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هشدارهای کاغذی پدافند غیرعامل!
 سازمان پدافند غیرعامل درباره آسیب های سایبری برخی دستگاه ها و سازمان ها هشدار داده اما نبود ضمانت اجرا، این هشدارها را 

کم اثرکرده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید بی توجهی به آن هم مصداق ترک فعل است که باید با آن برخورد کرد اما...

بازدید میدانی رئیسی، عذرخواهی وزیر نفت
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امروز به طور کامل در مدار قرار می گیرد 
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 بازتولید نقش محوری ایران
 در افغانستان 

روز گذشته دومین نشست وزیران امور خارجه 
کشورهای همسایه افغانستان در تهران برگزار 
شد در این نشست برخالف دور اول این گفت 
وگوها در پاکستان که به صورت مجازی برگزار 
شد ، وزیران خارجه 5کشور همسایه شامل ایران  
پاکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان و ازبکستان 
حضور فیزیکی  داشتند و وزیر خارجه چین نیز که 
در اجالس G20 در اروپا به سر می برد به صورت 
با موافقت  ویدئویی سخنرانی کــرد همچنین 
همه اعضا در اولین نشست همسایگان ، روسیه 
نیز به ایــن جمع اضافه شــده بــود که به صورت 
ویدئویی سخنان خود را در جمع وزیران همسایه 
افغانستان بیان کرد .چند سالی بود که جمهوری 
اسالمی ایران به نوعی از مذاکرات بر افغانستان 
و حتی در سال های اخیر با طالبان کنار گذاشته 
شده بود و روندهایی موازی برای آینده افغانستان 
تصمیم گیری می کردند به ویژه آن که مبدع و 
مبتکر این روندها بیشتر کشورهایی بودند که 
خود سابقه بسیار بدی در افغانستان داشتند و 
وضعیت تراژیک و بحرانی امروز این کشور حاصل 

اقدامات غلط و منفعت طلبانه آن هاست .نشست 
تهران که با سخنان معاون اول رئیس جمهور 
کشورمان و پیام خوب آنتونیو گوترش دبیرکل 
سازمان ملل گشایش یافت بار دیگر نقش ایران به 
عنوان یکی از مهم ترین بازیگران منطقه و به ویژه 
در مسائل افغانستان را پر رنگ کرد و این پیام را به 
رفقا و رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای ما داشت 
که نمی توان برای آینده و صلح افغانستان بدون 
تهران تصمیم گیری کرد .حضور این تعداد وزیر 
خارجه از جمله وزیرخارجه دو کشور عضو شورای 
امنیت در نشست تهران آن هم در مدت کوتاهی 
از تشکیل دولت جدید می تواند  دومین موفقیت 
دیپلماتیک دولت رئیسی پس از عضویت دایم 
در شانگهای باشد ، موفقیتی که این بار حضور 
و نفوذ کشورمان در تحوالت منطقه ای از جمله 
افغانستان را به همگان یاد آور می شود. جمهوری 
اسالمی ایران در 40سال اخیر با میزبانی بیش 
از سه میلیون تبعه افغانستانی و در اوج تحریم ها 
و فشارهای سیاسی و اقتصادی ثابت کرده که 
بهترین دوست مردم  افغانستان در مشکالت و 
سختی هاست ، دوستی که اگر چه در مقاطعی 
با بی مهری های دولت های حاضر در کابل  روبه 
رو شده اما به جهت آینده نگری و نگاه راهبردی 
به همسایگانش هرگز دست کمک و دوستی 
خود را از مقابل کابل کنار نکشید و امــروز هم 
که مردم افغانستان شدیدا نیازمند کمک های 
اقتصادی و سیاسی دوستان واقعی خود است 
ــال چندین  در کنار آن ها ایستاده اســت . ارس
ــی و غذایی از سوی  محموله کمک های داروی

ایران به افغانستان نشانی بر این مدعاست .بیانیه 
یازده ماده ای انتهای نشست نیز نشانی دیگر از 
موفقیت تهران در برگزاری یک کنفرانس بین 
المللی در موضوعی مورد توجه جهان داشت . این 
که نشست با یک بیانیه مشترک به کار خود پایان 
داد خود از جمله بخش های قابل توجه است و 
این که در 11مــاده بیانیه حداقل بخش اعظم 
سیاست های ایــران دیــده شده نشان می دهد 
دیپلمات هــای ایــرانــی توانسته انــد بــه خوبی 
طرف های دیگر به ویــژه روس ها را که برخی  
انتقاد و گالیه هایی  از فرصت مسکو داشتند  
راضی کنند و با استدالل های خود همراه سازند.
این  نشان می دهد که ایران اراده ای جدی برای 
پیگیری منافع ملی و امنیت منطقه ای پس از 
خروج آمریکا از افغانستان دارد و در صورت لزوم 
از هماهنگی های چندجانبه  برای افزایش فشار 
به طالبان در خصوص تأمین مؤلفه های مرتبط با 
امنیت ملی ایران و دیگر همسایگان، به ویژه در 
حوزه تروریسم، چشم پوشی نخواهد کرد.خالصه 
آن که به نظر می رسد برگزاری موفق اجالس 
تهران با حضور همه همسایگان و روسیه راهی 
جدید برای همکاری های بین المللی درباره 
بــدون حضور کشورهایی که خود  افغانستان 
عامل تخریب های امروز هستند باشد و از سوی 
دیگر اثرگذاری دوباره کشورمان در موضوعات 
منطقه ای می تواند آثــار مثبتی بــرای ایــران به 
ارمغان آورد که قابل چشم پوشی نبوده و باید با 
کار دیپلماتیک قوی و استفاده از همه ابزارهای 
دیپلماسی و میدانی به تقویت آن ها همت گمارد .
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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صدا و سیما به راحتی می تونه یک هفته ای  •
شبکه های فارسی زبان خارج از کشور رو از 

رونق بندازه.
اف برشما ۸سال از تاریک سازی چهره و  •

خدمات روحانی خسته نشدید؟ امروز چهره 
روحانی را در صفحه اول روزنامه محو کردید 
که چه بشود ؟ برای خوانندگان شریف خود 

توضیح دهید و عذر خواهی کنید.
پاسخ: مخاطب گرامی مستحضر باشید در 
آن عکس، تصویر به همان شکلی چاپ شده 
که توسط منبع اصلی منتشر شده و  تصویر 
دستکاری نشده است و تکنیک استفاده شده 
درعکس مورد اشاره»تعیین نقطه فوکوس« 
است  که توسط دوربین انجام و باعث واضح 
شــدن  ســوژه اصلی و محو شدن پس زمینه 

می شود.
 آفرین بر رئیس جمهور که به صورت سرزده  •

به جایگاه های سوخت وهمچنین وزارت نفت 
رفــت، کارشون خیلی خوب بــود. امیدوارم 
ــن کــه بــا عوامل  پیگیر هــم باشند ضمن ای
برخورد  قضیه  ایــن  در  وقصور  ها  کوتاهی 

مناسب انجام شود.
 دولت های قبل حداقل چند ماه اول همه  •

چیز رو  ارزون می کردن اما این دولت همون 
کار رو هم انجام نداد. بعد عده ای ، می گن 
باید وقت داد به دولت جدید، چقدر وقت بدیم 

دیگه بهانه نمی گیرین آقایان؟!
تو همه بانک ها یه نفر هست که اون پشت  •

ــودش مــی چرخه و مــا نمی دونیم  ــرای خ ب
چه کاره  است! چرا کسی روی رفتار برخی 

کارمندان بانک ها نظارتی ندارد؟
ــی ایــن چند سال  • ــان ط ــت در فــوتــبــال اس

فقط ضعف مدیریت باعث شده نمایندگان 
خراسان به دسته های پایین سقوط کنند اول 

پیام بعد ابومسلم احتماال امسال پدیده.
 این داستان فساد و رانت خودروهای ثبت  •

ــازار چه  نامی و اختالف قیمت کارخانه و ب
زمانی به اتمام می رسد؟ واقعا خجالت آور 
اســت. ببینید در دنیا چطور خــودرو عرضه 

می کنند؟

آقای رئیسی مگر شما نگفتید بازار سرمایه  •
قلک دولت نیست؟! پس چرا با عرضه افسار 
گسیخته اوراق بدهی باعث نابودی سرمایه 

مردم شدید!...
ماشینم  • کــردم  مراجعه   ... فنی  معاینه 

آالیــنــدگــی داشـــت ،چــهــار میلیون هزینه 
کردم.مجدد مراجعه کــردم گفتند دودش 
ــده، تنظیم موتور می خــواد، بردم  قطع ش
تنظیم مجدد ،بازم گفتند تنظیم نیست البته 
تعمیرکار خودمون هم انجام می داد ،بردم 
تعمیرگاهش 2دقیقه ای دیاگ زد ۳5هزار 
تومان گرفت مشکل کال برطرف شد! یعنی 

فقط می خوان از مردم پول بگیرند!
 با وجود اعالم مکرر اضافه شدن واکسن  •

فخرا و پاستور به سبد واکسیناسیون همه 
مراکز واکسیناسیون فقط سینوفارم تزریق 
می کنند!و واکسن برکت هم فقط برای دوز 
دوم وجود دارد!دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

مشکل را برطرف کند.
ــازی را  • ــودروس  فیلم... تــوی کارخانه خ

دیده اید که دوِر وزیــر صمت جمع شده اند 
ــرایــش شعر مــی خــوانــنــد؟ آیــا خجالت  و ب
نمی کشند... توی شعر می گویند کیفیت 
خودرو رفته باال! واال ما نمی دانیم چطوری 
این دولت ۳ ماهه کیفیت ها را باال برده که ما 
نمی بینیم. اگر قرار باشد این چندسال این 
طوری عمل شود که مسئوالن از خودشان 

تعریف کنند که وای بر ما!
دریافتی های افرادتحت پوشش کمیته امداد  •

خیلی کمتر از حدتورم وقیمت هاست واصال 
قابل مقایسه نیست. برای این گروه باید فکر 

و تصمیم گیری های عادالنه ومعقوالنه شود.
من خسته نمی شم و بازهم می گم باید  •

4صفحه ورزشی را دوباره برگردانید این یک 
صفحه اصال راضی کننده نیست.

 به نظرم مسئوالن استان هر چه زودتر به  •
قضیه تیم پدیده ورود کنند تا بیشتر از این 

آبروریزی نشده.
 درباره فردی که سه فرزند داشته و دقیقا سه  •

بسته بادام هندی دزدیده است شماره تماس 

من را به شاکی خصوصی او بدهید که برود 
رضایت بدهد. من حاضرم به جای سه بسته 
بادام هندی سیصد بسته به او بدهم.درضمن 
به قاضی محترم این مورد را عرض کنم که ما 
بندگان خدا با توجه به این که بهترین صفات 
خداوند در رحمان و رحیم او تجلی پیدا کرده 

است بیشتر بخشنده و مهربان باشیم.
خراسان : مخاطب گرامی بر اساس توضیح 
ــن حکم تحت بــررســی قــرار  ــوه قضاییه ای ق
می گیرد.ضمن آن که طبق این توضیح، فرد 

سارق سابقه دار بوده است.
کنن  • می  مسافرکشی  که  هایی  ماشین 

وعضو تاکسی های اینترنتی هم نیستن واقعا 
از نظر بنزین در مضیقه هستند. باید بنزین 
آزاد بزنن درآمدشون همونه کجاش عدالته!؟

 عزیزی که به سفرهای کاری آقای رئیسی  •
ایراد می گیری، به نظر شما ایشان مثل رئیس 
جمهور قبل هشت سال بشینن رو صندلی و 

تکون نخورن خوبه؟
جناب آقای استاندارجدید به عنوان یکی از  •

اولین کارهایی که می تواند دل جوانان مشهد 
واستان را شاد کند حل مشکالت پدیده است 

لطفا با اقتدار به این موضوع ورود کنید. 
 در مشهد هــوا ابــری می شــود ولــی بــاران  •

نمی آید چند سال است این اتفاق می افتد. 
علت چیست؟

 نمایندگانی که در ادوار گذشته با استفاده  •
از رانت به استخدام وزارت نفت درآمده اند 
فوری باید اخراج شوند  وکلیه دریافتی های 
آنان بازپس گرفته شود وبا عوامل به کارگیری 
اینان به شدت برخورد شود تا دیگر شاهد این 

بی عدالتی ها نباشیم.
 همه رو می بخشم، به جز اونایی که اعتماد  •

به نفس و انگیزه آدما رو می ُکشند!
بدون شک یکی از علت های آلودگی هوا  •

ــرار از معاینه فنی هرساله برای  تقلب یا ف
خودروهای باالی پنج سال است خودروهای 
فرسوده که دیگرجای خود دارد و تا موقعی 
که برخورد و فکر اساسی برای این نشود وضع 

بدترخواهد شد که بهتر نمی شود.

تمامی  ــدن  ــای ب هــای  ســوتــی  میرجانیان- 
نـــدارد. گاف ها و سردرگمی های پی در پی 
رئیس جمهور آمریکا از ده ماه پیش که به عنوان 
رئیس جمهور جدید آغاز به کار کرد، دست مایه 
تمسخر کاربران فضای مجازی و رسانه ها شده 
است. این بار هم دست دادن او با یک شخصیت 
خیالی سوژه داغ شبکه های اجتماعی شده 
است. جایی که او  در انتهای سخنرانی اش در 
نیوجرسی به خیال آن که شخصی روی سن در 
کنارش قرار دارد، دستش را برای دست دادن با 
این شخص فرضی دراز می کند و با ارواح دست 
می دهــد! هرچند که گاف دادن بین مردان 
سیاست خارجی و داخلی روال معمولی شده 
اما حاال که این ویدئو خبرساز است همه گاف 

های بایدن را یک جا جمع کرده ایم.

جنگ خیالی با ایران
تــیــرمــاه 1400 رئــیــس جــمــهــور آمــریــکــا در 
جدیدترین گاف خود از جنگ تخیلی آمریکا 
و ایــران گفت. او در سخنرانی  خــود در پی 
ــدود یــک ســال،  شیوع کــرونــا گفت: مــا در ح
600هزارنفر را در آمریکا از دست دادیم. این 
تعداد بیش از هر جانی است که در جنگ ایران 

و... قربانی شدند.

پوتین یا کلوتین؟!
رئیس جمهور آمریکا که گاف های کالمی اش 
به منبع شوخی و طنز در شبکه  های اجتماعی 
تبدیل شده اوایل امسال هنگام صحبت درباره 
سیاست آمریکا در قبال روسیه و تحریم های 
جدید این کشور علیه مسکو، نام خانوادگی 
رئیس جمهور روسیه را به اشتباه »کلوتین« تلفظ 

و به سرعت اشتباه خود را تصحیح کرد.

هذیان گویی در برنامه زنده
اواخر تابستان امسال بود که بایدن در یک برنامه 
حاضر شد و کلمات و جمالت بی ربطش باعث 

شده بود که  مجری هم شوکه شود. جمالت 
بایدن را بخوانید: »آیا واکسن زدی؟ آیا حالت 
خوبه؟ به نظر می رســه... نه جواب داده... یا 
می دونی پدر و مادر یا همسایه یا وقتی میری 
کلیسا یا وقتی... واقعا جدی میگم. این ها 
مخاطب حرف من هستند. اگر کــودک شما 
بخواهد بفهمد... یک مرد روی کره ماه است یا 

آدم فضایی ها این جا هستند یا نه!«

وقتی نام نخست وزیر استرالیا فراموش می شود
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی 
در مراسم اعالم معاهده سه جانبه با لندن و 
کانبرا، نام »اسکات موریسون« نخست وزیر 
استرالیا را فراموش کرد و گفت: »می خواهم 
از ... آن دوســت مــان هم تشکر کنم. خیلی 

ممنونم رفیق«.

از کجا باید برم؟!
در ادامه رفتارهای عجیب و غریب رئیس جمهور 
آمریکا، او دو مــاه پیش در حین بازگشت به 
دفترش در محوطه کاخ سفید در مسیر خود گم 
می شود و یکی از مأموران مخفی، راه را به او 

نشان می دهد!

خوابم میاد!
یک ماه پیش، چرت زدن های رئیس جمهور 
آمریکا در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
حسابی خبرساز شد. نفتالی بنت که به تازگی 
نخست وزیر اسرائیل شده است قبل از اولین 
دیدار با بایدن گفته بود: اولویت او در دیدار با 
بایدن، موضوع ایران »به خصوص جهش های 
برنامه اتمی ایران در دو تا سه سال اخیر است.« 
نکته بامزه ماجرا اما چرت های بایدن بود که 
بدون هیچ توجهی به دوربین ها و خبرنگاران و 
حتی مهمانش چشم هایش را روی هم گذاشته 
بود و چرت می زد و کاربران فضای مجازی هم 

برای او الالیی خواندند!

سخنرانی  هنگام  غریب  و  عجیب  کارهای 
همسر

اواسط شهریور امسال، بایدن در حالی که همسرش 
در یک مدرسه در واشنگتن سخنرانی می کرد، 
ســرگــردان بــود. در حالی که جیل بایدن دربــاره 
»احساسات« در هر سال تحصیلی بحث می کرد، 
رئیس جمهور، دستش را به صورتش برد تا از دور 
چیزی را ببیند و بعد از محل سخنرانی چند لحظه ای 

دور شد و پشت صحنه دنبال چیز دیگری بود!

سوریه بود یا لیبی؟
چندماه پیش هم بایدن در جریان یک سخنرانی 
در اجالس گروه هفت، ۳ بار نام سوریه و لیبی را 
با هم قاطی کرد. او در آن اجالس مشخص نبود 

درباره سوریه حرف می زند یا لیبی!

باز هم فراموشی!
بایدن روز ۷ فروردین هم در اولین نشست خبری 
خود نام »اشرف غنی« همتای سابق افغانستانی 
خود را به اشتباه »کیانی« گفت. او گفت: »ژنرال 
آستین )وزیر دفاع آمریکا( تازه با کیانی دیدار 
کرد. او رهبر افغانستان در کابل است...منتظر 
دریافت اطالعات درباره آن )این دیدار( هستم.«

من رئیس جمهور بودم یا کامال هریس؟!
بامزه ترین سوتی بایدن هم به آخرین روزهای 
سال 99 مربوط می شود که او حتی فراموش 
می کند خودش رئیس جمهور آمریکاست! ضمن 
تعریف و تمجید از نزدیک شدن دولت خود به 
توزیع و تزریق 100 میلیون دوز واکسن کرونا، 
به اشتباه معاون خود را به عنوان »رئیس جمهور 
کامال هریس« خطاب کرد. او البته دو ماه پیش 
از این تاریخ هم هریس را به عنوان رئیس جمهور 

منتخب آمریکا خطاب کرده بود.

بازدید میدانی رئیسی،عذرخواهی وزیرنفت

 روز گذشته و با سپری شدن 24ساعت  از اختالل 
در سامانه هوشمند ســوخــت، اخــبــار رسیده 
حاکی از بازگشت تدریجی این سامانه و بنزین 
سهمیه ای در برخی پمپ های بنزین بود و بنا 
بر وعده مسئوالن وزارت نفت امروز نسبتا  همه 
جایگاه ها به سامانه متصل خواهند شد.در این 
میان بازدید میدانی رئیس جمهور از وزارت نفت و 
حضور وی در یک از جایگاه های سوخت  و بررسی 
پیگیری موضوع توسط مسئوالن این وزارتخانه و 
همچنین  عذرخواهی وزیر نفت از مشکل پیش 
آمــده بــرای مــردم  از مهم ترین اخبار این حوزه 
بــود.در این میان  مطرح شدن مباحثی درباره 
کوتاهی های جدی در موضوع امنیت اطالعات 
جایگاه های سوخت  و استفاده از یک یک ماهواره 

عربی  در این زمینه هم جنجال ساز شد .

برای پیشگیری و مقابله آماده  باشیم 
به گــزارش فــارس، رئیس جمهور روز گذشته با 
حضور سرزده در وزارت نفت، به پیگیری وضعیت 
روند سوخت رسانی به خودروها و فعالیت مجدد 
ا...  جایگاه های سوخت کشور پرداخت.آیت 
سید ابراهیم رئیسی در این بازدید گفت: در 
مسیر وضع جایگاه های عرضه را بررسی کردم که 
خوشبختانه شرایط مساعد بوده و سوخت گیری 
در جریان است،   تالش ما باید این باشد که مردم 
هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.رئیس جمهور 
در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات 
انجام شده، تاکید کرد که همه تالش ما باید این 
باشد که مردم هیچ گونه نگرانی نداشته باشند. 
رئیسی با تاکید بر این که این حمله سایبری نه 
اولین بار است نه آخرین بار، تصریح کرد: خودتان 

را برای پیشگیری و مقابله آماده و ایمن کنید.

عذر خواهی و قول وزیر نفت 
ــر نفت اقــدامــات این  ــدار، وزی در جریان ایــن دیـ
ــع مشکل پیش آمــده در  وزارتــخــانــه را بــرای رف
ــی خطاب به  ــرد. اوج سامانه سوخت تشریح ک
رئیس جمهوری گفت: من به شما قول می دهم 
ظرف یک تا دو روز آینده کارت هوشمند سوخت 
فعال شود تا مــردم عزیز بتوانند از سهمیه خود 
استفاده کنند.رئیسی همچنین قبل از حضور در 
وزارت نفت در یکی از جایگاه های توزیع بنزین 
حضور یافت و با مردم و کارکنان این جایگاه عرضه 
سوخت درباره وضع سوخت گیری گفت وگو کرد.
وزیر نفت نیز ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته 
بــرای رفــع مشکل گفت:  دشمن قصد داشــت با 
یک حمله سایبری به مردم ایران آسیب بزند، ولی 
با همراهی مردم شریف ایــران و صبوری آن ها و 
اعتمادی که به خادمان خودشان در وزارت نفت 
داشتند تیرشان به سنگ خورد.وزیر نفت گفت: 
امروز)روز گذشته ( بیش از ۳ هزار جایگاه سوخت 
در سراسر کشور فعال بوده و به مردم سوخت رسانی 

می کنند.بنده به عنوان وزیر نفت از مردم عزیز بابت 
صبوری تشکر و همچنین عذرخواهی می کنم، اگر 

در ساعات اولیه با معطلی مواجه شدند.

سهمیه ها پابرجاست
ــزود:  مــردم اطمینان داشته باشند که  اوجــی اف
سهمیه کارت سوخت آن ها محفوظ باقی مانده 
است و به محض این که تمامی جایگاه های سوخت 
فعال شود، می توانند از این سهمیه استفاده کنند.

سهمیه بنزین در ۴۴۰ جایگاه برقرار شد
همچنین جلیل ساالری معان وزیر نفت و مدیر 
عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی اعالم کرد : پیش بینی می کنیم تا پایان وقت 
پنج شنبه شب)ششم آبان ( 90 درصد جایگاه های 

ــه ســامــانــه هوشمند  ســوخــت ب
سوخت متصل شوند.در همین 
حــال  فاطمه کاهی سخنگوی 
شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی نیز در گفت وگو با بردبار 
خبرنگار  خراسان ، از رفع مشکل 
ارائه سوخت با کارت در بیش از 
440 جایگاه سوخت در سراسر 
ــروز( با  کشور )تا ساعت 15 دی
حضور عوامل فنی این شرکت 
خبر داد و رفع موضوع برای هر 
یک از جایگاه ها را تنها منوط به 

حضور عوامل فنی در یکایک جایگاه ها ذکر کرد.

ضرورت حضور فیزیکی برای حل موضوع
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ــاره  شیوه و  در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درب
زمان بندی حل این مشکل گفت: تیم فنی باید 
با حضور فیزیکی در یکایک جایگاه ها ، آن ها را در 
مدار بیاورند. آمار جایگاه ها و پراکندگی آن ها زیاد 
است بنابراین سرعت رفع سوخت گیری با کارت 
کمتر از حل مسئله به صــورت آفالین)سوخت 
گیری آزاد( است. وی با بیان این که مشکل جایگاه 
های دوردســت نیز با برنامه ریزی عوامل فنی و 
توزیع آن ها در حال مرتفع شدن است، ادامه داد: 
جایگاه های شلوغ تر در اولویت عوامل فنی است 

ولی هر چقدر فاصله دورتر باشد ، زمانبرتر است.

اختالل بنزینی و ماجرای ماهواره عربی

 در همین حال حمزه پاریاب کارشناس و پژوهشگر حوزه امنیتی از منظر دیگری به ماجرای 
هک سامانه سوخت هوشمند نگریسته و در  گفت وگو با فــارس، اظهار کرد: در حالی که 
همه توجهات به سمت علت این اخالل فنی و تالش برای عدم تکرار آن معطوف شده اما 
باید سراغ یک اشکال بزرگ تر در این ساختار رفت که آن، اتکا و اعتماد مسئوالن سابق به 
برخی کشورهای دیگر در بخش انتقال دیتای جایگاه های توزیع سوخت در کشور از طریق 
ماهواره است.پاریاب خاطرنشان کرد: سال هاست بخش های مهم و حساسی چون ارتباط 
شبکه  های بانکی کشور، جایگاه های توزیع سوخت و تعدادی از شبکه  های زیرساختی دیگر، 
از طریق پهنای باند ماهواره به کاربران دولتی و خصوصی خدمات ارائه می  کنند اما نکته ای 
که در این میان، به آن توجه کافی نشده، شریک خارجی نهادهای رسمی کشورمان در این 
ارتباطات ماهواره ای مهم و نیازمند سطوح باالی امنیتی است.وی با اشاره به قرارداد ایران 
با ماهواره عرب ست و بدر5 برای انتقال این اطالعات و با تاکید بر این که عربستان سهام دار 
عمده شرکت است نسبت به قراردادن این اطالعت در اختیار کشورهای دیگر هشدار داد. 
در این میان  مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس در یک رشته توئیت نوشت: 
اطالعات نگران کننده ای از وضعیت امنیت اطالعات  کشور به گوش می رسد، شایع است که 
زیرساخت انتقال داده های چند سامانه حیاتی کشور روی ماهواره  یکی از رقبای منطقه ای 
قرار دارد. سهل انگاری، غفلت یا نفوذ در حفاظت سایبری  کشور باید ریشه یابی و رفع شود.در 
شرایطی که سامانه های حیاتی کشور روی وب یا اینترنت نیستند برخی افراد با اغراض نامعلوم 
دغدغه ای به جز  محدودسازی  دسترسی و استفاده مردم و کسب وکارها از اینترنت ندارند و با 

طرح موضوعاتی مثل  پهنای باند  خارجی آدرس غلط مخابره می کنند.

 خبر مرتبط
   

زاکانی حکم داماد خود را لغو کرد

علیرضا زاکانی در متنی که شب گذشته منتشر 
کرد از حکم انتصاب دامــاد خود عقب نشست 
و آن را لغو کرد. شهردار تهران شب گذشته در 
به  دسترسی  و  یکپارچه سازی  نوشت:  متنی 
داده هــا و اطالعات حساس محرمانه نیازمند 
ایجاد تمرکز مسئولیت در فــردی متخصص و 
کامال مورد اعتماد و دارای فهم مشترک در کنار 
این جانب بود. آن چنان که این مسئله حتی از 
برخی مناصب حساس و نظارتی سپرده شده به 
نزدیک ترین بستگان مسئوالن تراز اول که در 
ادوار گذشته توصیه و تایید شده بود هم برایم 

مهم تر و حیاتی تر بود. او اضافه کرد: برای رسمیت 
بخشیدن و رعایت شفافیت حکم رسمی صادر 
کردم و برای پرهیز از مضرات احتمالی به دفتر 
خود دستور دادم هیچ گونه اثر استخدامی، مالی 
و حق امضا بر آن مترتب نباشد، اما این انتصاب به 
دلیل نسبت فامیلی، موجب شکل گیری ابهام و 
گالیه در برخی دلسوزان انقالب و دلخوری مردم 
عزیزتر از جانم شد. وی افزود:با احترام به نظر 
این ولی نعمتان انقالب حکم صادره برای آقای 
حیدری را ملغی می کنم.ماجرای حکم جنجالی 
زاکانی از آن جایی شروع شد که  او برای حیدری 

دامــادش در شــهــرداری تهران حکم مشاور در 
حوزه هوشمندسازی، فناوری های نوین و نوآوری 
شهری صادر کرد. با این حال خبر این انتصاب به 
شدت سر و صدا به پا کرد و برخی از رسانه ها و حتی 
بعضی عالقه مندان به زاکانی در این باره موضع 
گیری کردند و گفتند که این انتصاب به صالح 
شهردار انقالبی تهران نیست.بخش خبری سه 
شنبه شب  20:۳0 تلویزیون نیز در گزارشی تند  
نسبت به تغییر مواضع شهردار تهران از شعارهای 
انتخاباتی اش در مناظره های سیاسی درباره 

اتمام فامیل بازی و باندبازی انتقاد کرده بود.

گاف های جو 
خوابالو!

با پربازدیدشدن تصویر 
عجیب دست دادن رئیس 

جمهور آمریکا با یک 
شخصیت خیالی، چند 

 حرکت و گاف عجیب
 او را مرور کرده ایم
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تحلیل روز

آن سوی سونامی شهرک سازی ها 

رژیم صهیونیستی در تصمیم تازه ای فراخوان 
ــد مسکونی جدید برای  ۱۳۵۵ واح ساخت 
یهودیان در کرانه باختری اشغالی را داده است. 
شهرک ســازی یکی از سیاست هــای پایدار و 
مــداوم رژیم صهیونیستی است. هیچ نخست 
وزیر اسرائیلی شهرک سازی در اراضی اشغالی 
را متوقف نکرده است بلکه همگی آن را با جدیت 
پیگیری کرده اند. چند دلیل عمده برای اهمیت 
شهرک سازی نزد صهیونیست ها وجود دارد. 
یکی از دالیــل این است که شهرک ســازی در 
راستای توسعه اراضــی اشغالی است. توسعه 
با فلسفه  ارتباط مستقیمی  ــی اشغالی  اراض
وجودی رژیم اسرائیل دارد.  با اشغالگری، بیش 
از ۸۵ درصد از جغرافیای فلسطین در اختیار 
رژیم صهیونیستی قرار گرفته که البته با حمایت 
ــزرگ به خصوص آمریکا انجام  ــدرت هــای ب ق
شده است. دومین دلیل مهم تاکید اسرائیل 
بر تداوم شهرک سازی این است که این رژیم با 
بحران جمعیتی مواجه است. جمعیت یهودی 
ــی اشغالی  که از کشورهای دیگر وارد اراض
ــادی دریــافــت کردند  ــده هــای زی ــد، وع شــده ان
که از جمله این وعده ها نداشتن دغدغه های 
اقتصادی و به خصوص مسکن است بنابراین 
رژیم صهیونیستی با ساخت واحدهای جدید 
یهودیان  معکوس  مهاجرت  مانع  دارد  سعی 
شود. این رژیم برای ساخت ۱۳۵۵ واحد جدید 
بودجه ای معادل ۷۰ میلیون دالر باید هزینه 
کند. موضوع دیگر این است که کابینه اسرائیل 
اکنون در شرایطی به ساخت واحدهای جدید 
رو آورده که نفتالی بنت نخست وزیر این رژیم 
پیش از این بارها اعالم کرده بود از سیاست دو 
دولتی برای حل کشمکش با فلسطین حمایت 
نمی کند اما به شهرک سازی نیز ادامه نمی دهد 
بنابراین، تصمیم اخیر برای ساخت واحدهای 
جدید نشان می دهد بنت برای جلب حمایت 
صهیونیست  ها به شهرک سازی رو  آورده و به 
مقررات بین المللی در این خصوص بی توجه 
است. شورای امنیت سازمان ملل متحد دسامبر 
۲۰۱۶ با تصویب قطعنامه ای ضمن مخالفت 
با شهرک سازی اسرائیل در اراضی اشغالی، 
خواستار توقف آن شده بود اما بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر سابق اسرائیل با حمایت دونالد 
ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا این قطعنامه 
را نادیده گرفته بود. اکنون نفتالی بنت نیز راه 
نتانیاهو را در نادیده گرفتن این قطعنامه ادامه 
می دهد. نکته دیگر این است که تصمیم کابینه 
بنت برای ساخت واحدهای جدید مسکونی با 
مخالفت جهانی و همچنین نگرانی آمریکا مواجه 
شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از این اقدام 
رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرده است. دفتر 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با انتشار بیانیه ای خواستار توقف این طرح 
شده است. در این بیانیه با تاکید بر غیرقانونی 
بودن شهرک سازی ها تاکید شده است که این 
شهرک ها مانع صلح پایدار و همه جانبه می شود. 
دولت مصر نیز با این تصمیم تل آویو مخالفت 
کرده است. با وجود این مخالفت ها، اسرائیل 
همچنان به نقض حقوق فلسطینی ها ادامه می 
دهد. در واقع، اسرائیل به این جمع بندی رسیده 
که مخالفت ها به یک اقدام جدی علیه این رژیم 

تبدیل نمی شود و صرفا منحصر به کالم است.

