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 فرسایش ساالنه 16 تن 
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 آخرین خط و نشان ها
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بافروش خودرو های اجاره ای !

8

 بارش پول در خانه با ریختن 
دارچین روی تراول؟!

 بررسی روان شناسانه ویدئویی 
از روش عجیب پولدار شدن

زندگی سالم

 پایانی بر قاچاق رسمی؟
ورود 95 درصد قاچاق از مبادی 
رسمی؛  این ماجرا پایان می یابد
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 در اصفهان چه خبر بود؟

پس از توافق کشاورزان، چرا 
تحوالت به سوی التهاب رفت؟
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 گرمخانه های مشهد و چراغی 
که هنوز گرم نشده است

 گزارش شبانه روزنامه خراسان از وضعیت کارتن خواب ها 
   خراسان رضویو گرمخانه های مشهد 

 اتفاقات دیروز اصفهان 
به ضرر کیست؟

»زاینده  رود ما کو؟«، »تا زنده  رود زنده نشه، کشاورز آروم 
نمی شه«،  »اجرای مصوبات ...
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 عکس یادگاری 
زیر دوربین مرگ!

تصاویرجالب،  قبل از 
منفجرشدن  یک بمب، سقوط 

  زندگی سالمهواپیما، تصادف یا...

به مناسبت درگذشت استاد براتعلی 
فدایی، شیخ الشعرای افغانستان

شعر مقاومت در سرزمین 
پایداری و عزت
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عزم صعود تا مدار 36 هزار کیلومتری 
 در پی تشکیل شورای عالی فضایی پس از 10 سال با حضور رئیس جمهور، برنامه افزایش ُبرد پرتاب ماهواره های ایرانی شتاب گرفت. 
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کشاورزی، آب، آلودگی هوا و... گفت و اعالم کرد که منتظر خبرهای خوبی تا پایان امسال باشید
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می خواین نرخ گاز رو گرون کنین روتون  •
نمی شه بهانه پرمصرف و بدمصرف گرفتین! 
تو روخدا این قدر فشار نیارین! مردم ندارن، 

گرفتارن.
وزارت بهداشت و ستاد مرکزی مقابله با  •

کرونا؛ با توجه به شروع مجدد موج کرونا در 
آسیا و اروپا و با عنایت به این که در مدارس و 
دانشگاه ها پروتکل های بهداشتی رعایت 
نمی شود، حداقل با بسته نگه داشتن این 
مراکز تا پایان سال زحمات واکسینه کردن 
مردم را از بین نبرید، چون نجات جان انسان 

ها از اوجب واجبات است.
چرا همسان سازی حقوق بازنشسته ها را  •

اجرا نمی کنید؟ لطفا قیمت ها را به چهار سال 
قبل برگردانید. ما اضافه حقوق نمی خواهیم 
پس چرا خودتون قیمت برق وآب و گاز و همه 

چیز را گران می کنید؟
ــرای هر چیز واکسنی اختراع  • ای کــاش ب

بالتکلیفی،  نــگــرانــی،  دلتنگی،  مــی شــد! 
تنهایی، اشــرف مخلوقات بــودن و... واقعا 

سخته!
زمانی که دالر به 30 تومان رسید شما یقه  •

پاره کردید و... . حاال چرا ساکت اید؟
 با این گزارشی که راجع به مرگ از مردم  •

تهیه کردید، بهتر بود امروز نام زندگی سالم 
را هم به »زندگی خداحافظ« تغییر می دادید.

 فروشندگان ایرانی فکر می کنن »جمعه  •
سیاه« یعنی جمعه ای که باید روزگار مشتری 

رو سیاه کنی!
با حــذف جریمه تــردد شبانه منبع درآمــد  •

جدیدی برای دولت از جریمه های گاز، برق، 
آب و دیگر جریمه های رانندگی در دستور 

قرار گرفت.
تیم پدیده بیش از 100 تا پاس اشتباه داد و  •

هر کسی هم برای خودش بازی می کنه و یک 
کنترل توپ هم بلد نیست. بهتر است که این 

تیم ته جدول باشه و به دسته دو سقوط کنه.
بعضی افــراد واقعا نمی دونــم اسم اشتباه  •

