجانبه، هنوز از سوی ايران تاريخى 
برای سفر مجدد مديرکل آژانس به کشورمان 

مشخص نشده اســت. گفته مى شود گروسى 
اصرار دارد تا پیش از نشست شورای حکام آژانس 
بین المللى انــرژی اتمى که قــرار است در ماه 
نوامبر برگزار شود ضمن سفر به ايران با مقامات 
کشورمان به ويژه آيت ا... رئیسى ديدار و مذاکره 
داشته باشد. رفتار و مواضع گروسى علیه ايران 
در حالى است که برخالف تبلیغات ضدايرانى 
رسانه های غربى، بى ترديد مى توان او را يکى 
از موانع جدی بر سر راه آغاز مجدد مذاکرات 
هسته ای ايران و 1+4 در وين معرفى کرد. به 
جرئت مى توان گفت که اظهارات و اقدامات 
گروسى از آغــاز مسئولیتش در آژانــس بسیار 
نزديک به اقدامات تخريبى رژيم صهیونیستى 
در برنامه هسته ای ايران بوده است. او که مديريت 
خود بر آژانــس را مديون حمايت های سنگین 
دولــت ترامپ مى داند، پس از استقرار دولت 
بايدن در کاخ سفید نیز همچنان در تالش است 
با خوش رقصى بیشتر مسیر گذشته را ادامه دهد 
و جايگاه خود را تثبیت کند. در چنین شرايطى 
ــى راه نیست اگر گروسى را نه بخشى از راه  ب
حل شروع مذاکرات بلکه يکى از موانع اصلى 
آن بدانیم. مديرکل سیاسى کار آژانس با طرح 
ادعاهای واهى و با استناد به گزارش ها و اسناد 
جعلى ارائه شده از سوی نتانیاهو، پرونده هايى را 
که قبال و در جريان امضای برجام بسته شده بود، 
مجدد فعال کرده و با توسعه فضای بى اعتمادی، 

عمال به مشکلى در مسیر آغاز مذاکرات تبديل 
شده است. جمهوری اسالمى ايران بارها اعالم 
کرده هیچ گاه میز مذاکره را ترک نمى کند و 
همواره برای شنیدن پیشنهادهايى که تامین 
کننده حقوق قانونى اش باشد آمادگى دارد 
اما کامال روشــن است در شرايطى که رئیس 
نهاد بین المللى ناظر بر فعالیت های هسته ای 
به ابــزاری برای فشار سیاسى به ايــران تبديل 
شده و رژيم شرور و تروريست صهیونیستى نیز 
با تهديد نظامى ايران، آشکارا اعالم مى کند با 
تامین بودجه يک و نیم میلیارد دالری به دنبال 
ضربه زدن به تاسیسات هسته ای کشورمان 
است، نمى توان به شکل گیری مذاکره در بستر 
حقوقى و فنى امیدوار بود. بر اين اساس به نظر 
مى رسد؛ ديگر اعضای 1+4 اگر واقعا به دنبال 
احیای برجام و از سرگیری مذاکرات هسته ای با 
ايران هستند، بهتر است به جای میدان دادن به 
عنصری که به هیچ چیز به جز تثبیت جايگاه خود 
و ارضای حس خودبزرگ بینى اش فکر نمى کند، 
تکلیف خود را با جنجال های غیرسازنده گروسى 
مشخص   و نیز مرزبندی خود را با تهديدات 

نظامى اسرائیل علیه ايران اعالم کنند.

بروکسل؛شاید هفته آینده	 
اما به نظر مى رسد اظهارات گروسى به اندازه 
کافى رضايت طرف آمريکايى را که برای مديرکل 

شدنش تالش زيادی کرده بود، به دست آورده 
به گونه ای که در اطالعیه وزارت خارجه آمريکا 
درخصوص ديدار گروسى و بلینکن وزيرخارجه 
اين کشور، ضمن حمايت تمام قد و به اصطالح 
خودشان »قدرتمندانه« از بازرسى های آژانس و 
بدون اشاره به نقض تعهدات برجامى آمريکا و 1۵ 
گزارش آژانس مبنى بر اجرای تعهدات برجامى 
ايران، آمده است: ايران بايد به تعهدات راستى 
آزمايى هسته ای خود عمل و اقدامات تحريک 
آمیز هسته ای را متوقف کند و به ديپلماسى 
بازگردد.از سوی ديگر در حالى که برخى خبرها 
حاکى از انجام دور جديد گفت و گوهای ايران 
و اتحاديه اروپــا در بروکسل از امــروز بــود، يک 
ديپلمات ايرانى به خراسان گفت اين گفت و گوها 
که مرحله نخست آن پنج شنبه گذشته با حضور 
انريکه مورا نماينده اتحاديه اروپا در تهران برگزار 
شد، اين هفته انجام نمى شود و احتماال به هفته 

آينده موکول خواهد شد. 

بازگشت آژانس به تنظیمات کاخ سفید! 
مدیرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی که برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن سفر کرده است، مجدد عليه کشورمان موضع 

گرفته و درباره آن چه محدودیت های ایجاد شده بر سر نظارت آژانس بر فعاليت های هسته ای ایران خوانده، هشدار داد!  

سازمان راهــداری و حمل ونقل جــاده ای برای 
دومین بار طى ماه اخیر با صــدور ابالغیه ای 
شرکت های حمل ونقل را به توجه دقیق به تغییر 
مرزهای جمهوری های آذربايجان و ارمنستان 
بعد از جنگ 44 روزه و رعايت دقیق قوانین 
و حساسیت کشورها در شرايط جديد ملزم 
کرد. به گزارش فارس، در بخشى از اين ابالغیه 
آمده است: رانندگان و اتباع ايرانى به منظور 
مواجه نشدن با پیامدهای آن و حساسیت های 
موجود، برای احترام به تمامیت ارضى جمهوری 
آذربايجان از طريق جمهوری ارمنستان وارد 
شهر الچین و منطقه قره باغ نشوند. شرکت های 
حمل ونقل بین المللى نیز از امضای هرگونه 

قرارداد تجاری با منطقه قره باغ،  صدور اسناد 
حمل، ارسال و تخلیه محموالت و امثالهم به آن 
منطقه اجتناب کنند. جمهوری آذربايجان به 
تازگى تردد آزاد خودرو ها و کامیون ها در محور 
قاپان-گوريس را مختل کرده است. نیرو های 
جمهوری آذربايجان با ايجاد پست بازرسى، 
ــدارک رانندگان  ــدام به بررسى بارنامه و م اق
کامیون های ايرانى مى کنند و سپس با دريافت 
130 دالر و تحويل رسید اداره گمرک، به آن ها 
ــازه عبور مى دهند.به ايــن ترتیب به لطف  اج
تغییرات جديد در تحوالت ژئوپلیتیک منطقه، 
راننده ايرانى در اين مسیر به توپى سرگردان  
تبديل شده است. احتمااًل يکى از اهداف باکو 

از اخــالل در اين مسیر نیز همین است يعنى 
دلسرد شدن ايــران از راه زمینى و مواصالتى 
موجود و وابستگى به خــاک ايــن کشور برای 
رسیدن به قفقاز و دريای سیاه. اين فقره نیز با 
مشکالت جدی روبــه روســت. چه در نخجوان 
و   چه در آستارا، رانندگان ايرانى با مشکالت 
ترانزيتى به بهانه های واهى مواجه اند. دراين 
ــورای عالى  میان نورنیوز سايت نزديک به ش
امنیت ملى نوشت: پس از جنگ 44 روزه میان 
ــازی بخشى از  آذربايجان و ارمنستان و آزادس
مناطق اشغال شده از خاک آذربايجان، شرايط 
جديدی در مرزهای میان دو کشور ايجاد شده 
ــوارد شرکت های حمل ونقل  ــاره ای م که در پ
خارجى را دچار مشکل و سردرگمى کرده است. 
از سويى؛ کم دقتى برخى شرکت های خصوصى 
حمل ونقل ايرانى که از مسیر ارمنستان اقدام 
به حمل کاال مى کنند، از چند ماه قبل موجب 
»بهانه گیری« برخى جناح های مخالف ايران در 
جمهوری آذربايجان شد و حاکمیت اين کشور 
را به سمت چالش های کالمى با ايــران سوق 
داد که طبیعتا به نفع دو کشور نیست. در اين 
میان دستگیری دو راننده کامیون ايرانى توسط 
نیروهای نظامى آذربايجان به چالشى جديد در 
روابط دو کشور منجر شد. جمهوری اسالمى 
ايران با توجه به ارزشى که برای روابط با دولت 
و ملت آذربايجان قائل است با خويشتن داری 