  دکترسید رضی عمادی
international@khorasannews.com

تصویب تداوم اشغالگری 
همزمان با تصویب تمدید 2ساله ماموریت نظامیان ترکیه در خاک سوریه و عراق، »کمال 
قلیچدار اوغلو« رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه با انتقاد از ادامه لشکرکشی به سوریه  

خواستار بازگشایی سفارت ترکیه در دمشق شد 

همان گونه که پیش بینی می شد، پارلمان ترکیه 
در راستای خواسته های دولت آنکارا سیاست 
اشغال سوریه و عراق را برای دو سال دیگر تمدید 
کرد. اقدامی که  نشان داد قوه مقننه نیز مانند 
ــوای حاکمیتی ایــن کشور در انحصار  دیگر ق
کامل شخص رئیس جمهور ترکیه قــرار دارد. 
در حقیقت، باید گفت: ماجراجویی های مقام 
های دولــت آنکارا به ویــژه شخص »رجــب طیب 
اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه در سوریه و عراق 
تمامی ندارد. به نوشته پارس تودی، این واقعیت 
را نباید نادیده گرفت که دولت ترکیه، با استفاده 
از شرایط ناامن و ناآرام در سوریه و عراق، توانسته 
است بخش هایی از اراضی دوکشور همسایه را 
به اشغال خود درآورد. در ادامه این روند و اتخاذ 
سیاست های ماجراجویانه، مقام های آنکارا 
عالوه بر مسلح و تجهیز کردن ده ها هزار شبه 
نظامی مخالف دولت دمشق، مسئوالن اداری و 
انتظامی مناطق اشغال شده سوریه را نیز تعیین 
و مشخص کــرده انــد. با وجــود آن که مقام های 
دولت آنکارا بارها اعالم کرده اند که چشم طمع 
ــی کشورهای همسایه نــدارنــد، تالش  به اراض
های دولت ترکیه در اراضی سوریه و عراق، تنها 
نمونه هایی از سیاست های اشغالگری قلمداد 
می شود. رهبران احــزاب مخالف و بسیاری از 
سیاستمداران فعال ترک در چند سال گذشته 
عالوه بر انتقاد از سیاست های داخلی و خارجی 
دولت اردوغان، بارها از مقام های آنکارا به ویژه 
شخص رئیس جمهور ترکیه خواسته اند ضمن 

پایان دادن به اشغال کشورهای همسایه، با دولت 
های سوریه و عراق همکاری های متقابل را در 
دستور کار قرار دهد. با وجود این هشدارها، مقام 
های ترکیه به سیاست های نادرست داخلی و 
منطقه ای خود ادامه داده اند. همزمان با تصویب 
تمدید دوساله ماموریت نظامیان ترکیه در خاک 
سوریه و عــراق، »کمال قلیچدار اوغلو« رئیس 
حــزب جمهوری خلق ترکیه با انتقاد از ادامــه 
لشکرکشی به سوریه، خواستار بازگشایی سفارت 
ترکیه در دمشق شد. کمال قلیچدار اوغلو تاکید 
کــرد: »تمدید حضور نظامی ترکیه در سوریه و 
عراق با منافع ملی همخوانی ندارد و اردوغان به 
جای اعزام نیرو به سوریه، باید سفارت ترکیه را 
در دمشق بازگشایی کند.« این سیاستمدار ترک 
همچنین از دولت آنکارا خواست، حساب های 
بانکی گروه های تروریستی نظیر القاعده و داعش 
را در بانک های ترکیه بررسی کند. این بخش 
از اظهارات رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه 
نشان می دهد که روسای جریان های تروریستی 
داعش، القاعده و دیگر جریان های تکفیری - 
تروریستی، با برخی نهادهای مالی و امنیتی 
خاص در دولت ترکیه بی ارتباط نیستند. پیش 
از آن خانم »مــرال آکشنر« رئیس حزب مخالف 
ــر اسبق کشور ترکیه - که از جمله  نیک و وزی
سیاستمداران شناخته شده نزد افکار عمومی 
است - در ماه می سال جــاری میالدی، انجام 
مذاکرات میان مقام های آنکارا - دمشق را برای 

دولت رجب طیب اردوغان ضروری دانسته بود.

اتهام نسل کشی 
برای بولسونارو 

جان باختن 600هزار نفر از مردم 
برزیل در پی شیوع کرونا که انگشت 
اتهام را به سمت رئیس جمهور این 
کشور نشانه برد اکنون با انتشار 
گزارش مجلس وارد مرحله ای جدید 
شده است 

کمیته تحقیق مجلس سنای برزیل طرح 
رئیس  بولسونارو،  ژائیر  علیه  اتهامات 
جمهور این کشور را تصویب کرد. هفت 
تن از ۱۱ سناتور عضو این کمیته به تأیید 
ــد که هفته گذشته پس  متنی رای دادن
از یک تحقیق شش ماهه دربــاره واکنش 
ــروس کرونا تهیه  دولــت به همه گیری وی
شده بود و عالوه بر متهم کردن بولسونارو، 
خواستار صدور کیفرخواست علیه ۷۷ نفر 
دیگر از جمله چند وزیر و سه تن از فرزندان 
او شده بود. این گزارش ۱۲۰۰ صفحه ای 
از دادگاه عالی برزیل می خواهد دسترسی 
رهبر راست افراطی به حساب هایش در 
توییتر،  یوتیوب،  اجتماعی  شبکه های 
فیس بوک و اینستاگرام را به دلیل ادعاهای 
نادرستش درباره مرتبط بودن واکسن های 
کووید۱۹ با بیماری ایدز )HIV( مسدود 
کند. هرچند یوتیوب این ویدئو را مسدود 
و کانال رئیس جمهور برزیل را برای یک 
هفته معلق کرده اما سنای برزیل در پی آن 
است که از انتشار ادعاهای کذب بعدی 
جلوگیری کند. بــه گـــزارش یــورونــیــوز، 
سنای  مجلس  تحقیق  کمیته  ــزارش  گـ
برزیل اعالم می کند بولسونارو در تالشی 
فاجعه بار برای دستیابی به مصونیت گله ای 
در مقابل ویروس کرونا، عمدًا برزیلی ها را 
در معرض »عفونت انبوه« قرار داده است. 
بر ایــن اســـاس، تهیه کنندگان گــزارش 

دلیل  به  رئیس جمهور  که  می خواهند 
به کم اهمیت  ۹ جنایت مربوط  ارتکاب 
جلوه دادن خطرات بیماری کووید۱۹ و 
کارشناسان  توصیه های  گرفتن  نادیده 
در مهار آن، تحت پیگرد قرار گیرد. برخی 
از ایــن جرایم عبارتند از: »نسل کشی« 
شارالتانیسم  بشریت«،  علیه  »جنایت  و 
این  کرونا.  نکردن  مدیریت  همچنین  و 
کمیته سنا به طــور مستقل قــدرت طرح 
اتهام علیه رئیس جمهور برزیل را ندارد و 
بعید است که دادستان کل یا رئیس مجلس 
نمایندگان برزیل که هر دو از متحدان 
بولسونارو هستند، پرونده ای کیفری علیه 
او باز کنند یا خواستار استیضاح او شوند. با 
وجود این، تایید این گزارش، ضربه دیگری 
برای موقعیت سیاسی بولسوناروست که 
هم اکنون نیز از پایین ترین میزان محبوبیت 
برخوردار است و نظرسنجی ها از شکست 
احتمالی او در انتخابات سال آینده در 
مقابل رئیس جمهور چپگرای پیشین، لوال 
داسیلوا حکایت دارد. تایید اتهام »جنایات 
علیه بشریت« همچنین باعث می شود از 
لحاظ نظری، طرح این پرونده در دادگاه 
کیفری بین المللی مستقر در الهه ممکن 
شود. مرگ بیش از ۶۰۶ هزار نفر در این 
همه گیری در برزیل تایید شده که بعد از 
آمریکا در جهان باالترین آمار مرگ در اثر 

کووید است.

کارتون روز 

پیشخوان بین الملل 

ــه  ــوری ــوی »ک ــس ــران ــه ف ــام روی جــلــد هــفــتــه ن
ــرادران  ب بریتانیا،  فرانسه-  انترناسیونال«: 
بحران  پناهجویان،  »ماهیگیری،  دشــمــن؛ 
سالمت، پیمان امنیتی سه جانبه بین استرالیا، 
بریتانیا و آمریکا ...موضوعات اختالف نظر ]بین 
فرانسه و بریتانیا[ از زمان برگزیت چند برابر شده 
و با این حال دو کشور بسیار به هم شبیه هستند.«

تـــایـــوان آمــــاده جــنــگ با 
ــت  ــری ــت چــیــن؟/ وال اس
ژورنال این سؤال را مطرح 
کرده که آیا تایوان از نظر 
نظامی آماده رویارویی با 
چین اســت؟ این روزنامه 
ــخ مــی گــویــد که  ــاس در پ
تــعــداد انــدکــی از تحلیل 

گران چنین اعتقادی دارند. بودجه نظامی چین 
۱۳برابر بودجه نظامی تایوان است. چین بیش 
از یک میلیون سرباز دارد. این در حالی است که 
مجموع نیروهای تایوان به حدود ۱۸۸هــزار نفر 
می رسد. تعداد نیروهای تایوان طی ۱۰سال 
گذشته از ۲۷۵هزار نفر به این تعداد رسیده است. 
مقایسه قدرت نظامی و فناوری های مورد استفاده 
دو طــرف نشان می دهد تایوان به تنهایی توان 

رویارویی با چین را ندارد.

»آسانژ را مسترد نکنید؛ روزنامه نگاری جرم 
نیست«؛ درحالی که آمریکا در تالش دوبــاره 
برای استرداد جولین آسانژ است، هــواداران 
وی در مقابل دادگستری لندن تجمع کردند. به 
نوشته فرانس ۲۴، واشنگتن علیه حکم دادگاه 
بریتانیا که درخواست آمریکا برای استرداد بنیان 
گذار ویکی لیکس را رد کرده بود درخواست 
تجدید نظر کرده است. دادگاه عالی لندن این 
استیناف را از چهارشنبه و به مدت دو روز بررسی 
خواهد کرد. آسانژ که توسط شماری از سازمان 
های دفاع از آزادی مطبوعات  حمایت می شود، 
به دلیل انتشار بیش از ۷۰۰ هزار سند طبقه 
بندی شده درخصوص فعالیت های نظامی و 
دیپلماتیک آمریکا به ویژه در عراق و افغانستان 

از سال ۲۰۱۰ تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

یعقوب  مالمحمد  چهره  ــار  ب نخستین  ــرای  ب
سرپرست وزارت دفاع طالبان رسانه ای شد. 
گذار  بنیان  مالعمر  فرزند  یعقوب  مالمحمد 
طالبان،دیروز در مراسمی از تجار افغانستان 
خواست در زمینه بهداشت و درمــان سرمایه 
گذاری کنند. این نخستین بار است که چهره 

مالیعقوب رسانه ای می شود.

کاهش محبوبیت کنگره آمریکا 

موسسه  نظرسنجی  نتایج   - فوربس  نشریه 
گالوپ نشان می دهد میزان رضایت آمریکایی 
ها از عملکرد کنگره این کشور ۲۱ درصد کاهش 
داشته که پایین ترین میزان در طول سال بوده 
است و در عین حال محبوبیت کنگره در میان رای 
دهندگان دموکرات نیز همزمان با ادامه فراز و 
نشیب های پیش روی الیحه هزینه های اجتماعی 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رونــد نزولی 
داشته اســت. نتایج این نظرسنجی نشان می 
دهد آمار و ارقام جدید بسیار پایین تر از محبوبیت 
۳۶ درصدی کنگره در سال ۲۰۲۱ است. این 
در  مشابهی  نظرسنجی  دنبال  به  نظرسنجی 
اوایل این ماه برگزار می شود که نشان می دهد 
محبوبیت جو بایدن به دنبال کاهشی قابل توجه 

در ماه سپتامبر همچنان ۴۲ درصد است. 

قاب بین الملل 

نمای روز 

تحلیل رسانه ها 

چهره روز 

بازماندگان  ــروه  گ رئیس  تسوبوی«  »سونائو 
بمباران اتمی هیروشیما و از فعاالن جنبش خلع 
سالح هسته ای در ۹۶ سالگی درگذشت. او در 
۶ آگوست ۱۹۴۵ و زمانی که آمریکا نخستین 
بمب اتمی خود را در هیروشیما انداخت ۲۰ 
سال داشت و در حال رفتن به کالس درس بود. 
تسوبوی در این بمباران دچار سوختگی شدید 
شد و تا ۴۰ روز در کما بود. پس از آن نیز بر اثر 
عوارض تشعشعات هسته ای به دو نوع سرطان 

مبتال شد و تمام عمر خود را تحت درمان بود.

استعفای  آلمان،  جمهوری  رئیس 
آنگال مرکل صدراعظم این کشور و 
کابینه وی را پذیرفت و نامه پذیرش 
استعفا را تقدیم وی کرد. مرکل تا 
زمــان تشکیل دولــت بعدی آلمان، 
همچنان به وظایف خود به عنوان 
صدراعظم این کشور عمل خواهد 
کـــرد. بــا پــذیــرش استعفای آنگال 
مرکل، دوره ۱۶ ساله صدراعظمی 
ــی که  ــ ــد؛ دوران ــی ــان رس ــای ــه پ وی ب
ــراز و نشیب  سرشار از حــوادث و ف
ــای بسیار بـــود. مــرکــل در چهار  ه
با بحران  دوره صدراعظمی خــود 
داخلی  عــرصــه  در  مختلفی  ــای  ه
آلمان و در سطح اروپــا مواجه شد. 
تــریــن آن هــا بحران  از جمله مهم 
اقتصادی و مالی سال ۲۰۰۸ بود 
که تاثیرات بسیارمنفی بر اقتصاد 
آلمان و اتحادیه اروپا به جا گذاشت. 
با این همه وی توانست با موفقیت 
اقتصاد کشور آلمان را احیا کند. هر 
ــواداری برلین از اعمال  چند که   ه

ــای ریــاضــت اقتصادی  سیاست ه
درباره کشورهای ضعیف تر اتحادیه 
اروپا مانند یونان و همچنین مطرح 
کــردن شــروط مختلف بــرای کمک 
های مالی به آن ها، نارضایتی های 
زیادی از رویکرد مرکل در این زمینه 
را در بین اعضای اتحادیه اروپا در پی 
داشت. ازسوی دیگر از سال ۲۰۱۴ 
با آغاز روند مهاجرت های گسترده 
پناه جویان از غرب آسیا به اروپــا به 
ویژه آلمان، مرکل در معرض آزمونی 
سخت قرار گرفت. وی در ابتدا در 
راســتــای منافع اقــتــصــادی آلمان 
یعنی ورود نیروی کار جوان با توجه 
به پیر شدن جمعیت این کشور، از 
پذیرش پناه جویان استقبال کرد و 
در این راستا بیش از یک میلیون پناه 
جو در این کشور پذیرفته شدند. با 
این حال مسائل جانبی و دشواری 
و فرهنگی  هــای متعدد اجتماعی 
ناشی از این مسئله باعث برانگیخته 
شــدن مخالفت هــای زیــادی حتی 

از ســوی مقامات حــزب دموکرات 
مسیحی شد که مرکل رهبری آن را 
برعهده داشت.در عین حال پذیرش 
پناه جویان به فرصتی مناسب برای 
ــت گــرای  جنبش هــا و احـــزاب راس
افراطی در این کشور به ویژه حزب 
آلترناتیو  برای آلمان تبدیل شد تا 
بتواند با شرکت در انتخابات ایالتی 
ــادی را به دست  و عمومی آرای زی
آورد. مسئله دیگر که در دو سال 
ــادی  ــای زی ــره اخیر موجب دردس
برای مرکل شد، همه گیری ویروس 
ــات  ــدام ــا و اق ــا و ســیــاســت ه ــرون ک
دولت وی برای مهار کرونا از جمله 
و  عمومی  تعطیلی  نوبت  چندین 
دیگر اقدامات مانند واکسیناسیون 
اجباری بود که با توجه به تعطیلی 
کسب و کارها و مــخــدودش شدن 
بسیاری از آزادی های فردی باعث 

ــروز نارضایتی هــای گسترده در  ب
ــده اســت. همین مسئله  آلــمــان ش
در کنار رونــد منفی اقتصاد آلمان 
و وجــود خیل عظیم پناه جویان در 
جامعه آلمان نقش مهمی در کاهش 
ــزاب مسیحی  ــ ــه اح ــادی ــح آرای ات
در انــتــخــابــات ســـراســـری اخــیــر و 
پیروزی سوسیال دموکرات ها ایفا 
ــرد.  در واقــع یکی از چالش های  ک
مهم صدراعظم بعدی آلمان یعنی 
اوالف شولتس رهبر حزب سوسیال 
دموکرات، مقابله با آثار اقتصادی، 
همه  از  ناشی  روانـــی  و  اجتماعی 
گیری کرونا در آلمان است.در بعد 
منطقه ای و بین المللی نیز مرکل 
ــون هــای سختی مواجه شد.  با آزم
در سطح قاره اروپا، جدایی بریتانیا 
ــا )برگزیت( تبعات  از اتحادیه اروپ
منفی بسیاری برای این اتحادیه و   

برای آلمان نیز به عنوان مهم ترین 
های  اروپا، چالش  اتحادیه  کشور 
متعددی را به همراه داشته است.
مهم  شاید  نیز  المللی  بین  بعد  در 
ترین رویداد دوره زمامداری مرکل، 
روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس 
جمهور سابق آمریکا و ایجاد شکاف 
ها و اختالفات بی سابقه در روابط فرا 
آتالنتیکی بود. در واقع تقابل تجاری 
با اروپا ، زیر سوال بردن ناتو و دستور 
کاهش نیروهای آمریکایی مستقر در 
آلمان از سوی ترامپ در کنار خروج 
آمریکا از توافقات و پیمان های بین 
المللی موجب بروز تنش های متعددی 
بین مرکل و ترامپ شــد.در مجموع 
مرکل با کارنامه ای خاکستری  از 
عرصه سیاست آلمان کنار می رود. با 
این حال میراث سیاسی وی همچنان 

باقی خواهد ماند.

مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی فرانسه 
در سفر به بوداپست با ویکتور اوربان، نخست 
ــدار و گفت و  وزیــر راستگرای مجارستان دی
گو کرد. لوپن که رهبری حزب مهاجر ستیز و 
راست افراطی »اجتماع ملی« را در فرانسه بر 
عهده دارد، در این سفر ضمن حمایت از مواضع 
ویکتور اوربان، اروپا را بار دیگر به چالش کشید 
و به »بی رحمی ایدئولوژیک« متهم کرد. نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه پس 
از این دیــدار در جریان یک کنفرانس خبری 
مشترک خطاب به میزبانش گفت: »مجارستان 
در سال ۲۰۲۱ تحت هدایت شما بار دیگر در 
خط مقدم مبارزه با آزادی ملت ها قرار خواهد 
داشت.« او همچنین با اشاره به شورش علیه 
ــوروی در  ــم کمونیستی تحت حمایت ش رژی
مجارستان گفت: »در ماه اکتبر، لحظه ها و 

شرایط می تواند این حس را در ما برانگیزد تا به 
قهرمانان قیام سال ۱۹۵۶ فکر کنیم.« مارین 
لوپن که از او به عنوان یکی از رقبای امانوئل 
ماکرون یاد می شود، وعده داد که اگر سال 
آینده به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب 
شود، کشورش از تغییر رویکرد و جهت  گیری 

اتحادیه اروپــا حمایت می کند. این وعده در 
حالی است که او در انتخابات پیشین ریاست 
جمهوری فرانسه، از امانوئل ماکرون شکست 
خورده بود. با این حال، لوپن که حاال خود رقیب 
احتمالی جدیدی به نام »اریــک زمــور« دارد، 
با این تور انتخاباتی تالش کرده نفوذ خود را 

به رخ بکشد. مجارستان نیز، در استقبال از 
مارین لوپن به مثابه پذیرایی از یک مقام بلند 
پایه دولتی عمل کــرد؛ رهبر راســت افراطی 
فرانسه با اسکورت ویــژه به ساختمان دفتر 
ــری آمــد و شخص ویکتور اوربــان  نخست وزی
روی فرش قرمز از او استقبال کرد. مارین لوپن 
که بنا به نظرسنجی های تازه شانس زیادی 
ــورد نیاز در دور نخست  ــرای کسب آرای م ب
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را ندارد، به 
باور تحلیل گران برای تثبیت و تقویت جایگاه 
خود به نخست وزیر مجارستان به عنوان مدافع 
ارزش های غیرلیبرال نزدیک شده است. لوپن 
اما نباید اریک زمور، چهره جدید و نامزد غیر 
رسمی انتخابات فرانسه را دست کم بگیرد، 
یک یهودی راست گرا که از او افراطی تر، مهاجر 

ستیز و اسالم ستیزتر است.

 فراز و فرودهای
 16 سال صدراعظمی 
»فرانک والتر اشتاین مایر« رئیس جمهور آلمان طی جلسه ای 
رسمی، استعفای »مرکل« و کابینه وی را پذیرفت و نامه پذیرش 
استعفا را تقدیم وی کرد 

راست های افراطی دست در دست یکدیگر 
رهبر حزب »اجتماع ملی« فرانسه در دیدار با نخست وزیر مجارستان، رویکرد اروپا را به چالش کشید
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درس رونالدو به پلیس ساختمان و فرش ضد سرقت در مشهد !
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نابودی اصفهان در 1409 !

ــای مــدیــر کــل ســازمــان  ــک ه ویــدئــویــی از اش
زمین شناسی اصفهان که از نابود شدن اصفهان 
به دست برخی مسئوالن می گفت، بازتاب زیادی 
در شبکه های اجتماعی داشت. رضا اسالمی در این 
ویدئو از نابودی اصفهان در سال 1409 می گوید. 
او در بخشی از این ویدئو می گوید: »ما به جنگ 
طبیعت رفتیم و طبیعت به ما سیلی خواهد زد. 
سخت است، ایران بدون اصفهان، ولی این اتفاق 
می افتد...«. کاربران زیادی به این ویدئو واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »کاش قوه قضاییه در 
خصوص ترک فعل ها به سراغ رئیس سازمان محیط 
زیست هم برود که اوضاع محیط زیستی کشور 
رو به این وضع رسونده.« کاربر دیگری نوشت: 
»درسته برخی مسئوالن کم کــاری و کارشکنی 
کردن ولی نباید از اون دست افرادی که توی این 
بی آبی اقدام به کاشت برنج توی اصفهان می کنن 
هم گذشت. هموطن آب نیست تو هم رعایت کن.«
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درس رونالدو به شهرداری های ما!

ویدئوی تخریب بخشی از عمارت »کریستیانو 
رونالدو« در حومه شهر لیسبون کشور پرتغال که به 
دستور مقامات اجرایی به دلیل تخلف در ساخت و ساز 
انجام شده، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت. 
»رونالدو« پیش از این ضمن پذیرفتن تخلفش در 
ساخت غیرمجاز بخشی از عمارت خود قبول کرده بود 
که زمین تنیس و سازه جانبی آن را که در زمینی به 
مساحت 1۳۷0 متر مربع ساخته شده،  تخریب کند 
و این کار را هم کرد. کاربری نوشت: »رونالدو که 
رونالدو است خودش می ره قسمتی که خالف ساخته 
رو تخریب می کنه حاال توی کشور ما می خواستن 
ویالی دختر وزیر سابق رو تخریب کنن با اعمال نفوذ 
می خواستن نذارن.« کاربری هم نوشت: »به جای این 
که خونه پیرزن های حاشیه نشین رو تخریب کنید 
این جوری دونه درشت ها رو مجبور کنید خالفی شون 

رو تخریب کنن.«
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فرش ضد سرقت در مشهد

یکی از تصاویری که روز گذشته در صفحات مختلف 
دست به دست شد و در گروه های خانوادگی هم 
چرخید، مربوط به تصویری از مشهد بود که یکی از 
اهالی بعد از شستن فرش برای این که آب آن برود 
آن را در کنار لوله گاز کنار خیابان قرار داده و فرش 
را به لوله قفل کرده بود. کاربران زیادی با بازنشر 
این تصویر به این اقدام واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »سر زمستون مگه موقع فرش 
شستنه که این بنده خدا فرش شسته.« کاربر 
دیگری نوشت: »با این قیمت فرش باید با چنگ و 
دندون مراقب فرش ها بود چه برسه به فرشی که 
به یک بدبختی شستی.« کاربری هم نوشت: »یعنی 
خود دزد هم با دیدن این صحنه خنده اش می گیره 
و نمی تونه فرش رو بــدزده.« کاربر دیگری هم 
نوشت: »یاد خاطرات قدیم و فرش شستن هامون 
توی کوچه افتادم ولی االن دیگه فرش ها رو برای 

شست و شو می دیم قالی شویی.«
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مادری برای وطن

تصاویر در حال رفو کردن و دوختن روکش پاره 
شده صندلی اتوبوس توسط یک زن آن چنان 
جذاب بود که دلمان نیامد امروز درباره آن چیزی 
ننویسیم. همان طور که در تصویر مشخص است 
این خانم هنگامی که با روکش پاره صندلی جلویش 
مواجه می شود نخ و سوزنش را از کیف در می آورد 
و در طول مسیر شــروع می کند به دوختن آن. 
کاربران زیادی این رفتار را رفتار مادرانه همه 
زنان این سرزمین دانستند و واکنش های زیادی 
به آن داشتند. کاربری نوشت: »حسی که این زن 
به کشور و وطن داره حس مادریه که به بچه اش 
داره، نگران و دلسوزه و بی مزد و منت حاضره هر 
کاری برای بهبودش بکنه.« کاربر دیگری نوشت: 
»جا داره برخی مسئوالن که از زیر کار در می رن با 

دیدن این صحنه به خودشون بیان.« 
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سوداگری تاکسی های اینترنتی با مشکل بنزین!

در شرایطی که برخی از شهروندان در کالن  شهرها 
به دلیل اختالل در جایگاه های سوخت موفق به 
ــرای خــودروهــای شخصی نشده   سوخت گیری ب
بودند، تعرفه های برخی تاکسی های آنالین در 
برخی مسیر ها تا بیش از 100 درصد افزایش 
قیمت داشته که مصداق واقعی ماهی گرفتن از آب 
گل آلود است. رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت 
ملی هم به این افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی 
واکنش نشان داد  و از مدعی العموم خواست به 
این موضوع ورود کند. کاربران زیادی هم از این 
افزایش قیمت ها گالیه مند بودند.کاربری نوشت: 
»هرجا انحصار باشه توش فساد هست روزی که 
اینا با ارزون فروشی تاکسی تلفنی ها رو جمع کردن 
باید فکر این روزها رو می کردیم.« کاربر دیگری 
نوشت: »بی انصاف ها حاال هر روز چندین میلیارد 
سود می کنید بعضی روزها کمی کمتر هم سود کنید 

به خاطر مردم راه دوری نمی ره.«

 

  2.1     M   views 

درد کارگرهایی با حقوق معوق

ویدئوی تلخی از صحبت های کارگری که قصد 
دارد کارگر دیگری را از خودسوزی منصرف کند، 
در میان کاربران بازتاب داشت. او در این ویدئو 
در حالی که همکارش را بغل گرفته می گوید: »اگر 
تو خودت را آتش بزنی مو چه کار کنم، زن و بچه ات 
چه کار کنند.« برخی کاربران مدعی شده اند این 
افراد کارگران پیمانی شرکتی از کنسرسیوم فاز 
14 میدان پارس جنوبی هستند که پنج ماه است 
حقوق نگرفته اند و شرکت آن ها را بیمه هم نکرده 
است. کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »جا داره وزیر نفت جدید یک 
بازرس بذاره و شرکت هایی رو که به نیروهاشون 
جفا می کنن جریمه کنه تا شاهد این اتفاقات تلخ 
در حوزه نفت نباشیم.« کاربر دیگری نوشت: 
»کاش مدعی العموم به داد دل کارگرهایی که 
توی مجموعه های مختلف ماه هاست حقوق نگرفتن 

برسه و اونا رو مجبور به پرداخت حقوق کنه.«  

اولین ماهواره ایران در فضا    
در دهه 50 شمسی یعنی 20 سال بعد از این که روسیه برای 
اولین بار ماهواره اسپوتنیک1 را به فضا پرتاب کرد قرار بود 
ایران هم دو ماهواره به نام های »ناهید« و »زهره« را با کمک 
خارجی ها به فضا بفرستد که البته این پروژه ها فقط در حد 
حرف بود و اصال به مرحله عمل نرسید.  پس از انقالب اسالمی 
به دلیل وقوع جنگ تحمیلی برنامه ماهواره ای در ایران 
متوقف ماند تا این که از سال 1۳۷5 ماهواره »مصباح 1« 
نقطه شروع فعالیت فضایی برای ایرانی ها شد هر چند این 
ماهواره هم هیچ گاه پرتاب نشد اما باعث شروع پروژه »سینا 
1« شد. ماهواره ای که در سال 1۳۸۴ توسط روس ها به 
فضا رفت، ولی زودتــر از پیش  بینی های اولیه ارتباطش 
با زمین قطع شد. اما ایرانی ها ناامید نشدند. پس از آن 
تالش های زیــادی انجام شد که موفقیت آمیز نبود، ولی 
عاقبت 1۴ بهمن سال 1۳۸۷ ماهواره کامال ایرانی »امید« 
با ماهواره بر »سفیر امید« به فضا رفت و خبرش مثل توپ در 
دنیا پیچید! ناسا )سازمان فضایی آمریکا( و تعدادی از مراکز 
نجومی جهان حرکت امید در مدار زمین را تأیید کردند و آن 
روز شد روز ملی فناوری فضایی در ایران. با »امید« ایران 

نهمین کشور دارای فناوری مستقل پرتاب ماهواره شد.

برنامه چه بود؟    
برای رسیدن به اهداف تصریح شده در سند نقشه جامع 
علمی کشور مصوب دی ماه 1۳۸9 و نیز سند جامع توسعه 
هوافضای کشور مصوب دی ماه 1۳91 که اندکی پس از 
ورود جدی کشور به عرصه پرتاب ماهواره ها و تکمیل چرخه 
فناوری فضایی به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 
رسید، قرار شد توانایی کامل پرتاب و به کارگیری ماهواره 
در ۴ مدار طی ۴ گام تثبیت شود. هدف نهایی در سند 
مذکور، به کارگیری ماهواره های سنجشی با دقت بهتر از 

10 متر و ماهواره مخابراتی در مدار زمین آهنگ بود.

در گام اول، مدار 250 در ۳۷5 کیلومتر بیضوی به عنوان 1
مداری برای گام اثبات فناوری و اثبات قابلیت در نظر 
گرفته شد. چهار پرتاب موفق ماهواره های »امید«، »رصد-1«، 
»نوید علم و صنعت« و »فجر« با »ماهواره بر سفیر-1« برای 
اجرای گام اول صورت گرفت. حداقل به همین تعداد )۴ یا 6 
مورد( پرتاب ناموفق نیز توسط »سفیر-1« ثبت شد که تعدادی 

در دولت دهم و تعدادی در دو دولت حسن روحانی رخ داد.

برای گام دوم مدار 500 کیلومتر دایره ای با ماهواره بر 2 
»سیمرغ« )سفیر-2( تعریف شد و برای آن، ماهواره های 
مختلفی از جمله »طلوع«، »پیام، ظفر«، »پارس-1« و »ناهید-2« 
در نظر گرفته شدند که طبق برنامه، گام دوم باید تا سال 1۴00 
تثبیت می شد. منظور از تثبیت، تزریق موفق ماهواره ها در 
این مدار و بهره برداری عملیاتی از آن ها و نیز بررسی نتایج 
و تعیین اصالحیه های مورد نیاز در ماهواره بر و ماهواره ها 
و تکرار آن هاست تا اطمینان از توانمندی عملی در مدار 
مذکور برای کلیه اجزای چرخه فناوری فضایی حاصل شود.

گام سوم برای تحقق اهداف سند توسعه هوافضا، ۳ 
مدار هزار کیلومتری سنکرون یا هماهنگ با خورشید 
بود. برای مدارهای باالتر از 600 کیلومتر، ماهواره های 
نسبتًا سنگین با جرم بیش از 500 کیلوگرم یا ماهواره هایی 
سنگین تر با جرم 1000 کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

قابلیت ۴ به  رسیدن  برای  نهایی  و  چهارم  گام 
تزریق  فضایی،  فناوری  از  کامل  بهره برداری 
ماهواره های کاربردی در مدار ۳6000 کیلومتر است که 
باید در سال 1۴0۷ تثبیت شود. برای این منظور، از سال 
1۴02 پژوهش های مختص آن شروع می شود که به طور 
عمده مربوط به ماهواره بر مختص آن به نام »سروش« است.

چقدر از برنامه  انجام شده ؟    
از نیمه سال 1۳91 و پس از حادثه مربوط به »سفیر-1« 
و یکی از ماهواره های »فجر«، تا پایان دولت دهم خبری از 
پرتاب های فضایی نبود و با روی کار آمدن دولت یازدهم، 
برنامه فضایی کشور به ویژه در بخش ماهواره بر برای مدتی 
مورد بی توجهی قرار گرفت. حدود یک سال و نیم بعد از 
استقرار دولت دوازدهم، ماهواره »فجر« در بهمن 1۳9۳ 
پرتاب شد اما به دالیل نامعلومی به جای افزایش ارتفاع 
مداری با کمک تراستر قرار داده شده در آن، به یک باره 
دچار کاهش ارتفاع شد و خیلی زود از مدار خود به داخل 
جو غلیظ سقوط کرد. در اظهارات مسئوالن دولت یازدهم 
ازجمله مرحوم ترکان صحبت از ماهواره ای به نام »تدبیر« 
شد که قرار بود اولین ماهواره ای باشد که در دولت روحانی 
پرتاب می شود که به  رغم شایعاتی مبنی بر پرتاب آن در سال 
92، اخبار رسمی از آن اعالم نشد. در خصوص ماهواره 
»دوستی« نیز محمدجواد آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات 
در سال 9۷ در توئیتر خود خبرهایی از آماده پرتاب بودن 
آن داده بود ولی بعدها دیگر اطالعاتی از آن منتشر نشد. 
در نهایت، در تابستان 1۳9۸ در حالی که آذری جهرمی از 
قریب الوقوع بودن پرتاب ماهواره »ناهید-1« با ماهواره بر 
»سفیر-1« خبر می داد، انتشار تصویر آتش سوزی در سکوی 
پرتاب معراج متعلق به »سفیر-1« توسط رئیس جمهور 
وقت آمریکا در توئیتر خبر از بروز حادثه ای می  داد که منجر 
به لغو پرتاب شده است. به گزارش تسنیم، به نظر برخی 
کارشناسان، ماهواره »ناهید-1« نیز به احتمال زیاد در این 

حادثه از بین رفته است.

چه باید بشود؟    
شاید بتوان به صورت منصفانه، پیوند خوردن برنامه فضایی 
کشور به عنوان یک نیاز بسیار مهم و کاهنده بسیاری از 
هزینه ها و فراهم کننده خدمات بسیار مهم برای بخش های 
کشاورزی و منابع طبیعی و مخابرات و ارتباطات به رفت وآمد 
دولت ها را مهم ترین عامل ضربه خوردن آن دانست که باید 
با برنامه ریزی، نگاه کالن تری به موضوع داشت. با این حال 
امید می رود که با تخصیص بودجه کافی و با نگاه دقیق به 

همزمان با اختالل بنزینی دوباره نقش ماهواره ها در انتقال اطالعات کشور به میان آمده است 

آخرین وضعیت صنعت فضایی ما چگونه است؟

رعیت نواز- بعد از حمله سایبری به سامانه هوشمند توزیع سوخت در کشور که منجر به تعطیلی چند ساعته بسیاری از 
جایگاه های توزیع و بروز مشکالتی در شبکه حمل و نقل کشور شد دوباره بحث ماهواره های ایرانی به میان آمد، شاید برای 
شما این سوال به وجود بیاید که حمله سایبری چه ربطی به ماهواره دارد؟ اما بد نیست بدانید که به گفته یک کارشناس و 
پژوهشگر امنیتی سال هاست بخش های مهم و حساسی چون ارتباط شبکه  های بانکی کشور، جایگاه های توزیع سوخت 
و تعدادی از شبکه  های زیرساختی دیگر، از طریق پهنای باند ماهواره به کاربران دولتی و خصوصی خدمات ارائه می کنند 
که ساخت فرانسه و کاناداست و مالکیتش هم در اختیار عربستان و امارات است. هر چند هنوز مشخص نیست که هکرها 
از چه طریقی توانسته اند به سامانه توزیع هوشمند سوخت نفوذ پیدا کنند و نیازمند بررسی های دقیق و کارشناسی 
نهادهای مسئول است، اما به نظر می رسد در کنار ریشه یابی همه جانبه این رخداد، باید آن را تلنگری دانست که موجب 
شد یک هشدار مهم یعنی ضرورت تامین زیرساخت های امن و بومی در بخش های مهم کشور بار دیگر مطرح شود. به 
همین دلیل در این گزارش سعی داریم به برنامه های فضایی ایران بپردازیم که به نظر می رسد در دولت قبل به آن ها به 

درستی عمل نشده و هم اکنون از برنامه بسیار عقب هستیم.