شون رو چی باید گذاشت؟ سرمایه گذاری تو 
ترکیه که جز مسئله آزادی در مشروبات الکلی 
و حجاب هیچ فرقی با ایران نداره؟! گذرنامه 

ترکیه هم  خیلی معتبر نیست. 
ناراحت نشید. ما یه ماه پیش بــرای دکتر  •

اومدیم مشهد ولی ۹0 درصد مردم رو بدون 
ماسک دیدیم! حاال بیایید قوچان رو ببینید 

۸0 درصد مردمش ماسک می زنند!...
 شهرداری مشهد برای ساختن واحدهای  •

۷۵ متری پول پروانه زیادی می گیرد و برای 
نداشتن پارکینگ اجازه ساخت نمی دهد. 
هرچه تعداد واحد بیشتر باشد هزینه بیشتری 
می گیرد، درحالی که باید برعکس باشد. 

شهرداری فقط به فکر منافع خودش است.
ــای گوناگون  • ــرگ ه ــن همه م بــا توجه بــه ای

کرونایی، نهایت بی عقلی است که مطرح کردید 
»یک ماه فرصت داری تا مرگ، چه می کنی«. 
به جای آن که این سؤال را مطرح کنید به مردم 

روحیه زندگی کردن بدید نه مردن!
 جمعه ای که پول نداشته باشی واقعا جمعه  •

سیاهه!
 از وزارت بهداشت و همچنین از ستاد ملی  •

مقابله با کرونا خواهشمندیم با توجه به شروع 
مجدد موج جدید و کشنده کرونا در کشورهای 
آسیایی و اروپایی و با عنایت به این که بیشتر 
مدارس و دانشگاه ها پروتکل های بهداشتی 
ابالغی را در خصوص کنترل شیوع این ویروس 

منحوس در مجموعه آموزشی شان را رعایت 
نمی کنند حــداقــل تــا پــایــان ســال مـــدارس و 
دانشگاه ها را بسته نگه دارند و آموزش مجازی 

را ادامه دهند. 
یه توصیه علمی به دختر خانم ها! موقعی که  •

خواستگار میاد به مادر داماد بگین من فکر 
کردم شما خواهر بزرگ ترش هستین! یعنی 
تأثیری که این جمله در نتیجه خواستگاری 
داره، کتاب های کمک آموزشی در قبولی 

کنکور نداره!
از همین ها که می گن دولت رئیسی دولت  •

دامادهاست بپرسید چند مورد رو نام ببر یا 
نمی دونن یا چند مورد از همین شایعات رو 

بیان می کنن.
 من طرفدار روحانی نبوده ام و نیستم ولی  •

بعضی ها هنوز معتقدند همه مشکالت تقصیر 
روحانیه. اصال دالر 2۹ هزار تومانی هم تقصیر 
ــدوارم مشکالت حــل بشود.  ــی روحــانــیــه! ام
ایشون اگر این قدر مشکل داشت چرا دو بار 

تایید صالحیت شد؟
ــواد کــوه رو از ســر راهــش  • کسی کــه مــی خ

ــارش رو با برداشتن سنگ های  ــرداره، ک بـ
کوچک شروع می کنه.

ــک مـــرکـــزی و بــنــیــاد مــســکــن بـــرای  • ــان  ب
فرزندآوری تسهیالت واگــذار می کند ولی 
بنده معلول بدون شغل ومسکن که سومین 
ــده هنوز  فــرزنــدم یک ســال پیش به دنیا آم

مستمری این نوزاد واریز نشده.
 من معلولم و در آسایشگاه نیکان صومعه  •

ــرا هستم. مــی دونـــی آرزوی بـــزرگ من  س
چیه؟ آرزو دارم ۵00 میلیون داشته باشم از 
این جا آزاد بشم برم کارگر بگیرم برای خودم 
زندگی کنم . خواهش می کنم برام یه کاری 

کنید به آرزوم برسم.
چرا این قدر بی برنامه هستید؟ قسمت »چی  •

شــده« را چرا روز چهارشنبه چاپ نکردید؟ 
منتظرش بودیم. دقت کنید لطفا.