در مسیر رفع مسالمت آمیز سوء تفاهم ايجاد 
شــده گــام برداشت که انتظار مى رفت طرف 
آذربايجانى نیز همین روش را در پیش گیرد. 
ابالغیه جديد سازمان راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای که دومین دستورالعمل صادر شده از 
سوی اين سازمان طى ماه جاری است ضمن آن 
که روشن کننده موضع رسمى و همیشگى ايران 
در احترام به تمامیت ارضى جمهوری آذربايجان 
است، راه هرگونه بهانه جويى را بر مخالفان روابط 
دو کشور و برخى طرف های ثالث سد مى کند. 
آزادی فوری دو راننده ايرانى بى گناه و بى اطالع 
از شرايط منطقه مى تواند گامى مهم در جهت 
بهبود شرايط و رفع سوء تفاهمات ناخواسته باشد 
و دشمنان مشترک دو ملت را از تداوم فتنه آفرينى 
در روابط گرم و ديرينه ايران و آذربايجان مايوس 
کند. با اين حال کاربری نوشت: سال ها کامیون 
های تجاری جمهوری آذربايجان برای رسیدن 
به نخجوان بــدون هیچ گونه اخــاذی و اذيــت و 
آزاری از خاک ايران عبور مى کردند، باشرايط 
ــران، از اهرم هايى مانند  جديد تا زمانى که اي
محور بیله سوار- نخجوان به عنوان تنها مسیر 
زمینى که خاک اصلى جمهوری آذربايجان را به 
نخجوان وصل مى کند، استفاده درستى نکند  و 
تعرفه راه را متناسب با شرايط روز، افزايش ندهد، 
شیطنت هايى از اين دست از سوی باکو بازهم 

روی خواهد داد.

ایستگاه پایانی سوء تفاهم در روابط تهران و باکو؟ 
 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای طی بخشنامه ای ورود رانندگان 

و اتباع ایرانی به منطقه قره باغ و الچين جمهوری آذربایجان را ممنوع اعالم کرد

توکلی-در ابتدا اين روزنامه اصولگرای وطن 
امروز بود که پس از پايان سفر انريکه مورا معاون 
مسئول سیاست خارجى اتحاديه اروپا به تهران، 
در گزارشى از تدارک يک جشن در خیابان 30 
تیر برای او خبرداد و با ادبیاتى صريح نوشت: 
»شنیده ها حاکى اســت در سفر انريکه مورا 
ــدار با معاون سیاسى وزيــر امور  به تهران و دي
خارجه، يک جشن تولد برای انريکه مورا تدارک 
ديده شده بود!« اين روزنامه سپس لب به انتقاد 
گشود و در ادامه نوشت: »اقدامى که با توجه به 
وضعیت مناسبات ايــران و طرف مقابل بر سر 
برجام و همین طور با توجه به خلف وعده اروپا 
و آمريکا برای اجرای تعهدات شان در برجام و 
طلبکاری آن ها برای فشار بر ايران، اقدام بجايى 
نبود کما اين که مقامات اروپايى پس از اين ديدار 
در تهران لحن طلبکارانه خود را در قبال ايران 
ادامه دادند.« ادعايى که تکذيب نشد و سکوت 
مقامات وزارت خارجه شايد مهر تايیدی بر 
ماجرای تولد بــازی بــود! کمى بعد اما يکى از 
خبرنگاران سیاست خارجى  جزئیات بیشتری 
از اين ماجرا را در صفحه شخصى اش منتشر 
کرد و گفت که اين اقدام، يک اقــدام شخصى 
بــوده اســت: »روايــت واقعى از جوسازی های 
رسانه ای در خصوص جشن تولد هفته گذشته 
در مذاکرات آقايان باقری و مورا؛ يکى از معاونان 
که در حال جمع آوری رزومه مورا بوده است، 
تصادفى متوجه تاريخ تولد مورا با روز مالقات 
مى شود و پیشنهاد خريد کیک مى دهد که کامال 
يک تصمیم شخصى بوده است.« توضیحاتى 
که با واکنش کاربران فضای مجازی و تحلیل 
گران سیاسى همراه شد. يکى از کاربران در 
اين باره نوشته است: »مى خوام بدونم اگه اين 

کارا رو ظريف انجام مى داد، کیهان واکنشش 
چى بــود؟«کــاربــر ديگری نوشت:نکته مهم 
اين جاست مگر مى شود کارمند وزارت خارجه 
ــرای فــرســتــاده بــرجــام  ــدون هماهنگى بـ بـ
تولد بگیرد؟! يکى ديگر از کاربران اين طور 
مى نويسد: »بعضى ها اصالح طلبان رو مسخره 
مى کردند که با موگرينى سلفى مى گرفتند، حاال 
کاشف به عمل اومده که وزارت خارجه دولت 
جديد برای انريکه مورا تولد گرفته«. ديگری 
نوشت: » ايــن کار در اين برهه از زمــان بسیار 

اشتباه بود و پیام بدی را مخابره مى کند. 
فکر کنم دوستان وزارت خارجه هم به 
اشتباه کارشون پى بردند.« کاربران ديگر 
نوشته اند: »جشن تولد وزارت خارجه 

دولــت رئیسى بــرای انريکه مــورا را 
کجای دلمون بذاريم؟ مواظب 

باشید با اين عکس بازی ها و 
کارای شکلى توی محتوا 

بــازی نــخــوريــم«.در اين 
ــان کــاربــرانــى هم  ــی م
هستند که با اين اقدام 
موافق اند. آن ها نوشته 

اند: »اين گونه رفتارها 
رامى توان به نوعى جزئى 

از روند مذاکرات دانست که 
مى تواند در روند مذاکراتى 

که اين آقايان درآن دخیل هستند، تا اندازه ای 
تاثیرگذار باشد. به تعبیری ديگر اين رفتارها 
نوعى آداب ديپلماتیک اســت«، »مى نويسند 
چرا  وزارت  امــور  خارجه در جريان مذاکره با 
 انريکه  مورا معاون سیاست خارجى  اتحاديه  اروپا 
برايش جشن تولد گرفته است؛ اگر برای جلب 
نظر طرف مذاکره و منافع ملى باشد چه اشکالى 
دارد؟« در کنار واکنش های فضای مجازی، 
مهدی قاسم زاده فعال سیاسى در يادداشتى به 
اين موضوع پرداخت و نوشت: »از يک سو حامیان 
دولت قبل، گرفتن کیک تولد برای يک مقام 
سیاسى و در جريان يک سفر ديپلماتیک 
را يک امر بسیار مرسوم مى خوانند و از 
سوی ديگر يکى از خبرنگاران اين حوزه 
در يک خبر اختصاصى، گرفتن کیک تولد 
برای »مورا« را يک تصمیم شخصى 
ــوی يکى از مــعــاونــان مى  از س
خواند؛ فارغ از هرگونه قضاوت 
بابت صحت يا عــدم صحت 
چنین ادعاهايى، کاش مى 
فرمودند که چــرا تاکنون 
چنین اتفاقى برای يکى از 
مقامات سیاسى کشورمان 
ــورت برعکس( و در  )بــه ص
ديپلماتیک  سفر  يک  جريان 
نیفتاده و همچنین دقت مى کردند 

که با چنین اقداماتى نمى توان انتظار تغییر رفتار 
طرف مقابل را داشت )همان طورکه رفتارهای 
منفعالنه و لبخندهای دولت قبل جواب نداد(، 
اين گونه توجیهات يــادآور تفکیک روح برجام 
از جسم برجام  برای ماستمالى بدعهدی های 
طرف مقابل به نظر مى رســد، حــوزه سیاست 
خارجى جای گرفتِن تصمیم شخصى نیست و 
تا اين معاون با ادامه تصمیمات شخصى اش، به 
کشور بیشتر آسیب نزده بايد عذرش را خواست 
وگرنه احتماال بايد منتظر بود تا دفعه  بعد، او نیز 
تصمیمات شخصى اش را به عنوان تصمیمات 

نظام جا بزند!«

جنجال جشن تولد »مورا« در تهران 
تصميم معاون سياسی وزارت خارجه برای جشن تولد مقام اروپایی در سفر به تهران 

موافقان و مخالفان زیادی داشته است



رشته هایی که باور نمی کنید تیم ملی 
زنان دارد!

درخشش بازیکنان هاکی روی یخ  بانوان بهانه ای شد تا از تیم ملی بانوان 
راگبی، سپک تاکرا و ... بگوییم

تیم  ملی هاکی روی  یخ بانوان ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی قرقیزستان که برای 
نخستین بار به آن راه یافتند، شگفتی ساز شده اند. این اتفاق بهانه ای شد تا به معرفی ورزش هایی 

بپردازیم که شاید فکر کنید در آن کمتر 
خانمی موفق می شود یا آن را به عنوان 
رشته ورزشی اش انتخاب می کند ولی 
ما در آن رشته ها، تیم  ملی بانوان داریم.