ایالن ماسک ثرومتندتر 
از ۱۶ کشور ارواپیی

ادامه صعود قیمت هر سهم خودروسازی تسال ضمن این 
که ارزش بازار این شرکت را به بیش از هزار میلیارد دالر 
رسانده، موجب شده تا ایالن ماسک با اختالف بیشتری 
نسبت به جف بزوس، بنیان گذار آمــازون، بار دیگر صدر 
فهرست میلیاردرهای جهان را تصاحب و ثروت خود را 
افزون تر از تولید ناخالص داخلی 16 کشور عضو اتحادیه 
اروپا کند. بر پایه شاخص میلیاردرهای جهان که از سوی 
بلومبرگ ارائه شده، هم اکنون ثروت خالص 11 نفر در 
جهان بیش از 100 میلیارد دالر است و مجموع ثروت این 
11 نفر حدود هزار و ۵77 میلیارد دالر است که از تولید 
ناخالص داخلی اسپانیا به عنوان چهارمین قدرت اقتصادی 
اتحادیه اروپا بیشتر است. مطابق اعالم صندوق بین المللی 
پول، تولید ناخالص داخلی اسپانیا به قیمت های جاری و بر 
پایه دالر آمریکا در سال 2020 کمی بیش از هزار و 247 
میلیارد دالر بوده است. طبق اعالم صندوق بین المللی 
پــول، تولید ناخالص داخلی آلمان به عنوان ابرقدرت 
اقتصادی اتحادیه اروپا نزدیک به سه هزار و 843 میلیارد 
دالر بوده که معادل ثروت خالص 70 نفر از کسانی است که 
در فهرست میلیاردرهای بلومبرگ حاضرند و ثروت خالص 

آن ها بیش از 24.1 میلیارد دالر برآورد شده است.

ایالن ماسک 288 میلیارد دالر
ثروتمندترین فرد جهان اکنون بیش 
از کل ارزش غول نفتی اگــزون موبیل 
ثروت در اختیار دارد.  به لطف افزایش 
بیش از پیش ارزش سهام خودروسازی 
تسال، ایالن ماسک- بنیان گذار و مدیرعامل این شرکت- 
با ثروت 288 میلیارد دالری عالوه بر ثبت یک رکورد 
تاریخی جدید در زمینه ثروتمندترین فرد جهان، تسال 
هم هفته گذشته موفق شد به جمع شرکت هایی بپیوندد 
که ارزش بازار آن ها بیش از یک تریلیون دالر است. جالب 
است بدانید ثروت ایالن ماسک تنها طی یک روز 36.2 
میلیارد دالر بیشتر شده است. ثروت ایالن ماسک اکنون 
بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشورهایی چون ایران، 

فنالند، یونان و نیوزیلند است.

جف بزوس 196 میلیارد دالر
یکی دیــگــر از مــیــلــیــاردرهــای جهان 
بنیان گذار آمازون است که 196 میلیارد 
دالر ثروت دارد. این یعنی ثروت خالص 
بزوس از تولید ناخالص چندین کشور از 
جمله کشور یونان که 189 میلیارد دالر بوده بیشتر است.

برنارد آرنو 18۵ میلیارد دالر
برنارد  جهان  ثروتمند  فــرد  سومین 
آرنوی فرانسوی بوده که تاجر، کارآفرین 
ــار هنری اســت که در  و کلکسیونر آث
آمریکا زندگی می کند. این مرد در سال 
جاری میالدی در مقاطعی حتی به عنوان ثروتمند ترین 
مرد جهان هم شناخته شد. آرنو مدیرعامل شرکت »لویی 
ویتون« است که به عنوان بزرگ ترین برند لوکس جهان 
با زیرمجموعه هایی همچون مویه، هنسی، فندی، دیور 
و جیوانچی شناخته می شود. ثروت خالص برنارد هم از 
تولید ناخالص کشور مجارستان که 1۵۵ میلیارد دالر 

است بیشتر است.

بیل گیتس 134 میلیارد دالر
بیل  جدایی  می کردند  فکر  خیلی ها 
او  از همسرش باعث می شود  گیتس 
بخش عظیمی از دارایـــی هایش را از 
دست بدهد و از لیست پولدارترین های 
جهان کنار برود اما بر پایه رتبه بندی بلومبرگ بنیان گذار 
مایکروسافت هنوز با داشتن 134 میلیارد دالر ثروت 

خالص چهارمین ثروتمند جهان است.

لری پیچ 124 میلیارد دالر
ــذار گــوگــل هــم یــکــی دیگر  بــنــیــان گـ
از ثروتمندان جهان است که در 48 
دالر  میلیارد   124 توانسته  سالگی 
ــروت خالص داشــتــه بــاشــد. از »لــری  ث
پیچ« عمدتًا در کنار دانشمندانی مثل »استیو جابز«، 
»بیل گیتس«، »سرگئی برین« و »جف بــزوس« به عنوان 
عوامل توسعه ایاالت متحده در زمینه فناوری اطالعات، 
یاد  علوم  سایر  و  بیوتکنولوژی  بنیادین،  اکتشافات 

می شود.

ماهواره های روی زمین مانده!

همچنان  که  فضایی  خدمات  هزینه های 
در این شرایط اقتصادی نامطلوب با اجاره 
ماهواره از کشورهای مختلف در حال صرف 
شدن است گام مهم دیگری برای بازگشت 
برنامه فضایی کشور به مسیر توسعه برداشته 
شود تا عقب ماندگی های سال های اخیر 

جبران شود.
جدا  صنعت  این  که  کرد  فراموش  نباید 
از آن در  از مباحث امنیتی که گوشه ای 
ابتدا مطرح شد بنا به تجربه 60 ساله در 
دنیا، دارای برگشت سرمایه ۳00 تا ۴00 
درصدی بوده و گردش مالی این صنعت 
در سال های اخیر به ۴00 میلیارد دالر در 
جهان رسیده است. امروز که چهار سال 
تا افق 1۴0۴ باقی مانده باید دید دولت 
سیزدهم برای احیای فوری برنامه فضایی 

کشور چه برنامه هایی دارد.
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آفساید

 تعویق مجدد رای پرونده 
النصر- پرسپولیس

با اعالم روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، دادگاه 
حکمیت ورزش که تاکنون در چند مرحله ،صدور 
رای در پرونده شکایت باشگاه النصر عربستان 
را به تعویق انداخته است، یک بار دیگر بر اساس 
اختیارات قانونی که دارد، این مهلت را تمدید کرد.
این دادگاه به استناد ماده 59 مقررات ورزشی، 
زمان صدور رای را تا 26 نوامبر سال جاری میالدی 

مطابق با پنجم آذر به تعویق انداخت.

 دلیل حضور بازیکنان استقالل 
در باشگاه

تعدادی از بازیکنان تیم استقالل دیروز با حضور 
در ساختمان این باشگاه با مدیران این مجموعه 
گفت و گو کردند.آجورلو در بدو ورود به استقالل 
با چالش کسب مجوز حرفه ای رو به رو شد و در این 
مدت نشست هایی را با برخی از بازیکنان برای 
مطالبات شان برگزار کرد. طبق قانون، باشگاه 
باید مدارک توافق یا تسویه حساب با بازیکنان را 

به فدراسیون فوتبال و AFC ارسال کند.

تجمع هواداران پدیده
در پی بالتکلیفی و حواشی که طی یک هفته اخیر دربــاره 
تیم فوتبال پدیده مشهد رخ داده است، تعدادی از هواداران 
مشهدی ظهر دیــروز در مقابل ساختمان اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضــوی که در مجاورت زمین تمرینی تیم 
پدیده قرار دارد،تجمع کردند. هــواداران معترض که بیش از 
100 نفر بودند، بیشتر به وضعیت مدیریتی و عملکرد مالک 
باشگاه اعتراض داشتند و خواستار روشن شدن وضعیت تیم 
شهرشان بودند.هواداران در شعارهای خود بیان می کردند 
که "حمیداوی ، حیا کن ، پدیده را رها کن" . "معمایی استعفا". 
حمیداوی ، معمایی و سید صالحی از افرادی بودند که هواداران 
علیه آن ها شعار می دادند. این در حالی است که بازیکنان به 

مدت 7 روز اعتصاب کرده بودند و حاضر به تمرین نبودند.

لیون و سردار از هم دور شدند
 پیشنهاد 8 میلیون یورویی لیون به سردار آزمون از سوی یکی دیگر از سایت 
های اروپایی تکرار شده است. این بار سایت »Foot Mercato's« این خبر 
را تکرار کرده است. این خبر تازه ای درباره  سردار آزمون نیست چرا که 
چند روز پیش سایت چمپیونات روسیه هم در این باره خبری منتشر کرده 

و نوشته بود لیون آماده می شود در تعطیالت ژانویه مذاکرات جدی با 
مهاجم ایرانی داشته باشد تا او را با پیشنهاد 7 تا 8 میلیون یورویی 

برای 4 فصل در اختیار بگیرد. به نظر نمی رسد این پیشنهاد 
دست کم از نظر مالی برای سردار آزمون جالب باشد چرا که هم 
اکنون دستمزد سردار آزمون در تیم زنیت به این عدد نزدیک 

است و حتی برخی خبرها حکایت از این دارد که سردار آزمون در 
تیم زنیت دستمزدی بیش از 2 میلیون یورو برای یک فصل دریافت می 

کند.بنابراین باید انتقال سردار به لیون را از همین حاال منتفی دانست.

استرا ستاره سابق استقالل را احیا کرد
شیخ دیاباته مهاجم سابق تیم استقالل که سابقه آقای گلی را با این تیم در 
رقابت های لیگ برتر داشت، در این فصل به تیم الغرافه قطر پیوست تا بار دیگر 
زیر نظر استراماچونی فوتبالش را ادامه دهد.در حالی که مایکل اوالنگا ماشین 
گلزنی تیم الدحیل با 9 گل در پایان هفته هفتم ،آقای گل لیگ ستارگان قطر 

بوده و بغداد بونجاح مهاجم سرشناس و الجزایری تیم السد با 8 گل در تعقیب 
اوست، شیخ دیاباته از الغرافه به همراه آندره آیو مهاجم اهل جمهوری غنا 

تیم السد هر کدام با 6 گل زده، سومین گلزن برتر این مسابقات هستند.
دیاباته در حالی 6 بار برای تیم الغرافه موفق به گلزنی شده که جمع 
دقایق حضورش در میدان تنها ۳47 دقیقه است و در مقایسه تعداد گل 
نسبت به میزان حضور در میدان، می توان دیاباته را گلزن ترین بازیکن 
شاغل در لیگ قطر به حساب آورد و با ادامه این روند احتماال ستاره سابق 

استقالل یکی از شانس های آقای گلی هم خواهد بود.

گروه ورزش/هشتم آذرمــاه برنده جایزه توپ طالی 
سال 2021 اعالم و از رابرت لواندوفسکی نیز به عنوان 
گزینه اصلی دریافت این جایزه نام برده می شود و حاال  

منتشر شدن تصویری لو رفته از لیست آرای اخذ شده 
به گمانه زنی ها در همین باره دامن زده است.

روز گذشته تصویری در فضای مجازی از لیست 
نهایی نشریه فرانس فوتبال منتشر شده که نشان 
می دهد رابرت لواندوفسکی، گلزن لهستانی و 
۳۳ ساله بایرن مونیخ باالتر از لیونل مسی و کریم 

بنزما برنده جایزه توپ طال در سال 2021 
شده است.این در حالی است که تا 

چند هفته قبل از لیونل مسی 
با توجه به کسب اولین جام 

مــلــی در تــیــم ملی 
 آرژانتین به عنوان 
جدی ترین نامزد 

بــرای دریافت این 
عنوان نام بــرده می 

شد، اما گویا افت این 
ستاره آرژانتینی در فصل 

جدید در لیگ فرانسه و ترکیب 
پاری سن ژرمن آن هم در پیک رای 
گیری ها و همچنین درخشش فوق 
العاده و مستمر رابرت لواندوفسکی 
نــظــر بــرخــی از رای دهــنــدگــان 
را تغییر داده و همین مسئله در 
آخرین روزهای رای گیری جای 

لواندوفسکی و مسی را در رتبه های اول و دوم لیست 
فرانس فوتبال تغییر داده است.  ستاره لهستانی سال 
گذشته نیز فاصله ای تا کسب این عنوان نداشت، اما 
نشریه فرانس فوتبال در تصمیمی عجیب اعالم کرد 
به علت شیوع ویــروس کرونا، سال 2020 این 
مراسم برگزار نخواهد شــد. در ایــن تصویر، 
ستاره لهستانی بایرن مونیخ صاحب 627 
امتیاز شــده، اما رای لیونل مسی مشخص 
نیست و نمی توان متوجه شد اختالف نفر اول 
و دوم چقدر بوده است. اما کریم بنزما، ستاره 
فرانسوی رئال مادرید با 526 امتیاز در 
رده سوم قرار گرفته و در رتبه های 
بعدی محمد صالح و جورجینیو 
قرار دارند.در سال های اخیر نیز 
معموال چنین تصاویری منتشر 
می شد که اغلب نیز برنده نهایی 
را درست پیش بینی کرده بود. 
جــالــب ایـــن جــاســت در ایــن 
لیست کریستیانو رونالدو در 
رتبه نهم قرار گرفته است. این 
ستاره پرتغالی به رغم تبدیل شدن 
به بهترین گلزن تاریخ فوتبال در رده 
ملی، در عرصه باشگاهی روزهــای 
خوبی را در ترکیب یوونتوس و در ادامه 
منچستریونایتد تجربه نکرده و بعد 
از سال ها در چنین رتبه نازلی قرار 

گرفته است.

تصویر لو رفته از نتیجه نهایی آرای جایزه بزرگ فرانس فوتبال

لواندوفسکی باالخره به توپ طال رسید

گزارش

 دست رد رئیس والیبال 
به سینه سرخ ها

 داورزنی: به خاطر تذکر 
رهبر انقالب، به والیبال برگشتم

مــحــمــدرضــا داورزنـــــی رئــیــس نــام آشــنــای 
فدراسیون والیبال ایران که یک شنبه گذشته 
برای شرکت در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون 
جهانی، راهی سوئیس شده بود با یک پیشنهاد 
غیرمنتظره در لوزان مواجه شد. به گفته یک 
منبع موثق، یکی از مدیران کنونی ورزش 
مدیرعاملی  پست  پذیرش  پیشنهاد  کشور 
پرسپولیس را با داورزنــی مطرح کرد اما این 
پیشنهاد با پاسخ منفی آقــای رئیس مواجه 
شد. داورزنــی در واکنش به این اتفاق گفت: 
مدیریت دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
برای هر شخصی می تواند افتخاری بزرگ 
باشد. اما من با توجه به نگاه و تذکری که مقام 
معظم رهبری در خصوص والیبال دادند، به 
فدراسیون بازگشتم تا بتوانم تا حد توان به 
این رشته ورزشی کمک کنم. اکنون هم تمام 
تمرکزم روی والیبال است. می خواهیم به 
گونه ای برنامه ریزی کنیم که با مربیان ایرانی به 
افتخارات بزرگی در دنیا دست پیدا کنیم. هم 
اینک کمک به پیشرفت و توسعه والیبال از هر 
کار و مسئولیت دیگری برایم اهمیت بیشتری 
دارد. این شعار نیست، بلکه واقعیت و باور قلبی 
من است. معتقدم امروز می توانم در والیبال 
بیشتر کمک کنم. برای باشگاه پرسپولیس و 

هواداران این تیم آرزوی موفقیت دارم.

ویژه فوتبال خارجی

هفته دوم لیگ برتر، شب گذشته با انجام دو دیدار 
پیگیری شد  تا  تنها دیدار بالتکلیف این هفته، بازی لغو 
شده مس رفسنجان و پدیده مشهد باشد. شب گذشته 
دو دیدار در اراک و تهران برگزار شد و پرسپولیس 
قهرمان فصل گذشته در نخستین دیدار خانگی اش 
میزبان نساجی مازندران بود. هر دو تیم لیگ بیست 
و یکم را با پیروزی آغاز کرده بودند و انگیزه باالیی 
داشتند تا مثل سپاهان، استقالل و گل گهر به امتیاز 
شش برسند و از این رو بازی خوبی را شاهد بودیم و 
نساجی مازندران مقابل قهرمان لیگ بازی پایاپایی 
انجام داد. یحیی گل محمدی که تیم اش در آغاز لیگ 
با نتیجه ۳بر یک مقابل فوالد خوزستان به پیروزی 
رسیده بود در مصاف با نساجی تیم اش را با ترکیب 
حامد لک، سید جالل حسینی، فرشاد فرجی، مهدی 
شیری، وحید امیری، میالد سرلک، رضا اسدی، 
مهدی ترابی، امید عالیشاه، عیسی آل کثیر و مهدی 
عبدی به میدان فرستاد. در واقع پرسپولیس نسبت 
به بازی با فوالد یک تغییر داشت و آن ورود آل کثیر به 
ترکیب و قرار گرفتن کنار عبدی در خط حمله و خروج 

پهلوان از ترکیب اصلی بود. بازی تا دقایق پایانی 
نیمه نخست گلی نداشت و دقیقه 42 مهدی عبدی 
مهاجم مازندرانی پرسپولیس روی پاس زیبای وحید 
امیری دروازه علیرضا حقیقی را باز کرد اما به خاطر 
گلزنی به نماینده مازندران خوشحالی نکرد. پایان 
نیمه نخست به کام پرسپولیس بود اما آغاز نیمه دوم 
نساجی بود که گل خورده را با غافلگیری مدافعان 
سرخپوش جبران کرد. کریم اسالمی دقیقه 49 با 
ضربه سر و در حالی که دفاع و دروازه بان پرسپولیس 
جا مانده بودند گل تساوی را به ثمر رساند. گل تساوی 
نساجی، پرسپولیسی ها را برای زدن گل پیروزی 
مصمم تر کرد و پس از چند حمله و ضربه آل کثیر به 
تیرک عمودی دروازه نساجی، عبدی گل دوم خودش 
و پرسپولیس را با یک ضربه در دقیقه 6۳ به ثمر رساند. 
نساجی با کاپیتانی مسعود شجاعی کاپیتان سابق 
تیم ملی قصد عقب نشینی نداشت و برای جبران گل 
خورده حمالتی را روی دروازه پرسپولیس تدارک 
دید که در یک صحنه حامد لک با سیوی زیبا مانع 
گلزنی مازندرانی ها شد. تالش نساجی تا لحظات 

پایانی ادامه داشت اما مدافعان باتجربه پرسپولیس 
به خوبی از دروازه دفاع کردند و مانع گلزنی حریف 
شدند تا پرسپولیس به امتیاز 6 برسد و به جمع سه تیم 
شش امتیازی جدول اضافه شود. پیش از پرسپولیس 
تیم های استقالل، گل گهر و سپاهان با پیروزی 
در دو دیدار آغازین شان 6 امتیازی شده بودند. در 
دیگر دیدار شب گذشته تیم آلومینیوم اراک در خانه 
،پذیرای فوالد بود و قهرمان جام حذفی که در هفته 
نخست با نتیجه ۳ بر یک مقابل پرسپولیس شکست 
خورده بود مقابل اراکی ها هم با دریافت سه گل تن به 
شکست داد تا زنگ خطر برای نماینده ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا به صدا درآید.

تابلوی نتایج       
*پرسپولیس2- نساجی مازندران یک

گل ها: عبدی 42و 6۳ برای پرسپولیس و اسالمی 
49 برای نساجی

 *آلومینیوم اراک۳- فوالد صفر
گل: نقی زاده 59، آریاکیا 86 و علی فاتح 91

سوژه

موسوی یا مرادی؛ییک رفتین است

 مهاجم فرانسوی 
لیست استقالل را پر کرد

گروه ورزش/ بعد از کوین یامگا از دومین خارجی استقالل برای لیگ بیست 
و یکم هم رونمایی شد و رودی فیلیپه ژستد مهاجم ۳۳ ساله نیز به طوررسمی 
به لیست آبی های تهرانی اضافه شد.این مهاجم فرانسوی سابقه بازی در 
تیم های بلکبرن راورز، استون ویال، میلدرزبرو را دارد و در 2 فصل اخیر 
نیز در لیگ های استرالیا و یونان توپ زده است.نقاط قوت ژستد، توانایی 
 فوق العاده در تمام کنندگی و پیروزی در دوئل های رو در روست . فصل

15-2014  بهترین فصل فوتبالی ژستد محسوب می شود که وی موفق شد 
در لیگ فیزیکی چمپیونشیپ در ۳9 مسابقه، 20 گل به ثمر برساند و این آمار 
درخشان باعث حضور او در لیگ برتر شد. رودی ژستد ،توانایی بازی در تمامی 
پست های خط حمله از جمله وینگر راست و چپ و مهاجم دوم را هم دارد اما 
پست اصلی او مهاجم نوک است و احتماال اگر مشکل خاصی به وجود نیاید، 
به زودی به ترکیب استقالل اضافه خواهد شد.حاال با اضافه شدن ژستد تعداد 
سهمیه بزرگ ساالن استقالل به عدد 20 رسیده و تکمیل شده است.این در 
شرایطی است که مجیدی از ابتدا گفته بود قصد دارد ۳ بازیکن خارجی را به 
تیم اش اضافه کند. در این شرایط او اگر بخواهد 
خارجی دیگری را به جمع آبی پوشان اضافه 
کند، باید نام یک بازیکن دیگر را تا قبل از 
زمان قانونی نقل و انتقاالت از لیست خارج 
کند.اولین گزینه مجیدی برای خالی کردن 
لیست استقالل، احمد موسوی است و از این 
رو باشگاه استقالل به احمد موسوی اعالم 
کرده تیم جدیدش را 
به آن ها اعالم کند تا 
برای فسخ قــرارداد 
اقـــدام کند و زمینه 
برای جدایی اش مهیا شود.در صورتی 
که موسوی در استقالل بماند استقاللی ها به 
سراغ برنامه دوم خود خواهند رفت.برای این 
منظور استقاللی ها با چند باشگاه برای فروش 
بابک مرادی وارد مذاکره شده اند تا در صورت 
لزوم مقدمات انتقال این بازیکن به تیم جدید را 
فراهم کنند.گفته می شود 2 تیم لیگ برتری 
برای جذب مرادی اعالم آمادگی کرده اند و اگر 
استقالل برای فسخ قرارداد با احمد موسوی به 
نتیجه ای نرسد در نهایت مرادی از جمع آبی ها 

جدا خواهد شد.

 باالخره طلسم اعتصاب در مشهد شکست و در نهایت بازیکنان پدیده پس از صحبت با مهاجری، سرمربی 
سابق شان قبول کردند که در تمرینات حضور یابند. با وجود این به نظر می رسد دستیاران مهاجری حاضر نشده اند 

با اکبر میثاقیان همکاری کنند.

تمرین پدیده با میثاقیان پس از چند روز

میثاقیان: اجازه اعتصاب مجدد را نمی دهیم       
سرمربی تیم پدیده افـــزود: باشگاه قول 
داده مشکالت مالی تیم را حل کند و 
اجازه نمی دهیم مجدد بازیکنان 
اعتصاب کنند.اکبر میثاقیان 
در حاشیه تمرین تیم پدیده در 
جمع خبرنگاران گفت: آقای 
مهاجری بسیار زحمت کشید 
باید مشکالت بچه ها حل شود 
و  باشگاه  بین  سوءتفاهم هایی 
بازیکنان هست که باید رفع شود ولی 
مالک باشگاه تمام تالشش این است که 
روز به روز شرایط بهتر شود و برای این موضوع هزینه می کند.وی 
خاطرنشان کرد: روزی که پدیده را به لیگ برتر آوردیم از این تیم رفتم 
ولی گفتم روزی دوباره برمی گردم که خدا خواست و در این مقطع مجدد 
به تیم اضافه شدم.میثاقیان درباره گالیه مهاجری از او تصریح کرد: 
فوتبال این گونه است وقتی جایی نمی توانی کار کنی باید بروی، امروز 
هستم فردا مشخص نیست باشم یا خیر، من قول گرفتم رضایت بچه ها 
جلب شود.سرمربی تیم پدیده درباره وضعیت کادر فنی تیم خاطرنشان 
کرد: از کادر فنی خواهش کردم سرتمرین حضور پیدا کنند اما چون 
درباره کار کردن با آقای مهاجری کمی دچار مشکل هستند، هنوز 
کادر فنی مشخص نشده است.وی تاکید کرد: باشگاه گفته ۳0 درصد 
مبلغ قرارداد پرداخت می شود اگر این اتفاق رخ ندهد اجازه نمی دهیم 

اعتصاب رخ دهد و به زودی پنجره نقل و انتقاالت تیم باز خواهد شد.

چرا مهاجری به تمرین پدیده رفت؟       
بعد از برکناری ناگهانی رضا مهاجری از 

سرمربیگری پدیده، او دست به اقدام 
عجیبی زد. مهاجری که معموال 

فرد  مربیگری اش  دوران  در 
آرام و بی حاشیه ای بوده، این 
بار کاری کرد که تعجب همه را 
برانگیخت، او پس از برکناری 

عجیب و بی اطالع، همراه کادر 
فنی اش در محل تمرین حاضر 

شد تا پدیده بــرای ساعاتی حضور 
همزمان 2سرمربی را تجربه کند.حاال 

مهاجری درباره این ماجرا به خبرنگار ما می گوید:»قصد من از رفتن 
به محل تمرین، تمرین دادن تیم نبود، بلکه خواستم تکلیف خودم و 
کادرفنی ام را مشخص کنم.بعد از این که مدیریت باشگاه استعفای من 
را منتشر کرد، من واقعا نمی دانستم برای تعیین تکلیف نهایی به کجا 
مراجعه کنم.باشگاه پدیده که جایی دفتر و اداره ای ندارد، بلکه یک 
کانکس کنار زمین تمرین دارد که همه موجودیت باشگاه، همان جاست. 
من هم چون می دانستم در زمان تمرین ممکن است مدیران را در همان 
کانکس پیدا کنم، به آن جا مراجعه کردم. ساعت تمرین تیم مشخص 
است. من طبق آن ، نزدیک 2ساعت بعد رفتم که تمرین تمام شده 
باشد. اما دیدم بازیکنان هنوز در اعتصاب هستند و تمرینی انجام نشده 
است.«سرمربی تیم پدیده گفت: باشگاه قول داده مشکالت مالی تیم را 

حل کند و اجازه نمی دهیم مجدد بازیکنان اعتصاب کنند.

پرسپولیس ۲- نساجی مازندران یک

شاگردان یحیی هم شش تایی شدند! 
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مسعود نقاش زاده طی حکمی از 
سوی رئیس سازمان سینمایی، 
به عنوان دبیر چهلمین جشنواره 
فیلم فجر منصوب شد. نقاش زاده 
کــارگــردان، استاد دانشگاه و از 

مدیران فرهنگی و سینمایی است.

در  ــب  ــرداش ف فراستی  مسعود 
دومین قسمت برنامه »رخ به رخ« 
به عنوان مهمان حضور دارد. این 
برنامه بعد از خبر 22:30 از شبکه 
2 پخش می شود. فراستی پیش از 

این در برنامه »دورهمی« حضور پیدا کرده بود.

داریـــــوش فــرهــنــگ از امشب 
بازپخش سریال »گاندو« ساخته 
ــواد افــشــار را از شبکه تماشا  ج
ــت. قرار  روی آنتن خواهد داش
است فصل اول این مجموعه که 

ــرداد 98 پخش شــد، هرشب ساعت  اولین بار خ
18:30 روی آنتن برود.

ــژاد به جمع  ــ محمدرضا داوودن
ــران فیلم »پــیــرپــســر« به  ــگ ــازی ب
کارگردانی اکتای براهنی اضافه 
ــت. حامد بــهــداد، لیال  شــده اس
حاتمی، حسن پــورشــیــرازی و 

محمد ولی زادگان دیگر بازیگرانی هستند که در این 
فیلم حضور دارند.

چهره ها و خبر ها

ترانه علیدوستی با فیلم »اورکا« اثر 
سحر مصیبی در نهمین جشنواره 
اجیال قطر حضور خواهد داشت. 
مهتاب نصیرپور، مسعود کرامتی 
و حسن زارعی از دیگر بازیگران 

این فیلم به تهیه کنندگی مهتاب کرامتی هستند.

محمدعلی باشه آهنگر مشغول 
تلویزیونی  سریال  یک  نگارش 
ــت. او در گفت وگو با فارس  اس
توضیح داده اگر شرایط فراهم 
باشد، کارگردانی آن را نیز برعهده 

می گیرد. او اکنون سریال »پس از آزادی« را آماده 
پخش دارد.

فیلم روز

ندا جبرئیلی در ساخته جدید 
ــام »جنگ  هــومــن ســیــدی بــه ن
جهانی سوم« ایفای نقش کرده 
اســت. محسن تنابنده بازیگر 
اصلی و دیگر چهره شناخته شده  

این فیلم است و بقیه بازیگران آن چهره های 
جدید هستند.

در ادامه موج تازه اکران فیلم های سینمایی که 
در هفته های اخیر با نمایش »پوست« آغاز شده، 
فیلم سینمایی »قهرمان« اثر تازه اصغر فرهادی 
از دیروز 5 آبان در سینماهای سراسر کشور به 
نمایش درآمد. در همین روز نخست، نام اصغر 
فرهادی و توفیقات بین المللی اثر، موجی از 
استقبال و فروشی مناسب را رقم زد؛ اتفاقی که 
برای چند فیلم اخیر این فیلم ساز به خصوص 
»فروشنده« نیز افتاده بود. گزارش پیش رو به 
متن و حاشیه تازه ترین فیلم اصغر فرهادی 
می پردازد، با این توضیح که تالش شده تا نقاط 

کلیدی قصه فیلم لو نرود.

گیشه خوب و قابل انتظار	 
»قهرمان« در روزهای ابتدایی، اکران پرشوری 
داشت و توفانی آغاز کرد. این فیلم که به روال 
معمول آثار سینمایی، قرار بود نمایش خود را 

از روز چهارشنبه آغاز کند، در روز 
سه شنبه، تنها در شهر شیراز - 
که محل فیلم بــرداری آن بوده 
استقبال  بــا  و  داده  نمایش   -
خوبی مواجه شــد. »قهرمان« 

فقط در روز سه شنبه و فقط در 
شهر شیراز، 1966 مخاطب 

و 32 میلیون تومان فروش 
داشـــت. تــا ســاعــت 16 و 

لحظه تنظیم این گزارش، 
»قهرمان« در سینماهای 
ــر کــشــور 429  ــراس س
میلیون تومان فروخته 
است که برای دوران 
پاندمی، رقم مناسبی 
ــا ایـــن حال  ــت. ب اسـ
مشخص نیست این 
در  مــنــاســب  گیشه 

روزهای بعد هم ادامه 
ــت یا تحت  خواهد داش

تأثیر نظر مخاطبان دربــاره 
فیلم، از آن می کاهد یا به آن 

می افزاید.

تازگی های »قهرمان« فرهادی	 
»قهرمان«   از جهتی یک فیلم متفاوت با کارنامه 
فرهادی و از جهتی دیگر، در ادامــه سینمای 
اوست. اصغر فرهادی در این اثر، پس از 16 سال 
و برای نخستین بار پس از »چهارشنبه سوری«، 
کاراکترهای اصلی فیلم خود را از اقشار طبقه 
متوسط انتخاب نکرده و ماجراهایی را درباره 
کاراکترهای قشر فرودست روایــت می کند. 
محل زندگی شخصیت های فیلم او نیز متفاوت 
از گذشته است و این بار در شهرستانی جز تهران 
زندگی می کنند؛ حتی کاراکترهایی که لهجه 
شیرازی ندارند. از سوی دیگر فرهادی این بار 
نیز به سنت خود در روایت قصه ای پر از گره های 
درهم تنیده وفادار بوده است و در مسیر کاراکتر 
اصلی خود که به نوعی قهرمان قصه نیز هست، 

گره پشت گره می اندازد.

نقش آفرینی تحسین برانگیز جدیدی	 
سوژه »قهرمان«، رسانه ها، شبکه های اجتماعی 
و حضور آن ها در زندگی انسان هاست و این فیلم 
را شاید بتوان نخستین فیلم شاخص ایرانی با 
موضوع شبکه های اجتماعی دانست. ماجرایی 
ــاره شخصی بدهکار که با  درگیرکننده درب
وجود کسب شهرت اجتماعی، با مشکالت 
فراوانی در زندگی خود روبــه روســت. امیر 
جدیدی در نقش کاراکتر محوری »قهرمان« 
که ماجرایش همواره توسط دوربین 
پیگیری می شود، بــازی بسیار 
ــی از خـــود بـــه نمایش  ــوب خ
بهترین  احتماال  گــذاشــتــه؛ 
ــاه  بــــازی او در عــمــر کــوت
سینمایی اش. کارگردانی 
و میزانسن اثر اگرچه در 
سطح باالیی قرار دارد، 
اما در این فیلم فرهادی 
نیز قصه را می توان نقطه 
دانست.  اصلی  ــوت  ق
بنا بر آن چه گفته شد، 
بــی تــردیــد »قــهــرمــان« از 
جمله آثار سینمایی ایران 
اســت که ارزش تماشا 
روی پرده عریض 
را   ســـیـــنـــمـــا 

دارد.

 مصطفی قاسمیان  
با گذشت حدود یک ماه از شروع دوره جدید 
سازمان صداوسیما و حدود دو هفته از آغاز  کار 
معاون جدید سیاسی این سازمان، نخستین 
چالش مهم خبری در سازمان صداوسیما رخ 
داد. این چالش روز دوشنبه 4 آبان و در ماجرای 
از کار افتادن پمپ های بنزین در سراسر کشور 
بر اثر حمله سایبری و هک سامانه یکپارچه 
مدیریت جایگاه های عرضه سوخت، اتفاق افتاد. 
در این ماجرا سازمان صداوسیما و به خصوص 
بخش های خبری آن عملکرد مناسبی داشتند 

که واکنش های مثبتی را نیز برانگیخت.