یکی نیست به اکبر میثاقیان بگه تیمی که  •
گل نزنه، گل می خوره و دوم این که تعویض 
دقیقه ۹1 برای تیمیه که دو سه گل جلو باشه 

نه تیم شما که باخته.
 شهروند عزیزی که برای افزایش ۴ درصدی  •

دالر هشدار داده اند که کسی حواسش هست 
که در دولــت آقــای رئیسی دالر هــزار تومان 
گران شده؟ آیا به افزایش هزار درصدی قیمت 
دالر در دولــت آقــای روحانی هم همین قدر 

حساسیت به خرج می دادند یا خیر؟
خرید اینترنتی خوبیش اینه یه دور وقتی  •

خریدی خوشحال می شــی، یه دور وقتی 
می رسه، یه دور وقتی پس می دی پولت رو 

برمی گردونه!
این جانب 2۸مهر از طریق آمبوالنس به  •

ــس بیمارستان فوق تخصصی  بخش اورژان
رضوی مشهد منتقل شدم که بعد از خدمات 
پزشکی در همان روز ترخیص شدم ولی به 
رغم گرفتن نوار قلب از تحویل آن خودداری 
شد و مراجعات و پیگیری این جانب نتیجه ای 
نداشت درصورتی که این بیمارستان یکی از 

بهترین بیمارستان های کشور است.
ــرای شــب عید پول  • ــرم و بـ ــارگ مــن یــک ک

نیاز دارم. چرا فــروش سهام عدالت را آغاز 
نمی کنید؟

الگوی طرح جوانی جمعیت و فرزندآوری  •
برای شهرهای کمتر از 200 هزارنفری بسیار 
عالی و مناسب است اما در شهرهای بزرگ نه.