  هاکی روی یخ
شاید با شنیدن اسم هاکی روی یخ، یاد چند 
بازیکن مرد تنومند بیفتید که روی یخ در 

کشوری سرد مثل کانادا در حال اسکیت کردن هستند   باید به شما بگوییم   در ایران هم تیم ملی بانوان 
هاکی روی یخ داریم که بسیار هم موفق است. تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران نزدیک به یک سال پیش 
تشکیل شده و بیشتر بازیکنان این تیم در یک باشگاه ورزشی با هم آشنا شدند. تیم ملی هاکی روی یخ 
زنان ایران در اولین دیدار رسمی خود در دبی موفق شد 3 بر صفر، امارات میزبان را شکست دهد و باعث 
تعجب همگان شود. بعد از آن هم توانست تیم قدرتمند روسیه را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد تا یک قدم 
به مسابقات جام جهانی قرقیزستان که قرار است اسفند امسال برگزار شود، نزدیک تر شود. ستارگان 

این سری مسابقات، عسل حیدری و الهام مدیردهقان هستند.
  کیک بوکسینگ 

کیک بوکس از آن ورزش هایی است که از نظر خیلی ها مناسب زنان نیست اما جالب است بدانید این 
ورزش در ایران تیم ملی بانوان دارد و افتخارات زیادی را هم کسب کرده است. برای مثال از افتخارات 
این تیم می توان به کسب ۲8 مدال طال، ۲3 نقره و 10 برنز و قهرمانی آسیا  در سال ۲018 اشاره کرد. 

از افراد سرشناس این تیم هم می توان سوسن رشیدی دختر عشایری را نام برد.
  راگبی 

راگبی 1۵ نفره یک ورزش گروهی است که در 
یک زمین چمن مستطیل با دروازه های H  شکل 
در دو سوی زمین و با یک توپ تخم مرغی شکل 
بازی می شود. در ایران ،تیم ملی راگبی 1۵ نفره 
بانوان داریم که بارها از طرف ایران در مسابقات 
بین المللی شرکت کــرده و به طور مثال در آذر 
138۷ قهرمان مسابقات آسیایی الئوس شده 

است. همچنین به تازگی مسابقات راگبی غرب آسیا در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار شد و تیم  هفت 
نفره بانوان ایران هم در بخش زنان به عنوان سوم دست یافت.

  سپک تاکرا 
سپک تــاکــرا ورزشــی شــبــیــه والــیــبــال اســت که 
به جای دست از پا برای گذراندن توپ از تور استفاده 
می شود. این بازی از ورزش های بومی جنوب شرق 
آسیا  و در تایلند، مالزی، الئوس و اندونزی بسیار 
محبوب است. تیم ملی سپک تاکرای بانوان از سال 
1390 به طور رسمی شروع به کار کرد و مقام سومی 
جهان را هم در کارنامه خود دارد. عالوه بر مسابقات 
جهانی، مسابقات جام پادشاهی تایلند که یکی از مسابقات معتبر سپک تاکرا در سطح جهانی محسوب 
می شود و تیم بانوان ایران از سال ۲010 ، هر دو سال یک بار در این مسابقات شرکت می کند، جزو 
دستاوردهای این تیم محسوب می شود. یکی از بازیکنان معروف این ورزش معصومه بهزادی است که  

توسط تیم استعدادیابی در مدارس، جذب این ورزش نسبتا ناشناخته شده است.
  اسکواش 

اسکواش ورزشی راکتی است که به صورت تک نفره)۲ بازیکن( و دونفره)۴ بازیکن( در زمینی کاماًل 
احاطه شده با دیوارهای معمواًل شیشه ای بازی می شود. این ورزش هیجان انگیز، لیگ و تیم ملی بانوان 
دارد. درحالی که تمرینات دختران اسکواش باز ایرانی به دلیل محدودیت در اعزام های بین المللی 
دست وپاشکسته برگزار می شود اما حاال  رقابت های قهرمانی ۲0۲1 آسیا موجب شده تا فدراسیون 
اسکواش هرطورکه شده است، مقدمات اردوی این تیم را مهیا کند. این مسابقات 
قرار است آذرماه پیش رو با میزبانی مالزی برگزار شود. دختران اسکواش باز ایرانی 
مقام ششمی آسیا را سه سال پیش به دست آوردند و امسال هدف های بزرگ تری را 

دنبال می کنند.
  سنگ نوردی 

»سنگ نوردی« نوعی فعالیت ورزشی است که فرد با استفاده از طناب و 
ابزار فنی مخصوص روی صخره های طبیعی یا دیواره های 
سالنی به صــورت عمودی یا افقی حرکت می کند. 
اســم سنگ نوردی بانوان با اســم الناز رکابی گره 
خورده است. شاید چون این بانوی زنجانی ،اولین 
زن ایرانی بود که توانست در مسابقات جهانی این 
رشته مقام کسب کند. سنگ نوردی مثل خیلی از 
رشته های دیگر دارای چند شاخه متنوع است که 
شامل بولدرینگ، سرطناب و سرعت می شود که 
بر خالف تصور عموم نه تنها دستان ظریف زنان 
ایرانی دراین مسیر جا نزده اند بلکه عالوه بر مقام 
سومی جهان مقام های شایسته و در خور دیگری در 

مسابقات آسیایی را هم کسب کرده اند.

در ســال هــای اخــیــر، بارها 
ــا ایـــن عــنــاویــن:  مطالبی ب
»آیــا اهــدای عضو حیوان به 
انسان محقق مــی شــود؟«، 
»آیا پیوند اعضای بدن حیوان به انسان ممکن 
است؟« و ... در سایت های خبری و شبکه های 
اجتماعی توجه کاربران را جلب می کرد. یکی 
از آخرین تحقیقات پزشکان در این باره به سال 
پژوهشگران  که  زمانی  برمی گردد،   2019
ــام کــردنــد کــه از طریق  دانشگاه آالبــامــا اع
مهندسی ژنتیک، امیدوارند یک گام به پیوند 
اعضای حیوانات به انسان نزدیک شوند تا شاید 
روزی بتوانند شاهد انجام این عمل باشند. این 
دستاورد پزشکی، روز گذشته با پیوند کلیه 
حیوان به انسان برای نخستین بار در جهان، 
تحقق یافت. به همین بهانه و در پرونده امروز 
پیوند  عجیب و غریب ترین  از  زندگی سام 

عضوهای جهان خواهیم گفت.

پرونده

برای نخستین بار جراحان موفق به پیوند کلیه حیوان به انسان شدند، به همین بهانه ازعجیب ترین  پیوند ها مثل پیوندپوست ساعد به گوش
پیوند قلب میمون به نوزاد 12 روزه  و ... گفتیم

عجیب و غریب ترین پیوند اعضای جهان
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عوض شدن گروه خونی بعد از پیوند و دختری با 3 قلب!
در ماجرای پیوند اعضا، گاهی اتفاقات باورنکردنی رخ می دهد که با چندتا از جالب ترین آن ها آشنا خواهید شد

    پس گرفتن کلیه پس از طاق!
یک زوج انگلیسی پس از آن که از هم طالق گرفتند دست 
به کاری بسیار عجیب زدنــد. »ریچارد باتیستا« مردی 
است که اول ازدواج به همسرش یک کلیه اهدا می کند و 
این عمل موفقیت آمیز، جان همسرش را نجات می دهد 
اما ازدواج آن ها را نجات نمی دهد از این رو آن ها پس از 
گذشت هشت سال طالق می گیرند. پس از طالق، این 
مرد تقاضا کرد که همسر سابقش باید کلیه یا هزینه آن را 
به او بازگرداند. گفته می شود که همسر او هزینه کلیه را که 

نزدیک به ۲ میلیون دالر بود به او بازگردانده است.
   عوض شدن گروه خونی بعد از پیوند

»دمی برنان« دختری 1۵ ساله است که بر اثر ویروسی نادر، کبدش 
را از دست داد و پزشکان روی بدن او یک کبد جدید گذاشتند که 
خیلی با بدنش هماهنگ نبود اما او با شانس زنده ماندن یک در 60 
میلیارد، جنگید و زنده ماند. این عمل جراحی شاید بسیار عجیب 
نبود اما پس از گذشت چند ماه پزشکان متوجه شدند گروه خونی 

او از O مثبت به منفی تغییر پیدا کرده است! این در حالی است که عوض شدن گروه خونی عملی است که به 
نظر نمی رسد امکان  پذیر باشد ولی در این مورد خاص به طور خودکار رخ داد.

  دختری با 3قلب پیوندی
انجام عمل جراحی قلب و تعویض  آن یکی از کارهایی است که شاید بیمار را به حد مرگ برساند اما 

»دبی وارد« کسی است که تا به حال سه قلب عوض کرده است. او هنگامی که 
متولد شد قلب اش بطن چپ نداشت از این رو پزشکان مجبور شدند قلب او را 

در 1۵ ماهگی عوض کنند. این قلب برای این دختر 16 ساله تا روز تولد 1۵ 
سالگی کار کرد اما پس از آن بازهم از کار افتاد و این دختر را تا نزدیکی مرگ 
برد اما پزشکان قلب دیگری را در بدن او قرار دادند تا بتواند بار دیگر طعم 

زندگی را بچشد.
  اهدا به شرط طرفداری از تیم فوتبال

»مارتین واربورتون« که ۵0 سال سن دارد برای اهدای سلول های بنیادی به 
برادر ۵9 ساله اش شرطی بسیار عجیب گذاشت! او از برادر خود قول گرفت 

که پس از عمل جراحی ،دیگر نباید طرفدار تیم منچسترسیتی باشد و باید از این 
به بعد طرفدار تیم منچستریونایتد باشد! این دو برادر یک قرارداد رسمی با هم 

نوشتند و پس از آن عمل جراحی با موفقیت انجام شد!