موضع فعال به جای انفعالی	 
یکی از مهم ترین چالش های رسانه ملی در 
حــوزه هــای خبری که در بزنگاه هایی مثل 
ــد، سرعت  ــی آی ــرای بنزین بــه چشم م ــاج م
به  صداوسیماست؛  سازمان  اطالع رسانی 
خصوص با توجه به خط قرمزهای فراوانی که 
این سازمان در پوشش وقایع خبری مرتبط با 
سیاست دارد. در این ماجرا نیز بعضی اخبار و 
اطالعات در اولین ساعات واقعه در شبکه های 
اجتماعی پیچید که نشان داد پرداختن به اخبار 
بنزینی در این روز، حواشی خاصی می تواند 
داشته باشد و حساسیت هایی را می طلبد. با 
این حال رسانه ملی توانست از چالش در اختیار 
گرفتن »روایت نخست« سربلند بیرون بیاید و با 
سرعت اطالع رسانی در عین صراحت، از رقبای 
خارجی خود پیشی بگیرد. در این رقابت که 
در سال های اخیر با عنوان »جنگ روایت ها« 
شناخته می شود، رقبایی چــون بی بی سی 
فارسی، ایران اینترنشنال، منوتو و... از شبکه 
خبر جا ماندند و نتوانستند چیزی بیشتر از آن 
چه صداوسیما روایت کرد، به مخاطبان خود 
عرضه کنند. این در حالی است که در سال های 
اخیر، بزنگاه های زیــادی چون اتفاقات آبان 
98 وجود داشت که صداوسیما در آن قافیه را 
به شبکه های بیگانه باخت و موضع انفعالی و 

محافظه کارانه را در پیش گرفت.

واکنش های مثبت	 
اگر آن چه را که درباره وقایع بنزینی روزهای 
اخیر گفته شد، در کنار روایت سیلی زدن به 
شبکه های  در  شرقی  آذربایجان  استاندار 
تلویزیون بــگــذاریــم، مشخص مــی شــود که 
رویکردهای تازه رسانه ملی در حوزه های خبری 
با حضور جبلی در جایگاه ریاست سازمان و 
خدابخشی در معاونت سیاسی، باالخره به 
بار نشسته و همان طور که جبلی در 11 مهر 
در توئیتی تاکید کرده بود که »رسانه عرصه 
رساندن است نه بازداشتن و پوشاندن« از این 
پس می توان امیدوار بود رسانه ملی ضمن 
در پیش گرفتن صداقت و امانت در مواجهه 
با مخاطب، رویکرد انفعالی را کنار بگذارد و 
در بزنگاه های خبری، جنگ روایت ها را به 
شبکه های مــاهــواره ای بیگانه نبازد. در پی 
ــادی در  این اتفاقات، واکنش های مثبت زی
شبکه های اجتماعی دیده شد. مثال سیدعباس 
صالحی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در توئیتی نوشت: »حضور بهنگام و صادقانه 
صداوسیما در بحران بنزینی یک تجربه موفق 
ــود. اصــل اولیه در رسانه موفق، سرعت،  ب
ــت. گــام هــای نخستین  صداقت و امانت اس
ستودنی است. منتظر می مانیم.« حسام الدین 
آشنا نیز که به صورت سنتی به عنوان یکی از 
منتقدان تلویزیون شناخته می شود، در توئیتی 
نوشت: »دیروز صداوسیما نشان داد می تواند 
رسانه ملی و آن معاونت هم نه معاونت سیاسی 
بلکه معاونت خبر باشد.« سیدمحمود رضوی 
مشاور فرهنگی رئیس مجلس نیز این گونه 
واکنش نشان داد: »اختالل در جایگاه های 
سوخت با سکوت رسانه می توانست به بحران 
در کشور ختم شود اما اطالع رسانی سریع، 
ــت غالب و  صریح و برخط صداوسیما، روای
اصلی را شکل داد و حتی برخی از نهادهای 
غالبا محافظه کار را وادار به اطالع رسانی کرد. 
استمرار این رویکرد اعتماد مردم به رسانه ملی 

را ترمیم خواهد کرد.«

اکشن کمدی »اعالن قرمز«

ــاره: ســتــون »فیلم روز« کــه بــا معرفی  ــ اش
محصوالت سینمایی و تلویزیونی روز جهان، 
در صفحه سینما و تلویزیون روزنامه خراسان 
منتشر مــی شــود، در روزهـــای زوج مــروری 
کوتاه بر جدیدترین فیلم ها و سریال های 
منتشرشده خارجی دارد و در روزهای فرد 
و  سینمایی  محصوالت  برترین  معرفی  به 
ــت در  ــردازد کــه قــرار اس ــی پ تلویزیونی م
 آینده نزدیک در دسترس مخاطبان قرار

 بگیرد.
 )Red Notice( »فیلم سینمایی »اعــالن قرمز
ــان رینولدز و گل  ــن جانسون، رای ــازی دوای با ب
گدوت سه ستاره مشهور سینما، در آستانه انتشار 
عمومی قرار دارد. این فیلم را راوسون مارشال 
تربر کارگردانی کرده که پیشتر »آسمان خراش« 
 Central( »و »هوش مرکزی )Skyscraper(
Intelligence( را با بازی دواین جانسون )راک( 
ساخته بود. »اعالن قرمز« سومین همکاری این 
بازیگر و فیلم ساز آمریکایی است که باز هم در ژانر 
اکشن کمدی ساخته شده است. موفقیت تجاری 
دو همکاری قبلی این دو، رقابت سنگینی را میان 
استودیوهای بــزرگ هالیوود، بر سر به دست 
آوردن حقوق نمایش این فیلم به وجــود آورده 
بود. پیش بینی می شود این فیلم که نتفلیکس 

را نیز به عنوان یکی از تهیه کنندگان دارد، با 
استقبال مخاطبان عام مواجه شود. »اعالن قرمز« 
از فیلم های جریان اصلی سینمای آمریکاست 
و به هیچ وجه از دسته آثار مورد پسند منتقدان 

محسوب نمی شود.
ماجرای این فیلم درباره »جان هارتلی« )راک( 
مأمور پلیس بین الملل است که پس از اعالن 
قرمز اینترپل، در پی دستگیری »نــوالن بوث« 
)رایــان رینولدز( و »ســارا بلک« )گل گــدوت( دو 
سارق بزرگ آثار هنری است. تریلر فیلم، نوید 
ماجراهایی بامزه را می دهد که در متن آن ها، رایان 
رینولدز به عنوان بازیگر محبوب این روزهای این 
ژانر، حضور دارد. جالب است بدانید گل گدوت 
برای این فیلم 20 میلیون دالر )مساوی با راک( 
دستمزد دریافت کرده که او را به سومین بازیگر 

زن گران قیمت سینمای سال تبدیل کرده است.
فیلم سینمایی »اعالن قرمز« از 14 آبان به مدت 
یک هفته اکران محدودی را تجربه خواهد کرد و از 
21 آبان در پلتفرم نتفلیکس و بالطبع سایت های 

دانلود فارسی انتشار خواهد یافت.
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ما قبل تاریخ 

آموزش خیاطی؛ 120 هزار سال قبل!

برخی دانشمندان معتقدند که انسان های خردمند 
یا هوموساپین ها، یعنی همین گونه انسان های 
ــروزی، قدمتی حــدود 300 هــزار سال دارنــد و  ام
اولین بار در شمال آفریقا ظاهر شدند؛ البته راست 
یا دروغــش گــردن خــوِد حضرات دانشمند! طبق 
اظهارات آن ها، این نوع انسان ها به تدریج از آفریقا به 
دیگر نقاط جهان مهاجرت و آرام آرام در سراسر دنیا 
گسترش پیدا کردند. این دانشمندان می گویند 
که انسان های اولیه قبل از خروج از آفریقا، لباس 
می پوشیده اند که نشان از تکامل فرهنگی آن ها 
دارد. به تازگی باستان شناسان در غار »کانترابندیر« 
مراکش، اشیایی متعلق به ۱۲0 هزار سال پیش 
یافته اند که نشان می دهد انسان به کمک آن ها 
لباس تولید می کرده است. این غار در فاصله ۲۵0 
متری خط ساحلی اقیانوس اطلس، در شهر تمارا 
قــرار دارد. این ابـــزارآالت، قدیمی ترین مدارکی 
است که تهیه پوشاک توسط انسان های اولیه را 
تأیید می کند. دانشمندان در این غار، ۶۲  ابزار 
ساخته شده از استخوان حیوانات پیدا کرده اند 
که با مطالعه روی الگوی بریدگی استخوان ها 
که متعلق به روبــاه، شغال و گربه وحشی است، 
معلوم شد پوست این حیوانات برای گوشت شان 
کنده نشده  است، بلکه هدف انسان های اولیه، 
جداکردن پوست آن ها به صورت یکپارچه و برای 
تولید لباس بوده است. به عقیده باستان شناسان، 
قدمت ابزار های استخوانی به دست آمده از درون 
این غار، به ۹0 تا ۱۲0 هزار سال پیش می رسد. 
این ابزارها آن قدر صیقل خورده اند که به شکل پهن 
درآمده اند تا به  پوست آسیب نرسانند و آن را سوراخ 
نکنند؛ جالب است بدانید از این ابزارها، حتی امروزه 
هم برای تهیه پوست چرم و خز استفاده می شود. 
تا قبل از این کشف، قدیمی ترین نشانه ها از لباس 
انسان ها مربوط به 4۵ تا ۵0 هزار سال پیش بود 
که بقایای آن در سیبری پیدا شد. النور اسکاری، 
باستان شناس موسسه ماکس پالنک، با بیان این که 
لباس یک نوآوری منحصر به فرد از سوی بشر است، 
می گوید: »هرچند ما از لباس برای گرم نگه داشتن 
یا محافظت از پوست مان استفاده می کنیم، اما 
آن ها استفاده ای نمادین نیز دارند. یعنی با توجه به 
فرهنگ های مختلف، آن ها را می پوشیم تا چیزی را 

در مورد خودمان بیان کنیم.« 

جواد نوائیان رودســری – ما عــادت کرده ایم 
که وقتی سخن از جنایات استعمارگران به میان 
می آید، فوری به یاد انگلیسی ها می افتیم؛ البته 
ایــن رویــکــرد چندان هم بی مناسبت با تاریخ 
سرزمین مان نیست؛ اما تاریخ استعمار تنها به 
انگلیس خالصه نمی شود؛ نباید از یــاد ببریم 
که فرانسه، با همه ادعــایــی که به عنوان مهد 
آزادی و دموکراسی دارد، در عرصه جنایت علیه 
کشورهای استعمارزده، اگر بیش از انگلیس متهم 
نباشد، کمتر از آن نیست. فرانسوی ها به ویژه در 
کشورهای آفریقایی و به خصوص در نوار شمالی 
صحرای بــزرگ، در الجزایر، دست به جنایاتی 
بی سابقه زدند؛ شیوه هایی که آن ها برای کشتار 
به کار می گرفتند، دست کمی از روش های داعش 
برای سالخی مردم مظلوم عراق و سوریه نداشت. 
به تازگی، امانوئل ماکرون در مراسمی که به یاد 
قربانیان کشتار ۱7 اکتبر ۱۹۶۱/ ۲۵ مهر 
۱340 در پاریس برگزار شده بود، شرکت کرد و 
این اقدام را، »غیرقابل توجیه« نامید. او نخستین 
رئیس جمهور فرانسه است که با گذشت ۶0 سال 
زیر فشار افکار بین المللی،  از آن واقعه هولناک و 
تن به این کار داده است. فرانسوی ها عادت دارند 
به هر جنایتی که علیه اهالی دیگر مناطق جهان 
دست می زنند، عنوان وطن دوستی و میهن پرستی 
بدهند و با َعَلم کردن پرچم ناسیونالیسم، هر رفتار 
وحشیانه ای را توجیه کنند؛ حتی اگر این جنایت در 
چند قدمی کاخ الیزه و مقابل چشمان خبرنگارانی 

از سراسر دنیا اتفاق افتاده باشد.

حقیقت ماجرا چیست؟	 
این که در ۱7 اکتبر ۱۹۶۱ چه اتفاقی افتاد، نیاز 
به دانستن مقدماتی دارد. الجزایر، از قرن نوزدهم 
و پس از شکست عبدالقادر الجزایری از نیروهای 
فرانسه، به مستعمره تبدیل شد. گزارش های 
تاریخی می گوید که الجزایری ها، طی ۱30 
سال و برای رسیدن به آزادی، شش میلیون نفر 
از فرزندانشان را از دست دادند؛ یعنی هر سال 
4۶ هزار و ۱۵4 نفر، ماهی سه هزار و 7۶3 نفر و 
روزی ۱۲۵ کشته؛ حتی فکرش هم تن انسان را 
می لرزاند، این که طی ۱30 سال، روزانه ۱۲۵ 
نفر به قتل رسیده باشند. فرانسوی ها از هر راهی 
بــرای سرکوب میهن دوستی و آزادی خــواهــی 
و  از تطمیع  الجزایری ها استفاده می کردند؛ 
تغییر فرهنگ بگیرید تا داغ و درفش و چوبه دار. 
فرانتس فانون، اندیشمند سیاه پوست   فرانسوی، 
در کتاب »استعمار میرا« به تفصیل دربــاره این 
جنایات صحبت کــرده اســت. هنگامی که طی 
جنگ جهانی دوم، فرانسه علیه آلمان وارد جنگ 
شد و به اشغال نازی ها درآمد، ارتش آزادیبخش 
فرانسه از الجزایری ها خواست تا در مقابل اعطای 
استقالل به آن ها، به جنگ علیه نازی ها بپردازند. 
جبهه آزادیبخش الجزایر پذیرفت و در جنگ 
علیه آلمان نــازی شرکت کــرد؛ اما بعد از جنگ 

جهانی دوم و شکست قطعی آلمان، فرانسوی ها 
زیر قولشان زدند و برای سرکوب الجزایری ها به 
کشتارهای وحشیانه رو آوردند؛ درست در همین 
زمان بود که مبارزه به صورت مسلحانه و گسترده از 
طریق عملیات های چریکی و بمب گذاری توسط 
مبارزان الجزایری ادامه یافت؛ از سال ۱۹۵4، 
جنگ با استعمار فرانسه وارد مرحله جدیدی شد؛ 
چریک های الجزایری حتی در داخــل فرانسه 
هم دست به عملیات مسلحانه می زدند تا دولت 
استعماری این کشور را وادار به عمل به قول و عهد 

خودش کنند.

پاپون؛ مردی که زیاد می ُکشت!	 
»رنه کوتی«، رئیس جمهور وقت فرانسه، برای مهار 
فعالیت الجزایری ها در داخل خاک فرانسه، به 
خشونت افسارگسیخته رو آورد؛ خشونتی از جنس 
خشونت نازی ها در دوران اشغال اروپا! در مارس 
۱۹۵8، موریس پاپون به عنوان رئیس پلیس 
پاریس منصوب شد؛ یک وابسته به جریان راست 
افراطی که به شدت نژادپرست بود و در زمان 
اشغال فرانسه توسط آلمان ها، در پلیس ویشی، 
منطقه به ظاهر آزاد فرانسه، خدمت می کرد؛ 
پاپون سخت دلبسته تفکرات نازی ها بود و احتمااًل 
دوره های آموزشی پلیس را زیر نظر آن ها گذراند. 
او سابقه حضور در الجزایر را هم داشت؛ زمانی 
بخشدار منطقه کنستانتین در جنوب الجزیره 
بود؛ جایی که دستور داد آزادی خواهان الجزایری 
را جلوی چشم خــانــواده هــایــشــان، زنــده زنــده 
بسوزانند. پاپون مأمور شده بود تحرکات جبهه 
آزادیبخش الجزایر را در پاریس محدود کند. 
استخدام پلیس های جدید، از نیروهای بازگشته 
از مستعمرات آغاز شد. این نیروهای جدید، آشکارا 
نفرت خود را از غیرفرانسوی ها و به ویژه مسلمانان 
الجزایری و مراکشی بــروز مــی دادنــد؛ پاپون با 
نژادپرستی  حمایت دولتمردان فرانسه، یک 
سازمان یافته را در پلیس پایتخت مستقر کرد. 
پس از عملیات جبهه آزادیبخش الجزایر، در 

۲۵ آگوست ۱۹۵8، نیروهای پلیس فرانسه، با 
هدایت پاپون وارد عمل شدند؛ بیش از پنج هزار 
الجزایری و مراکشی را که همه آن هــا تابعیت 
فرانسوی هم داشتند، در پاریس بازداشت کردند. 
مادلین لیفاورد، از اعضای سازمان پارتیزانی 
فرانسه که علیه نازی ها جنگید و طرفدار استقالل 
الجزایر بود، در روزنامه »اومانیته« نوشت که پاپون 
ــاه کار اجباری را در نزدیکی پاریس  یک اردوگ
راه انداخته و به شکنجه وحشیانه اتباع فرانسه 
مشغول است. گزارش او فاش می کرد که مأموران 
تازه استخدام شده، به انداختن الجزایری های 
دست وپا بسته به داخل رودخانه »ِسن« مباهات 
می کردند و از این کار لذت می بردند!  پاپون به این 
هم بسنده نکرد؛ او یک سازمان میلیشیا موسوم 
به »اف.پی.آ« ایجاد کرد که مخفیانه توسط پلیس 
آموزش می دید و اسلحه دریافت می کرد تا به جان 
الجزایری های مقیم پاریس بیفتند. پاپون و برخی 
دیگر از دولتمردان فرانسه، در اجتماع همین 
نیروهای شبه نظامی، سخنرانی های هیستریک و 
نژادپرستانه ایراد می کردند تا آن ها، برای مأموریت 
نهایی خود آمــاده باشند. رنه کوتی که از سوی 
افکار عمومی فرانسه و به دلیل ناتوانی در مهار این 
نژادپرستی جنون آمیز تحت فشار بود، به بهانه 
اوج گرفتن جنگ الجزایر، در 8 ژانویه ۱۹۵۹ 
استعفا کرد و شارل دوُگل، نماد آزادی خواهی و 
ناسیونالیسم فرانسوی جایش را گرفت تا اوضاع را 
آرام کند، اما این کار تقریبًا غیرممکن بود. تا زمانی 
که فرانسه و جبهه آزادیبخش الجزایر در سال 
۱۹۶۲ به توافق نهایی برسند و استقالل الجزایر 
به رسمیت شناخته شــود، پاپون و نیروهایش 
سالخی الجزایری ها را به صورت امری عادی و 
عمومی درآورده بودند. ژاک لوک اینائوری، مورخ 
و پژوهشگر فرانسوی معتقد است که پاپون به 
نیروهای پلیس و میلیشیای »اف.پی.آ« ُکدهایی 
برای آغاز قتل عام می داد؛ او در سخنرانی خود 
در مــاه آگوست ســال ۱۹۶۱، بی پرده از قتل 

الجزایری ها در شمار باال سخن به میان آورد.

سالخ ها در چند صد متری الیزه	 
در ماه اکتبر سال ۱۹۶۱، مقدمات یک مذاکره 
جدی برای اعطای استقالل به الجزایر فراهم 
ــت افــراطــی فرانسه بــه شــدت از این  شــد. راس
موضوع ناراحت بود؛ آن ها به دنبال راهی برای 
برهم زدن این توافق بودند. درست در همین 

زمــان، الجزایری های مقیم پاریس که عمومًا 
تابعیت فرانسوی هم داشتند، تصمیم به برپایی 
از  حمایت  در  مسالمت آمیز  راهپیمایی  یک 
استقالل الجزایر، در روز ۱7 اکتبر گرفتند. هیچ 
خشونتی در کار نبود؛ آن ها به سمت کاخ الیزه در 
حرکت بودند که با واحدهای پلیس ضد شورش 
و دسته های میلیشیای »اف.پی.آ« روبه رو شدند؛ 
بهانه ای الزم نبود؛ سالخی خیلی سریع آغاز 
شد. خشونتی افسارگسیخته که چند ساعت 
ادامه یافت و به سرعت قربانیان بخت برگشته را 
به کام مرگ کشید. آمار کشته ها هیچ گاه دقیقًا 
معلوم نشد. دولت فرانسه اخیرًا رقم ۱00 نفر 
را قبول کرده است؛ اما پژوهشگرانی مانند ژاک 
لوک اینائوری از 300 تا ۵00 قربانی سخن به 
ــد و الجزایری ها از دوهــزار کشته  میان آورده ان
سخن می گویند. مقصران این فاجعه دهشتناک 
در چند صدمتری کــاخ الــیــزه، محل استقرار 
رئیس جمهور فرانسه، هیچ گاه به شکل جدی 
مورد بازخواست قرار نگرفتند. تعدادی از اجساد 
به رودخانه سن انداخته شده بود و حاال، بعد از 
۶0 سال، امانوئل ماکرون تنها پذیرفته است که 

آن را »غیرقابل توجیه« بداند!

چرا ماکرون، رئیس جمهور فرانسه باید از الجزایری ها عذرخواهی کند؟

حمام خون پشت درهای »الیزه«
در جریان قتل عام مسلمانان آفریقایی ساکن پاریس در 17 اکتبر 1961، صدها نفر توسط پلیس نژادپرست فرانسه کشته شدند

موریس پاپونپاریس ، 17 اکتبر 1961- الجزایری های بازداشت شده، هراسان به جنازه هموطنانشان می نگرند

مکانی در حاشیه رودخانه سن که جنازه ده ها الجزایری به قتل رسیده در کشتار 17 اکتبر ازآن بیرون کشیده شد



سجادپور- یکی از جیب برهای حرفه ای مشهد 
که در میان شاکیان خود به »دلقک حقه باز« 
معروف است، در حالی برای هشتمین بار به چنگ 
قانون افتاد که با شگردی خاص به حساب های 
ــه گـــزارش  ــی زد. ب بانکی کسبه دســتــبــرد م
اختصاصی خراسان، از مدتی قبل افزایش پرونده 
های دستبرد به حساب های بانکی کسبه در 
مناطق مختلف مشهد، پلیس های تخصصی را به 
تکاپو واداشت، بنابراین با صدور دستوری از سوی 
سرهنگ حسین دهقان پور )فرمانده انتظامی 
مشهد( رسیدگی به ماجرای سرقت کارت های 
بانکی، به گروه ویژه ای از کارآگاهان ورزیده پلیس 
آگاهی مشهد سپرده شد و بدین ترتیب بررسی 
های تخصصی درباره این سرقت ها درحالی آغاز 
شد که بسیاری از کسبه محلی مقدار زیادی از 

سرمایه های خود را از دست داده بودند.
از سوی دیگر ورود کارآگاهان به دهلیزهای تاریک 
این پرونده ها بیانگر آن بود که جوانی با مراجعه 
به مغازه داران و فروشندگان کاال چنین وانمود 
می کند که احتیاج فــوری به خرید شــارژ تلفن 
دارد و با دادن مبلغ نقدی به مغازه دار از او می 
خواهد   از کارت بانکی خودش و از طریق کارت 
خــوان مغازه مبلغ 10 هــزار تومان شــارژ بخرد 
اما بعد از این ماجرا کارت بانکی فروشندگان 

گم می شد و آن ها زمانی 
متوجه سرقت می شدند که 
پیامک خریدهای میلیونی را 
دریافت می کردند. گزارش 
خــراســان حاکی اســـت، با 
ــت آمـــدن اطــاعــات  بــه دس
ــده هــای  ــرونـ مــشــابــه در پـ
سرقت، عملیات تخصصی 
ــی  ــات ــاع ــای اط ــدهـ و رصـ
کــارآگــاهــان پلیس مشهد 
برای شناسایی و دستگیری 
این جوان با صدور دستورات 

قاطع قضایی آغاز شد.
فرمانده انتظامی مشهد که از اولین ساعات 
ــای ســرقــت، نــظــارت بر  تشکیل پـــرونـــده هـ
عملیات های مختلف پلیسی را به عهده گرفته 
بود، درباره چگونگی دستگیری این متهم حرفه 
ای به خراسان گفت: همزمان با افزایش جرایم 
دستبرد به حساب های بانکی در مشهد، گروه 
ویژه ای از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی با کسب 
مجوزهای قضایی به مطالعه دقیق محتویات 
پرونده های مذکور پرداختند و به اطاعاتی 
دست یافتند که نشان می داد با یک سارق حرفه 
ای طرف هستند. سرهنگ »حسین دهقان پور« 
افزود: تحقیقات میدانی و اظهارات تعدادی از 
شاکیان نشان می داد که جوانی حدود 30 ساله 
که به بهانه خرید شارژ تلفن وارد فروشگاه های 
مشهد می شد، ابتدا با شوخی های کامی مانند 
»بیان جوک های خنده دار« یا بازگویی حوادث 
دروغین و جذاب، سر فروشندگان کاال یا کسبه 
را گرم می کرد و سپس با ترفندی خاص که برای 
جیب بری داشت به آن ها نزدیک می شد و کارت 
بانکی مغازه دار را در حالی سرقت می کرد که 
پیش از آن به بهانه خرید شارژ، رمز کارت را هنگام 
استفاده فروشنده از کــارت خــوان حفظ کرده 
بود. این فرمانده با تجربه که سال های زیادی 
از عمرش را در بخش هــای مختلف انتظامی 

سپری کرده است، در ادامه این ماجرا افزود: حاال 
دیگر پشت پرده شوخی های کامی و رفتاری 
این سارق حرفه ای برای پلیس رو شده بود و به 
همین دلیل رصدهای اطاعاتی گروه های ویژه 
کارآگاهان به بازبینی دوربین های مداربسته 
کشید تا تصویر مشترکی از جوانی به دست آمد 
که از مغازه های شاکیان شارژ تلفن خریده بود. 
سرهنگ دهقان پور تصریح کرد: بافاصله مراتب 
به مقام قضایی در دادســرای عمومی و انقاب 
ناحیه 7 مشهد گزارش شد و عملیات شناسایی 
مخفیگاه متهم با کسب مجوزهای قضایی ادامه 
یافت. وی خاطر نشان کرد: تحقیقات مقدماتی 
حکایت از آن داشت که جوان مذکور »وهاب« نام 
دارد اما همواره خود را با نام مستعار ایمان معرفی 
می کند و در منطقه تربت جام سکونت دارد. به 

همین دلیل کارآگاهان در چند شاخه 
عملیاتی وارد عمل شدند و گروهی از آنان 
به یکی از مناطق اطراف تربت جام رفتند 
ولی بررسی های غیرمحسوس کارآگاهان 
نشان داد که او از مدتی قبل خانه پدری اش 
را ترک کرده و در مشهد ساکن شده است. 
وی گفت: دامنه عملیات درحالی به شرق 
مشهد کشیده شد که هیچ سرنخی از 
مخفیگاه های متهم فراری به دست نیامد. 
بنابراین شیوه ها و شگردهای عملیاتی وارد 
مرحله جدیدی شد. رئیس پلیس مشهد با 
اشاره به استفاده از تجهیزات و فناوری های 
نوین با تاکیدات و راهنمایی های ارزنده 
سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی )فرمانده 

انتظامی خراسان رضوی( برای دستگیری متهم 
تحت تعقیب خاطر نشان کرد: طولی نکشید که با 
ردیابی های اطاعاتی، پاتوق »وهاب« در یکی از 
قهوه خانه های سنتی زیرزمینی مشهد شناسایی 
شد و زیر چتر اطاعاتی قرار گرفت. سرهنگ 
»حسین دهقان پور« اضافه کرد: به همین دلیل 
گروهی دیگر از کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد، 
در پوشش های مبدل وارد قهوه خانه شدند و او 

را درحالی غافلگیر کردند که با مشاهده وضعیت 
مشکوک قهوه خانه قصد فرار داشت. وی گفت: 
با انتقال متهم به مقر انتظامی، بازجویی های 
تخصصی از وی با هماهنگی مقام قضایی آغاز 
شد. این متهم که هفت فقره سابقه جیب بری 
و کش روزنــی دارد و اکنون برای هشتمین بار 
طعم مجازات را می چشد، ابتدا با انکار حقیقت 
ماجرا سعی داشت خود را بی گناه جلوه دهد 
اما وقتی در برابر اسناد و مــدارک انکارناپذیر 
قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و راز 
سرقت های زیادی را با شگرد خرید شارژ تلفن 
فاش کرد. او گفت: با قصه های ساختگی و بذله 
گویی در مغازه ها توجه فروشندگان و خریداران 
را به خودم جلب می کردم و سپس از فروشنده 
می خواستم در قبال دریافت وجه نقد برایم شارژ 

تلفن از طریق کارت خوان مغازه بخرد. در همین 
حال به فروشنده نزدیک می شدم و رمز کارت را 
حفظ می کردم بعد هم با همان رفتارها و شوخی 
های کامی، آن ها را درآغوش می گرفتم و کارت 
بانکی را می دزدیــدم سپس به اولین فروشگاه 
طا یا گوشی تلفن همراه می رفتم و خریدهای 
میلیونی انجام می دادم تا این که دستگیر شدم. 
فرمانده انتظامی مشهد با بیان این که تاکنون 
18 تن از کسبه از این جیب بر حرفه ای شکایت 
کرده اند، به قدردانی از دستورات ویژه قاضی 
»محسن واحدیان عظیمی« )قاضی شعبه 775 
دادســرای عمومی و انقاب مشهد( پرداخت و 
گفت: تحقیقات بیشتر درباره سرقت های این 
سارق سابقه دار درحالی ادامه دارد که وی حتی 
به بهانه خرید یا اجاره ملک به بنگاه های اماک 
مراجعه می کرد و با توسل به شگردهای 
حیله گرانه مانند این که شارژ تلفنم تمام 
شده، از کارت بانکی آن ها خرید می کرد 
و بدین ترتیب با حفظ رمز به حساب های 
آنان نیز دستبرد می زد.  گزارش اختصاصی 
خراسان حاکی است، این متهم که به خاطر 
طنازی، بذله گویی های کامی و رفتاری 
برای پرت کردن حواس طعمه ها هنگام 
ارتکاب جرم به »دلقک حقه باز« در میان 
شاکیان پرونده معروف شده است، ادعا می 
کند که سرقت های زیادی مرتکب شده اما 
نشانی از فروشگاه ها و مغازه ها را به خاطر 
ندارد،  به همین دلیل با صدور دستوری ویژه 
از سوی قاضی »واحدیان عظیمی« تصویر 
بدون پوشش وی در روزنامه خراسان منتشر می 
شود تا چنان چه افرادی طعمه »دلقک حقه باز« 
شده اند، برای شناسایی و اعام شکایت از وی به 
پلیس آگاهی مشهد واقع در منطقه کوی پلیس، 
خیابان کوشش 32   انتهای خیابان بزرگمهر 
مراجعه کنند یا با تلفن های 21828583 یا 
تماس  مشهد  آگاهی  پلیس   21828584

بگیرند.
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی رئیس پلیس مهشد ترشیح کرد 

پشت پرده شوخی های کالیم و رفتاری یک دزد سابقه دار در مهشد فاش شد

این جیب بر حرفه ای با 
ترفند ی خاص ، کارت 

بانکی مغازه داران را سرقت 
می کرد و میلیون ها تومان به 

جیب می زد

 ۳ کارگر بر اثر گاز گرفتگی 
در کارخانه فوالد ابهر جان باختند 

سه  نفر از هفت کارگر حادثه دیده در شرکت فوالد ناب آرش 
ابهر، شامگاه سه شنبه گذشته بر اثر سقوط به درون مخزن گاز 
 نیتروژن دچار مسمومیت شدند و جان خود را از دست دادند.

به گزارش شبکه خبر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
زنجان دیروز با تأیید خبر وقوع این حادثه گفت: متاسفانه 
این حادثه عصر سه شنبه گذشته در شرکت فوالد ناب آرش 
در یکی از شهرک های صنعتی شهرستان ابهر اتفاق افتاد و 
به کشته شدن سه کارگر و مسمومیت چهار کارگر دیگر منجر 
شد. صفی ا... کرامتی افزود: یکی از کارگران به منظور 
پاک سازی مخزن گاز وارد عمل می شود که دو کارگر دیگر 
به محض مشاهده حادثه به یاری این کارگر می شتابند اما 
خود نیز گرفتار می شوند. وی ادامه داد: چهار کارگر دیگر 
هم به کمک این سه کارگر می روند تا جان آنــان را نجات 
دهند که آن ها هم دچار مسمومیت با گاز نیتروژن می شوند 
و هم اکنون به منظور درمان در بیمارستان ابهر بستری و تحت 

مداوا هستند.

اختصاصی خراسان

خبر

این دختر به درد ازدواج نمی خورد

با آن که من به خاطر محراب از خانه فرار کردم و 
به عشق پوشالی او دل باختم اما اکنون مدعی 
است که نمی تواند با دختری مثل من ازدواج 

کند چرا که ...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی 
از اظهارات دختر 17 ساله ای است که در پی 
عشقی خیابانی از خانه فرار کرده و اسیر پسر 
هوسرانی شده بود که اکنون حاضر نیست به 

هیچ وجه با او ازدواج کند.
 این دختر جوان که با دستورات قضایی و تاش 
های پلیس مشهد از نیشابور به مشهد منتقل 
شده است، دربــاره سرگذشت خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کانتری امام رضا)ع( مشهد 
گفت: پــدرم مــردی کارگر است و هر روز صبح 
سرگذر می رود تا مخارج یک روزمان را تامین 

کند. 
ــراف مشهد  با آن که در یکی از روستاهای اط
زندگی می کنیم اما از زمانی که به خاطر دارم 
همواره فقر و بی پولی گریبان گیرمان بوده است.