 اتفاقات دیروز اصفهان
 به ضرر کیست؟

»زاینده  رود ما کو؟«، »تا زنده  رود زنده نشه، کشاورز 
ــورای عالی  ــه«، »اجـــرای مصوبات ش آروم نمی ش
آب« و... بستر »زاینده رود« که روزی آب جاری در 
آن اصفهان را به نصف جهان مشهور کرده  بود، در 
روزهای اخیر به جای آب، محل تجمع کشاورزانی 
شده بود که با فریاد زدن چنین شعارهایی به دنبال 
گرفتن حق  شرعی و قانونی آب کشاورزی شان دست 
به اعتراض زده  بودند.درباره این تجمع اعتراضی 
و مسالمت  آمیز 16 روزه، گفتنی ها بسیار بود،با 
این که هم دربــاره مسئله خطیر آب بود و هم به امر 
معیشت مردم اصفهان گره خورده بود، مدیریت  شده 
و غیر سیاسی برگزار شد. اجازه سر دادن شعارهای 
انحرافی به  واسطه هوشمندی و تدبیر معترضان 
داده نشد تا جایی که یکی از نکات مهم برگزاری این 
تجمع تشکیل کمیته انتظامات از سوی کشاورزان 
بود تا هیچ  گونه اقدام هنجارشکنانه ای انجام نشود 
که تا شامگاه پنج شنبه  هم واقعا نشد.در این 16 روز 
تجمع، مسئوالن درد مردم را شنیدند و به سرعت 
واکنش نشان دادند که اتفاق بسیار خوبی بود،درواقع 
صدای اعتراض مردم خیلی زود به گوش مسئوالن 
رسید هرچند که بدیهی است مناقشات سیاسی 
ــوری« و »در اســرع وقــت« برطرف  آبی با »دستور ف
نمی شوند و بدیهی تر آن که این مشکل یک روزه 
پدید نیامده و یک شبه هم قابل حل شدن نیست. با 
این حال کشاورزان در سرمای شدید این روزهای 
اصفهان که چند روز آن با بارش باران همراه بود زیر 
چادر زندگی کردند تا همین اواخر هفته  که اعضای 
صنف کشاورزی اصفهان، شــورای میراب شرق و 
شورای آب بران غرب به نمایندگی از جمعیت ۴۵0 
هزار نفری از کشاورزان اصفهان با استاندار جدید 
و  پا درمیانی آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی، عضو 
مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان 
به توافق رسیدند و بیانیه ای در هفت بند تنظیم  شد  
که در بند انتهایی جمع کردن چادر کشاورزان از 
بستر زاینده رود بود اما متاسفانه اتفاقات شامگاه پنج 
شنبه و پس از آن که شورای کشاورزان توافق پیگیری 
مطالبات شان و همچنین جمع آوری چادرها را اعالم 
کردند  که به گفته استاندار با ورود عده ای و آتش 
زدن چادرها عمال به سمت و سوی دیگری کشیده 
شد  و به دنبال آن  حوادث صبح جمعه این روند  را 
ــروز با اتمام تجمع 16  مخدوش کــرد. از صبح دی
روزه کشاورزان در زاینده رود، عده  دیگری که گفته 
می شود از کشاورزان نیستند وارد صحنه اعتراضات 
شدند.آن گونه که در تصاویر و فیلم ها نیز مشخص بود 
نوع اعتراضات متفاوت از تجمع آرام روزهای گذشته 
بود. روشن کردن آتش در معابر اطراف، سنگ پرانی 
به پلیس و آتش  زدن اموال عمومی نمونه ای از کارهای 
این عده بود که موجب مداخله نیروی انتظامی شد تا 
جایی که با استفاده از گاز اشک آور تجمع کنندگان را 
متفرق کردند.اما امنیتی شدن تجمع و رادیکال شدن 
فضای اصفهان به ضرر چه کسانی است؟جدای از این 
که این اتفاقات به هیچ وجه خوشایند دستگاه های 
مسئول نیست و خارج شدن پیگیری رفع مشکالت 
مردم  از روند های عادی باعث ایجاد هزینه های 
بسیاری می شود،  واقعیت این است که مطالبات به 
حق، با آشوب عماًل از مسیر صحیح خود منحرف شده 
و در درجه اول، حق مردم معترض ضایع می شود. در 
واقع نه فقط اصفهانی  ها که کار کشاورزان شان مختل 
شده، حتی یزدی ها که آب شرب شان  به مخاطره 
افتاده  و شهرکردی ها که  دغدغه  کمبود منابع 
آب خود را دارند  و خوزستانی ها هم که نگران تر از 
گذشته اند، ضرر می کنند  چون این مطالبه اصلی آن 
هاست که با غلبه موضوعات امنیتی به حاشیه رفته و 
خواسته هایشان دیگر دیده نمی شود و در درجه دوم 
حق تمام افرادی که به دنبال الگوسازی درست از 
شیوه اعتراض بودند نیز ضایع می شود.حتی حق 
صداوسیمایی که به دنبال تغییر و تحول مدیریتی 
اعتراضات اولیه را پوشش می داد نیز ضایع خواهد 
شد چــرا که امنیتی شــدن فضا می تواند موجب 
دمیدن دوبــاره موج محافظه کاری در رسانه های 
تحول خواه  شود.واضح است  که به طور مشخص 
بدخواهان نظام و انقالب و کسانی که کارآمدی 
این سیستم را  در رفع مشکالت مردم  به زیان خود 
می دانند از امنیتی شدن این مطالبات خوشحال 
هستند .  حتی برخی مسئوالن کم کار نیز  به واسطه 
امنیتی شــدن فضا  می توانند از پاسخ گویی به 
مطالبات مردمی طفره  بروند و کم کاری های خود را 
پشت فضای امنیتی پنهان کنند .امنیتی شدن فضا 
ممکن است باعث تصمیم گیری  های غلط شود. به 
طور مثال، در حالی  که به گفته مسئوالن، ۸۵ درصد 
سد زاینده رود خالی ا ست و حتی دیروز نیز استاندار 
اصفهان خبر داد،  داده های آماری نشان می دهد 
آب پشت سد زاینده  رود تنها کفاف حدود 100 
روز را می دهد،  ممکن است مسئولی برای کاهش 
فشار افکار عمومی دستور بازگشایی سد را بدهد و 
در نتیجه حتی آب شرب مردم هم مشکل  دار شود.
لذا باید فرصت داد تا این مشکل تاریخی درفضایی 
آرام،مسالمت آمیز و به صورت کارشناسی و ریشه ای 
حل شود و از تصمیمات عجوالنه و راهکارهای 
مقطعی و دستورات باال به پایین و مأموریت های ویژه 

و فوری و آنی نیز  فاصله گرفت.