پیوند کلیه خوک به انسان
برای نخستین بار در جهان، جراحان آمریکایی موفق به پیوند کلیه حیوان به انسان شدند. روش این عمل جراحی که در نیویورک صورت گرفت، 
شامل استفاده از خوکی بود که ژن های او تغییر کرده بود؛ به طوری که این تغییر باعث شد مولکولی که باعث تحریک پس زدن پیوند می شود، 
کنترل شود. محققان درباره این اتفاق به رویترز گفتند که گیرنده ،یک بیمار مبتال به مرگ مغزی با عالیم اختالل عملکرد کلیه بود که خانواده 
وی با انجام این آزمایش روی بیمار موافقت کرده بودند. به گفته کارشناسان، به مدت سه روز کلیه جدید به عروق خونی او متصل و در خارج از 
بدن او نگهداری شد و به محققان امکان دسترسی به آن را داد. »روبرت مونتگومری«، جراح پیوند و سرپرست این مطالعه درباره نتیجه این عمل 

گفته: »نتایج آزمایش عملکرد کلیه پیوندی، تا این لحظه بسیار طبیعی به نظر می رسد.«

پیوند قلب بچه میمون به 
نوزاد 12 روزه

نوزادی نارس و مبتال به سندروم هیپوپالزی سمت 
چپ قلب در بارستوی کالیفرنیا متولد شد. شرایط 
حاد نــوزاد روشن بود و پزشکان می دانستند که او 
بیشتر از دو هفته عمر نخواهد کرد ولی دکتر »بیلی« 
گزینه  دیگری در ذهن داشت. بعد از انجام آزمایش 
های کامل و بررسی های اولیه ،نوزاد 1۲ روزه برای 
جراحی پیوند قلب آماده شد و دکتر بیلی توانست 
در تاریخ ۲6 اکتبر سال 198۴ با موفقیت ،قلب یک 
بچه میمون را به یک نــوزاد انسان پیوند بزند. همه 
چیز به خوبی پیش رفت و نوزاد با پیوند قلب ،زندگی 
جدیدی را آغاز کرد اما دوهفته بعد از پیوند ،وضعیت 
نوزاد دچار نوسان های شدید شد و در نهایت ۲1 روز 

بعد از پیوند قلب، زندگی نوزاد پایان یافت.

شست پا به جای 
شست دست

سال ۲00۷ »گاریت الفیور« مرد 
نجار، انگشت شست دست راست 
خــود را هنگام کــار کــردن از دست 
داد. تیم پزشکی این اطمینان را به او 
دادند که انگشت شست پای او را می 
توانند به جای انگشت شست دست 
راستش پیوند بزنند. شش ساعت در 
اتاق عمل بود تا جراحان توانستند 
تاندون های شست پایش را به دست 
او پیوند بزند. الفیور در کمتر از دو ماه 
توانست با دست راست خود شروع به 
کار کند. در اتفاقی دیگر »دین رید« 
یک کارگر کارگاه پالستیک سازی 
ــر غلتک رفــتــه و  هــر دو دســتــش زی
طور  به  اش  شست  استخوان های 
کامل خرد شده بود. پزشکان برای 
ــدن عملکرد دســت هــای  ــردان ــرگ ب
او مجبور شدند طی چند جراحی 
ــت پـــای وی را به  ــس ــی ،ش ــوال ــت م

دست های او پیوند بزنند.

پیوند گوش به ساعد دست!
در سال ۲008، خانم شری والترز ۴۲ ساله، دچار 
یک سرطان بدخیم پوستی به نام کارسینوم سلول 
بــازال شد. پزشکان مجبور شدند برای درمــان، او 
را جراحی کنند و یک گوش و قسمتی از جمجمه 
و کانال گوش او را بردارند. برای بهبود ظاهر او، 
پزشکان تصمیم گرفتند که با غضروف دنده برای 
او یک الله گوش بسازند؛ بنابراین غضروف یکی از 
دنده هایش را برداشتند و آن را به شکل الله گوش 
درآوردنــد و برای این که به اندازه کافی رشد کند و 
اندازه گوش او شود، غضروف را زیر پوست ساعدش 
کاشتند! خانم والترز ماه ها، یک گوش را در ساعدش 
داشت، آن را به آرامی رشد می داد و سپس پزشکان 

آن را به گوش او پیوند زدند.

پیوند دندان به چشم
10سال پیش »مارتین جونز« ۴3 ساله بر اثر 
حادثه ،بینایی اش را از دست داد. به تشخیص 
پزشکان چون ممکن بود پیوند پالستیکی 
را پس بزند یکی از دندان های خود بیمار 
کشیده شد تا از آن به عنوان نگه دارنده بافت 

پیوندی لنز استفاده کنند. قسمتی از پوست داخل دهان مارتین به داخل چشم او پیوند زده و پس 
از دو ماه که پوست به خوبی جذب چشم شد، دندان نیش مارتین در کاسه چشم پیوند خورد و پوست 

پیوند شده به تدریج از کاسه چشم برداشته و در نهایت بینایی او برگردانده شد.

پیوند زدن دست به پا
چند سال پیش، دست »مینگ لی« کودک 9 ساله 
چینی در حادثه رانندگی قطع شد ولی چون دست 
بسیار آسیب دیده بود، نمی توانست دوباره به سرجای 
اولش بازگردد. به همین دلیل پزشکان دست او را به 
پایش پیوند زدند تا دوباره رشد کند. پس از سه ماه که 
دست او به پایش متصل بود، باالخره پزشکان دست 
را جدا کردند و به سر جای اولش بازگرداندند. پس از 
گذشت یک سال این دست به طور کامل بهبود یافت.

پیوند صورت
»کتی استابلفیلد« در سال ۲01۴ در 18 سالگی بر اثر شلیک گلوله به صورت، دچار جراحت 
شدید شد. خوشبختانه او زنده ماند اما صورتش به طورکامل نابود شده بود. پس از چند سال انتظار 
در سال ۲01۷ اهداکننده مناسب برای او پیدا شد که پوست صورتش از نظر گروه خونی، رنگ 
پوست و دیگر ویژگی های پزشکی با کتی سازگاری داشت. پزشکان اعالم کردند ،جراحی پیوند 
چهره روی این دختر، طوالنی ترین و پیچیده ترین جراحی به مدت 31 ساعت بوده که تاکنون انجام 
شده است. به این ترتیب او دوباره قادر به جویدن، بلعیدن مواد غذایی و نفس کشیدن بدون نیاز به 

تجهیزات جانبی پس از چند سال شد.
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اطالعات عمومی

رفقا سالم!
یادتون باشه واکسن زدن، شما رو از ماسک زدن، دست شستنصبح زود بیدار شدن و برگشتن به روال قبل آماده کنین. باز بشن و دیگه از االن کم کم باید خودتونو برای از آبان ماه قراره مدرسه ها به طور فراگیرتری همون طوری که در جریان هستین، 

به  طور مرتب و رعایت فاصله اجتماعی بی نیاز نمی کنه. اینو هم فراموش  
به خودتون زمان بدین تا با شرایط تازه هماهنگ بشین.نکنین که ممکنه روزهای اول برگشتن به مدرسه براتون سخت باشه، پس 
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  زندگی سالم
  پنج شنبه

   29 مهر   ۱۴۰۰    
  شماره ۲۰۰۱

اورانگوتان شناسی فشرده! 

دارند؛ چهار انگشت و یک شست بزرگ در دست ها و پاها 1 اورانگوتان ها از نظر ظاهری به ما انسان ها شباهت زیادی 
اما آن ها در استفاده از دست ها و پاهای شان مهارت خیلی زیادی 
دارنــد و هنگام جمــع آوری غذا، غــذا خوردن و گشــت وگذار بین 
درخت هــا می توانند به طــور همزمان دســت  و پای شــان را به کار 

بگیرند.

می مانند. آن ها در این مدت هر آن چــه را که برای زندگی 2 بچه های اورانگوتان ها تا هفت ســالگی پیش مادران شان 
الزم اســت، از جملــه نکاتــی دربــاره خــورد وخــوراک از مــادر 
یادمی گیرند. نوزاد اورانگوتان خیلی به مادرش وابســته اســت، 
آن قدر که تمام روز روی بدن او سوار می شود و کنار او می خوابد تا 
کم کــم مهارت های زندگــی را یــاد بگیــرد. به دلیل ایــن منحنی 
یادگیری طوالنی، اورانگوتان ها هر 7 تا 9 سال بچه دار می شوند 
که طوالنی تریــن فاصلــه تولد در بین پســتانداران روی خشــکی 

است.