 از سوی دیگر هیچ گاه با مــادرم رابطه خوبی 
نداشتم. او همواره از سر تا پای من ایــراد می 
گرفت حتی از نحوه سخن گفتن، نوع پوشش و 

غذاخوردنم. 
ــدم. دیگر از این  آزاد نبودم و سرزنش می ش
ــودم و به دنبال همدم  وضعیت خسته شــده ب
ــر ازدواج کنم و  و همراهی می گشتم تا زودت

مستقل باشم. 
ــا با پسری خوش تیپ و خوش  در همین روزه
قیافه در شبکه اجتماعی اینستاگرام آشنا شدم. 
»محراب« با محبت و دلسوزی به حرف هایم 
گوش می داد و سنگ صبورم بود به طوری که 
خیلی زود عاشقش شدم و به او دل باختم. وقتی 
از سختی های زندگی و رفتارهای مادرم برایش 
سخن می گفتم خیلی ناراحت می شد. او به من 
قول داد وقتی زندگی مشترکمان را آغاز کنیم 
مرا خوشبخت خواهد کرد و آن قدر محبت می 
کند تا این روزهای سخت را فراموش کنم. حاال 
دیگر همه حرف های من و محراب درباره زندگی 
مشترکمان بود به طوری که حتی نام فرزندانمان 

را انتخاب کرده بودیم. 
خاصه من ساعت های عمرم را فقط به گفت و 
گو با محراب می گذراندم تا این که روزی مادرم 
متوجه این ارتباط مخفیانه شد و مرا به باد کتک 
گرفت. وقتی پدرم شب هنگام از سرکار به خانه 
بازگشت او ماجرا را برای پدرم بازگو کرد. پدرم 
نیز با شنیدن این ماجرا کمربندش را کشید و به 
جانم افتاد به طوری که حتی نمی توانستم راه 
بروم. آن شب پدر و مادرم مرا در انباری کوچک و 
سرد داخل حیاط زندانی کردند. اگرچه تا صبح 
از سرما به خود لرزیدم ولی صبح زود با یک میله 
در انباری را گشودم و از خانه فرار کردم. بدون 
تامل سراغ محراب رفتم و ماجرا را برایش بازگو 
کردم.  چند ساعت بعد محراب پیشنهاد داد با هم 
از مشهد فرار کنیم و به منزل یکی از دوستانش 
در نیشابور برویم. من هم که دل باخته محراب 
بودم به راحتی پیشنهادش را پذیرفتم و به امید 
ازدواج با او به نیشابور رفتم، اما زمانی که چند روز 
در آن مخفیگاه بودیم تازه فهمیدم که محراب به 
هیچ وجه قصد ندارد با من ازدواج کند و هدف او 
از فراری دادن من فقط رسیدن به هوس های 
شیطانی است. این گونه بود که از رفتارهایم 
پشیمان شدم و قصد داشتم به مشهد بازگردم 
ولی محراب دیگر اجــازه نمی داد و مرا آن جا 

زندانی کرده بود. 
ــادرم، محراب  از سوی دیگر با شکایت پدر و م
متوجه پیگیری پلیس شد و مرا رها کرد اما وقتی 
ماموران کانتری امام رضا)ع( محراب را نیز به 
مشهد منتقل کردند، او با وقاحت تمام در برابر 
من ایستاد و با بیان این که به هیچ وجه حاضر 
نیست با من ازدواج کند، به نیروهای انتظامی 
گفت: کسی که به همین راحتی از خانه پدر و 
مادرش فرار کند نمی تواند شریک خوبی برای 
زندگی من باشد چرا که احتمال دارد با بروز هر 

مشکلی در زندگی از خانه من هم فرار کند.
 از ســوی دیگر نیز من از خــانــواده سرشناسی 
هستم و حاضر نمی شوم با چنین دختری ازدواج 

کنم و...
گزارش خراسان حاکی است، این پسر جوان در 
حالی با دستور قضایی روانه زندان شد که دختر 
17 ساله با شرمندگی به آغوش مادرش پناه برد.

 بررسی های بیشتر برای ریشه یابی این ماجرا 
با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ شریفی 
)رئیس کانتری امام رضا)ع(( در دایره مشاوره 

و مددکاری اجتماعی آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

آتش سوزی قطار یزد – هتران در انیین خسارت جاین نداشت 
مدیرکل مدیریت بحران 
ــداری اصفهان  ــان ــت اس
گفت: آتش سوزی قطار 
یزد – تهران در محدوده 
ــن  ــی ــای ــان ن ــتـ ــرسـ ــهـ شـ

خسارت جانی نداشت.
ــاه  ــگ ــای ــه گـــــــزارش پ ــ ب
ــی شبکه  ــان اطـــاع رس

خبر، منصور شیشه فروش افزود: قطار یزد 
ـ تهران ساعت 9:30 دیــروز در محدوده 
ایستگاه نایین به دلیل مشکل گیربکس دچار 
حریق شد و بافاصله نیروهای آتش نشانی 

حریق را مهار کردند.
ــه داد: قطار جایگزین دیگری از  وی ادام
یزد برای انتقال این مسافران به تهران به 

منطقه اعزام که این قطار 
هم پس از طی مسافتی 
کیلومتر   100 ــدود  حـ
ــه  ــواج ــی م ــن ــص ف ــق  بـــا ن

شد.
مدیرکل مدیریت بحران 
اصفهان  اســتــانــداری 
اظهار کرد: پس از آن یک 
ــادرود اداره کل راه آهن  قطار از ایستگاه ب
استان اصفهان بــرای انتقال مسافران به 

تهران به منطقه وقوع حادثه اعزام شد.
گزارش مهر نیز حاکی است ، در این حادثه 
دید.  جزئی  آسیب  مسافران  از  یکی  فقط 
همچنین  مــســافــران از ســرگــردانــی چند 

ساعته، گایه کردند.

 ربایش 14 تبعه خارجی 
در شهر  ری 

۳ آدم ربا در تور اطالعاتی پلیس به دام افتادند 

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سه  آدم ربا در 
عملیاتی ضربتی که توسط ماموران پلیس امنیت شهرستان 
در  جلیلیان  دوستعلی  سرهنگ  داد.  خبر  گرفت،  انجام 
ــزود: جمعه هفته  گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جــوان اف
اتباع  از  نفر  چند  ربایی  آدم  پرونده ای مبنی بر  گذشته 
افغانستانی به دست رسید که در این خصوص 14 نفر از این 
افراد در محدوده حسن آباد شهرستان ری ربوده شدند. وی 
با بیان این که ماموران پلیس امنیت شهرستان ری پس از 
تشکیل پرونده ای با این مضمون و با اخذ نیابت قضایی وارد 
عمل شدند، ادامــه داد: در تحقیقات مشخص شد که آدم 
ربا ها به سمت شهرستان پاکدشت رفته اند و در این محل 
مکان اختفایشان شناسایی شد. او تصریح کرد: در عملیاتی 
ضربتی سه نفر از آدم ربایان در یک زیرزمین دستگیر شدند و 
در بازرسی از این محل تعدادی سیم کارت و کارت عابربانک 

کشف شد.

کالهبرداری با فروش خودروهای 
تصادفی خارجی 

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از 
دستگیری یک کاهبردار حرفه ای خبر داد که 
با بازسازی خودرو های تصادفی خارجی آن ها را 

به عنوان خودروی سالم می فروخت.
 به گزارش صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه قاسم 
دستخال افزود: پرونده ای با موضوع کاهبرداری 
مبنی بر فروش خودروی تصادفی خارجی به جای 
خودروی سالم و فاقد رنگ، در اختیار دایره مبارزه 
با جعل و کاهبرداری پایگاه سوم آگاهی این 
پلیس قرار گرفت. وی ادامه داد: مال باخته که با 
متهم از طریق سایت های اینترنتی خرید و فروش 
کاال آشنا شده بود، پس از خرید متوجه تصادفی 
بودن خودرو می شود که با تماس وی با فروشنده، 

متهم دیگر پاسخ گوی وی نبوده است.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران با اشاره 
به این که مخفیگاه متهم در محدوده خیابان 
شریعتی شناسایی شد، اظهار کــرد: متهم در 
تحقیقات تکمیلی به سه فقره کاهبرداری به 

همین شیوه معترف شد.
وی با تاکید بر این که قبل از پرداخت هر گونه 
ــدارک و سالم بودن  وجهی در ابتدا اصالت م
وسیله را بررسی کنید، اضافه کرد: کارشناسان 
ارزش ریالی کاهبرداری ها را 30 میلیارد ریال 
ــرآورد کردند. کشف جزئیات پرونده و دیگر  ب

جرایم احتمالی متهم در دستور کار قرار دارد.
 اعتراف سارق سابقه دار 

به ۲۳ فقره سرقت  
توکلی/ سارق سابقه داری که به سرقت از اماکن 
شهربابک  شهرستان  در  دولــتــی  و  خصوصی 
اقدام کرده بود، به چنگ نیروهای پلیس افتاد. 
به گــزارش خراسان، به دنبال افزایش سرقت 
از امــاکــن خــصــوصــی و دولــتــی در شهرستان 
شهربابک، تیم ویــژه ای از نیروهای پلیس برای 
رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و ماموران 
یا  ــارق  بـــرای شناسایی سـ را  تحقیقات خــود 
سارقان آغاز کردند. آن ها پس از انجام تحقیقات 
تخصصی، متهم را کــه از ســارقــان حــرفــه ای و 
سابقه دار بــود، شناسایی و با هماهنگی مقام 
قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش 
در شهربابک دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
کردند. بنابراین گزارش، متهم در بازجویی های 
تخصصی ماموران  به 23 فقره سرقت از مکان 

های دولتی و خصوصی اعتراف کرد.

با صدور دستورات ویژه قضایی انجام شد

دستگیری  فرزندانی که پدرشان را آتش زدند!
سجادپور – دو برادر که پس از قتل پدرشان، 
جسد او را در میان نخاله های ساختمانی 
منطقه الهیه مشهد به آتش کشیده بودند، 
با هوشیاری و تیزبینی مقام قضایی به دام 
افتادند. به گــزارش اختصاصی خراسان، 
عصر چهاردهم مهر، بقایای سوخته جسد یک 
انسان در بیابان های انتهای بولوار اقدسیه 

مشهد کشف شد و بدین ترتیب تحقیقات 
پلیسی با نظارت مستقیم قاضی »محمود 
عارفی راد« )قاضی ویــژه قتل عمد( ادامه 
یافت. بررسی های تخصصی در حالی وارد 
مرحله جدیدی شد که خبر وقوع این جنایت 
در تاریخ بیست و دوم مهر در روزنامه خراسان 
به چــاپ رسید. بعد از شناسایی خانواده 

مقتول، راز این جنایت هولناک هنگامی فاش 
شد که قاضی »عارفی راد« در حال تحقیق از 
اعضای خانواده مقتول، متوجه سوختگی 
روی دست یکی از فرزندان مقتول شد و مقام 
قضایی که احتمال می داد این سوختگی 
مربوط به حادثه آتش زدن جسد باشد، دستور 
بازداشت جوان 27 ساله متاهل را صادر کرد. 

این جوان مدتی بعد در شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقاب مشهد به ناچار به قتل پدرش 
با انگیزه اعتیاد وی اعتراف کرد و مدعی شد 
با همدستی برادر 26 ساله اش جسد را درون 
یک کمد چوبی به منطقه الهیه حمل کرده و 
آتش زده اند. بررسی های بیشتر در این باره 

ادامه دارد.
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دلقک حقه باز « به حساب بانکی کسبه ! ماجرای دستبرد »

تصادف 30 خودرو، یک کشته و ۲۲ مصدوم به جا گذاشت  
ــس و  ــ رئیس مرکز اورژان
فوریت های پزشکی البرز 
گفت: تصادف زنجیره ای 
در آزادراه کرج - قزوین 
یک کشته و 22 مصدوم 
بــه جــا گــذاشــت. مهرداد 
بابایی در گفت گو با مهر 
ــت 5:09  ــاع افـــــزود: س

دیــروز چهارشنبه، 30 دستگاه خــودرو شامل 
25 دستگاه خــودروی ســواری، چهار دستگاه 
کامیون و یک دستگاه وانت در آزادراه کرج - 
قزوین با یکدیگر برخورد کردند.  وی با بیان 
این که بافاصله پنج دستگاه آمبوالنس، یک 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس و یک فروند بالگرد 
اورژانس استان البرز به محل اعزام شدند، ادامه 

داد: سانحه در مجموع 23 
مصدوم شامل 11 خانم و 
12 آقا داشت. رئیس مرکز 
ــس و فوریت های  ــ اورژان
پزشکی البرز گفت: چهار 
نفر از مصدومان در محل 
از اقدامات درمانی اولیه 
تکنیسین های اورژانــس 
بهره مند و درمان سرپایی شدند.11 مصدوم به 
بیمارستان شهید مدنی کرج و هفت مصدوم به 
بیمارستان امام جعفر صادق)ع( منتقل شدند. 
یک نفر نیز توسط بالگرد به بیمارستان البرز 
منتقل شد. وی افزود: یک مرد 19 ساله نیز با 
وجود تاش ها، به دلیل شدت جراحات وارد 

شده در بیمارستان جان باخت.

*ایسنا/ یوروپل اعــام کــرد حــدود 150 نفر 
را که به فروش مواد مخدر یا اسلحه در دارک 
وب )وب تــاریــک( مشغول بــودنــد، بــازداشــت 
ــام کــرد:  ــس پلیس اروپـــا اع ــت. آژان ــرده اس ک
ــن عملیات مــوســوم بــه »دارک هانتور«  در ای
)DarkHunTOR(، چندین میلیون یورو پول 
نقد و بیت کوین و همچنین مواد مخدر و ساح 

کشف و ضبط شده است.
*مهر/ سردار عبدا... حسنی فرمانده انتظامی 
استان سمنان بابیان این که باند سه نفره سرقت 
از مناطق حاشیه ای شاهرود  احشام دریکی 
متاشی شد، افــزود: این سارقان غیربومی با 

تاش و هوشیاری مأموران دستگیر شدند.
*ایسنا/ سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ از پلمب 66 گاراژ و مغازه 
ضایعاتی در جنوب تهران به دلیل خرید و فروش 

اموال مسروقه خبرداد.

اختصاصی خراسان
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یک عکس  

پاییز هزار رنگ ارسباران 

رسانه های جهان 

هــیــل: مـــشـــاوران 
دولــــــــت ایـــــــاالت 
متحده روز سه شنبه 
ــون  ــی ــاس ــن ــی ــس واک
ــا 11  ــان 5 ت ــودک ک
ــد. یــک هیئت  ــردن ســالــه را تأیید ک
مشورتی سازمان غذا و داروی آمریکا 
ــا یک نظر ممتنع، رای  به اتفاق آرا،ب
دادند که مزایای واکسن در پیشگیری 
از کووید19 در این گروه سنی بیشتر 
از خطرات احتمالی است. آن ها تاکید 
کردند عوارض احتمالی در نوجوانان و 

جوانان بسیار نادر بوده است.

ــودی: ــ ــ    راشـــــــا ت
ــد  ــ ــص ارش ــص ــخ ــت م
ــی  ــادم پــزشــکــی آک
گفت:  روسیه  علوم 
ــد در دریــافــت  ــردی ت
واکسن و ظهور نوع جدید کووید19 
امیدهای روسیه را بــرای مصونیت 
برده  بین  از  کرونا  برابر  در  جمعی 
ــش اخیر  ــزای اســـت.  بــه گفته وی اف
عفونت های جدید و تعداد بی سابقه 
ــروس به  مــرگ و میر ناشی از ایــن وی
دلیل جهش آن و تردید در دریافت 
واکسن بوده است و متاسفانه میزان 
واکسیناسیون در روسیه زیاد نیست. 
شمار قربانیان کرونا در روسیه برای 
پنجمین روز متوالی در روز سه شنبه 

از مرز 900 نفر گذشت.

  ایــنــدیــپــنــدنــت:
بـــــــــــر اســـــــــــاس 
ی  لعمل ها ا ر ستو د
ــه روز شـــده مرکز  ــ ب
پیشگیری و کنترل 
 )CDC( ایاالت مصتحده  بیماری 
به افراد دارای نقص سیستم ایمنی 
توصیه می شود دوز چهارم واکسن 
ــزریــق کنند. مرکز  کــوویــد19 را ت
هفته  بیماری  کنترل  و  پیشگیری 
گذشته تزریق واکسن تقویتی را برای 
تمام آمریکایی هایی که احتماال قبال 
واکسن هایی از نــوع دیگری تزریق 

کرده اند، مجاز دانست.

تــی آر تــی: نــتــایــج 
مـــطـــالـــعـــه ای روی 
بیماران کــوویــد19 
تــحــت درمـــــــان در 
ــیــمــارســتــان هــای  ب
نیویورک نشان داد که 24 درصــد از 
بیماران عالیمی را نشان می دهند که 
به عنوان »کووید طوالنی« تعریف شده 
اســت و ماه ها پس از بهبود همچنان 
مشکالتی داشتند. این تحقیق نشان 
ــه مشکالت ایــن بــیــمــاران در  داد ک
مهارت های ذهنی مانند حافظه،  انجام 
همزمان چند کار، سرعت تفکر و توجه 
بیش از 7 مــاه پس از تشخیص ادامــه 
دارد. همچنین تاکید شد که شایع ترین 
مشکل بــیــمــاران نــاتــوانــی در ایجاد 
خاطرات جدید و یـــادآوری خاطرات 

قدیمی است.

شنونده »هشدار« در دسترس نمی باشد!
سازمان پدافند غیرعامل نسبت به آسیب های سایبری برخی دستگاه ها و سازمان ها هشدار داده اما نبود ضمانت 
اجرا، این هشدارها را کم اثرکرده است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید رفع برخی از این آسیب ها 

هزینه بر و زمان بر است اما بی توجهی به آن هم مصداق ترک فعل است که باید با آن برخورد کرد 

مصطفی عبدالهی- سازمان پدافند غیرعامل 
می گوید در همین 7 ماه گذشته، دو   رزمایش 
در حوزه وزارت نفت و شرکت های تابعه، از 
جمله شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی، انجام و آسیب پذیری های عمده را به 
مسئوالن هشدار داده است؛ اما حاال سوال 
این جاست که چرا توجهی به این هشدارها 
کشور  سوخت رسانی  شبکه  و  اســت  نشده 

موردحمله سایبری قرار می گیرد؟

منشأ حمله اخیر؛ داخلی یا خارجی؟       
بندر تاسیسات  بــه  ســایــبــری  حمله  از   بعد 
99 و حمله به  رجــایــی شهر در اردیبهشت 
سیستم های شرکت راه آهن در تیرماه 1400، 
این بار شرکت پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی مورد این حمالت قرار گرفت؛ حمله ای 
فضای  شورای عالی  دبیر  رئیس  اگرچه  که 
مجازی، منشأ  آن را  یک کشور خارجی اعالم 
کرده اما رئیس سازمان پدافند غیرعامل دیروز 
گفت که »خارجی بودن منشأ  آن هنوز تایید 

نشده است«.

یک اطالعیه صریح و تهدید به پیگیری        
قضایی 

اما فارغ از این که این حمله، از خارج کشور یا 
توسط نفوذی های داخل کشور انجام شده، 
نکته مهم تر، هشدارهایی است که پیش از 
این دربــاره سامانه سوخت داده شده بود اما 
موردتوجه قرار نگرفته است. همین موضوع 
روز  غیرعامل،  پدافند  ســازمــان  شــد  سبب 
گذشته اطالعیه ای صریح منتشر و اعالم کند: 
»در سال جاری تاکنون بیش از 70 رزمایش 
کشور  حیاتی  زیرساخت های  در  سایبری 
انجام و نتایج آن ابالغ شده است، ضمن تذکر 
مجدد به همه دستگاه ها و زیرساخت هایی 
ــا رزمــایــش سایبری بــرگــزار شده  که در آن ه
اعالم می شود، در صورت بروز هر نوع حادثه 
از محل آسیب پذیری های اعالم شده، سازمان 
پدافند غیرعامل کشور موضوع اختالل در 
خدمات رسانی به مــردم و خدشه به اعتبار 
قانونی  مراجع  طریق  از  را  کشور  سایبری 

پیگیری خواهد کرد«.

18 سال پس از تشکیل یک سازمان       
دو روز دیگر به هشتم آبان ماه می رسیم؛ روزی 
که در تقویم رسمی به نام »روز پدافند غیرعامل« 

نام گذاری شده و این نام گذاری اهمیت توجه به 
این حوزه را یادآوری می کند. از زمان تشکیل 
سازمان پدافند غیرعامل کشور هم 18 سال 
سپری شده است و بعد از این همه سال به نظر 
می رسید باید جایگاه آن برای همه دستگاه ها 
و سازمان ها تبیین شده باشد اما گالیه های 
چندی قبل سردار جاللی رئیس این سازمان 
نشان داد که این مهم، محقق نشده است و باید 
طرحی نو درانداخت: »تا پیش از این رویکرد 
و  تبیینی  کشور،  غیرعامل  پدافند  سازمان 
تشویقی بود اما از ابتدای سال 99، تصمیم 
گرفتیم در صورتی که عدم رعایت الزامات و 
ضوابط پدافند غیرعامل در یک زیرساخت 
منجر به خسارت شود، این موارد را به دستگاه 
بــرخــورد قضایی الزم  تــا  قضا معرفی کنیم 
صورت پذیرد«؛ این همان هشداری است که 
در اطالعیه روز گذشته این سازمان هم بر آن 

تاکید شد.

قوانینی که هست و نیست       
پایگاه اطالع رسانی سازمان پدافند غیرعامل، 
به قوانین و آیین نامه های متعددی اشاره کرده 
که برای تحقق یک هدف مهم، تصویب و ابالغ 
شــده اســت:»افــزایــش بــازدارنــدگــی، کاهش 
آسیب پذیری، تــداوم فعالیت های ضــروری، 
پایداری  ارتــقــای  و  تسهیل مدیریت بحران 
ملی در برابر انواع تهدید و اقدامات خصمانه 
دشمن«. اگرچه طی این سال ها تالش های 
بسیاری برای اجرای این قوانین و آیین نامه ها 
شده اما حمالت سایبری با وجود هشدارهای 

قبلی این سازمان، ثابت کرده که ضعف قوانین 
ــرا، مشکلی  و مهم تر از آن، نبود ضمانت اج
جدی در این زمینه است و باید فکری برای 

آن کرد.

 تدوین فوری قانون جدید در مجلس       
اگرچه برخی خبرها و شنیده ها از این نگرانی 
حکایت دارد که مجلس شورای اسالمی تدوین 
قانون جدید پدافند غیرعامل را از دستور کار 
خــارج کــرده بود اما صحبت های سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت وگو با 
خراسان، بیانگر چیز دیگری است. »محمود 
عباس زاده مشکینی« می گوید: کمیسیون 

نیروهای  ستادکل  همکاری  با  ملی  امنیت 
ــازی قــانــون پدافند  ــاده س مسلح در حــال آم
غیرعامل است که قانونی کامل، جامع و مانع 
خواهد بود. عباس زاده تصریح می کند: تکمیل 
فرایند بررسی این قانون جزو اولویت های 
کمیسیون است و روند آن را تسریع خواهیم 
کرد تا در دستور بررسی و تصویب در صحن 

علنی مجلس قرار بگیرد.

 به امنیت سایبری بی تفاوت نبوده ایم       
عباس زاده به نکته دیگری هم اشــاره می کند 
و می گوید: اگرچه در سال های اخیر با برخی 
حمالت سایبری مواجه شده ایم، اما این به معنای 
بی توجهی ما به این حوزه نیست بلکه بخشی از 
آن هم به تالش دشمن برای انجام این حمالت 
دشمن  طبیعتا  می افزاید:  وی  برمی گردد. 
ــردن  در این حمالت سایبری به دنبال واردک
عمیق ترین و طوالنی مدت ترین آسیب هاست؛ 
اما این که ما در کمتر از 24 ساعت اخالل های 
ایجادشده را برطرف می کنیم، و آن ها نمی توانند 
ضربات سنگینی به ما بزنند، به این دلیل است که 
زیرساخت های مناسبی در کشور فراهم است و 
گاهی هم جریان نفوذ و حمالت سایبری انجام 
شده از داخل کشور باعث بروز برخی مشکالت 
می شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی این 
نکته را هم می گوید که: هم اکنون بسیاری از 
سامانه های ما از جمله بانک ها دارای امنیت 
باالیی است و پــروژه دولــت الکترونیک هم به 

سرعت در حال تحقق است.

مواد مخدر عامل ۵۵ تا ۶۰ درصد 
مرگ های مسمومیتی در کشور

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های 
سالمت محور ســازمــان غــذا و دارو گفت: 55 تا 
۶0 درصد مرگ ها در کشور به دلیل مسمومیت 
بر اثر مصرف مــواد مخدر و محرک اســت. نوشین 
محمدحسینی افزود: مصرف متادون  و ترامادول در 
بین مواد مخدر و محرک بیشترین مسمومیت و مرگ 
را شامل می شود، به همین دلیل نگهداری داروهای 
ــان استفاده می شود، باید  متادون  که بــرای درم
دور از دسترس دیگران به ویژه کودکان باشد. وی 
اظهار کرد: مسمومیت ناشی از منواکسید کربن 
11 تا 15 درصد، دارویــی 7 تا 10 درصد، سموم 
دفع آفات، قرص برنج و...  باعث بیشترین مرگ ها 
می شود. نجات دادن فردی که قرص برنج مصرف 
ــرده، غیرممکن اســت، نگهداری و مصرف این  ک
قرص ممنوع است و حتی گاز ناشی از قرص برنج 
که در کیسه های برنج و حبوبات در انبارها نگهداری 
می شود نیز باعث مسمومیت می شود و می تواند 

کشنده باشد.

صدرنشینی ژاپن در فهرست 
قدرتمندترین گذرنامه های جهان

ایندیپندنت در گزارشی نوشت: گذرنامه ژاپن برای 
سومین سال متوالی، عنوان قدرتمندترین گذرنامه  
جهان را از آن خود کرده است. این رتبه بندی، بر 
 Henley Passport( اساس شاخص گذرنامه هنلی
Index( و با استفاده از داده های انجمن حمل ونقل 
هوایی بین المللی )یاتا(، تعداد کشورهایی که 
دارنده گذرنامه یک کشور می تواند بدون نیاز به 
روادید به آن ها سفر کند، انجام می شود. بدون در 
نظر گرفتن محدودیت های سفر مرتبط با ویروس 
می توانند  هم اکنون  ژاپنی  شهروندان  کرونا، 
ــد سفر کنند.  به 191 کشور جهان بــدون روادی
سنگاپور در مقام دوم قــرار دارد و شهروندانش 
می توانند به 190 کشور بدون روادید سفر کنند. 
آلمان و کره جنوبی با امکان سفر شهروندان آن ها 
به 189 کشور بدون روادیــد، به طور مشترک در 
جایگاه سوم قرار دارنــد. 10 کشور برتر دیگر در 
این رتبه بندی به کشورهای اروپایی، نیوزیلند، 
استرالیا، ایاالت متحده و کانادا اختصاص دارد. در 
این گزارش نیز آمده  است که با گذرنامه ایرانی به 

41 کشور می توان بدون روادید سفر کرد.

به نظر می رسد آن چه باید در قانون جدید پدافند غیرعامل مورد 
توجه جدی قرار بگیرد، ضمانت اجرا و برخورد با کم کاری ها در این 
حوزه است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به خراسان 
می گوید: اگرچه بررسی و تصویب قانون جدید الزم است، اما در 
شرایط فعلی هم بی توجهی و کم کاری نسبت به هشدارهای سازمان 
پدافند غیرعامل، مصداق ترک فعل است و اگر منجر به آسیب شود، 
باید با آن برخورد قانونی کرد.البته »محمود عباس زاده مشکینی« 

توضیحی تکمیلی هم دارد و اظهار می کند: برخی هشدارها و توصیه های سازمان پدافند 
غیرعامل نیازمند بودجه کالن و اجرای طرح های بلندمدت است که طبیعتا در زمان کوتاه 
و در شرایط نبود بودجه الزم، قابل اجرا نیست اما برخی توصیه های دیگر به سرعت قابل 

اجراست و باید در دستور کار قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با خراسان: 
   

بی توجهی به هشدارهای پدافند غیرعامل، مصداق ترک فعل است

 نیش و نوش

 سید صادق غفوریان

    گذری بر رفتارهای خوب و  بد  اجتماعی            

پنج شنبه ۶    آبان 1۴۰۰
۲1  ربیع االول  1۴۴۳.شماره ۲۰۷8۶

 کاهش بیش از 1.۵متری تراز دریای خزر
 طی ۲۶ سال اخیر

مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور، با اشاره به کاهش بارندگی در 
حوضه دریای خزر، از کاهش1/5متری تراز آب این دریاچه طی 2۶ سال اخیر خبر داد. بهزاد 
الیقی ضمن اشاره به کاهش پنج سانتی متری تراز آب دریای خزر نسبت به سال گذشته اظهار کرد: 
داده های ایستگاه های پایش دریای خزر از سال 1۳74 تاکنون روندی کاهشی در تراز آب دریای 
خزر را نشان می دهد. وی ادامه داد: از سال 74 تاکنون به طور متوسط ساالنه حدود شش سانتی متر 
از تراز آب دریای خزر کاهش یافته یعنی طی 2۶ سال اخیر تراز آب دریای خزر1/5متر کاهش پیدا 
کرده که رقم قابل توجهی است. الیقی مهم ترین عامل کاهش تراز آب این دریاچه را کاهش بارندگی 
در حوضه آبریز دریای خزر و کم شدن دبی رودخانه های این حوضه به ویژه رودخانه ولگا - که بیش از 
85 درصد آب دریای خزر را تامین می کند- شدت تابش خورشید بر دریای خزر و تبخیز آب بیان کرد .

طرح گذراندن کالس  های  زبان در آموزشگاه  ها به جای مدارس
ــرای گذراندن  ــرورش به  دنبال مصوبه  ای ب ــوزش و پ آم
ــان در آمــوزشــگــاه هــا بــه جــای مـــدارس و  کــالس  هــای زب
پذیرش نمرات آن  است.  دبیرکل شورای عالی آموزش 
و پرورش دراین  باره در پاسخ به پرسشی درباره ناتوانی 
دانش  آموزان در مکالمه و سخن گفتن به زبان انگلیسی و 
عربی پس از دانش آموختگی گفت: باید ابتدا بین عربی 
و انگلیسی تمایز قائل شوم. مأموریت آموزش این دو با 
یکدیگر متفاوت است. مأموریت زبان عربی، زبان ارتباطی 

نیست، بلکه زبان دین است و دانش آموزان باید بتوانند 
از متون دینی که می خوانند درک معنایی پیدا کنند.  
ــاره انگلیسی، کسب مهارت های  ــزود: اما درب امانی اف
ارتباطی مهم است. در این باب آموزش ها   هم به زمان و 
هم به کیفیت نیاز دارند. بنابراین رویکرد کنونی برنامه 
درسی زبان انگلیسی اول و دوم متوسطه که ارتباط  محور 
است و دستورزبان  محور نیست، رویکرد صحیحی است. 
اما در کل موافقم که این زمان و حجم آموزش با انتظاری 

که داریم، متفاوت است.  امانی تصریح کرد: زبان امری 
ایجاد  را  فضایی  باید  و  اســت  انتخابی  و  نیمه تجویزی 
کند که افــراد بتوانند با توجه به اقتضائاتشان دست به 
کار  مشغول  مصوبه ای   روی  به تازگی  بزنند.  انتخاب 
هستیم که امکان انتخاب  را به دانش آموز می  دهد و حتی 
دانش آموز   می تواند به جای گذراندن زبان در مدرسه در 
آموزشگاه های   مجاز دوره بگذراند و نمره اش  از سوی 

مدرسه پذیرش و ثبت شود.

 انتشار مقاله مرحله پیش بالینی واکسن برکت 
در یک مجله معتبر بین المللی

فناور واکسن کوو ایــران برکت با اعالم این که مقاله پیش بالینی و دانش فنی واکسن 
کووایران برکت در یکی از معتبرترین مجالت بین المللی منتشر شد، اظهار کرد: پس 
از ارائه مقاله علمی و مستندات تولید واکسن برکت و عبور از مراحل داوری و پاسخ به 
پرسش های تخصصی داوران، مقاله پیش بالینی واکسن کووایران برکت در مجله مدیکال 
۶   و در رده نشریات Q1 منتشر شد. دکتر اصغر عبدلی  /989 وایرولوژی با ضریب تأثیر
افزود: دغدغه ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و مدیران پروژه واکسن برکت از ابتدا این بود 
که مقاالت مربوط به تالش دانشمندان نخبه کشور برای تولید نخستین واکسن ایرانی 
کرونا در معتبرترین مجالت بین المللی منتشر شود که البته مقاالت متعددی از واکسن 

کووایران برای مجالت معتبر ارسال شده و در مرحله داوری است.

گل گفتی آقای وزیر!
ــروز گفت: ــاه اجتماعی دی ــر تــعــاون، کــار و رف  وزی
» قرار است در دولت سیزدهم سخنرانی، مراسم  و 
تشریفات بسیار محدود باشد. قرار است کار انجام 
شود و مردم نتیجه کارها را ببینند و شاید خیلی 
احتیاج به بیان موضوعات نباشد«. عبدالملکی با 
اشاره به دستور رئیس جمهور تاکید کرده است: 
»بنا بر این بود که جلسات معارفه هم خیلی نداشته 
ــرادی که منصوب می شوند و حکمی  باشیم و اف
را دریافت می کنند، بالفاصله کارشان را شروع 
کنند....«شک نکنیم و خوشحال باشیم برای این 
رویکرد جدید. آری! همه خوشحال باشیم برای 
این رویکرد و البته آن را هم مدام مطالبه کنیم. به 
مسئوالن بگوییم که چشم و گوش های همه ما 
پر است از نمایش و همایش؛ پر است از حرف ها و 
وعده هایی که شنیدیم، دلمان خوش می شد  و ذوق 
می کردیم از قول ها و برنامه هایی که می شنیدیم و 
گاهی با آن خیالبافی هم می کردیم اما گاهی می 
خورد توی ذوقمان. یعنی وعده ها و برنامه ها عملی 
نمی شد و ما می ماندیم و دست های خالی.حاال 
از آقای وزیر جوان تعاون که اتفاقا پرانگیزه به نظر 
می آیند، می خواهیم هر از گاهی به نمایندگی از ما، 
همین تذکر) یعنی کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل 
کنیم، سخنرانی نکنیم و بیشتر کار کنیم( را در جمع 
وزرا یادآوری کنند که مبادا این رویکرد و روش در 
ذهن آقایان به فراموشی سپرده شود.آقای وزیر! اگر 
این خواهش ما را به گوش نمی گیرید و نمی پذیرید 
که هر از گاه آن را به آقایان وزرا یادآوری کنید،  الاقل 
خودتان به آن پایبند باشید و فراموش نکنید که به ما 

قول دادید، کمتر حرف بزنید و بیشتر عمل کنید.

یک توئیت



اقتصاد پنج شنبه 6 آبان101۴00
21ربیع االول 1۴۴3.شماره 20786 

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

)-3/599(269/200315/513370/66142/13973/27011/611/750)-1/280/000(117/500/00060/800/00035/700/000169/528122/156
 شاخص

رشد 2.2 برابری صادرات نفتی 
در بهار

منتشر  اقتصادی  نماگرهای  ترین  ــازه  ت در 
شده توسط بانک مرکزی اگرچه میزان تولید 
و صــادرات نفت از سال 97 تاکنون منعکس 
نشده، اما در بخش دیگر گویای آن است که 
ارزش صادرات نفتی )مشتمل بر ارزش نفت 
خام، فراورده های نفتی، گاز طبیعی، مایعات 
و میعانات گازی صادر شده و ...( در سه ماه 
نخست امسال، نسبت به دوره مشابه سال 
قبل، بیش از 2.2 برابر شده است. این در حالی 
است که یک محاسبه سرانگشتی از حدود دو 
برابر شدن قیمت جهانی نفت در بهار امسال 

نسبت به بهار سال گذشته حکایت دارد. 