آیت  بزرگداشت  پیش  همایش  نشست  در 
 ا... حاج سید جــواد حسینی خامنه ای که 
بــرگــزاری  بــه همت ســتــاد  صبح پنجشنبه 
بزرگداشت این عالم ربانی در مشهد برگزار 
شــد، شخصیت ایــن فقیه وارســتــه با حضور 
استادان و پژوهشگران تبیین وبررسی شد.در 
ایــن نشست که با حضور اســتــادان سطوح 
عالی حــوزه علمیه خــراســان، پژوهشگران 
حوزه و دانشگاه و برخی از بستگان نزدیک 
ــت  ا... سید جــواد خامنه ای در محل تاالر  آی
مــوزه قــرآن حــرم مطهر رضــوی برگزار شد، 
برخی از پژوهشگران و استادان دانشگاه به 
بیان ضرورت بررسی سیره و سلوک شخصیت 
 های برجسته و عالمانی چون آیت  ا... حاج 
سید جواد حسینی خامنه ای و نیز تبیین ابعاد 

گوناگون شخصیت ایشان پرداختند.

آیت  ا... سید جــواد خامنه ای تجسمی از 
علم ورزی، زهد و تقواست

ــی؛ دبیر  ــؤذن حجت  االســـالم سید امــیــد م
اجرایی بزرگداشت آیت  ا... حاج سید جواد 
حسینی خامنه ای به  عنوان اولین سخنران 
این جلسه به بیان اهداف برگزاری این پیش  
همایش و تبیین فرایند برگزاری بزرگداشت 
در ماه های آینده پــرداخــت.وی با اشــاره به 
ضرورت برگزاری چنین همایش  هایی گفت: 
یکی از بزرگ ترین آسیب  های فرهنگی این 
است که پیشینه و ریشه های فرهنگ جامعه به  
خوبی معرفی نشود و درخصوص داشته ها و 
میراث معنوی مان دچار غفلت شویم و از این  رو 
برای جلوگیری از این آسیب ضرورت دارد که 
به منظور شناخت و معرفی عالمان ربانی که 
هر یک حلقه ای از سلسله مبارک عمل به سنت 
و معارف اهل  بیت علیهم السالم بوده اند، به 
 طور ویژه عمل کنیم.دبیر اجرایی بزرگداشت 
آیت  ا... سید جواد خامنه ای با اشاره به برخی 
از جلوه های اخالقی و جایگاه علمی واالی 
آیت  ا... سید جواد خامنه ای افــزود: چنین 
شخصیتی که تجسمی از عــلــم ورزی، زهد 
و تقواست می تواند الگویی بسیار مناسب 
برای نسل امروز و به  ویژه حوزه  های علمیه و 
طالب باشد.حجت االسالم  مؤذنی در ادامه 
درباره فرایند برگزاری این بزرگداشت گفت: 
این ستاد از سال گذشته به همت مؤسسه 
پژوهشی  فرهنگی انقالب اسالمی در مشهد 
و با همکاری کتابخانه و بنیاد پژوهش  های 
ــوی، علمای حــوزه علمیه  آستان قــدس رض
خراسان، نمایندگی ولی فقیه در خراسان و 
تبریز، تشکیل و از همان ابتدا فعالیت  های 
پژوهشی آن آغاز شد که تاکنون حاصل کار 
100 مصاحبه و  ایــن ستاد انجام بیش از 
گــردآوری بیش از 300 قطعه سند دربــاره 
ایشان است که از جمله اسناد مهم می توان 
به برخی آثار علمی و اجازات اجتهاد آیت  ا... 
سید جواد خامنه ای و علمای خاندان ایشان 
ــرد.وی در پایان با تأکید بر این که  اشــاره ک
همایش اصلی بزرگداشت آیت  ا... سید جواد 
خامنه ای در ماه های آینده و پس از تکمیل آثار 
علمی برگزار خواهد شد، افزود: پژوهشگران 
و استادانی که مایل هستند در عرصه پژوهش 
و گردآوری اسناد یا نگارش مقاالت به ستاد 
بزرگداشت یاری رسانند،  می توانند از طریق 

دبیرخانه این ستاد اعالم آمادگی کنند.