شــب ها برای آن کــه راحت تــر بخوابنــد، النه ای شــبیه به 3 اورانگوتان ها  اگرچه روی درخت هــا زندگی می کنند اما 
تختخــواب بــرای خودشــان می ســازند. آن هــا بــا ســرهم کردن 

شاخ وبرگ ها در عرض 10دقیقه یک جای خواب  نرم وگرم درست 
می کنند. اگر هوا بارانی باشــد، یک ســقف هم باالی تخت شــان 
می زنند. این النه ها فرصت خوبی اســت برای جانورشناسان که 

جمعیت اورانگوتان ها را تخمین بزنند.

از بهره هوشــی نیاز دارد. اغلب حیوانات صرفا از امکانات 4 استفاده از ابزار برای ساده تر کردن زندگی به سطح باالیی 
بدنی خودشــان اســتفاده می کنند امــا اورانگوتان هــا می توانند 
ابزارهــا را بــه کار بگیرنــد تــا مثــا مورچه هــا و زنبورهــا را از 
النه های شان بیرون بکشند. آن ها حتی می توانند چیزی شبیه به 
دستکش برای خودشان بســازند تا موقع دست زدن به میوه های 

خاردار درختان، دست شان آسیب نبیند.

اگرچــه 60درصــد از خوراک شــان را میوه هــا تشــکیل 5  رژیــم غذایــی اورانگوتان ها کمــی عجیب وغریب اســت؛ 
می دهد اما اگر به میوه دسترسی نداشته باشند، با خوردن خاک 
و پوســت درختــان مشــکلی ندارند. غــذای موردعاقه شــان هم 
میوه ای خاردار و بدبو به اسم »دوریان« است. بوی تعفن این میوه 
را به فاضاب، گوشت گندیده و جورابی که مدت های زیادی است 

شسته نشده، تشبیه کرده اند!

زیســتگاه های جنگلی آن هــا را از بین می برد تــا از چوب 6  اورانگوتان هــا در معــرض انقراض انــد چــون انســان، 
درختان اســتفاده کند و درخت نخل روغنی بکارد. روغن پالمی 
که از این درختان گرفته می شود، کاربرد وسیعی در صنعت مواد 
غذایــی دارد؛ از تولید خمیردنــدان گرفته تا پختن پیتــزا. از بین 
بردن جنگل هــای بارانی بکر، نــه  تنها حیــات اورانگوتان ها را به  

خطر می اندازد که کربن زیادی هم وارد جو می کند.
wwf.org.uk :منبع
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در حالی که خیلی از ما فرق میمون، شــامپانزه، گوریل و اورانگوتان را نمی دانیم، جانورشناســان می گویند ســه گونه متفاوت 

اورانگوتان در جهان وجود دارد؛ »بورنئویی«، »سوماترایی« و »تاپانولی« که هر سه هم متأسفانه در معرض انقراض هستند. خب 

مثل این که چیزهای زیادی هست که درباره یکی از باهوش ترین همسایگان مان در کره زمین نمی دانیم. در اطالعات عمومی 

این هفته یک واحد اورانگوتان شناسی فشرده پاس می کنیم. بعد یک داوطلب از بین شما به ما بگوید چهار حیوانی که باالتر از 

آن ها نام بردیم، چه فرقی با هم دارند. آماده اید؟

 

مدتی پیش ویدئوی منتشــر شده 

در صفحه  یــک محیط بــان حامــی حیوانات، 

از رهاســازی شــش بهله جوجه »دلیجه« خبر 

می داد که گــروه »حامیان حیات وحش خیام« 

از آن ها  تیمار کرده  بودنــد. در توضیح ویدئو 

نوشته شده  بود: »این جوجه ها همگی از النه 

جدا شــده و آســیب دیده  بودند که با عشق و 

ایثار و فداکاری اعضای گروه که بیشترشــان  

نوجوان هســتند و بــا هزینه شــخصی، تیمار 

شــده اند و به ســالمت بــه دامــان طبیعــت 

برگشتند«. کنجکاو شــدم تا درباره  این گروه 

و اهدافش بیشتر بدانم. »محمدطاها بتوئی«، 

13ساله و ساکن نیشابور یکی از این همیاران 

محیط  زیست است که گفت وگوی من با او را در 

ادامه می خوانید.

برایم از ورودت به حوزه فعالیت های 

محیط  زیستی بگو.

من از کودکی به حیوانات و پرندگان عاقه مند 
بودم و در نوجوانی تصمیم گرفتم درباره نحوه  
پیدایش، گونه هــا، تغذیه و موضوعــات مربوط 
بــه حیات وحش تحقیــق کنم. بــه همین دلیل 
در گروه تلگرامی همیاران محیط زیست عضو 
شــدم. آن زمان از یک پرنده »ابابیــل« مراقبت 
می کردم و در آن گروه به عنوان همیار افتخاری 
محیط  زیســت به تیمــار پرندگانی که از ســوی 
شکارچیان آســیب دیده یا  از کودکی رها شده 

 بودند، می پرداختیم.

 در گـــروه حــامــیــان حــیــات وحــش چه 

فعالیت هایی دارید؟

من در مدتی که درباره حیات وحش اطاعات 
جمع آوری می کردم، با آقای »کســائی« آشــنا 
شــدم کــه به دلیــل عاقــه ام مــن را وارد گروه 
حیات وحش خودشان کرد. ما در این گروه که 
از همه  شــهرهای ایران عضو دارد، پرنده های 
غیرقابل رهاسازی را قابل رهاسازی می کنیم. 
مثل پرنده هایی کــه در قفس نگهداری شــده 
و توانایــی پروازشــان را از دســت داده اند. من 
هم اکنــون از یــک جغــد شــاخ دار نگهــداری 
می کنم که پرهایش شکســته  اســت و پرریزی 
دارد. منتظر هســتم که پرهایش کاما بریزد و 
دوباره رشد کند تا به آن آموزش پرواز بدهم و به 
طبیعت برگردانم. من بــرای کار کردن در این 
زمینه کتاب های مربــوط به حیات وحش را که 
حامیان محیط زیســت و دام پزشک ها معرفی 

می کنند، مطالعه می کنم و اطاعات بیشتر را هم 
از منابع اینترنتی به دست می آورم.

فعالیت های  بــه  عالقه مند  نــوجــوانــان 

مشابه، کجا و چطور فعالیت شان را شروع کنند؟

مهم تر از همه آن است  که باید به حیوانات عاقه 
زیادی داشته  باشند، بعد درباره  آن ها اطاعات 
به دست بیاورند و مکانی داشته  باشند تا بتوانند 
از آن هــا نگهــداری و تیمــار کنند؛ البتــه راضی 

بودن خانواده هم خیلی اهمیت دارد. 
والدینــم من را تشــویق نمی کنند 

اما اجازه می دهنــد پرنده هایم 
بزرگ مــان  تــراس  روی  را 
نگــه  دارم. بچه هــا اگــر ایــن 
امــکان را ندارنــد، می توانند 

صرفا دانش شــان را بــاال ببرند 
و ســعی کننــد آگاهــی دوســتان 

دربــاره  را  خانواده شــان  و 
محیط زیســت افزایــش دهند. 
همچنیــن می تواننــد از طریــق 
گروه هــای تلگرامی بــا حامیان 
محیط زیست در ارتباط باشند. 
همیاران طبیعت در این مســیر 

مدام ما را تشویق می کنند.

 کدام رفتارها در ارتباط با 

محیط زیست تو و بقیه  اعضای 

گروه را می رنجاند؟

برخی افراد فکر می کنند پرنده های شکاری، 
قیمتی  هســتند و آن ها را از محل زندگی شان 
جدا می کنند که باعث مرگ شان می  شود؛ اگر 
این پرنده ها در معرض انقراض باشند که دیگر 
بدتر! من ســعی می کنم با این افراد درســت و 
اصولی صحبت کنم تا از عواقب کارشــان آگاه 

شوند. 

  به جز فعالیت به عنوان همیار 

محیط زیست بقیه  ساعات روز 

ــی  ــای ــاره را صــــرف چـــه ک

می کنی؟

 همــراه پــدرم بــه طبیعــت
 گردی مــی روم. در کوه های 
اطــراف، پرنــدگان شــکاری 
جدیــد را جســت وجو می کنم، 
ورزش می کنم، بعضی از روز ها 
هم بــه کلینیــک دام پزشــکی 
می روم و در کارهــای مراقبت 
از حیوانــات  بــه آن هــا کمــک  
می کنــم البتــه ایــن کار برایم 
فقــط جنبــه یادگیــری دارد و 
درآمدی ندارم امــا می خواهم 
از ایــن طریــق خــودم را بــرای 
انتخاب رشــته  دام پزشکی در 

دانشگاه آماده کنم.