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای 
اقتصادی حاکی از آن است که خالص حساب 
 3 سرمایه در بهار امسال به منفی بیش از 
میلیارد دالر رسیده است. رقمی که در مقایسه 
با صــادرات 34 میلیارد دالری غیر نفتی در 
سال 99، حدود 10 درصد آن را شامل می 
شود. این یعنی این که می توان فرض کرد یک 
دهم ماحصل فعالیت های صادراتی اقتصاد 
ایران، در بهار امسال نه تنها موجب واردات 
مواد اولیه و سرمایه ای به کشور نشده، بلکه 
با خروج خود از کشور و کمترین تاثیر بر رفع 
تقاضاهای مصرفی داخلی، چرخ تولید دیگر 
کشورها را به حرکت درآورده اســت. با این 
حال، بررسی ها نشان می دهد ماجرا به این 
جا ختم نمی شود و ابعاد بیشتر و بلندمدت 

تری دارد.

خروج سرمایه از نگاهی نزدیک	 
به گزارش خراسان، کلیت مسئله یاد شده از 
یک منظر چندان عجیب نیست. نمونه بارز 
ایــن موضوع را می تــوان در خبرهای خرید 
ملک توسط ایرانیان در ترکیه مالحظه کرد. 
داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه 
نشان می دهد که در سال های اخیر، ایرانی 
ها رکورد خرید خانه در ترکیه را شکسته اند 
به طوری که تنها در 9 ماه نخست سال جاری 

میالدی، حــدود شش هــزار واحــد مسکونی 
توسط ایرانی ها در این کشور خریداری شده 

است. 
این آمارها همچنین گویای این مطلب است 
که از ســال 2016 تا 2020، تعداد خانه 
های خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی ها 
حدود 11 برابر شده و از 664 واحد به هفت 
هزار و 189 واحد رسیده است. بماند این که 
هم اینک تعداد زیادی از ایرانیان در کشورهای 
دیگر نظیر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج 

فارس ملک و دارایی دارند.

ایران صادر کننده دیرپای سرمایه	 
سوای آمارهای فوق، بررسی های بلندمدت 
نشان می دهد که سال هاست کشور ما به صادر 
کننده سرمایه تبدیل شده است. طبق داده های 
بانک مرکزی از سال 77 تاکنون، غیر از شش 
ســال، خالص حساب سرمایه از کشور منفی 
بوده و عماًل در این مدت بیش از 23 سال، بیش 
از 171 میلیارد دالر از کشور خارج شده است.

در بیان ریشه های این موضوع می توان چند 
علت را ذکر کــرد. بارزترین دلیل، به کاهش 
ارزش پول ملی کشور بر می گردد. موضوعی 

که اثر آن در رشد تورم، افزایش نرخ ارز و در عین 
حال رشد پایین اقتصادی کشور نمود دارد. 
داده ها نشان می دهــد که در دهــه 90 رشد 
اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و در عین 
حال، شاخص قیمت ها بیش از هفت برابر شده 
است )تورم بیش از 600 درصد در طول یک 
دهه(. همزمان با این آمارها، مالحظه می شود 
که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری چندان 
مثبت نبوده و موجب شده است تا دارندگان پس 
انداز به عنوان یک راه حفظ دارایی، به تبدیل 
آن به دالر یا دارایــی هــای دالری فکر کنند.
از سوی دیگر، باید به شبکه گسترده صرافی 
مجاز و غیر مجاز هم که نظارت بر ورود و خروج 
سرمایه از کشور را بسیار سخت می کند، اشاره 
کرد.  اگرچه این شبکه می تواند کارکرد ضد 
تحریمی داشته باشد اما در هر حال، به سکویی 
برای خروج راحت تر سرمایه از اقتصاد ایران 
تبدیل شده است.و در پایان، می توان به تاثیر 
جانبی محدودیت در واردات کاال که در اثر 
تحریم ها و از سال 97 اعمال شده است، اشاره 
کــرد. در سایه بی توجهی به گسترش نقشه 
ارزی کشور برای مقابله با تحریم، به نظر می 
رسد ممنوعیت های یاد شده، عماًل موجب افت 
رضایت مندی زندگی در بخشی از جامعه شده و 
آن ها را به سوی خروج سرمایه از کشور برای رفع 

تقاضاهای مصرفی سوق داده است.

به بهانه گزارش جدید بانک مرکزی از خروج 3 میلیارد دالری سرمایه از کشور در بهار 1۴00 بررسی شد: 

حفره 170 میلیارد دالری اقتصاد ایران در23 سال

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشاره به موافقت رئیس جمهور با 

کلیات اختصاص سهام عدالت به 
جاماندگان اعالم کرد: 

 فرمول پیشنهادی توزیع 
سهام عدالت به 10 میلیون 

جامانده در فاز اول 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که 
رئیس جمهور موافقت خود را با طرح اختصاص 
سهام عدالت به جاماندگان اعالم کرد،گفت: 
در فاز اول، سهام عدالت به 10 میلیون نفر از 
می یابد.پورابراهیمی  اختصاص  جاماندگان 
در گفت وگو با فارس، دربــاره مطلبی که از وی 
در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر این که 
سهام عدالت به 10 میلیون نفر از جاماندگان تا 
22 بهمن اختصاص می یابد،تصریح کرد:  سال 
گذشته طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس 
مبنی بر اختصاص سهام عدالت به جاماندگان 
مطرح و تصویب شد که طرح وارد صحن مجلس 
هم شد اما دولت قبلی به بهانه این که این طرح 
بار مالی دارد آن را قبول نکرد، در نتیجه بررسی 
خاطر  وی  شــد.  متوقف  مجلس  صحن  در  آن 
نشان کرد: به تازگی با رئیس جمهور مکاتبه شد 
که آقای رئیسی هم این نامه را به وزیر اقتصاد 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجــاع داد و 
موافقت کلی خود را با اختصاص سهام عدالت 
به جاماندگان اعالم کرد که امیدواریم به زودی 
نظر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اعــالم شــود. وی گفت:  در گــزارش کمیسیون 
اقتصادی مجلس سه اولویت برای اختصاص 
سهام عدالت جامانده ها در نظر گرفته شد. اول 
کسانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( قرار دارند )به ترتیب به تعداد 
1.7 و 2.3 میلیون نفر(. دوم ایثارگران )به تعداد 
2 میلیون نفر(. سوم کارگران و بازنشستگان. 
در مجموع در فاز اول 10 میلیون نفر هستند که 
واقعًا به سهام عدالت نیاز دارند اما سهام عدالت 
ندارند. پورابراهیمی این را هم گفت که کسانی 
که در شش دهک پایین درآمدی هستند تا 20 
میلیون نفر هم می رسند اما در فاز اول افراد تحت 
پوشش، بازنشستگان ،کارگران و ایثارگران 10 
میلیون نفر هستند که امیدواریم هر چه زودتر 

سهام عدالت به آن ها اختصاص یابد. 

خبر

فروشنده و خریدار خودرو دست 
از معامله کشیدند

تسنیم – هم اکنون بازار خرید و فروش خودرو 
در رکــود قابل توجهی قــرار دارد و کمتر کسی 
سراغ خرید خودرو می رود. ابهامات روند قیمت 
ــذاری ها و عرضه محدود محصوالت توسط  گ
خودروسازان هم بر تشدید رکود بازار اضافه کرده 
است . آن طرف هم هنوز رئیس جدید شورای 
رقابت مشخص نشده است تا تکلیف قیمت های 
ــودرو  در پاییز امسال معلوم شــود. بر  جدید خ
همین اساس بازار خودرو در بالتکلیفی قیمتی 
قرار  دارد و فروشنده و خریدار دست از معامله 
کشیده اند. جالب این جاست در این بازار راکد 
قیمت تعدادی از خودروها یک تا دو میلیون تومان 

افزایش  یافته است اما خبری از خریدار نیست.

واکنش وزارت راه به اخبار بیماری 
وزیر؛ رستم 1۵ ساعت در روز کار 

می کند

تسنیم - وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار 
اخباری درخصوص بیماری وزیر راه و شهرسازی 
اعــالم کــرد: رستم قاسمی سالم و پرانرژی در 
وزارتخانه مشغول انجام وظایف وزارتی است و 
برنامه کاری آقای وزیر در طول روز بیش از 15 

ساعت کار فشرده است.

مشکل ورود کشتی های ایرانی به 
بنادر چین و هند برطرف شد

مهر – مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
هم اکنون مشکلی برای ورود کشتی های ایرانی 
به بنادر چین و هند وجود نــدارد. محمد راستاد 
دربــاره مشکل پهلوگیری کشتی های ایرانی در 
بنادر هند گفت: با پیگیری هایی که سازمان بنادر 
و دریانوردی انجام داده است، هم اکنون مشکل 
خاصی وجود ندارد؛ من از شرکت های کشتیرانی 
هم پیگیری کــردم، آن ها هم تأیید کردند که 
امکان پهلوگیری در بنادر هند فراهم و ترددها 
برقرار است. معاون وزیر راه درباره مشکل تردد 
کشتی های ایرانی به بنادر چین نیز اظهار کرد: هم 
اکنون ترددها به بنادر چین برقرار و عمده تبادالت 

تجاری دریایی کشورمان با چین است.

 شافعی: بهترازدولت تحریم ها 
را دورمی  زنیم!

ــاق بازرگانی ایــران  ایسنا - شافعی، رئیس ات
گفت: تجربه تمام این سال ها نشان داده  است 
که اگر دست بخش خصوصی را باز بگذاریم و 
اجــازه دهیم کار خود را پیش ببرد حتی در دل 
تحریم ها و محدودیت ها نیز همواره راهی پیدا 
خواهد کرد. همان طور که در سال های گذشته 
بسیاری از فعالیت ها متوقف شد اما صــادرات 
بخش خصوصی ادامه پیدا کرد. وی با اشاره به 
وضعیت تجارت ایران در عراق، توضیح داد: دولت 
در سال های گذشته به عراق برق و گاز صادر کرده 
اما هنوز نتوانسته  است بخش مهمی از ارز حاصل 
از صادرات این محصوالت را به کشور بازگرداند، 
این در حالی است که بخش خصوصی رقمی بسیار 
بزرگ تر از آن به عراق صادرات داشته و توانسته 
است ارز را نیز به کشور بیاورد، این نشان می دهد 
که در صــورت میدان دادن به بخش خصوصی 

می توان انتظار ثبت آمارهایی بهتر را داشت.

140042364

بازار خبر

انتقاد صریح مدیر عامل جدید از بنگاه داری بانک ملی 
مدیر عامل بانک ملی ایــران، ضمن انتقاد 
صریح از حجم بنگاه داری در این بانک تاکید 
کرد: ماشین تولید زیان این بانک باید متوقف 
شود.به گــزارش ایبنا، محمدرضا فرزین در 
مــراســم معارفه خــود بــه عــنــوان مدیر عامل 
جدید بانک که با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، معاونان وزیر، اعضای هیئت مدیره 

و هیئت عامل و جمعی از مدیران ارشد برگزار 
شد، در تشریح برنامه های در دستور کارش 
برای مدیریت این نهاد گفت: کیفیت ارزیابی 
دارایی های بانک باید شناسایی و ناترازی 
های موجود شامل ناترازی دارایی و بدهی، 
ناترازی درآمد و هزینه و جریان ورود و خروج 
وجوه نقد باید متحول شود. وی تاکید کرد که 

سرمایه بانک ملی ایران باید حداقل معادل 
5 میلیارد دالر باشد. فرزین با بیان این که 
»بانک ملی ایران زیر آوار بنگاه داری در حال 
خفه شدن است«،  ادامه داد: بانک ملی ایران 
نباید بنگاه داری کند،  بلکه باید بنگاه خلق 
کند. محمدرضا حسین زاده نیز در مراسم 
تودیع خود به طرح برخی چالش های این 

بانک پرداخت و با بیان این که تکالیف بسیار 
سنگینی از سوی دولت ها بر بانک ملی ایران 
وضــع می شود،تصریح کــرد: اکنون بدهی 
دولــت به بانک ملی ایــران بیش از 70 هزار 
میلیارد تومان است، اما اگر به اندازه تکالیف 
وضع شده، خط اعتباری به بانک داده شود، 

مشکالت حل می شود.

سقف وام جهش تولید مسکن به تفکیک مناطق 

معاون وزیــر راه و شهرسازی، جزئیات وام 
جهش تولید مسکن را اعالم کرد. به گزارش 
صدا و سیما، محمود محمودزاده اظهار کرد: 
سقف وام طرح جهش تولید مسکن 450 
ــت. در کــالن شهرهای  میلیون تومان اس
باالی یک میلیون نفر سقف وام 400 میلیون 
تومان، در مراکز استان ها سقف وام 350 
میلیون تومان و در دیگر شهرها سقف وام 
300 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین سقف وام در روستاها 
250 میلیون تومان است که البته عرف این 
تسهیالت در مناطق روستایی 200 میلیون 
تومان بــوده  است اما بــرای مــوارد خاص تا 
ارائــه  تسهیالت  هم  تومان  میلیون   250
می شود. به گزارش خراسان، این وام قرار 
است بــرای دهک های مختلف به تفکیک 
دهک های کم درآمدتر و پردرآمدتر به ترتیب 

با نرخ های سود 5 تا 12 درصد ارائه شود.

در نامه رئیس سازمان بورس به وزیر صمت مطرح شد: 

درخواست حذف قیمت گذاری دستوری خودرو 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ای 
به وزیــر صنعت، معدن و تجارت  به سیاست 
قیمت گذاری صنعت خودرو اشاره  کرد و این 
سیاست را زمینه ساز ضرر و زیان سهامداران 
و ادامه این رویه را عامل تعطیلی این صنعت 
در کشور خواند.به گزارش پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(،مجید عشقی در این نامه خطاب 
به فاطمی امین آورده است:سیاست های 
قیمت گذاری اعــمــال شــده توسط شــورای 
رقابت در سال های گذشته، زیان سنگینی بر 
سهامداران حاضر در صنعت خودرو تحمیل 
کرده به گونه ای که مطابق صورت های مالی 
حسابرسی شده شرکت های ایران خودرو و 
سایپا در سال 99 زیان خالص این شرکت ها 
به ترتیب  155 هزار و 50 میلیارد و 57 هزار 
و 665 میلیارد ریال برآورد شده و همچنین 
زیــان انباشته شرکت های مذکور به ترتیب 

بیش از 299 هــزار و 386 میلیارد و 150 
هزار و 69 میلیارد ریال است.در بخش دیگر 
ایــن نامه آمــده اســت علت اصلی ایــن ضــرر و 
زیان نبود توازن بین افزایش نرخ های اعطایی 
به شرکت های خــودروســاز و افزایش قیمت 
نهاده های تولید است. به عنوان مثال میزان 
افزایش نرخ نهاده های تولید شرکت سایپا در 
سال 97 تا 99 به طور میانگین 248 درصد 
است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت 
ــت.در ادامــه،  مذکور حــدود 163 درصــد اس
عشقی به ایرادهای شیوه قیمت گذاری شورای 
رقابت پرداخته و به وزیر صمت پیشنهاد داده 
است که موضوع قیمت گذاری خودرو مجدد 
ــرار  گیرد و محصوالت  مــورد بررسی کلی ق
خودرویی همانند محصوالت صنایع فوالد 
و پتروشیمی از شمول قیمت گذاری توسط 

شورای رقابت خارج شود.

پزدالری نوبخت و نقد ریالی کاربران! 
روز گذشته نوبخت، رئیس سابق سازمان 
برنامه در واکنش به ماجرای انتشار نامه وی 
در  موضعی  سابق،  جمهور  رئیس  پاسخ  و 
ارتباط با منابع ارزی گرفت که واکنش برخی 
کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت.
نوبخت در توئیت خود نوشت: »با صراحت 

ــم با  ــ اعـــالم می کنم: دولـــت دوازده
وجود #تحریم و محاصره اقتصادی؛ 
میلیاردها #دالر به صورت نقد و قابل 
دسترس به عنوان موجودی ارزی، 

تحویل دولت سیزدهم داد…«با 
این حال این موضع نوبخت 

با واکنش برخی کاربران به 
نقش وی در هزینه تراشی 

هــای بــودجــه ریــالــی هــمــراه شــد.یــک کاربر 
نوشت: منابع ارزی کشور دسِت آقای نوبخت 
و دوستان شان نبود و برای خرج منابع حساِس 
ارزی کشور به مانع بزرگی در بانک مرکزی 
برخوردند! فشار آوردند که منابع ارزی را هم 
مانند منابع ریالی تمام کنند که خب رهبر 
انقالب نگذاشتند.کاربری دیگر نیز 
نوشت: خدا را شکر که منابع اسکناس 
ارز دســت شما نبود و دســت بانک 
مرکزی بود وگرنه بالیی که سر بودجه 
ریالی آوردید و کسری بودجه 
تاریخی که رقم زدید، بر 
سر منابع اسکناس ارز 

هم می آوردید. 
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تازه های مطبوعات

انعکاس

شرق- اين روزنامه با اشاره به حضور سعید جلیلى  •
در ستاد اقتصادی دولت نوشت:شايد بعید باشد که 
جلیلى در منصبى رسمى با رئیسى همکاری کند؛ 
بااين حال هنوز اين فرضیه منتفى نیست که سعید 
جلیلى به عنوان فردی که به نفع رئیسى از انتخابات 
کناره گیری کرد، به طور غیررسمى و حتى مؤثر در 
بخشى از تصمیم سازی های دولت حضور داشته 
باشد و اگر چنین باشد، اين احتمال داده مى شود 
که نوع نگاه دولت رئیسى خاصه در حوزه هايى 

مانند برجام و FATF سلبى شود.
کیهان – اين روزنامه نوشت: از دولت سیزدهم  •

که در انجام فرايند واکسیناسیون از مرحله خريد ، 
تامین و... تا واکسینه کردن اکثريت جامعه آن هم در 
فاصله زمانى کوتاه و باز هم بدون اين که الزم باشد 
زير بار امضای قراردادهايى نظیر FATF و نظیر آن 
برود، بسیار موفق عمل کرده و موجب رضايت مردم 
شده است، حاال و در مقطع کنونى انتظار مى رود 
که درباره مسائل اقتصادی و به ويژه معیشتى مردم 

دست به اقداماتى ملموس بزند.
اعتماد- اين روزنامه با اشاره به ماجرای اخیر  •

حمله سايبری به پمپ های بنزين و از کار افتادن 
چند تابلوی الکترونیکى و درج شعار سیاسى روی 
تعدادی از  آن ها نوشت: آن چه اما بر پیچیدگى 
اين اوضاع افزود،آن بود که ديتاسنتر و شبکه کارت 
سوخت در اختیار شرکت پااليش و زيرمجموعه 
وزارت نفت است، حال آن که تابلوهای الکترونیکى 
بزرگراه ها ارتباطى به وزارت نفت نداشته و تحت 
کنترل پلیس راهور و زيرمجموعه نیروی انتظامى 

جمهوری اسالمى است.
آفتاب یــزد- سعید مدنى جامعه شناس در  •

گفت و گــو بــا ايــن روزنــامــه بــا اشـــاره بــه ماجرای 
استخدام های جنجالى به ويــژه در وزارت نفت 
گفت:اين موضوع جديدی نیست و چند دهه ای 
ــد.... اين  است که اين نوع تبعیض ها وجود دارن
روزها به دلیل گسترش فضای مجازی اين موارد 
به راحتى افشا مى شود در صورتى که در ادوار 
گذشته چنین مسائلى رخ داده اما فضای مجازی  
برای افشای آن ها وجود نداشته است .نکته قابل 
توجه اين است که بسیاری تمايل دارند با عنوان 
طرح صیانت اين فضای افشاگری را محدود سازند.

فرهیختگان- اين روزنــامــه    نوشت: سرعت  •
پیشرفت هسته ای و تقويت موضع داخلى و خارجى 
ايران طى ماه های گذشته اتفاقى نیست که مطلوب 
آمريکا و متحدان اروپايى اش باشد، به همین دلیل 
آن ها تمام تالش خود را خواهند کرد تا با از بین 
بردن سرمايه اجتماعى دولت مستقر در ايران و 
همچنین ايجاد اخالل در فعالیت های هسته ای، 
ــران را به موضع ضعف بکشانند تا امتیازات  اي
بیشتری از جمهوری اسالمى در مذاکرات بگیرند.

ــران نوشت: يک روزنــامــه اسرائیلى  • عصر ای
ــم و افشای  از حمله هکری گسترده به ايــن رژي
فايل هايى خبر داد که شامل مشخصات صدها 
نظامى اين ارتش از جمله نام، ايمیل، نشانى منزل 
و شماره تلفن است. گروهى که خود را »عصای 
موسى« )Moses Staff( نامیده، تصاويری شخصى 
از »بنى گانتز« وزير جنگ رژيم صهیونیستى  هم 

منتشر و تهديد کرد که وی تحت نظر است.
جهان نیوز نوشت: محمدرضا باهنر گفت:من  •

در آخرين ديداری که با آقای روحانى داشتم، به 
ايشان گفتم شما نه احمدی نژاد خواهید شد، نه 
خاتمى و نه حتى هاشمى؛ به ايشان گفتم که شما 
بايد برای نظام باقى بمانید. خودشان هم قبول 

کردند و صحه گذاشتند.
ــژاد عضو  • ن ثانیه نوشت:هادی بیگى  چند 

کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حمله سايبری 
اخیر مدعى شد: لودادن کشتى های نفت کش در 
شرايط دور زدن تحريم ها، حمله به مرکز مديريت 
سوخت کشور و حواشى متعددی که برای پرسنل 
زحمت کش وزارت نفت رخ مى دهد، بیانگر اين 
است که شبکه جاسوسى در وزارت نفت را بايد 

جدی گرفت.شايد تهديدات باالتری در راه باشد.
جهان نیوز مدعی شد:ستاری فر،يکى از  •

طراحان طرح صیانت با بیان اين که مردم همان 
ــول شــده مطرح  ــالم وص نقدهايى را به طــرح اع
مى کنند که سابقًا به طرح اولیه داشتیم در حالى 
که طرح جديد نقاط قوت زيــادی دارد افــزود: به 
موجب اين طرح امکان رفع فیلتر توئیتر و تلگرام 

هم وجود دارد.
گرامى  • اسماعیل  نوشت:  آنالین  اعتماد 

مقدم، قائم مقام حزب اعتمادملى در باره آخرين 
جلسه جبهه اصالحات و روند تصمیم گیری برای 
چهار سال آينده اظهار کرد: جبهه اصالحات تنها 
وظیفه ای که دارد و اصلى ترين وظیفه اش اجماع 
ســازی است و آن را انجام مى دهد و در راستای 
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علی باقری پس از دیدار با مورا:در بروکسل 
توافق کردیم که پیش از پایان ماه نوامبر 

مذاکرات را شروع کنیم 

هاشمی-  على باقری معاون سیاسى وزارت 
مى  سر  به  بروکسل  در  که  کشورمان  خارجه 
برد، روز گذشته ادامه گفت و گوهای برجامى 
خود با مورا معاون کمیسیونر سیاست خارجى 
اتحاديه اروپــا را پى گرفت. گفت وگويى که 
باقری آن را جدی و سازنده توصیف کرد و در 
باره رايزنى هايش با مورا درصفحه توئیتر خود 
نوشت:»گفت و گويى جدی و سازنده با انريکه 
ــروری مــذاکــرات موفق  مــورا در بــاره عناصر ض
داشتم. توافق کرديم پیش از پايان ماه نوامبر 
)قبل از دهم آذرمــاه ( مذاکرات را شروع کنیم 
ــالم خواهد شــد.«   . تاريخ دقیق هفته بعد اع
دستگاه  رئــیــس  امیرعبداللهیان  هــمــزمــان 
ديپلماسى کشورمان روز گذشته و درحاشیه 
نشست همسايگان افغانستان در تهران،  گريزی 
به مذاکرات برجامى زد و برای نخستین بار اعالم 
کرد که تیم مذاکره کننده جديد از نقطه بن بست 
مذاکرات وين وارد اين گفت وگوها نخواهد شد 
امــا »فرمت« شکل گرفته در »مــذاکــرات وين« 
را قبول دارد و در آيــنــده ای که دور نیست به 

مذاکرات وين بازخواهد گشت. 

دستان پر باقری در بروکسل	 
در اين بین اما بايد گفت که به نظر تا اين جای 
کــار باقری با دستانى پر به بلژيک سفر کرده 
اســت.درواقــع  معاون سیاسى وزارت خارجه 
کشورمان در حالى پا به بروکسل گذاشته که 
کشورمان از ظرفیت های  هسته ای گسترده تری 
نسبت به ماه های گذشته بهره مى برد. سطح 
غنى سازی ايران طى ما ه های اخیر برای اولین 
بار در تاريخ هسته ای ايران به 60 درصد رسیده 
و ديروز هم منابع از قول آژانس گزارش کردند 
بــه يــک سانتريفیوژ پیشرفته خود  ايـــران  کــه 
برای افزايش غلظت اورانیوم از 20 درصد به 
ــت. بر اساس  ــرده اس ــد گــاز تزريق ک 60 درص
گزارش خبرگزاری رويترز، اين سانتريفیوژ از 
نوع IR-6 است و ايران پس از تزريق گاز به آن 
محصول نهايى را جمع آوری نکرده است. تک 
سانتريفیوژی که به آن گاز تزريق شده ، غیر از 
مجموعه ای از سانتريفیوژ های پیشرفته نصب 
شده در تأسیسات نطنز است که از ماه ها پیش، 
غنى سازی اورانیوم تا سطح 60 درصدی را آغاز 
کرده اند. باقری  در شرايطى با مورا ديدار کرد 
که هفته پیش هم  میزبان او در تهران بود. به 
نظرمى رسد باقری در سفر به بروکسل، خواهد 
توانست يک ارزيابى اولیه از جديت طرف های 
اروپايى و آمريکا برای رفع تحريم های ايران به 
امیرعبداللهیان  که  موضوعى  بیاورد؛  دست 
پیش از اين از عبارت حسن نیت برای آزاد سازی 
بخشى از دارايى های ايــران برای آن استفاده 
کرده است. عالوه بر گام های سريع و مهم ايران در 
گسترش ظرفیت های هسته ای، طرف غربى نیز 
اتحاد گذشته خود را ندارد و از شکاف های مختلف 
سیاسى و امنیتى رنج مى برد. به عنوان نمونه 
يکى از آن شکاف ها موضوع رودست زدن آمريکا 
به فرانسه در قضیه توافق فروش زيردريايى های  
هسته ای به استرالیا بود که فرانسه را از قرارداد ده 
ها میلیارد دالری محروم کرد و خشم  پاريس را به 
دنبال داشت به طوری که فرانسه از اين حرکت به 
عنوان خنجر خوردن از پشت ياد کرد و سفیرانش 

را از استرالیا و آمريکا فراخواند يا 
خروج غیر منتظره آمريکا از 
افغانستان و قرار نگرفتن 

ــا در کنار آمريکا در  اروپ
ديگر  از  چین  بــا  مقابله 

ــواردی است که بر اين  م
گذاشته  صحه  شکاف 

است. 

توئیت سیاسى

ــران خارجه کشورهای  هادی محمدی – وزي
همسايه افغانستان به همراه روسیه در پايان 
نشست روز گذشته خود در تهران در بیانیه ای 
مشترک و 11 مــاده ای تاکید کردند که يک 
ساختار سیاسى فراگیر و گسترده با مشارکت 
همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است . در 
بیانیه پايانى اين نشست که وزيران خارجه ايران، 
ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان 
به صورت حضوری و وزيران خارجه روسیه و چین 
به صورت مجازی شرکت داشتند ضمن تاکید 
بر حمايت از حاکمیت ملى، استقالل سیاسى، 
وحدت و تمامیت ارضى افغانستان و مداخله 
نکردن در امور داخلى آن  آمده است : کشورهای 
حاضر در نشست همه طرف های درگیر از جمله 
طالبان را برای ادامه گفت وگوها و مشورت های 
سیاسى به منظور بهبود وضعیت آينده اين ملت 
تشويق کردند.همچنین وزيران خارجه با ابراز 
نگرانى شديد درباره وخامت اوضاع اقتصادی 
در افغانستان از جامعه بین المللى درخواست 
ارائه کمک های بشردوستانه به صورت فوری 
کردند و حمالت تروريستى را در هر فرم و شکل از 
جمله حمالت علیه گروه های قومى و مذهبى و به 
صورت ويژه حمالت تروريستى اخیر به مساجد 
را به شدت محکوم کردند.در مفاد بیانیه نیز که 

شامل 11بند است آمده : خاک افغانستان نبايد 
هیچ گونه تهديدی برای کشورهای همسايه باشد 
و توسط گروه های جنايتکار، تروريستى و جدايى 
طلب استفاده نخواهد شد و ابراز امیدواری شده 
که به طور جدی روابط خود را با انواع گروه های 
تروريستى قطع و به آن ها حمله کند و آن ها را 
به طور قاطع از بین ببرد. درخواست از جامعه 
بین المللى و کشورهای کمک کننده به منظور 
فراهم آوردن حمايت های مالى مستمر، کافى 
و متناسب از کشورهای میزبان پناهندگان 
افغان، به ويژه جمهوری اسالمى ايران، جمهوری 
اسالمى پاکستان و ساير کشورهای همسايه 

افغانستان از بخش های ديگر اين بیانیه است . 

با 	  امنیتی  امیرعبداللهیان: تماس های 
طالبان داریم 

در پايان اين اجالس ، حسین امیرعبداللهیان 
با حضور در جمع  وزيرامورخارجه کشورمان 
خبرنگاران به ســواالت آن ها پاسخ گفت .وزير 
خارجه در پاسخ به سؤالى درباره مذاکرات ايران 
با طالبان و تضمین برای امنیت مرزها و اين که آيا 
جمهوری اسالمى ايران تصمیمى برای به رسمیت 
شناختن طالبان دارد يا خیر؟ خاطرنشان کرد: ما 
با همه طرف های افغانستانى در تماس هستیم 

و در سطح امنیتى با هیئت حاکمه سرپرستى در 
ــم.وی افزود:  افغانستان تماس و گفت وگو داري
سفیر ايران در کابل بنا به دعوتى که از وی به عمل 
آوردنــد با وزير خارجه هیئت حاکمه سرپرستى 
افغانستان مالقات کرد و نگرانى های خودمان را 
از مسیر اين تماس ها به هیئت حاکمه سرپرستى 
در افغانستان اعالم کرديم.امیرعبداللهیان در 
پاسخ به سؤال خبرنگار صدای افغان ، مبنى بر اين 
که چه تفاوتى میان نشست تهران و فرمت مسکو 
وجود دارد؟ بیان کرد: ما هر فرمتى را که به تحقق 
صلح و ثبات و امنیت در افغانستان و برطرف شدن 
نگرانى های منطقه ای کمک کند، مثبت و سازنده 
مى دانیم.مشروعیت بین المللى بدون مقبولیت 
داخلى در افغانستان راه به جايى نمى برد.رئیس 
دستگاه ديپلماسى در پاسخ به خبرنگار طلوع نیوز 
نیز در باره وضعیت داعش در افغانستان اظهار  
کرد:در حوزه مبارزه با داعش حتما ما در بخش 
امنیتى مشورت های الزم را به همه طرف های 
افغانستانى برای موفقیت در مبارزه با تروريسم 
که به نوعى با امنیت ملى و مرزهای مشترک ما 
مى تواند ارتباط داشته باشد، انجام مى دهیم و 
همکاری خواهیم داشت و مشورت های خود را 
به همه طرف ها در افغانستان ارائه خواهیم داد. 
تامین امنیت همه مردم افغانستان و شیعیان که 
هدف حمالت تروريستى داعش قرار گرفتند 
مــورد توجه ما بــوده و هیئت حاکمه را مخاطب 
قرار داديــم و پیشنهادهايى برای جلوگیری از 
تکرار اين اقدامات تروريستى ارائه کرديم.وی 
درباره حضور گروه  های افغانستانى در نشست 
همسايگان افغانستان گفت: در جلسه امروز 
)ديروز(درباره عضويت ناظر اتحاديه اروپا در فرمت 
اجالس همسايگان، اتفاق نظر وجود نداشت و 
برای عضويت هیئت حاکمه سرپرستى طالبان 
ــوام اصلى  منوط به اين که همه نمايندگان اق
افغانستان در اين فرمت مورد توجه قرار بگیرند و 
در نشست بعدی بتوانند حضور يابند يک اجماع 

اولیه حاصل شد.

حاشیه های نشست  	 
*در حالى که طبق اعــالم سخنگوی وزارت 
خارجه قرار بود رئیس جمهور سخنران افتتاحیه 
نشست تهران باشد ، در آخرين لحظات محمد 
مخبر معاون اول رئیس جمهور راهى ساختمان 
وزارت خارجه شد تا اين نشست را افتتاح کند . 

امیرعبداللهیان در سخنرانى خود با اشاره به اين 
جابه جايى گفت: برای رئیس جمهور اولويت 
ديگری اتفاق افتاد که نتوانست خــودش به 
نشست بیايد . به نظر مى رسد حمله سايبری 
دو روز قبل به جايگاه هــای توزيع سوخت و 
تشکیل جلسه در اين خصوص باعث تغییر برنامه 
رئیسى شده باشد .*معضل میکروفن به قول 
امیرعبداللهیان همچنان در جمهوری اسالمى 
حل نشده است . در نشست روز گذشته نیز چه 
در هنگام سخنرانى مهمانان عالى رتبه اجالس 
و چه در کنفرانس خبری وزير خارجه کشورمان 
اين مشکل همچنان ديده مى شد .*سخنرانى 
ها بر اساس حروف الفبای انگلیسى انجام شد و 
از اين نظر وزير خارجه چین که در اجالس جى 
20به سر مى برد اولین سخنران نشست تهران 
بود .*نکته جالب اين که وانگ يى و الوروف 
وزيران خارجه چین و روسیه سخنرانى خود را 
به زبان چینى و روسى با ترجمه انگلیسى ايراد 
کردند و وزيران خارجه ايران و تاجیکستان هم 
به فارسى سخن گفتند . در اين میان وزيران 
پاکستان  و  ازبکستان   ، ترکمنستان  خارجه 
به زبان انگلیسى سخنرانى کردند .*14نفر 
از بیش از 40نفر خبرنگار داخلى و خارجى 
از امیرعبداللهیان  حاضر در نشست خبری 
توانستند ســوال خود را مطرح کنند و بیشتر 
هم در بــاره افغانستان ســوال کردند تا جايى 
که وزيرخارجه به شوخى گفت که گويا مى 
خواهند مرا به افغانستان بفرستند . پس از 
آن بود که برخى خبرنگاران سواالتى در باره 
مطرح  ای  منطقه  ديگر  موضوعات  و  برجام 
کــردنــد .* ســفــیــران کــشــورهــای خــارجــى و 
نمايندگان سازمان های بین المللى در تهران 
نیز در ايــن نشست به صــورت مهمان حضور 
داشتند که با اعــالم پايان نشست رسانه ای 
، سالن را ترک کردند.*امیرعبداللهیان در 
جمع خبرنگاران گفت که در بیانیه پايانى، 
فقط نظرات جمهوری اسالمى ايران نمى آيد و 
همسايگان ديگر هم هستند. گاه نظراتى دارند 
که با نظرات ما کامال تطبیق ندارد و بیانیه پايانى 
طیفى از موضوعاتى است که نسبتا مواضع 
ويژه  مى کند.*نماينده  بیان  را  ما  مشترک 
وزيرخارجه چین و سفیر روسیه در تهران رئیس 
هیئت های آن دو کشور در غیاب وزيران خارجه 

خود بودند.