سید  ا...  ــت   آی کتابخانه  از  خوبی  منابع 
ــدود ــه ح ــه ای پــیــدا شـــده ک ــن ــام  جـــواد خ

 ۱۰ نسخه از آن ها خطی است
ابوالفضل  دکــتــر  نشست  ایـــن  ــه  ــ ادام در 
حسن آبادی، پژوهشگر تاریخ شفاهی علمای 
خراسان گفت: برای پاسداشت یک عالم از 
چند منظر باید به بررسی پرداخت که در این 
میان بافت زمانی و مکانی که آن شخصیت 
در آن قرار داشته است، اهمیت ویژه ای دارد.

وی تبارشناسی علمی، اخالقی و محلی در 
بررسی شخصیت  های اثرگذار تاریخی را یکی 
ــای شناخت هر چه  بیشتر شخصیت  از راه ه
برشمرد و نماز جماعت پنجاه  ساله آیت ا... 
سید جواد حسینی خامنه ای )ره( در یکی از 
مساجد و محالت مهم مشهد را یکی از مصادیق 
تبارشناسی محلی ذکر کرد.این پژوهشگر 
تاریخ شفاهی علمای مشهد ضمن اشــاره به 

ویژگی های فرایند تاریخ شفاهی به بررسی های 
قدس  آستان  خطی  نسخ  مجموعه  در  اخیر 
ــاره کــرد و گفت: به تازگی منابع  ــوی اش رض
خوبی از کتابخانه ایشان پیدا شده که حدود 10 
نسخه از آن ها خطی است و در برخی از آن ها از 
دستخط رهبر معظم انقالب متوجه شدیم این 

آثار مربوط به افراد خاندان ایشان است.

ما وامدار حیات آیت  ا... سید جواد خامنه ای 
هستیم؛ چرا که فرزندی چون رهبر معظم 

انقالب را در دامان خود پرورش دادند
استاد غالمرضا جاللی، عضو هیئت علمی 
تبلیغات  دفتر  تمدنی  اســالم  پژوهشکده 
ــن همایش  اســالمــی از دیــگــر مــدعــویــن ای
حیات  »مقاطع  مــوضــوع  بــا  سخنرانی  در 
حسینی  جـــواد  سید  ا...  ــت   آی اجتماعی 
خامنه ای )ره(« گفت: اگر بخواهیم چنین 
شخصیت  هــای مهم و اثــرگــذار تاریخی را 
بــه  درســتــی بــررســی کنیم باید بــه شرایط 
توجه  فرهنگی  محیط  و  اجتماعی  حیات 
دقیق داشته باشیم.مدیر گروه انساب بنیاد 
پژوهش  های اسالمی آستان قدس رضوی 
ــای مختلف زندگی ایشان در  با بیان زوای
دوره های مختلف تاریخی گفت: گذشته از 
همه ویژگی های اخالقی و علمی و اجتماعی 
آیت  ا... سید جواد خامنه ای در حقیقت ما 
وامدار حیات ایشان هستیم؛ چرا که فرزندی 
چون رهبر معظم انقالب آیت  ا... سید علی 

خامنه ای را در دامان خود پرورش دادند.

آیت  ا... سید جواد خامنه ای در مواقع لزوم 
کنش های سیاسی الزم را بروز می داد

دکتر موسی حقانی؛ استاد دانشگاه و معاون 
ــران از  پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ای
دیگر مهمانان این نشست بود که با موضوع 
»سبک شناسی علمای معاصر شیعه در فعالیت 
سیاسی« به ایراد سخنرانی پرداخت و با بیان 
این که باید از منظری دیگر به بررسی شخصیت 
ــرادی نظیر آیت  ا... حاج سید  اجتماعی اف
جواد حسینی خامنه ای پرداخت، اظهار کرد: 
این که ایشان تارک دنیا بودند به این معنا که 
زاهد و بی رغبت به دنیا بودند، صحیح است  
اما به  معنای ترک حیات اجتماعی نیست. 
متأسفانه پس از انقالب در میزان توجه به 
شخصیت  های دینی براساس فعالیت  های 
خاص سیاسی ایشان اقدام شد که این به دلیل 
آدرس اشتباهی بود که قبل از انقالب به مردم 
داده شد و این آدرس غلط نگاه ها را محدود 
کرد و متاسفانه موجب غفلت از بسیاری از 
شخصیت  های دینی شد.دکتر حقانی با تأکید 
بر پیشینه حیات اجتماعی  سیاسی آیت ا... 
سید جواد خامنه ای و حوادثی که ایشان شاهد 
بوده است به تبیین سلوک اجتماعی  سیاسی 
ایشان پرداخت و افــزود: آیت  ا... سید جواد 
خامنه ای با تجربه  های تلخی که از وضعیت 
سیاسی در تبریز و نجف به چشم دیــده بود 
آگاهانه تصمیم به این گرفته بود که در ارتباط 
با مردم به جنبه تقویت دینی بپردازد و البته در 
مواقع لزوم نیز کنش های سیاسی الزم را بروز 
دهد؛ مانند امضای برخی بیانیه ها یا تعطیلی 
نماز جماعت در زمان تبعید امام خمینی )ره(.