الگ اوت به بختت نزن نوجوان عزیز! 
   جوانه عزیز، یه کم راجع به مشکالت ما 
نوجوانان صحبت کن؛ از مشکالت درسی تا 

روحــی،  به خصوص این روزها که همه اش تو 

خونه هستیم، حوصله مون سر می ره و اوقات 

فراغت مون زیاد شده.  

    چشــم، صحبت می کنیم. می دونســتین 

مشــکات خیلــی خــوب هســتن؟ چــون اگــه 
مشــکلی نباشــه شــما از خوشــحالی و بیکاری 
و عافــی و خیلــی چیزهــای دیگــه بــه پوچــی 
می رسین و انگیزه ای برای تاش و تغییر ندارین 

اما  به لطف مشکات االن بیکار نیستین.

    جوانه بی مزه، من همون یــاروی سوال 
قبلی هستم، منظورم این بود که روزگــار بر 

وفق مراد نیست. 

    عه مراد شمایی؟ چرا معرفی نکردی؟ واال 

روزگار بر وفــق پرویز و مجتبــی و ناصر و جعفر و 
کامبیز هم نیست مراد جان.

   جوانه لوس و خنک، مِن ساده رو بگو که با 
تو درددل کردم. بالکی.

     لذتی که در باک هست حتی در ریموو هم 
نیست. باک کن شاید تخلیه بشی. باک کن.

   جوانه بالکی. پیام قبلیت نرسید بهم. 
اصال نخوندم. 

     واقعــا مشــکات به شــما نوجــوان عزیز 

فشــار آورده. حــق داری. ببخشــین درکــت 

نکردم.

  جــوانــه از زور بیکاری داشــتــم خبرها رو 
می خوندم و یک کشف مهم کردم. تعداد افرادی 

که سال قبل ازدواج کردن یک میلیون و 213 هزار 

و 107 نفر بوده. آیا نباید این عدد زوج می شد؟

     شــما همونی نیســتی که باک کردی؟ بابا 

یک کتاب بردار بخون. یک کاس آناین شرکت 
کن. اصا برو به مامانت کمک کن. فقط تا داغون 
نشدی و به چیزهای دیگه گیر ندادی سرت رو گرم 
کن. البته راست می گی، چرا عدد فرده؟ یک نفر 

دوبار تو یک سال ازدواج کرده؟

   جوانه، به حرفات فکر کردم، از برنامه های 
خوبی که برای زندگیم داشتم فقط االن می تونم 

به مسواک زدن فکر کنم که در دسترس تر از بقیه 

است. کالس شطرنج، نجوم، سفر و... همه با این 

تورم غیرقابل دسترس شدن. 

    خــب نــخ دنــدون هم خــرج زیــادی نــداره، 

یک گوشــه از نخ آستین لباســت رو بکن و باهاش 
دندونت رو تمیز کن.

     جوانه یک سایت ترسناک پیدا کــردم، 
خیلی خفنه، جون می ده برای اوقات فراغت، 

دیگه الزم نیست با توی بی مزه چت کنم. االن 

الگ این می شم. بای. 

     نه نکن، با الگ این شدن الگ اوت به بختت 
می زنی. نکن. الو...    

بدانیم

پیشنهاد

بگونگو

مرجان دهقان | عکاس

 گیرایی و گویایی عکس به این بستگی دارد که بتوانید سوژه را از پیرامونش جدا کنید و به آن شخصیت ببخشید. برای دریافت و فهم

 آن چه بالقوه موجود است، باید دیدن با چشم دوربین را تمرین کنید. عکس ها انعکاس دو بعدی سوژه های سه بعدی هستند. گاهی هم واقعیت های 

رنگی را سیاه وسفید یا سوژه های متحرک را به تصویری ساکن تبدیل می کنند. شناخت تفاوت های ساختمان چشم و دوربین، عکاس را به کارش 

آگاه می کند تا حین عکاسی فقط روی بینایی اش تمرکز و حواس دیگرش را خاموش کند.
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دریچه انسانی

انسان از دو دریچه می بیند. به همین دلیل برجستگی ها و فرورفتگی ها را 
تشخیص می دهد درحالی که دوربین از یک دریچه -دیافراگم- می بیند. 
درنتیجه عکس فاقد عمق است و اگر از سمبل های عکاسی کمک گرفته  
نشود، مسطح به نظر می رسد. تصویری که از یک شیء در ذهن تان دارید، 
ترکیبــی از حــواس پنج گانــه  شماســت. به طور مثــال وقتی لب  ســاحل، 
آســمان، دریا و شــن ها را می بینید، وزش باد و غرش امواج را می شنوید، 
بوی جلبک  های دریایی را استشمام می کنید و طعم شور آب را می چشید 
که امواج به صورت تان می پاشد، باید حواس تان باشد که عکس فقط چیزی 
را ثبت می کند که قابل رویت اســت. به چشــم دوربین، یــک خانه طرحی 
مرکب از چند فرم هندســی اســت که از نظر بافت و روشــنایی یک دســت 
نیستند. برای دوربین احساس، معنی، مفهوم، ایما و اشاره بی معناست. 
دوربین فقط ارزش های گرافیکی را تشخیص می دهد. تجزیه کردن سوژه 
به کیفیت های بصری مختلف مانند طرح، نور، رنگ و پرســپکتیو، یک راه 
مناسب برای دیدن از دریچه چشم دوربین است. برای این کار باید بتوانید 
ســوژه را طرح مجردی ببینید که از فرم، خط، رنگ و سایه روشــن تشکیل 

شده  است.

طرح

ابتدا روی نحوه ترکیب و ترتیب قرار  گرفتن اجزای ســوژه به صورت حجم، 
نور و رنگ تمرکز کنید. سعی کنید سوژه را مســطح ببینید. ساده ترین راه 
این است که یکی از چشم های تان را ببندید. با این کار دید سه بعدی چشم 
را به دید دوبعدی دوربیــن تبدیل می کنید. به طور مثــال خطوط عمودی 
ساختمانی که از دید چشم تان موازی به نظر می آمد، با بستن یکی از چشم ها 
در باالی ساختمان به هم نزدیک می شوند. حاال سعی کنید که طرح سوژه 
را به فرم و حجم تجزیه کنید. ببینید آیا از چند طرح درشــت تشــکیل شده 
است یا تعدادی فرم های ریزتر؟ فرم هایی که طرح مسلط دارند، چه شکلی 
هستند؟ شکلی وجود دارد که بتوان از آن به عنوان ستون فقرات طرح کلی 
استفاده کرد؟ شاید در شروع ،تجزیه و تحلیل یک سوژه ملموس به مفاهیمی 
مجرد، مشکل به نظر برسد اما با تمرین یاد می گیرید که چطور برای گرفتن 
بهترین خروجی، مثل دوربین ببینید. برای تمرین درختی خشک در زمینه 
آسمان را تجزیه کنید. سعی کنید طرح کلی را کشف کنید که نشان دهنده 
خصوصیات درخت است. حواس تان باشد که منظور صرفا درخت نیست، 
بلکه نوع آن را هم باید درنظر بگیرید. به طور مثال اگر درخت سرو، چنار یا 

سپیدار را در همان زمینه قرار بدهیم، نباید طرح یکسانی به دست بیاید.

دیدن با چشم دوربین 
برای آن که  سوژه جذابی را به تصویر بکشید باید دیدن با چشم دوربین را 

تمرین کنید 

چطور انگیزه درس خواندن    را    باال نگه داریم؟ 
مرضیه خوش نیت | کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی  

درس خواندن مثل بازی شــطرنج، به دانســتن اصول خاصی نیاز 

دارد. اگر اصول کار را یاد بگیرید و درست شروع کنید، برای ادامه 

دادن مسیر یادگیری و رسیدن به موفقیت های بزرگ تر، انرژی و 

انگیزه می گیرید. در ادامه سه اصل کلی برای درس خواندن یعنی 

کسب آمادگی شخصی، کنترل عوامل مزاحم و فراهم سازی محل 

مطالعه را بررسی  می کنیم.

       کسب آمادگی شخصی

     اولیــن گام، مشــخص کــردن هدف کلی و تقســیم کــردن آن به 
اهداف جزئی و قابل دسترس است. مثا برای رسیدن به موفقیت 
در انتهای ســال تحصیلی بایــد از موفقیت در امتحانات کاســی و 

ماهیانه شروع کنید.
    گام بعدی، برنامه ریزی است. ابتدا یک برنامه روزانه تهیه کنید و 
مهم تریــن وظایفــی را کــه در طــول روز بایــد انجــام دهیــد، در آن 
بنویسید. ساعت های مشخصی برای مطالعه درنظر بگیرید تا درس 
خواندن به یک روال تبدیل شــود و مغز به آن عادت کند. در انتهای 
هفته میزان مفید بودن برنامه در رسیدن به اهداف را بررسی کنید 

و درصورت نیاز آن را تغییر دهید.
    عوامل مختل  کننده برنامه  را بشناسید. برای مثال دقیقه  نودی 
بودن و کار امروز را به فردا انداختن، یکی از چیزهایی است که شما 
را عقب می اندازد. اگر امروز وقت تان را به درس خواندن اختصاص 

بدهید، در آینده وقت بیشتر و خیالی آسوده تر خواهید داشت.
    برای کسب آمادگی شــخصی، چگونگی درس خواندن مهم 
است. ســعی کنید متن را به جای حفظ کردن، درک کنید؛ این 
کار باعث می شود کاربرد درس را بدانید و انگیزه تان باال برود. 