دولت فراگیر؛ تنها راه حل مسائل افغانستان 
وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در بیانیه مشترک نشست تهران 
تاکید کردند که یک ساختار سیاسی فراگیر با مشارکت همه اقوام تنها راه حل 

مسائل افغانستان است. امیرعبداللهیان نیزگفت: مشروعیت بین المللی بدون 
مقبولیت داخلی در افغانستان راه به جایی نمی برد 

مجاور- سخنگوی دستگاه قضا البه الی گزارش  خود درباره 
کشیده پر سر و صدا به استاندار جديد آذربايجان شرقى و خبر ورود 
قوه قضايیه به اين موضوع،  گريزی به ماجرای جنجالى شکايت 
مجلس از حسن روحانى زد و گفت که مسئول بررسى شکايت از 
رئیس جمهور سابق دادگاه ويژه روحانیت است. در ادامه بخش 
های مهم سخنان اخیر ذبیح ا... خدائیان سخنگوی قوه قضايیه 
را به گزارش میزان مى خوانید:  * درباره حواشى ايجاد شده 
در جلسه معارفه استاندار آذربايجان شرقى؛  بالفاصله بعد از 
اين اتفاق دادستان مرکز استان دستور رسیدگى به موضوع 
را صادر کرد و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخالل در نظم 
که يک جرم غیرقابل گذشت است، تحت تعقیب قرار گرفت. به 
رغم اين که استاندار اعالم گذشت کرد، اما از آن جايى که جرم 
واقع شده در زمره جرايم غیرقابل گذشت است، اين شخص 
با قرار تامین در بازداشت است و تحقیقات در اين زمینه ادامه 
دارد. در اين مدت مطالبى از سوی فرد بازداشت شده در فضای 
مجازی مطرح شد که تحقیقات نشان داد جعلى بوده و صحت 
نداشته است. فردی که اقدام به اين کار کرده انگیزه شخصى 
داشته است. وی در اظهاراتى به مقام قضايى گفته در يکى از 
بازديد های سرزده ای که استاندار در زمان تصدی فرماندهى 
سپاه از مجموعه تحت امر او داشته، با يکى از رزمندگان دفاع 
مقدس برخورد شايسته ای نداشته و در واقع چنین انگیزه ای 
را مطرح کــرده اســت. به هر ترتیب قطعًا دستگاه قضايى با 
چنین اعمالى برخورد قاطع به عمل مى آورد و چنان چه فردی 
ادعا هايى دارد بايد آن ها را از مسیر های قانونى پیگیری کند و 
به هیچ وجه چنین رفتار هايى مورد قبول نیست.* )در پاسخ 
به سوالى مبنى بر اين که آيا پرونده ای درباره رئیس جمهور 
سابق به قوه قضايیه واصل شده است يا خیر ؟(؛ در باره رئیس 
جمهور سابق با توجه به روحانى بودن ايشان اگر چنان چه 
گزارشى تهیه شود بايد به دادگاه ويژه روحانیت برود و بايد 
از آن مرجع سوال شود و طبق بررسى که ما داشتیم در اين 
ــرای عمومى و انقالب تهران  خصوص پــرونــده ای در دادس
تشکیل نشده؛ چرا که رئیس جمهور سابق روحانى است و اگر 
اتهامى متوجه وی باشد بايد در دادگاه ويژه روحانیت مطرح 
شود.* درباره آخرين وضعیت اعالم فهرست 
اموال مسئوالن به قوه قضايیه؛  قانونى که در 
اين زمینه وجود دارد الزم االجرا و در دستور 
کار است... از مسئوالن قبلى به جز دو نفر 
فهرست دارايى های خود را در پايان خدمت 
ارائه دادند و ما پیگیر هستیم که آن دو 
نفر باقى مانده نیز اين کار را انجام 

دهند....

ــد و بــازديــدهــای  توکلی - ســريــال دي
تبلیغاتى مقامات آنکارا و باکو ادامــه 
دارد. رئیس جمهور ترکیه بار ديگر به 
باکو رفت  و در ضمن از منطقه قره باغ 
ــادآور سفر  ــرد. ايــن موضوع يـ ــدن ک دي
جنجالى پارسال رجب طیب اردوغان 
در چنین روزهايى به آذربايجان است 
کــه بــه عــنــوان مهمان ويـــژه رزمــايــش 
نظامى باکو به مناسبت پیروزی در جنگ 
قــره بــاغ، در سخنرانى اش ادعاهايى 
مضحک را درباره رود ارس مطرح کرد. 
او ضمن ديدار با الهام على اف، همتای 
ــود در مــراســم افتتاح  آذربــايــجــانــى خ
فرودگاه بین المللى فضولى در قره باغ 
آزاد شده شرکت کرد که يکى از مراکز 
ترانزيتى مورد ادعای آنکارا و باکو موسوم 
به کريدور زنگزور است. اين در حالى 
است که در آخرين سفر اردوغان به قفقاز 
جنوبى در بهار گذشته، او و على اف، 
بیانیه شوشا را امضا کردند که توافقى با 
تمرکز روی همکاری های دفاعى و ايجاد 
مسیرهای جديد حمل و نقل بود و تاکید 
مى کرد آنکارا، رژيم باکو را در مواجهه با 
هر گونه تهديد خارجى حمايت مى کند. 
با توجه به بن بست فعلى طرح پان ترک ها 
ــران از طريق استان  بــرای دور زدن اي
سیونیک ارمنستان، به نظر مى رسد سفر 
جديد اردوغان به باکو نیز جز يک نمايش 
تبلیغاتى پان ترکى برای منحرف کردن 
نباشد. ترکیه  داخلى   عمومى  افکار 
شايد به اين دلیل بود که باز هم او برای 
چندمین بار و به طور تلويحى با اظهارات 
نسنجیده خود، تمامیت ارضى همسايه 
شرقى خود يعنى  ايران را نشانه رفت.  او 
که چندی پیش به صورت غیر مستقیم  
در ادعايى مضحک گفته بود جمهوری 
اسالمى ايــران به دلیل همکاری باکو 
با تل آويو  توان رويارويى با آذربايجان 
را ندارد، در تازه ترين گزافه گويى ابراز 
امیدواری کرد که  جمهوری آذربايجان 
ــای ارمــنــســتــان پیش  ــرزه ــر از م ــرات ف
ــان که  رود! به گــزارش فــارس، اردوغـ

به همراه الهام على اف رئیس جمهور 
آذربايجان با حضور در منطقه قره باغ 
از پیشرفت کار ساخت و ساز بزرگراه 
»احمدبیلى-فضولى-شوش« بازديد 
مى کــرد، خطاب به يکى از مقام های 
جمهوری آذربايجان گفت: »داريــد به 
سمت مرز ارمنستان مى رويد، نه؟ از 
آن جا هم آن طرف تر مى رويد!« »صالح 
محمدوف«، رئیس سازمان بزرگراه های 
جمهوری آذربــايــجــان نیز در واکنش 
گفت: »بله داريــم به آن سمت حرکت 
مى کنیم. با کمک خداوند تا استانبول و 
اروپا پیش خواهیم رفت. خداوند از شما 
محافظت کند.« رجب  طیب اردوغان 
همچنین با  لفظى که کنايه ضد ايرانى 
داشت،گفت:»امیدواريم ايران با عقل 
سلیم رفتار کند و مشکلى بین ايران و 
نشود.ما  ايجاد  آذربايجان  جمهوری 
هرگونه  تبادل  مسیر  وارد  مى توانیم 
کاال با اسرائیل شويم. .هیچ کشوری 
نبايد روی سازوکارهای تصمیم گیری 
ــذارد و  ــگ کــشــور هــای ديــگــر تــاثــیــری ب

نمى تواند هم بگذارد.«

پشت پرده لفاظی های  آقا رجب	 
اما نکته جالب ماجرا آن جاست که اين 
روزهــا کسى در عالم  روابــط بین الملل 
صحبت های اردوغان را جدی نمى گیرد؛ 
او که چندی پیش از اظهارات نسنجیده 
اش در باره اخراج 10 سفیر اروپايى  عقب 
نشینى کرده بود، حاال به گزافه گويى 
علیه ايران پرداخته است؛  مسئله ای که 
به نظر مى رسد مقامات کشورمان آن را 

به خوبى فهمیده اند و  اظهارات امروز 
و ديــروز او را بــدون پاسخ گذاشتند و از 
اساس  اهمیتى به ادعاهايش ندادند.اما 
سوال اساسى اين جاست که اردوغان 
از اين لفاظى های پى در پى خود علیه 
کشورمان  به دنبال چیست؟! پاسخى 
که آن را بايد در بحران های داخلى و 
خارجى ترکیه يافت،  بحران هايى که 
بدجوری اردوغــان را درگیر خود کرده 
است و همین باعث شده که اردوغــان 
سیاست بحران آفرينى در خارج و اتحاد 
در داخل را در پیش بگیرد.در يک نگاه 
کلى از عملکرد دولت آنکارا اين واقعیت 
استنباط مى شود که در نتیجه اتخاذ 
سیاست های نادرست در عرصه های 
داخلى و خارجى، ترکیه با مشکالت 
متعددی مواجه شده است. از جمله اين 
مشکالت مى توان به افزايش نرخ تورم 
و بیکاری، فرار سرمايه های خارجى از 
اقتصاد ترکیه، کاهش چشمگیر ارزش 
پــول ملى، تشديد مشکالت معیشتى 
مردم ترکیه و بروز اختالف با کشورهای 
منطقه اشاره کرد. با اين توصیف به نظر 
مى رسد آقا رجب در حال دست و پنجه 
ــواع و اقسام مشکالت  نــرم کــردن  با ان
داخلى و خارجى  است و در اين بین بدش 
نمى آيد با ايجاد يک بحران خارجى  يا 
امنیتى ، مــردم ترکیه نگران از تبعات 
خــروج او را به يگانه بــودن بــرای حفظ 

امنیت شان متقاعد کند. سیاستى که 
اگر ايران را نشانه رفته باشد نه تنها به 
او کمکى نمى کندبلکه او را در چاه 
عمیق  بن بست سیاسى فرو مى برد. 

گنده گویی های بی پایان اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه که این روزها به لحاظ سیاسی و اقتصادی در داخل کشورخود وضعیت متزلزلی پیدا 
کرده، با نشانه رفتن تمامیت ارضی ایران به تهران توصیه کرد در برابر باکو با عقل سلیم رفتار کند و سبب 

تشدید تنش نشود! 

ضارب استاندار همچنان در بازداشت 
سخنگوی قوه قضاییه:رئیس جمهور سابق، روحانی 

است و اگر اتهامی متوجه وی باشد باید در دادگاه ویژه 
روحانیت مطرح شود



 رکورد زدم 
اما پول فیزیوتراپی  ندارم!

»یوسف ایمانی« که با ۴۰۳ ضربه مشت مستقیم، رکورد گینس را شکست 

از تالش های شبانه روزی اش، سرعت خیره کننده مشت هایش و ... می گوید

 سرعت مشت زدن های این بوکسور لرستانی به قدری باالست که داورها برای شمارش آن باید از 
فیلم صحنه آهسته کمک بگیرند و امکان شمارش مشت هایش در لحظه وجود ندارد. البته دور 
از انتظار هم نیست چرا که او سریع ترین مشت زن جهان محسوب می شود. »یوسف ایمانی« به 
تازگی در برج میالد تهران توانست با ۴۰۳ ضربه مشت مستقیم در یک دقیقه)چپ و راست( 
نام خود را در فهرست کتاب گینس جهان ثبت کند. ابتدا با »هادی رضایی«، رئیس کمیته ثبت 
رکورد فدراسیون ورزش های همگانی استان تهران تماس گرفتیم. او درباره این رکورد گفت: 
»کمیته ثبت رکورد فدراسیون ورزش های همگانی، تنها مرجع این ثبت رکورد ها و گینس 
معتبر ترین موسسه جهانی محسوب می شود. هم اینک، نام یوسف ایمانی، این ورزشکار 
ایرانی در کتاب گینس ثبت شده است. البته گینس برای ثبت این رکورد سختگیری های 

زیاد و قوانین خاصی داشت اما باالخره 
موفق به ثبت آن شدیم«. در ادامه با 
بوکسور لرستانی دربـــاره جزئیات 
رکوردشکنی اش گفت و گویی خواهیم 

داشت.

  کشتی ، ورزش های رزمی و 1۳ سال 
بوکس

»متولد اسفند 70 هستم، 13 سال سابقه  
ــورددار سریع ترین  ــ بــوکــس  دارم و رکـ

مشت زنی مستقیم در زمان یک دقیقه هستم «. ایمانی بعد از معرفی خودش می گوید: »من قبل از این  
که وارد رشته بوکس شوم، کشتی گیر و رزمی کار بودم تا این  که سال 87 به صورت اتفاقی وارد رشته 
بوکس شدم و تا امروز به صورت حرفه ای ادامه دادم. بارها در مسابقات انتخابی تیم  ملی شرکت کردم 
و در تیم استانی لرستان، هم در جوانان و هم بزرگ ساالن حضور داشتم. یک بار در مسابقات انتخابی 

تیم  ملی پنجم شدم.«
  سرعت مشت زدن  هایم، برای همه عجیب بود

از او درباره نحوه کشف این استعداد خاص در مشت زنی می پرسم که می گوید: »سال ها پیش همه به 
 خصوص مربی ها به من می گفتند که ضربات مشت هایت خیلی سرعت دارد. من تا مدت ها نمی دانستم 
که مشت سرعتی در جهان، رکورد دارد. سه سال پیش به صورت اتفاقی متوجه این موضوع شدم و بعدش 

هم شروع کردم به تمرین و تا االن که تمام رکوردهای آیتم های مشت سرعتی در ایران را ارتقا دادم«.
 رکورد گینس را، 69 مشت ارتقا دادم

این بوکسور لرستانی درباره شکستن رکورد گینس می گوید: »از روز اول، هدفم شکستن رکورد جهانی 
و ثبت  شدن نام یک ایرانی در گینس برای رشته بوکس بود. قبل از من این رکورد در اختیار یک ورزشکار 
اسلواکی بود که با 33۴ مشت مستقیم نام خود را در جهان مطرح کرد اما من آن را در برج میالد تهران 

ارتقا دادم به ۴03 ضربه و موفقیتم را تقدیم کردم به مدافعان سالمت«.
تا روزی ۴ ساعت تمرین کردم

»قبل از رکوردشکنی اخیر، بارها رکوردهای ملی را شکستم تا به فدراسیون ثابت کنم که توانایی شکستن 
رکورد گینس را دارم«. ایمانی ادامه می دهد: »برای شکستن رکورد گینس بیش از هشت ماه است که 
روز و شب تمرین می کنم. میزان تمرینم بستگی به برنامه ورزشی ام دارد. از روزی نیم ساعت بوده تا 
روزی ۴ ساعت. همچنین در سطح ملی، رکورددار آیتم های ضربات مستقیم، ضربات مستقیم به کیسه، 
ضربات مستقیم با دمبل یک کیلویی به کیسه و حرکات آپرکات)ضربه از پایین به باال که آرنج باید از پهلو 

عبور کند( هستم«.
بدون مربی در خانه تمرین کردم

»من تهدید کرونا را برای خودم تبدیل به یک فرصت طالیی کردم«. ایمانی در این باره می گوید: »بعد از 
شیوع کرونا، زمان حضور مردم در خانه بیشتر شد. یکی از بهترین سرگرمی ها هم ورزش  خانگی در عصر 
کروناست که متاسفانه بسیاری از مردم به آن بی توجه هستند. رکورد یک مدل ورزشی است که اوال نیاز 
به تمرکز باالیی دارد و ثانیا، تنهایی بهتر می توان تمرین کرد و معموال کمتر نیاز به مربی دارد. من هم 

تنهایی در خانه تمرین کردم«.
  دست هایم نابود شده است!

او درباره سختی هایی که در این مسیر کشیده هم می گوید: » االن کل دست های من نابود 
شده است، انگشت هایم، مچ دست هایم و ... . آن  قدر هم پول ندارم که هر روز هزینه 
فیزیوتراپی و ماساژ بدهم تا عضالتم کمتر آسیب ببیند. اما من جوری تمرین کردم 
که اگر بگویند 10 دقیقه سرعتی مشت  بزن، این توانایی را دارم و برایم مشکلی 

ایجاد نخواهد شد«.
  صفر تا 1۰۰ حامی ام، خودم و خانواده ام بودند

ــاره شغلش و حمایت هایی که بــرای پیشرفت نیاز دارد، هم می گوید:  او درب
»من کارشناسی حسابداری دارم، نفر اول دانشکده مان بــودم، معدل 
کارشناسی ام 19 به باال بود اما االن شغل ثابتی نــدارم. تا امــروز، صفر تا 
صد حامی ام، خودم و خانواده ام بودند. شکستن دوباره این رکورد در گرو 
حمایت است. من چندین سال بوکس کار کردم، این رکوردزنی هایم 10 
برابر بوکس، برایم هزینه در بر داشته است. اگر من افتخاری کسب کنم، 
نمی گویند ایمانی رکورد زد، می گویند بوکسور لرستانی درخشید. در 
جهان هم نمی گویند ایمانی، می گویند بوکسور ایرانی. بنابراین این 
افتخاری برای کشورم است. بارها به اداره ورزش استان لرستان 
مراجعه کردم، هر بار به بهانه های مختلف کمکی نکردند و دست 
آخر گفتند رکوردشکنی جزو ورزش ها نیست. االن بعد از این 
رکوردشکنی از استان های دیگر با من تماس گرفتند اما متولیان 

ورزش استان حتی یک پیام تبریک به من ندادند«.

مهساکسنوی|روزنامهنگار

شاید شما هم با شنیدن نام کلمبیا یاد کارتل های  
مواد مخدر بیفتید اما این کشور به آن بدنامی که فکر می کنید، 
نیست! کشوری که امروز وجود دارد با نسخه نمایشی دهه 8۰ 
کلمبیا که در فیلم و سریال ها به تصویر کشیده می شد، فاصله 
زیادی دارد. حاال این کشور ترکیبی متفاوت از زندگی مدرن شهری و آرامش 
طبیعت بکر است. به تازگی دولت کلمبیا اعالم کرد که »داریو آنتونیو اوسوگا« 
ملقب به »اوتنیل«، رئیس بزرگ ترین کارتل مواد مخدر و بزرگ ترین صادر کننده 
کوکائین در سراسر جهان را به دام انداخته تا دوباره  نام این کشور بر سر زبان ها 
بیفتد. »اوتنیل« از طرف آمریکا هم تحت تعقیب بود و برای دستگیری اش 5 میلیون 
دالر جایزه تعیین شده بود. »اوتنیل« 5۰ ساله ، رئیس کارتل بزرگ گولفو بوده که 
از سال 2۰1۰ به صورت جدی مشغول به صادرات کوکائین شد . براساس گزارش 
خبرگزاری فرانسه، در عملیات دستگیری او، 5۰۰ مامور با پشتیبانی 22 بالگرد 
وارد یک منطقه جنگلی شدند. به همین بهانه و در پرونده زندگی  سالم با کلمبیا و 

جاذبه های کمتر شنیده اش آشنا خواهید شد.

پرونده

آشنایی با کلمبیا، سبک زندگی مردمش، جاذبه هایش و ... به بهانه دستگیری رئیس بزرگ ترین 
صادرکننده کوکائین  جهان با همکاری 5۰۰ مامور و 22 بالگرد

کشور زمرد و نخل ها یا کارتل  های مواد؟

مجیدحسینزاده|روزنامهنگار
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 کشوری 50 میلیونی 

با تعداد زیادی همسایه
کلمبیا با نام هایی دیگر، حداقل از 12 هزار سال قبل از میالد وجود 
داشته است. این کشور در آمریکای  جنوبی قرار دارد، از شمال به 
دریای کارائیب، از شمال غربی به پاناما )زمانی جزو کلمبیا بود و در 
سال 1903 مستقل شد(، از جنوب به اکوادور و پرو، از شرق به ونزوئال، 
از جنوب شرقی به برزیل و از غرب به اقیانوس آرام محدود می شود. 
کلمبیا از 32 شهر تشکیل شده و پایتختش بوگوتا، بزرگ ترین شهر 
این کشور است. مساحت آن 1٬1۴1٬7۴8 کیلومتر مربع و جمعیت 

آن ۵0 میلیون نفر است.

کشوری برای عاشقان قهوه 
قهوه کلمبیایی در رتبه سوم جهان قرار دارد. دانه های قهوه برزیل و 
ویتنام ممکن است معروف تر باشند اما کلمبیا بزرگ ترین صادرکننده 
دانه عربیکاست. جای تعجب نیست که با بیش از ۵00 هزار خانواده 
کشاورز که همه آن ها دانه های قهوه را با دست می چینند، کلمبیا 
در صدر این فهرست باشد. درست است که  قهوه در واقع گیاه بومی 
کلمبیا نیست اما اگر در مناطقی چون دره کوکورا و سانتا مارتا  قهوه 
بنوشید، مزه واقعی و سنتی قهوه کلمبیایی را درک خواهید کرد. در 
ضمن، کلمبیا اغلب به عنوان یکی از شادترین کشورهای جهان انتخاب 
می شود.در واقع، در سال های 2013 و 201۴، کلمبیا بر اساس 
بررسی های شادی و امید، عنوان »خوشبخت ترین کشور جهان« را به 
خود اختصاص داد و البته جالب است بدانید کلمبیا همیشه در بین 10 

کشور صدرنشین این جدول است .

 60 پارک ملی 
و چند جای خاص و دیدنی

ــارک ملی اســت که بیش از 10 درصــد از کل  کلمبیا دارای 60 پ
ــورد استقبال  تایرونا م ــارک ملی  پ را در برمی گیرد.  ــن کشور  ای
بسیاری از گردشگران محلی و خارجی است. سواحل خیره کننده 
ــداز رشته کــوه سیرا نــوادا،  با شن و ماسه سفید همراه با  چشم ان
ــای دیــگــر روی زمین  مــنــظــره ای را ایــجــاد می کند کــه در هیچ ج
ــد. و امــا چند جــای دیدنی و خــاص دیگر ایــن کشور:  نخواهید دی

رنگین  کمان در رودخانه| کانو کریستالس که به رودخانه ۵ رنگ 
هم معروف است، یک رودخانه آب شیرین با رنگ روشن است 

که گیاهان آبزی و جلبک های آن جریانی به رنگ قرمز، آبی، 
نارنجی، زرد و سبز در مسیرش ایجاد کرده اند.  این رودخانه 
با آب خروشانش منحصر به فرد و معروف به تنها رودخانه 

رنگین کمانی در جهان است.
خانه دلفین های صورتی| کلمبیا خانه دلفین های صورتی 

رودخانه ای است. بله، درست خواندید. در اعماق جنگل های 
بارانی آمازون، شما دلفین های صورتی رودخانه ای را خواهید 

دید. این فقط یکی از گونه های جانوری منحصر به فرد کلمبیاست. 
قطعا با دیدن آن ها متوجه شکل غیرعادی بدن شان خواهید شد که 
مربوط به توانایی آن ها در چرخش گردن شان است، این عملکردی 

است که دلفین های معمولی نمی توانند انجام دهند.
بلندترین نخل جهان| کلمبیا خانه بلندترین درختان نخل جهان 
است. این درختان بومی جنگل های مرطوب آند در دره کوکورا هستند 
که  بلندی شان تا 200 فوت می رسد و خانه ای عالی برای برخی از 

گونه های در حال انقراض  پرندگان کلمبیا محسوب می شوند.

 تجارت پرسود زمرد 
و گل در کلمبیا

شاید باور نکنید اما تجارت مواد مخدر، تنها راه ثروتمند شدن 
در این کشور نیست چرا که 70 تا 90 درصد زمردهای جهان 
از کلمبیا می آیند! زمرد کلمبیایی در دنیای سنگ های قیمتی 
به دلیل رنگ سبز روشن، بسیار ارزشمند است. زمردهای 
استخراج شده رقیب این کشور در زامبیا رنگ سبز مایل به 
آبی دارند. در ضمن، کلمبیا رتبه دوم صادرات گل در جهان 
را دارد. آمریکا به تنهایی هر سال ۴ میلیارد گل رز از کلمبیا 
سفارش می دهد. موقعیت این کشور روی خط استوا اجازه 
می دهد تا بهترین رزهای دنیا را داشته باشد. کلمبیا همچنین 

مرکز بیش از ۴ هزار گونه ارکیده است.

طبیعتی با درجه » مگا تنوع«
کلمبیا دومین کشور جهان بعد از برزیل از نظر تنوع  زیستی 
است، البته توجه داشته باشید برزیل 10 برابر کلمبیا وسعت 
دارد! کلمبیا یکی از 17 کشور »مگا تنوع« جهان است و از 
هر 10 گونه، یکی در آن  جا یافت می شود یعنی یک دهم 
از تمام گونه های روی زمین در این کشور دیده می شود! 
کلمبیا دارای بیشترین تعداد گونه ها بر اساس منطقه در 
جهان است و بیشتر از کل گونه های پرنده اروپا و آمریکای 
شمالی روی هم، گونه جدید و متنوع دارد. همچنین 
گیاهان،  سپس  پرندگان،  حیات  در  تنوع زیستی اش 
ماهی ها و دوزیستان، رتبه بعدی در درختان و خزندگان و در 
نهایت در پستانداران مثال زدنی است. بنابراین اگر عاشق 
طبیعت هستید، این جا مکانی است که باید آن را تجربه 
کنید. نکته دیگر در اکوسیستم های متنوع این خطه است. 
کلمبیا دارای بیابان ها، جنگل های بارانی، جنگل های 
ابری و دشت  های بسیار باز است که تقریبًا به هر موجودی 
اجازه رشد می دهد و تنها کشور در آمریکای جنوبی است 
که خطوط ساحلی و جزایری در امتداد اقیانوس اطلس و 

اقیانوس آرام دارد.

 پابلو اسکوبار
 معروف  ترین کلمبیایی تاریخ

اگر اهل دیــدن فیلم های جنایی و کارتل های مــواد مخدر 
باشید حتما سریال نارکوس را که بر اســاس زندگی پابلو 

ــار  ــ ــوب ــ ــک ــ ساخته شده ، دیده اید. پابلو اسکوبار، »پادشاه اس
کوکائین« جهان نامیده می شود. 
ــزرگ ترین قاچاقچی مــواد  او ب
مخدر دنیا و کلمبیایی بود که در 
زمان اوج فعالیت اش مسئول 
قاچاق حدود  80 درصد کل 
کوکائین ایــاالت  متحده 
به شمار می رفت. این 
مرد با درآمد خالص 
دالر  میلیارد   30
مرد   10 از  یکی 
ثــروتــمــنــد جهان 
محسوب می شد و 
البته به علت این که 
بخشی از درآمد خود 
را صــرف فقرا می کرد 
به رابین هود معروف بود و 
ــت. یکی  ــادی داش طــرفــداران زی
از نکات عجیب درباره این قاچاقچی معروف کلمبیایی این 
است که می گویند زمانی که پلیس به دنبال او بود، مجبور 
شد برای گرم نگه  داشتن دخترش حدود دو میلیون دالر را 

در آتش بسوزاند!

سلطان کارناوال ها
کلمبیا دومــیــن جشن بــزرگ کــارنــاوالــی در تمام 
آمریکای  جنوبی را دارد. همه آمریکایی ها درباره 
کارناوال در ریو)برزیل( شنیده اند اما تعداد کمی 

از  گردشگران می دانند که دومین جشن بزرگ 
ــاره آمریکا معروف به سلطان کــارنــاوال هــا در  ق
ــای کارائیب  شهر Barranquilla در کنار دری

کلمبیا برگزار می شود. حاضران جشنواره برای 
دیدن رژه و جشن گرفتن به خیابان ها می روند. 

این کارناوال ،انفجاری از موسیقی و 
رنگ هاست که در ماه فوریه میالدی 

برگزار می شود.

بوترو، مشهورترین هنرمند 
کلمبیایی

فرناندو بوترو، یکی از مشهورترین هنرمندان کلمبیایی 
به دلیل نمایش غیرمعمولش از چهره های عجیب و 
غریب در سراسر جهان مشهور است. در بوگوتا می توانید 
موزه بوترو را ببینید، آثار  هنری او به  شدت  اغراق آمیز و 
خنده دار هستند. این موزه شامل طیف وسیعی از دیگر 
آثار هنری عجیب و غریب بوترو و همچنین قطعاتی از آثار 

هنری مونه و پیکاسوست که توسط او اهدا شده است.

4 نکته کمتر شنیده  شده از کلمبیا
مردان کلمبیایی، پرتاب و انداختن دیسک های فلزی 1 تجو، ورزش بومی| یکی از سرگرمی های محبوب 
سنگین در حفره های سفالی پوشیده از مین های باروت است. 
این ورزش محلی تجو نام دارد که کمی شبیه بازی نعل اسبی 

خودمان است.
است. 2 نقاشی  های خیابانی جذاب| بوگوتا یکی از بهترین  گرافیتی  هنرمندان  ــرای  ب جهان  شهرهای 
هنرمندان از سراسر جهان برای نقاشی خیابانی به بوگوتا 

می آیند. نقاشی های دیــواری رنگارنگ مسائل اجتماعی 
پیچیده روز، اعــتــراض، ادای احــتــرام بــه تــاریــخ کلمبیا و 

کارتون های عجیب  و  غریب را به تصویر می کشد.
رتبه چهارم در عمل زیبایی| کوچک  کردن شکم ،  لیپوساکشن و پروتز سینه جزو عمل هایی است که سال 3
گذشته بیش از 7۵ هزار گردشگر به خاطر آن به کلمبیا هجوم 
آوردند تا از قیمت های ارزان تر و روش های به روز زیبایی در این 
کشور استفاده کنند. به همین دلیل، کلمبیا چهارمین کشور 

دنیا در تعداد انجام عمل زیبایی در سال است.
کشوری بدون فصل| پایین ترین قسمت کلمبیا  درســت بــاالی خط استوا قــرار دارد و این بدان 4
معناست که این کشور واقعًا فصول مختلف را تجربه 
نمی کند. در واقع، تنها چیزی که در کلمبیا به دلیل آب و 
هوا تغییر می کند، میزان بارندگی است.  این کشور به 
عنوان یک مقصد گردشگری گرم و دوست داشتنی بدون 
زمستان های بد یا تابستان های شدید شناخته می شود.
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دو گنجشک روی تانکی باقی مانده از جنگ در آلمان

اطالعات عمومی

رفقا سالم!
موفقی می شن؛ مثل »مصطفی کاپی« 16ساله که در ترکیب مهم ترین با تالش و استعدادشون، در نوجوونی هنرمند یا ورزشکار زمان خاصی صبر کرد اما گاهی بعضی ها متناسب رسیدن به موفقیت و دیده شدن باید تا ما معموال فکر می کنیم برای 

خیلی نادره اما مصطفی ازپس این کار براومده.تیم کشورش، بازی کرده. در فوتبال حضور یک بازیکن ریزنقش در این سن 
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  زندگی سالم
  پنج شنبه

   ۶ آبان   ۱۴۰۰    
  شماره ۲۰۰۶

 تلخ و شیرین
 بی رقیب! 

به مناسبت روز شکالت، دانستنی های 

جالبی از این خوردنی محبوب می خوانیم 

کالس زبان

سفرنامه

من کی ام؟
 مریم گیالســیان هســتم ، متولد ســال 1344، 
دانش آموختــه رشــته  روان شناســی کــودکان 
اســتثنایی و موســیقی. من رهبری ارکستر ویژه 
را برعهده دارم البته شــغلم محسوب نمی شود و 
صرفا عالقه مندی ام اســت چراکــه از این طریق 
درآمد کسب نمی کنم و همچنین موسس و مدیر 
مرکز توان بخشی و حرفه آموزی »بهکوش« هستم.

ارکستر ویژه چیست؟
ارکســتر ویــژه زمانــی پیــش آمد کــه باتوجــه به 
تحصیالتم در رشــته  پیانو، گروه موسیقی مرکز 
بهکوش را بــا هدف درمان، تحریــک نورون های 
مغزی و افزایش توجــه و تمرکز بچه های کم توان 
ذهنی دایر کردم. 19سال پیش گروه موسیقی 
بهکــوش به عنوان اولین گروه موســیقی کشــور 
با 12 عضو تأسیس شــد. گروه کشوری ارکستر 
ویژه ایران با این سوال آغاز شد که آیا افرادی مثل 
پســران من )در بهکوش( هســتند که عالقه مند 
باشــند موســیقی را حرفه ای تر یادبگیرند؟ پس 
از دو ســال بررســی و ســفر و شناســایی بچه هــا 
در موسسات و بهزیســتی، سه ســال قبل اولین 
گروه ارکســتر ویژه ایران با سرپرستی من شکل 
گرفت که 23 نوازنده و خواننده داشت. اعضای 
گــروه به جز شــرایط ویــژه ذهنی دارای شــرایط 
ویژه  بینایــی، اختالالت جســمی و اوتیســم هم 
هســتند. در این گروه که برای اولین بار در تاریخ 
هنر معلولین در ایران شکل گرفت، امکان شرکت 
افراد مستعد دیگر با مشــکالت و معلولیت های 

مختلف از سراسر کشور وجود دارد.

چرا این حرفه را انتخاب کردید؟
خدمات بهزیستی بعد از رسیدن بچه های تحت 

پوشش به 15سالگی متوقف می شود و رها کردن 
بچه ها، آسیب های اجتماعی زیادی مثل بزهکاری، 
سوء اســتفاده جنســی و بیکاری به دنبــال دارد. به 
همین دلیل در سال 1375 درخواست ایجاد مرکز 
بهکوش ویژه پســران را دادم. در ایــن مرکز افرادی 
با بهره هوشــی پایین تر از نرمال )کم تــوان ذهنی( 
با تجارب گروه نوازی پذیرش می شــدند و خدمات 
زیادی مثــل آمــوزش مهارت های زندگــی و حرفه 
بــرای ورود به بــازار کار درکنــار صــرف وعده های 
صبحانه و ناهار بــه منظور ایجاد و حفظ اســتقالل 
اقتصادی به آن ها داده می شد. هم اکنون 95 پسر 
دارای نیازهای ویژه در پنج کارگاه معرق، موسیقی، 

گلیم بافی و تزیینات و جاجیم بافی مشغول اند.