تعابیر عالمان بزرگ شیعه درباره آیت  ا... 
سید جواد خامنه ای نشان از سطح باالی 

علمی ایشان است
حجت  االســالم  و المسلمین رضا مختاری؛ 

رئیس مؤسسه کتاب  شناسی شیعه به  عنوان 
آخرین سخنران علمی این برنامه با موضوع 
»جایگاه علمی آیت   ا...  سید  جواد  حسینی  
خــامــنــه ای )ره(« به بیان روش هـــای درک و 
دریافت جایگاه علمی شخصیت  های حوزوی 
پرداخت و با بیان این که بررسی استادان هر 
فرد یکی از راه های تعیین سطح علمی اوست، 
افــزود: آیت  ا... سید جواد خامنه ای هم در 
مشهد و هم در نجف در زمانی حضور داشتند 
که بزرگ  ترین شخصیت  های علمی در این دو 
شهر تدریس می کردند و مثاًل ایشان در مشهد 
از محضر حاج آقا حسین قمی و میرزا محمد 
آقازاده و در نجف از محضر بزرگانی چون سید 
ابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی و آقاضیاء 
عراقی بهره برده است که از برترین شخصیت  
هستند.نویسنده  شیعه  تاریخ  علمی  هــای 
کتاب »سیمای فرزانگان« در ادامــه با بیان 
جایگاه اجازات علمی در شناخت شخصیت 
 های علمی به موضوع تعابیر موجود در اجازات 
آیت  ا... سید جواد خامنه ای پرداخت و گفت: 
تعابیر عالمان بزرگی همچون میرزای  در 
نائینی و آیت  ا... شیخ عبدالکریم حائری 
تعابیر ویــژه ای دربــاره ایشان وجود دارد که 

نشان از سطح باالی علمی ایشان است.

نخبگان در برگزاری شایسته  تر این نشست 
مشارکت کنند

ــن جــلــســه، حــجــت االســالم  در ابـــتـــدای ایـ
رئیس  حسینی،  جــالل  سید   والمسلمین 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
ــوی ضــمــن خیرمقدم  ــ ــدس رض آســتــان قـ
ــرورت برگزاری  به مهمانان همایش به ض
همایش  های این  چنینی برای حفظ و تعالی 
فرهنگ کشور اشاره کرد و افزود: کتابخانه 
آستان  قدس خود را تنها میراث دار آثار مکتوب 
نمی داند و برای حفظ گنجینه معنوی کشور 
که همین عالمان و شخصیت  های برجسته 
معنوی نیز هستند، احساس تکلیف می کند 
و همکاری در برگزاری بزرگداشت آیت  ا... 
سید جواد خامنه ای بر پایه همین ضرورت 
و تکلیف اســـت.در پایان ایــن نشست آقای 
دفتر  نمایندگی  مسئول  خوراکیان؛  رضــا 
حفظ  و  نشر آثــار حضرت آیــت  ا... العظمی 
خامنه ای )مدظله  العالی( در مشهد ضمن 
تقدیر از حضور استادان و علمای برجسته 
در این نشست از همه نخبگان در گردآوری 
اطالعات، اسناد و مقاالت مرتبط با آیت  ا... 
سید جواد خامنه ای دعوت به همکاری کرد.

وی همچنین با اشاره به رسالت این مجموعه 
در ترویج فرهنگ نــاب انقالب اسالمی در 
زمینه همکاری در فعالیت  های فرهنگی، 
آموزشی برای طالب و دانشجویان مبتنی بر 

اندیشه امامین انقالب اعالم آمادگی کرد.
 