همچنیــن بهتــر اســت مطالعــه به صــورت پیوســته 
باشــد زیرا با یادگیری بیشــتر، مغز خاطره بهتری 
از مطالعه  خواهد داشــت  و انگیزه بیشتری برای 

ادامه خواهید یافت.
    باالبردن تمرکز از عوامل موثر در 

ایجــاد آمادگی و حفــظ انگیزه 
اســت. برای افزایــش تمرکز 
می توانید از تمرین هایی مانند 

انجــام  معمــا،  و  پــازل  حــل 
ورزش های کششــی، به خاطر سپردن 

رویدادها و... استفاده کنید.
    گاهی به دالیل مختلف، شــروع درس خواندن بســیار 

ســخت می شــود. تکنیک 5دقیقه در ایــن موارد بــه کمک تان 
می آید. وقتی انگیزه کافی ندارید، کار مدنظرتان را فقط به مدت 

5دقیقه انجام دهید. این تکنیک در ذهن شما جرقه ای برای ادامه 
کار ایجاد می کند و تشویق می شوید که آن را به انتها برسانید.

    نکته مهم در کســب آمادگی شخصی این اســت که بدانید همه 
مسئله، یاد گرفتن تکنیک های تحصیلی نیست بلکه الزم است به 
عوامل زیستی مثل خواب کافی، تغذیه سالم و استفاده از اسیدهای 
چرب امــگا3 در رژیم غذایی هم توجــه کنید. همچنین با تشــویق 
کردن خودتان و کمک گرفتن از همراهی دوســتان، از نظر روانی 

هم خود را آماده نگه دارید.

      فراهم کردن مکان مناسب  و کنترل عوامل مزاحم
    مکان مناسب مطالعه، محلی آرام است که تمرکز شما را باال نگه 

دارد.
    محل درس خواندن را مرتب و وسایل موردنیازتان را فراهم 

. کنید
    برای باالبــردن کارایی و پرهیز از رفت وآمــد مکرر، آب و تنقات 

سالم مانند کشمش و مویز را قبل از شروع مطالعه آماده کنید.
    تلویزیــون، تلفــن و هر وســیله دیگــری را که باعــث حواس پرتی 
می شود، از خودتان دور کنید. اگر با گوشی درس می خوانید، رایانه 

را خاموش کنید و برعکس.
    بــرای رفــع خســتگی و جلوگیــری از حواس پرتــی، بــه ازای هر 
45دقیقــه تــا یــک ســاعت درس خوانــدن، اســتراحت  10 تــا 

15دقیقه ای درنظر بگیرید.
    این نکته را به خاطر داشــته  باشــید که نباید همیشــه از خودتان 
انتظار انگیزه باال داشــته  باشــید زیرا افراد همیشه در هر شرایطی 
انگیــزه ندارنــد بلکه گاهــی صرفا بنــا بــه ضــرورت کاری را انجام 

می دهند. 

 مجموعــه کتاب های »خاطــرات یک بچه چلمن«، داســتان هایی اســت درباره زندگی یک پســربچه 
حواس پرت و بی خیال. »گرگ هفلی« راوی داستاِن ما، پسر وسطی خانواده است. او دو برادر به  نام های 
»رودریک« و »مانی« دارد و یک رفیق نسبتا خنگ به نام »راولی« که در بیشتر صحنه های داستان حضور 
دارد. در این مجموعه شــما داســتان های بامزه ای از مدرســه، خانه، مهمانی، جشن و مسافرت های 
خانواده هفلــی می خوانید و در تمام مــدت لبخند بر لب خواهید داشــت. کتاب هــای این مجموعه، 
تصویرسازی شده اند که همین بر جذابیت شان افزوده  است. »خاطرات یک بچه چلمن« را ناشرهای 
مختلفی با مترجم های متعدد منتشر کرده اند، من چاپ نشــر »حوض نقره« را خواندم و پسندیدم. از 
مجموعه خاطرات این بچه چلمن تا امروز 16جلد به چاپ رسیده  است که مطمئنم بعد از خواندن جلد 

اول تمام مجموعه را تهیه خواهید کرد.
کتاب قــاچ، از جلــد اول: »بگذاریــد همین جــا همین حاال 
تکلیفم را با شما روشن کنم: این چیزی که می نویسم دفترچه 
خاطرات نیست، شرح حال است. تازه همین هم فکر مامان 
بود، نه فکر من! اگر او فکر می کند من این جا از احساساتم یا 
چنین چیزهایی می نویسم، سخت در اشتباه است! اگر قبول 
کردم شرح  حالم را بنویســم، فقط به این خاطر بود که به این 
نتیجه رســیده ام که وقتی بزرگ و پولدار و مشهور شدم، این 
شــرح حال به دردم می خورد. امروز اولین روز مدرسه است، 
برای همین برای وقت گذرانی شروع کردم توی این دفترچه 
چیز نوشــتن. شــما هم اگر فکر کرده اید که توی این دفترچه 
می خوانید: "دفترچه خاطرات عزیزم" یــا "دفترچه خاطرات 

محبوبم" کور خوانده اید!«

سیدمحمدحسین پورعباس | خبرنگار افتخاری جوانه

نویسنده: جف کینی
نشر: حوض نقره

قیمت: هر جلد بین 30 تا 40 هزار تومان

خاطرات یک بچه چلمن 

من برای کار کردن در 
این زمینه کتاب های 

مربوط به حیات وحش را 
که حامیان محیط زیست 
و دام پزشک ها معرفی 

می کنند، مطالعه می کنم 
 و اطالعات بیشتر را هم

 از منابع اینترنتی 
به دست می آورم

نگاتیو

مثال:

 I   should     reach   a   decision   about    my   field   of   study   as   

soon   as   possible.

ترجمه:  من باید هرچه زودتر درباره رشته تحصیلی ام به نتیجه برسم.

اصطالحات

مثال:
 He   regretted    his    decision    to   leave    university.

ترجمه:   او از تصمیم خود برای ترک دانشگاه پشیمان شد.

Regret a decision  
از تصمیمی پشیمان شدن

Reach a decision 
به نتیجه رسیدن، تصمیم گرفتن 

بدانیم

صفحه جوانه 
            را پنج شنبه ها در صفحات

                      2 و 3   زندگی سالم بخوانید

یکی از اعضای نوجوان گروه » حامیان حیات وحش خیام « درباره چگونگی 
حامی محیط زیست شدن می گوید

همیار محیط زیست، راهی برای خدمت به حیات وحش  

مهدیس مرادیان| روزنامه نگار



چی شده؟

خوشحال و شاد و خندانم

سالم، روزشما بخیر. دوباره با یک 
مسابقه چی شده در خدمت شما 
هســتیم. برای امــروز یک عکس 
جالب و بــا حــال در نظــر گرفتیم 
که شــما باید بــراش یــک جمله یا 
دیالوگ طنز بنویسید و تا ساعت 
24 دوشــنبه برای ما بفرســتید.  
لطفــا در ابتــدای هر پیامــک، نام 
ســتون »چــی شــده؟« و در آخــر 
پیامک هم نام و نام خانوادگی تون 
رو حتمــا بنویســید. بامزه ترین و 
خالقانه ترین جمله  های فرستاده 
شده، روز چهارشنبه به اسم خود 
نویسنده ها چاپ می شه. شماره 
پیامــک 2000999 هــم آمــاده 

دریافت پیام های شماست.

نمونه :

     وقتی می فهمم ناهار ماکارونی با ته دیگ اضافه داریم.

     وقتی اولین حقوقت رو گرفتی و می خوای بری خرید!

     وقتی قدیما معلم ســر کالس نمــی اومد و تعطیل 
مون می کردن.

4

طنز و سرگرمی

 زندگی سالم
  پنج شنبه 

  29 مهر  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰۰۱

دقيقه
30

متوسط

1 3 4
4 6 3

6 8 5 4 7
2 6
8 4 1 5

3 4
5 7 6 1 2

9 2 4
7 4 9

6 7 3 4 5
4 2

8 2 9
8 5 6

4 7
8 2 4

1 3 4
7 9 6

9 7 4 8 3

دقيقه
50

بسيارسخت

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

تکراری نباشد.