برای تأسیس مرکز جامع توان بخشی چه 
مدرکی الزم است؟

هم اکنــون تأســیس مراکــز جامــع تــوان بخشــی 
 درحال اشباع است. برای ورود به این حوزه مدرک 
روان شناسی، گفتاردرمانی علوم تربیتی یا حداقل 
کارشناســی رشــته های علوم پزشــکی قابل قبول 
است که هر دوره به روز می شود. برای شروع فرایند 

اداری باید سرمایه و توانمندی مالی داشته باشید 
و با برنامه ریزی و کمک پرسنل مجرب کار را پیش 

ببرید. 

این حرفه برای چه افرادی مناسب است؟
خــود و عالقه تان را بشناســید. اگر اهــل قناعت، 
کمک  و خرج کردن محبت برای دیگران هستید، 
کار مــن را انتخــاب کنیــد. درغیــر این صــورت 
آسیب زننده خواهدبود. از 50 نفری که برای بازدید 
به مرکز ما می آینــد، تنها دو نفر از جــو و ارتباطات 
لذت می برنــد و بقیه در بهت انــد. اما بــرای افراد 
عالقه مند به این حوزه، سختی ها قابل تحمل است. 
فشــار مالی هم زیاد وجــود دارد ولی مــن با هدف 
د رآمدزایی وارد این حرفه نشدم. من کمک کردن 
به افراد نیازمنــد را لطفی ازطرف خــدا می دانم. 
هر شب خدا را شکر می کنم که این شانس نصیب 
من شده اســت. هر روزی که کنار بچه ها هستم با 
شاخه  ای گل، نامه ای محبت آمیز و ابراز دلتنگی از 

طرف شان سرشار از انرژی می شوم.

تضاد دور و نزدیک

اولین موضوعــی که در ایــن قاب خودنمایــی می کند، اســتفاده به جا از 
تکنیک اســت. در عکس یک ُبعد، عمق، ازدســت مــی رود. عکاس برای 
بازســازی عمق الزم اســت تضاد دور و نزدیــک را به کمک ســمبل های 
عکاسی به نمایش بگذارد. این تضاد در عکاســی به چهار شکل مختلف 
نشــان داده می شــود؛ تضاد بین نــور و ســایه، کوچک و بــزرگ، واضح و 
ناواضح، روشنی و تاریکی. شاید عکاس به همه این جزئیات آگاه نباشد اما 
گاهی دنبال کردن ناآگاهانه قریحه درخدمت عکس است. محمدحسین 
برای نشان دادن فضا، از بیشتر این تضادها کمک گرفته است. اصلی ترین 
سمبل نشان دهنده عمق در این قاب، وضوح است. اما این که کدام سمبل 

نگاهش را دقیق تر به نمایش می گذارد، جای تردید دارد.

 ابژه

وقتی ابژه مشخصی داریم، درواقع می خواهیم دریافتی از آن به مخاطب 
ارائه دهیم. گاهی این دریافت همان شناخت پرتکرار و کلیشه ای است 
که از موضوعات مختلف ارائه می شود. »دیوار« حائل میان دو چیز است. 
جداری که برای محصــور کردن و محافظــت از دارایی ها بنا می شــود. 
تبدیل کردن این حائل و جدار به سوژه، کار راحتی نیست. ذهن عکاس 
می تواند از این ابژه معنای انتزاعی بسازد که تصویر کردنش چالش  آفرین 
باشــد. به طور مثال عکاس دیوار را نمــادی از مرز به کار ببــرد و بخواهد 
فاصله  را به نمایش بگذارد. در این جا قوام نگاه نسبت به تکنیک اولویت 

دارد. به این معنا که عکاس اول الزم دارد تا ســوژه را در خود بپرورد. وقتی 
به همه زوایای آن تسلط پیدا کرد، تکنیک را سالح خود می کند تا با ظرافت 
بیشتری نگاهش را ارائه دهد. محمدحسین در این قاب به جای معناسازی، 
دیوار را از زاویه متفاوتی نشان داده است. شاخه انار بی توجه به مرزبندی ها، 
پا از حریمش فراتر گذاشته است. توجه بیننده به جای دیوار، اول به انار جلب 
می شود. حاال مخاطب با انار به فضای بیرون سرک می کشد، هرچند تصوری 
از فضای درون ندارد. انتظار من به عنوان مخاطب این است که بیرون از حریم 
زندگی انار، با تصویر جدیدی مواجه شوم. این سرک کشیدن باید مرا با ُبعد 
تازه ای آشنا کند. نبود وضوح در این قاب وقتی به کار محمدحسین می آید که 
انار همه آن چه باشد که الزم دارد نشان بدهد. اگر این قاب را بی نقص تصور 
کنیم، یعنی عکاس سعی در نشان دادن یکی از جنبه های کلیشه ای دیوار 
داشته است. درصورتی که با کمی عمق بخشــیدن به نگاه، به راحتی از دام 
کلیشه ها بیرون می پرد. این عکس نشان می دهد که محمدحسین استعداد 
خوبی در به کار بستن تکنیک عکاسی دارد. فقط الزم است مهارت و نگاهش 

را به هم وصل کند تا هم سو باهم پیش بروند.

نجات خان عمو از مرگ

عاطفه اکبری |  15ساله

 خانواده ما بســیار مهمان نــواز و خونگر م اند؛ 
به طوری کــه اگــر برای تــان تعریــف کنــم، 
دو عــدد شــاخ روی ســر مبارک تــان ســبز 
می شــود ولی چــون حوصله دردســر نــدارم، 
برای تــان نمی گویــم! فقط گوشه چشــمی از 
مهمان نوازی های مــان را بازگــو می کنــم تــا 
کمی با ما آشنا شوید. پریشب خانواده عموی 
بزرگم به خانــه ما آمدند. به محــض ورود برای 
احترام بردیم شان به باالترین نقطه خانه یعنی 
پشــت بام. حتی ازقبل پشــت بام را آب و جارو 
کرده بودیم. ســپس پــدرم پیژامــه راه راهی را 
که مادربــزرگ عزیــزم برایش دوخته بــود، به 
عمویــم داد، گرچــه پیژامه کوتــاه بــود و تا زیر 
زانوی عموجان بیشــتر نمی رســید ولی خب 
مشکل قد بلند عمو بود. بعد از چند دقیقه هوا 
کم کم رو به ســردی رفت و مادرم با آوردن یک 
کاسه تخمه، گرمای زیادی به مجلس بخشید. 
به ویژه این که عموجان هم شروع کرد به تعریف 
کردن خاطرات خنده دار، البته از نظر خودش 
و آن قدر خندیــد که پوســت تخمه افتــاد توی 

گلویش.
 مادر عزیزم که ســال ها پیش یک جلســه ســر 

کالس کمک های اولیه نشســته بود، 
تصمیــم گرفــت عملیات نجــات را رهبــری کند. 
عموجــان خیلــی خوش شــانس بــود کــه به رغم 
راهنمایی هــای اشــتباه مامــان و ضــرب دســت 
ســنگین پــدر از عملیــات جان ســالم بــه در برد و 
پوســت تخمه از گلویش بیرون پرید. مــادرم بقیه 
تخمه هــا را جمع کــرد تا تلفــات دیگــری ندهیم 
و یــک دیس هندوانــه آورد کــه در آن هوای ســرد 
واقعا می چســبید. البته عموجان دیگر به خاطره 
گفتن ادامه نداد، نمی دانم نفس اش درنمی آمد 
یا می ترســید تخمه هندوانه در گلویش گیر کند. 
خوشــبختانه مراســم هندوانه خوری بدون هیچ 
ماجرایی به پایان رسید. با توجه به این که دیروقت 
شــب بــود و مهمان ها هم قصــد رفتن نداشــتند، 
مجبور شدیم سفره شــام را پهن کنیم. شام هنوز 
به طور رسمی شــروع نشــده بود که دو دبه ترشی 
که قــرار بــود تا آخــر زمســتان مهمان ســفره مان 
باشند، توسط عموی قهرمانم ته کشید. این ضربه 
آن قدر سنگین بود که مادرم موقع بدرقه مهمان ها 
ناخودآگاه یک مالقه در دســت گرفــت. خانواده 
عموجان هم به خوبی پیام مادر را دریافت کردند و 

فوری به خانه شان برگشتند. 

 سواالت فلسفی باب اسفنجی
 زیر دوش 

   جوانه جان حالم گرفته. به بابام می گم 
پارسال  تولدمه، می گه مگه  هفته دیگه 

تولدت نبود؟
   خب راســت گفتن ایشــون، مگه پارســال 

نبود؟

   جوانه یک سوال فلسفی دارم؛ االن 
دیدم یک مسئول گفته قیمت ُرب ربطی به 

گوجه فرنگی نداره، پس به چی ربط داره؟
    این سوال اقتصادی بود نه فلسفی. بعدی...

   جوانه عزیز یه چیزی می خواستم بگم 
اما یادم رفت چی می خواستم بگم. چرا یادم 

می ره چی می خواستم بگم اما یادم هست که 

یه چیزی می خواستم بگم؟

    این سوال فلســفی بود نه اون قبلی. البته 
ما به سواالت فلسفی هم جواب نمی دیم این جا. 

نکست...

   جوانه عزیز کمکم کن. یک دخترخاله 
دارم مثل خواهریم برای هم. همیشه با حوصله 

به همه سواالتم جواب می داد اما االن متوجه 

شدم کل عکس های اینستاگرامش رو پاک 

کرده، عکس پروفایلش هم نیست. نگرانش 

شدم. 

    دوســت عزیز فکر کنم شــما بالک شــدی 
متأســفانه. عیب نــداره. دخترخالــه ات لیاقت 
نداشــت. خودت رو ناراحت نکن. چه دوســتی 

بهتر از جوانه؟ به خودم بگو.

   جــوانــه جــون مــن همون قبلی هستم، 
ممنون که اجازه دادی بیشتر صحبت کنیم و 

ازت سوال کنم. می خواستم بدونم بوی نارنگی 

تو کالس مجازی و نرم افزار شاد هم می پیچه 

به نظرت؟

     بالک و تمام.

   جــوانــه مــن همون قبلی هستم بــا یک 
شماره جدید پیام می دم. می خواستم بدونم 

چــرا باب اسفنجی با این که زیــر آب زندگی 

می کرد اما وقتی می رفت زیــردوش از دوش 

آب می اومد. 

     مــن بــا دختــر خالــه ات صحبــت می کنم 
آن بالکت کنه از خودش بپرس.

بدانیم

آثار شما 

بگونگو

فاطمه قاسمی |  مترجم

 ایــن جــا بــا هــم زبــان تمریــن 
مــی کنیــم . بــه مــا بگوییدیاد 
گرفتن چه چیزهایــی در زبان 
انگلیسی برای تان سخت است 
تا راه آســان تر کردنش را با هم 

پیدا کنیم .

مثال:

When   my   friends   throw   a   party, they   
 go   the    whole   hog.

 ترجمه:   وقتی دوستانم مهمانی می دهند، سنگ 

تمام می گذارند.

اصطالحات 

مثال:

When   the    boss    found    out   that the    accounting    

department    was    cutting    corners    he    fired    them   all.

ترجمه:  وقتی رئیس متوجه شد که بخش حسابداری 

سرسری کار می کند، همه آن ها را اخراج کرد.

Cut corners  
سرسری انجام دادن کاری  

Go the whole hog     
سنگ تمام گذاشتن 

 

»محمدحســین پورعبــاس« یکــی از مخاطبان ســتون 

نگاتیو، این عکس را با موضوع »دیوار« برای مان فرستاده است. شاخه 

اناری از حریمش -که احتماال یک باغ است- به بیرون سرک کشیده . 

ســوژه اصلی قاب را می توانیم از نزدیکی اش به دوربین و فوکوسی 

تشخیص بدهیم که دارد. هرچه از سوژه دورتر می شویم، جزئیات 

فلو می شوند. به این ترتیب با قابی مواجه هستیم که در آن محیطی 

ناواضح، سوژه واضح را احاطه کرده است. قبل از این که تحلیل عکس 

محمدحسین را بخوانیم، سوژه نگاتیو بعدی را اعالم می کنم؛ تا آخر 

این هفته عکس های تان با موضوع »صبح« را ازطریق شماره های باالی 

صفحه برای ما بفرستید تا در شماره آینده با هم بررسی شان کنیم.
Engine Selcuk :اثر

مسیر

چطور به تقویــم جهانی باز شــده ، خوب 1 اگر تعجب کرده اید که اصال پای شکالت 
اســت بدانیــد کــه شــکالت به دلیــل محبوبیت 
زیادش، نه یــک روز بلکه روزهــای مختلفی را به 
اسم خود ثبت کرده است؛ روز ملی شکالت، روز 
بین المللی شکالت، روز شــکالت تلخ و شیرین، 
روز شــکالت شــیری، روز شــکالت ســفید و روز 

همه چیز با شکالت!
و البتــه لذیذ بــود و هنوز به شــکل جامد ۲ تا سال 1847، شکالت نوعی مایع تلخ 
امروزی درنیامده بود. یک شرکت شکالت سازی 
بریتانیایی به اسم »فرای و پسران« در همین سال 
با ترکیب کــره کاکائو و شــکر، مفهوم »شــکالت 
خــوردن« را بــه فرهنگ لغــات دوســتداران این 

خوراکی اضافه کرد.
انواع شکالت دردسترس است، روزهای ۳ شکالت شیری که امروز یکی از رایج ترین 
فــرد  گذاشته اســت.  پشت ســر  را  ســختی 
ســخت کوش و شکالت دوســتی به اســم »دنیل 
پیتر«، هشت سال زحمت کشید و تحقیق کرد تا 
دستور تهیه ای برای شکالت شــیری پیدا کند و 
باالخره بعد از کلی تالش فهمید که اســتفاده از 
شیر تغلیظ شده، کلید ماجراست. خوشحالیم که 

دنیل هرگز تسلیم نشد.
ما چــرا شــکالت دوســت داریم؟ شــاید  بگویید »چون خوشمزه است« ولی ماجرا ۴
حــاوی  شــکالت  این  هاســت.  از  پیچیده تــر 
»تریپتوفان« اســت؛ یک آمینواســید ضروری که 

باعث تحریک تولید »سروتونین« در مغز می شود. 
ســروتونین چیســت؟ نوعــی مــاده شــیمیایی 
که باعث احساس شادی در ما می شود. محققان 
می گویند حتی بوی شــکالت می تواند بر امواج 
مغزی تأثیر بگذارد و احساس آرامش و لذت در ما 
ایجاد کند. در آزمایش جدیدی ادعا شده است که 
وقتی رایحه شــکالت در کتاب فروشی ها پخش 

می شود، فروش رمان های عاشقانه باال می رود.
دارد؟ اگــر از بیــن شــکالت هایی کــه ۵ شــکالت موردعالقــه شــما چــه طعمی 
امتحان کرده ایــد، انتخاب کردن فقــط یک نوع 
برای تان سخت اســت، باید بدانید که کار خیلی 
سخت تر از این حرف هاست چون شکالت بیش 
از 600 ترکیب طعم دارد. باورنکردنی است اما 

انجمــن شــیمی آمریــکا می گوید ایــن خوردنی 
انعطاف پذیــر، حــاوی بیــش از 600 ترکیــب 

طعم دهنده با رایحه های متمایز است.
با توجه بــه چیزهایی که تــا االن گفتیم،  اصال بعید نیســت کــه روی بســته های ۶
شکالت ذخیره مان در کمد و کابینت حساسیت 
داشته باشــیم و هــر دســتبرد کوچکی بــه آن ها 
قلب مان را بشکند. در دوره ای از تاریخ، شکالت 
حتی از این هــم باارزش تر بوده اســت. در تمدن 
»آزتک ها« شــکالت حکم پول را داشــت و خیلی 

جدی در معامالت به عنوان ارز به کار می رفت.

 ،mentalfloss.com، simplychocolate.com  :منابع

eatthis.com

»تریستان داکونا«، جزیره ای با 272نفر جمعیت در جنوب اقیانوس اطلس 
قرار دارد. نزدیک ترین خشکی به این جزیره، ساحل »کیپ تاون« است که 
بیش از 2هزارکیلومتر با آن فاصله دارد! این جزیره را یک دریانورد پرتغالی 
به نام »تریســتائو داکونا« در  ســال 1506کشف کرد. تریســتان در مسیر 
کشتی هایی بود که از اروپا به اقیانوس هند می رفتند و این منطقه دورافتاده 
به تدریج موردتوجه قرار گرفت. تعداد اندکی از آمریکایی ها در سال 1810 
در جزیره تریستان ساکن شدند و به شکار نهنگ پرداختند و درطول جنگ 
علیه بریتانیا، از این جزیره به عنوان پایگاه نظامی اســتفاده کردند. بعد از 
جنگ یک خانواده آمریکایی برای همیشه در جزیره ماند و جمعیت متنوعی 
از نژادهــا و قومیت های مختلف در جزیره شــکل گرفــت و کم کم دورترین 
نقطه مســکونی در جهان به وجــود آمد. در ســال 1885 سرنوشــت بدی 

برای ساکنان جزیره رقم خورد؛ به دلیل شرایط جوی نامساعد، محصوالت 
غذایی به شــدت کاهش یافت اما باز هم ساکنان ترجیح دادند با سختی ها 
و مشکالت جزیره ســازگار شــوند و در آن بمانند اما این پایان سرنوشت بد 
تریستان نبود؛ انفجار آتشفشان کوه »کوئین ماری« باعث تخلیه و مهاجرت 
جمعیت زیادی شــد. این روزها عنوان »دورترین نقطه مسکونی در جهان« 
به تنهایی کافی است تا گردشگران ماجراجو را به رفتن به این جزیره ترغیب 
کند. با این حال، دسترسی به جزیره کار راحتی نیست. تریستان نه فرودگاه 
دارد و نه هیچ هتل، اقامتگاه، امکانات و خدمات خاصی برای گردشگران. 
تنها راه ارتباطی با جزیره قایق و کشــتی است. گردشــگران برای رفتن به 
جزیره باید به کیپ تاون بروند، از آن جا سوار کشتی شوند و به دلیل شرایط 

خاص جوی بین 5 تا 10روز در راه باشند.  

واضح در ناواضح 
تکنیکی برای ایجاد عمق در عکاسی 

حرفه ای برای آن ها که بی چشمداشت محبت می کنند  
گفت وگو با موسس و رهبر اولین »ارکستر ویژه«  ایران درباره چگونگی راه اندازی مرکز جامع توان بخشی 

مهدیس مرادیان| روزنامه نگار

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره 

35ســال  از  بیــش  اگــر  می شــود  گفتــه 

داشته باشــید، احتمــاال اســم تیک تــاک به 

گوش تان نخورده اســت زیرا اغلب مخاطبان 

این شــبکه اجتماعــی را نوجوانــان و جوانان 

تشــکیل می دهند. بــا توجه به ایــن نکته هم 

عجیــب نیســت کــه بــرای صحبــت دربــاره 

تیک تاک بهتریــن جا، همیــن صفحه جوانه 

باشــد. شــاید شــما وارد ایــن فضــای جذاب 

شده اید، شــاید هم هنوز درحال باال و پایین 

کردن موضوع هستید. اما هر چه هست برای 

استفاده از این فضا بهتر است نکات مثبت و 

درنظــر  همدیگــر  درکنــار  را  آن  منفــی 

داشته باشید تا بتوانید بهترین تصمیم را در 

این باره بگیرید.

   تــا االن بیــش از 2میلیاردبــار دانلود 
شده است

فرصت  محبوبیت زیاد تیک تاک و تعداد زیاد 

اعضا به معنای آن است که شما می توانید خیلی 

زود در این فضا با افرادی  هم سن وسال خودتان 

در گوشه و کنار دنیا آشنا شوید.

چالش با وجود تعداد زیاد اعضا، رقابت به نسبت 

سنگینی در تیک تاک وجود دارد که همین 

هم می تواند فشار زیادی را به شما وارد کند.

   اغلب کاربران در یک گروه ســنی 
هستند

فرصت اغلب کاربران تیک تاک را نوجوانان 

تشکیل می دهند که همین باعث شده است 

راحت تر بتوانید افرادی شبیه خود را در این فضا 

پیدا کنید.

چالش   معموال ما خودمان را بیشتر با افرادی که 

به ما شبیه هستند، مقایسه می کنیم. طبق آن چه 

بسیاری از نوجوانان گفته اند، در تیک تاک فضای 

رقابت و مقایسه کــردن خود با دیگران حسابی 

داغ است. رقابت و مقایسه کردنی که البته تبعات 

منفی هم دارد.

   فضایی با امکانات بسیار دراختیار کاربر 
می گذارد

فرصت نتیجه ساخت ویدئو در تیک تاک به ویژه 

توسط کسی که کمی تجربه کار با این فضا را دارد، 

می تواند بسیار جذاب باشد. فیلترها و امکانات 

این فضا فرصت خاصی را دراختیار کاربران قرار 

می دهد.

چالش استفاده از فیلترها و قابلیت های مختلف 

اپلیکیشن باعث می شود واقعیت نمایش داده 

نشود. گاهی ما گــول ایــن دنیای غیرواقعی را 

می خوریم و دیگران را زیباتر یا توانمندتر از آن چه 

هستند، تلقی می کنیم.

   به چالش های متعدد دعوت می شوید
فرصت در تیک تاک ممکن است شما در فواصل 

زمانی کوتاهی متوجه چالش جدیدی شوید. برای 

بسیاری از نوجوانان همراه شدن با این چالش ها 

به دلیل این که احساس تعلق ایجاد می کند، جذاب 

و خوشایند است. 

چالش گاهی اوقــات محتوای ضمنی چالش ها 

یــا حــرکــاتــی کــه تــوســط افـــراد انــجــام مــی شــود، 

غیراخالقی یا خطرناک است. در برخی مواقع 

در زمان شرکت در چالش، نوجوان متوجه معنای 

ــار خـــودش نیست و بعد کــه خــبــردار  ضمنی ک

می شود، شرمندگی و ناراحتی زیادی را تجربه 

می کند.

   مخاطبان زیادی از گوشه و کنار دنیا 
دارید

فرصت    ویدئوهای شما در فضای تیک تاک می تواند 

توسط افراد زیادی دیده شود. این توجه و دیده شدن 

از شش گوشه جهان تجربه لذت بخشی است.

چالش الگوریتم های تیک تاک پیچیدگی های 

خاص خودش را دارد. درنتیجه ممکن است به رغم 

تالش زیاد باز هم کار شما به خوبی دیده نشود. 

برای برخی نوجوانان این وضعیت احساس ناتوانی 

زیادی ایجاد می کند. موضوعی که حتی سالمت 

روان آن ها را به خطر می اندازد.

   درنهایــت این کــه: آســیب دیدن در 
فضای تیک تــاک واقعیتی اســت که برای 
هــر نوجوانــی می توانــد روی دهــد. ایــن 
آســیب دیدن هم لزوما نشانه  ضعف شما 
نیست. هر زمان که احساس کردید تحت 
فشار زیادی هستید یا کسی مزاحم شما 
شده اســت، به کاهش استفاده، خصوصی 
کردن اکانت، گزارش موضوع و صحبت با یک 

بزرگ تر قابل اعتماد حتما فکر کنید. 

 
الهه توانا| روزنامه نگار

تلخ و شیرین و مایع و جامد و سرد و داغ، فرقی ندارد؛ در هر شکل و حالتی خوشمزه و 

محبوب اســت. چه خوراکــی دیگری به جز شــکالت ســراغ دارید کــه این همه تنوع 

داشته باشــد و همه  جورش هــم پرطرفــدار  باشــد؟ در اطالعــات عمومی ایــن هفته 

به مناسبت روز شکالت اطالعات جالبی درباره این خوردنی بی رقیب می خوانید.

دورترین نقطه 
مسکونی در جهان 
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گپ   وگفتی با تیک تاک دوستان 

  دوســتان خوب جوانه! مشا هم یم توانید آاثراتن 

را که شامل داســتان  و شعر)در ســتون آاثر مشا(، 

عکس) در ستون نگاتیو(  و معریف کتاب، فیلم ، ابزی 

فکری و موابییل )در ســتون پیشــهاد(  یم شــود،  

از طریق مشاره هــای ابالی صفحه  قبــل برای مان 

بفرســتید ات اب امس و عکــس خــوداتن چاپ شــان 

کنیم.

صفحه جوانه 
            را پنج شنبه ها در صفحات

                      2 و 3   زندگی سالم بخوانید

مرجان دهقان | عکاس

بدون شرحنگاتیو
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طنز و سرگرمی

 زندگی سالم
  پنج شنبه 

  6 آبان  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰۰6

دقيقه
30

متوسط

9 8
6 4 5 3
3 8 4 9 2

8 7 1 6
2 9

5 4 3 1
4 6 1 7 5
7 2 8 6

5 6

2 9 1 7
3 1 2 5

4 9 1
8 4 6

3
6 9 1

4 5 8
1 9 3 4

6 4 8 5

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.

529167483
314892675
867543912
258719346
471236598
693458127
745381269
186925734
932674851

527938461
694127583
381645792
238751649
146289357
975463128
463812975
752394816
819576234

دارا و ندار 7. واحد پول ایسلند - باشگاه فوتبال هلندی 8. 
نویسنده اثر تاریخ فلسفه غرب - اکسید طبیعی 9.دریاچه 
حمــام-آش 10.گل بتونــه -نوعــی غــذای ژاپنی-رنــگ 
ماشین 11. موافقت دولتی با آمدن سفیری از دولت دیگر 
- هشتمین ماه از سال خورشیدی 12. طراح آلمانی لباس 

ورزشی - قوم غارتگر اروپایی

عمودی:1. بزرگ ترین قمر زحــل - مرورگر اینترنتی از 
شرکت گوگل 2.بیماری تنفسی-سپاس-شعله آتش3.چه 
وقت- خدای کشاورزی روم باستان-ناپیدا 4. گندم سوده 
-عالم-منــزل 5. مدد-نام قدیم تایلند 6.شــمار-نهنگ- 
طنزپرداز ایرلندی 7.پایتخت اتریش- ردای فرنگی-بصیر 
8. گمان-خانه چوبی 9.جزیره شطرنجی-بداخالق- نوعی 
کشتی تفریحی 10.رود اروپایی-پایتخت سابق قزاقستان- 
کالم فقــدان 11. قســمی ســاز ســیمی ســاده ترکمانــان 

 - نــه مخفیا -
ند  پســو
نگهداری  12. 
ب  کتا - گیشــه

مانی

افقی:1. مرتفع ترین آبشــار کانــادا - از دانه های روغنی 2.آســان- گردهمایی سیاســی 
3.موضوع انشــا- دزد دریایی در قصه وامق و عذرا - کاغذ نامرغــوب 4. امر به آوردن- عقاید 
انتخاباتی 5. کلرید آمونیــوم - از چهار جهت اصلی 6. دختر قیصر روم -بازیگر مرد ســریال 

افقــی:1.آش جــدول نشین-آســانگر2.تقویت رادیویی-فلــز ســنگین-از حــروف 
انگلیسی 3.اثر رطوبت-ماه سرد-لیدر 4.مطابق روز-شیوا 5.شهر صنعتی آلمان-

آب و هوای ویــژه مناطق ســاحلی-منقار کوتاه 6. مهم ترین شــهر عربستان-ســیاره 

مشتری7. از انواع نمایش-درخت تسبیح 8. تردید-
آذوقه-غــرور 9. چــروک-  از روی عــدل10.  بخش 
اصلی یاخته-از برونته ها-حــرف پیروزی 11.عدد 
دروازه بان-شــب-زیرانداز خــواب 12.صداپیشــه 

جیگر در کاله قرمزی-تپه

 عمودی:1.جوان-گوســفند ماده-نامــه رســان 
2.از تورنمنت های ورزشــی-نوعی ماهی کنسروی 
3. فرید-خــدای باســتان 4. دارو-یک فلــز قلیایی  
5.تیزاب-درخــت مخروطــی 6. عالمــت صفــت 
تفضیلی-شــادمان شدن-چاپلوســی7. انتزاعی-

نفس خســته-بله آلمانی 8. گناه-نیکوکار 9. نوعی 
پرنده-لباس آخــرت 10.خاک صنعتی-خوشــگل 
تنفســی- باطنی-تقدیر12.عضــو  11.محکمــه 

نابینا-پیکر
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سودوکو

حلجداولومعماها

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

مسیریابی

با پیدا کــردن منطق موجود، گزینه مناســب را 
برای جای خالی پیدا کنید.

تستهوش

جدولمتوسط  |  8076جدولسخت  |  1282

  وزیر نفت: از مردم عذرخواهی یم کنیم

مردم: نــه از ایــن کارا نکنیــن، عــادت نداریم، ســردی مون 

می کنه!

  سخنگوی آموزش و پرورش: فکر یم کنیم در آذر هنایتا 

شاهد این ابشیم بخیش یا متام فعالیت های مدارس به 

صورت حضوری ابشد

دانش آموزان: ما هم فکر می کنیم این هم نهایتا مثل بقیه 

برنامه ها باشه!

  ثروت ایالن ماســک از تولیــد انخالص داخــی ایران 

بیشرت شد

یک معتاد: هی می گم تولید ناخالص وارد بازار نکنین، اینم 

نتیجه اش!

تاپخند

تیترخند

    رفتم مصاحبه واسه اســتخدام، طرف بهم گفت که تا 

حاال سفر خارجی داشتی؟ گفتم آره. گفت با هواپیما بوده 

یا با قطار؟ گفتم با وی پی ان بوده.

  همســرم گفت مگه مــا کار نمی کنیم کــه از زندگی لذت 

ببریم؟ گفتــم اشــتباهت همین جاســت. مــا کار می کنیم که 

صاحبخونه از زندگی لذت ببره.

   مگه می شه آدم مطب دندون پزشکی بره  ولی درآمد 

دکتر رو به روز و هفته و ماه حساب نکنه!

  داداشــم پیــام داده کجایی؟ تــا تنهام بیا پیشــم. گفتم 

منچستر یونایتد هستم اشتباه گرفتید!

سرچ های لو رفته یک جوان ایرانی

سالم و خداقوت، زندگانی بشریت همیشه قرین با سواالت و 
ابهامات ســخت بوده، مثل این که چرا ستاره ها می درخشن، 
چی کار کنیم عصرونه پلنگ تیز دندان نشیم و طی قرن اخیر 
هم ابهام بزرگ بشر این شــده که چی کار کنیم آب سردی که 
موقع باز کردن دوش میاد رومون نریزه. امابه تازگی سرچ های 
لو رفته یک جوان ایرانی نشون می ده ابهامات بشر بیشتر شده. 

به این جست وجوها دقت کنین:
ساعت 16/ قیمت آیفون 13 چنده؟

ساعت 16:15/ کجا آیفون 13 رو ارزون تر می فروشن؟
ساعت 16:30/ آیفون 12 چنده؟

ساعت 16:40/ آیفون 11 استوک چی تو دست و بالته؟
ساعت 16:45/ آیفون خونه با کالس است؟

ساعت 16:55/ چگونه کلیه گروه خونی خوب خود را با هر 
نوع آیفونی معاوضه کنیم؟

ساعت 17/ چگونه گوشی نوکیای قدیمی پدر خود را به آیفون 
تبدیل کنیم؟

ســاعت 17:10/ بــا چنــد روز کار در رســتوران عمــو جعفر 
می توانم آیفون بخرم؟

ساعت 17:20/ آشنایی با مضرات آیفون 13

حل جدول شماره  8075 حل جدول شماره1281   

با توجه بــه وزن هــای داده شــده پاســخ را به 
دست آورید.

هوشمنطقی

در هر یک از شــماره های تصویــر ، نام یکی از 
غذاهای خوشمزه   را نوشته ایم که شما باید با 

جا به جایی حروف  آن را حدس بزنید.

چالشذهن

چیشده؟

در دندان پزشکی!

ســام، روزشــما بخیر. دوباره با 
یک مسابقه چی شده در خدمت 
شــما هســتیم. برای امــروز یک 
عکس جالــب و با حــال از حیات 
وحش در نظــر گرفتیم که شــما 
باید براش یک جمله یا دیالوگ 
طنــز بنویســید و تا ســاعت 24 
دوشنبه برای ما بفرستید.  لطفا 
در ابتدای هر پیامک، نام ستون 
»چی شده؟« و در آخر پیامک هم 
نام و نام خانوادگی تون رو حتما 
بنویسید. بامزه ترین و خاقانه 
ترین جمله  های فرستاده شده، 
روز چهارشــنبه بــه اســم خــود 
نویسنده ها چاپ می شه. شماره 
پیامــک 2000999 هــم آماده 

دریافت پیام های شماست.

نمونه :

    از حلقومت می کشم بیرون به روایت تصویر 

    وقتی گلوت درد می کنه و مامانت می خواد 
مطمئن شه طوریت نشده!

   وقتی میری دندون پزشکی و دکتر هی می گه 
دهنت رو بازتر کن

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز
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چالــش ذهــن:  1. املــت 2. قرمه 
ســبزی 3. شــوید پلو 4. آش رشــته  

5. کوفته تبریزی 6. خوراک مرغ

اطاعات عمومی:    1. اهواز 2. 2 داور

هوش منطقی:
 پاسخ می شــود 27 کیلوگرم. اما برای به دست آوردن پاســخ ابتدا باید وزن هر 

حیوان را به دست بیاوریم. برای رسیدن به وزن حیوانات داخل تصویر راه های 

متفاوتی وجود دارد. اگر بخواهیم خیلی ساده به جواب برسیم وقتی وزن سگ 

با گربه 4 کیلو از وزن سگ با خرگوش بیشتر اســت یعنی گربه و خرگوش با هم 

4 کیلو اختالف دارند. حاال با توجه به مجمــوع وزن گربه و خرگوش متوجه می 

شویم که گربه 7 کیلو وزن دارد و خرگوش 3 کیلو. حاال راحت وزن سگ که 17 

کیلو است به دست می آید. 

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: وزیر، ورزش، پیرو، پویش، پریز، روزی، پوزش
پنج حرفی: پیروز، شیپور، پریوش، پیشرو، پرویز

شش حرفی: زیرپوش

تســت هوش:گزینه )د( صحیح 
اســت. اعداد روی قطعات نشان 

مــی دهد هــر یک بــا چنــد قطعه 

دیگر، همسایه )مجاور( است.
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عدد یاب :

ی:
سیریاب

م

شش رقمی: 

   429675 – 796348
951247 - 542367

سه رقمی: 

   476 – 924 – 865
536 - 512 – 286

چهار رقمی:

   8619  –  2976
5632  –  9453

پنج رقمی: 

   65831 – 73248
82135 - 32496
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عددیاب

1. ناصــری نــام قدیــم کــدام شــهر جنوبی 
کشورمان بود؟

ب(دزفول الف(آمل    
  ج(سبزوار    د(اهواز

 2. هــر مســابقه والیبــال چنــد داور اصلــی 
دارد؟

الف(1داور    ب(2 داور
   ج(3داور    د(4داور

اطالعاتعمومی

معمایتصویری

قورباغه را پیدا کن!

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

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازیکلمات

معما تصویری:
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