679283415
142596378
835741296
391857642
426139857
758624139
513968724
284375961
967412583

172839456
549617283
638524791
214953678
896471325
753268914
485796132
961382547
327145869

در معماری 8. باشگاه فوتبال یونانی-صدف نشین 9. گیاه 
هندبا-پارچه پنبه ای سفید10. حفره امنیتی در برنامه های 
کامپیوتر-اصطالحی در موسیقی -بیماری سگی 11. از 
مصالح ساختمانی-طریقه-بزرگ منشی 12. رهبر بردگان 

شورشی روم

عمودی: 1. الســتیک طبیعــی- از درنــدگان جنگل 2. 
اسپرت-برش سینمایی 3. خاکستر-پایتخت نیکاراگوئه 
4. جبر-گرداگرد دهان 5. کاغذ نامرغوب- طوالنی ترین 
غار استان کرمان 6. طالع- آلبومی از حمیدعسکری-نیرو 
7. نفوذ-همــراه خانم-مورچــه 8. گاز انیدریــد نیتروژن-

ماهوت پاک کن 9. جدید-از لبنیات صبحانه10. خودروی 
فرانسوی-موسسه اقتصادی 11. چون صد آید آن هم پیش 

ماست-عود 12. فانوس دریایی- گونه ای کامیون

افقی:1. معتبرترین مســابقه دوچرخه ســواری جاده دنیا 2. پایتخت ایتالیا- آهنگ ســاز 
آلمانی-ساز هندی 3. بیماری تتانس- رودی در روســیه -پارچه مشبک 4. از خوراک های 
اردبیل- غمخوار 5. حرف دهان کجی-گوسفند جنگی 6. مکتب خیال پردازی7. طرحی 

افقی:1. یک ســرده از تیره شــب بویان- موسســه امــداد جهانی 2. به نوبت اســت-
ویتامین جدول-دوســت3. تکه پارچــه کهنه-لقب باقرخان 4. روســری-ثقل 5. دو  
مصرع-عینک نامرئی-بــوی ماندگی 6. کشــتی جنگی-از میوه ها 7. از شــهرهای 

استان خراســان رضوی- بخشــی از خانه 8. باوفای 
حیوانــات- تیــم منتخب ورزشــی هــر کشــور-گیاه 
فیلگوش 9. نصیب-نی هندی 10. باشگاه فوتبالی 
در اسپانیا-نفس 11. کرشمه-حرف فاصله رسان-

نابودی 12. نام برادر حضرت یوسف-کادو

 عمودی:1. یــک دوره خورشــیدی-لیبل-بزرگ 
منشــی2. نامه رســان-مراقب 3. برکــت برنج -نام 
دخترانه-کاشف الکل4. پدر عمار-گندم سوده 5. 
لوزینه-راکب رخــش6. ظرف مــکان و زمان عرب-
خسیس پس نمی دهد-دیوار گلی7. کفش-همسر 
مرد-چغندر پخته 8. واحد طول انگلیسی-جمجمه 
9. زنگ چاپار-ابــزار بنایی 10. انبار غله-ســوغات 
کاشــان-نام آذری 11. مشورت-شــاعر نابینا 12. 

درازگوش باربر-رنجور-دریل
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سودوکو

حل جداول ومعماها

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

مسیریابی

نوبت  بازی مهره سیاه است. با یک حرکت مهره 
سفید را مات کنید.

معمای شطرنج

جدول متوسط  |  8071جدول سخت  |  1277

 واردات تــوپ فوتبــال بــدون ابد در چمــدان داوران 
کشورمان!

یــک قاچاقچی: یعنــی بــاد هرچــی رو خالــی کنیــم، می تونیم 

واردش کنیم؟!

 ثبت انم در طرح جهش مسکن رشوع شد

متقاضیان هرچه زودتر جهش خود را برای رســیدن به این 

مسکن تقویت کنند!

تاپخند

تیترخند

اینطورکی

   من فقط وقتی قدر دقیقه هامو می دونستم که شب 

پلــی استیشــن کرایــه کــرده بــودم صبــح بایــد تحویــل 

می دادم!

   یعنی چی پسر باید چهار شونه باشه؟ حاال من دوتا شونه 

دیگه از کجا بیارم؟

  داشــتم با عینک دودیم می رفتم دســت شویی بابام 

دید گفت چرا؟ گفتم به خاطر آفتابه!

  ناپولی بیشــتر می خوره اسم جیب من باشــه تا یک تیم 

فوتبال.

شبی سراسر شور و هیجان و بادگلو

ســالم و خداقوت، قباًل که عصرجدید و این سوســول بازی ها 
نبود، ملت هنرشــون رو تو مهمونیا بروز مــی دادن، خیلی هم 
جذاب بود و به همه خوش می گذشت. این طورکی که نفر اول 
نوشــابه می خورد و ناخودآگاه بادگلو می زد؛ بعد برای این که 
طبیعی بشه هی ادای بادگلو زدن رو تقلید می کرد، نفر بعدی 
می گفت این که چیزی نیست، دستش رو می ذاشت زیربغلش 
و انواع اصوات عجیب رو ساطع می کرد. نفر بعدی می گفت اینم 
چیزی نیست، بعد کل پارچ دوغ رو سر می کشید و چنان می زد 
روی شکمش که صدای دف در بیاد. بعدی می گفت این شبیه 
صدای هندوانه شد نه دف، حاال ببین من چی کار می کنم. اون 
وقت دستش رو می گرفت جلوی دهنش و صدای هلی کوپتر 
درمی آورد، گاهی هم تریپ صحبت کردن با بی سیم چیزهایی 
می گفت که طبیعی تر بشه. نفر بعدی می زد روی دست بقیه و 
زبونش رو می چسبوند نوک دماغش و بعد چشماش رو کالج 
می کرد تا نوک دماغش رو ببینه. فضا کل کَلی که می شد یک 
نفر لپ هــاش رو باد می کــرد و یکهو محکم می زد روشــون که 
بقیه بخندن. بعــدی پلک هاش رو برمی گردونــد و خودش رو 
ترسناک می کرد. یکی دیگه می گفت حاال من انگشت شست 
دســتم رو قطع می کنم. بعدی برای این که روی دستش بلند 
بشــه کل دســتش رو از آرنج به پایین قطع می کــرد. اون یکی 
می پرید تو چرخ گوشت تا کار ســخت تری انجام بده. تهش از 
اورژانس می اومدن یک عده رو می بردن بیمارستان، یک عده 

رو تیمارستان و مهمونی تموم می شد.اینطورکی خالصه!

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

حل جدول شماره  8070 حل جدول شماره1276   

با توجه به اعداد داده شده در شکل باال، گزینه 
مناسب را انتخاب 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 شطرنج:

معمای تصویری:

اطالعات عمومی:  1. 29سوره
 2. آرژانتین 3. ستارخان 4.ین 

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

هوش منطقی: پاســخ گزینه )ب( 
اســت. عدد داخــل هر مثلــث برابر 

اســت با مجمــوع اعــداد راس های 

مثلــث ضربــدر عــدد راس بــاالی 

مثلث.

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.

چهار حرفی: موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس و ...
پنج حرفی: مساوی، مسواک

شش حرفی: اسکیمو
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عدد یاب :

ی:
سیریاب

م

شش رقمی: 

   435617 – 732986
598321 - 213457

سه رقمی: 

  438 – 729– 915
 327 – 853 – 439

چهار رقمی:

   5462  –  6513
9415  -  5769

پنج رقمی: 

   36452 – 29845
69583 - 59286

که 
د 

هی
ر د

را
ل ق

دو
 ج

در
ی 

و  ر
 ط

  را
د 

دا
اع

ها 
ن 

تو
س

م 
ما

و ت
ده 

فا
ست

د ا
دا

اع
م 

ما
ز ت

ا
د.

شو
پر 

م 
ه

عددیاب

در  دار  مقطعــه  حــروف  ســوره  چنــد   .1
قرآن و جود دارد؟

الف(26سوره   ب(27سوره
د(29سوره   ج(28سوره   

2. اولین حضور ایران در جام جهانی فوتبال، 
مقارن با میزبانی کدام کشور بود؟

الف(آرژانتین   ب(فرانسه
  ج(برزیل   د(آلمان

3. علی حاتمــی درباره کدام یــک از مبارزان 
مشروطه خواهی فیلم ساخته است؟

الف(ستارخان   ب(میرزاکوچک خان
  ج(محمدعلی خیابانی   د(محمدتقی پسیان

4. واحد پول کشور ژاپن کدام است؟
الف(یوان    ب(ین

  ج(تاکا    د(روبل

اطالعات عمومی

در ایــن تصویــری کــه در رو به رو 
می بینید 5 اشتباه وجود دارد که 
شما با کمی دقت می توانید آن ها 

را پیدا کنید.

1. زیر یک دقیقه: دقیق
2. تا دو دقیقه: با دقت

3. بیش از دو دقیقه: کم دقت

معمای تصویری

برای مات کردن مهره سفید که به ظاهر 

مهره هــای بیشــتری دارد فقــط کافی 

 d1  به خانه c2 است وزیر سیاه از خانه

منتقل شود. شاه سفید نمی تواند وزیر 

ســیاه را بزند به این دلیل که فیل سیاه 

در خانه g4 از وزیر حمایت می کندو با 

این حساب مهره سفید مات می شود.

بگرد و پیدا کن

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

می شود     پیدا کنید.

چالش ذهن
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