نشست پیش  همایش بزرگداشت عالم وارسته آیت  ا... سید جواد خامنه ای)ره(

مراسم اولین سالگرد شهادت شهید محسن فخری زاده برگزار شد 

ــهــادت شهید  ــن ســالــگــرد ش ــم اولــی ــراس م
فخری زاده در آستان مقدس امامزاده صالح 

)ع( تهران برگزار شد.به گزارش  خبرگزاری 
آنا، مراسم اولین سالگرد شهادت شهید 
ــری زاده عصر  ــخـ پــیــشــرفــت، محسن فـ

دیروز ۵ آذر 1۴00 در آستان 
مــقــدس امـــامـــزاده صالح 

ــزار  ــرگـ بـ تـــهـــران  )ع( 
ــن مــراســم که  شـــد.در ای
محمد مخبر معاون اول 
محمد  جمهور،  رئیس 

اسالمی رئیس سازمان انــرژی اتمی، امیر 
سرتیپ حاتمی وزیر سابق دفاع، 
آقاجانپور  االســـالم  حجت 
رئــیــس ســازمــان عقیدتی 
ســیــاســی وزارت دفــــاع و 
ــوالن حــضــور  ــئ ــس ــی م ــرخ ب
داشتند،حجت االسالم ناصر 
ــراد سخنرانی کــرد و  رفیعی ای
میثم مطیعی ذاکر اهل بیت 
سرایی  مرثیه   بــه  نیز  )ع( 

پرداخت.

شخصیت علمی،  اخالقی و سیره اجتماعی آیت  ا... سید جواد حسینی خامنه ای بحث و بررسی شد
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تحلیل روز

تروریسم غربی علیه مقاومت 

پــس از اقـــدام انگلیس علیه جنبش مقاومت 
اســامــی فلسطین )حــمــاس(، اســتــرالــیــا در 
اقــدامــی همسو، حــزب ا...لــبــنــان را سازمانی 
ــر  ــدروز« وزی ــارن ان ــرد.»ک تروریستی معرفی ک
کشور استرالیا با بیان این که حزب ا... از »جهاد 
ــای عزالدین  ــردان ه اسامی فلسطین« و »گ
قسام« حمایت می کند، حـــزب ا... را به آن چه 
»تهدید به حمات تروریستی« خوانده شده، 
متهم کرده است.در همین زمینه، دولت نجات 
ملی یمن اعام کرد، این اقــدام استرالیا که در 
پی اقدام مشابه انگلیس انجام می   شود اجرای 
دیکته های آمریکا با هدف خدمت به منافع رژیم 
صهیونیستی اســت.عــاوه بر ایــن، اقدام های 
و  حماس  علیه  استرالیا  و  انگلیس  همزمان 
ــزب ا... نشان می دهد ایــن کشورها حامی  حـ
جنایت های رژیم صهیونیستی علیه فلسطین 
هستند و اساسًا حمایت این کشورها عامل مهمی 
برای تداوم و شدت گرفتن جنایت های این رژیم 
علیه فلسطینی ها  ست.نکته دیگر این است که 
اقدام های این چنینی علیه گروه های مقاومت 
توسط غــرب و کشورهای نزدیک به آن زمانی 
انجام می شود که رژیم صهیونیستی تحت فشار و 
هراس ناشی از عملیات های احتمالی گروه های 
مقاومت قرار دارد.در هفته گذشته، دو عملیات 
نظامیان  علیه  فلسطینی ها  شهادت طلبانه 
اسرائیلی در واکنش به افزایش جنایت آن ها 
انجام شد و مقامات صهیونیست در هراس بودند 
که احتمااًل این عملیات ها به آغاز انتفاضه جدید 
فلسطینی ها منجر شود  اما اقدام دولت استرالیا 
علیه حزب ا... لبنان در حالی انجام شد که لبنان 
شرایط ناپایدار سیاسی و امنیتی را تجربه می کند و 
دولت این کشور وضعیتی شکننده دارد. این اقدام 
که با حمایت غرب به ویژه آمریکا انجام شد نه تنها 
کمکی به ایجاد صلح و ثبات در لبنان نمی کند بلکه 
خاف نگرانی های ادعایی غرب درباره تحوالت 
داخــل لبنان اســت. این اقــدام با هدف مداخله 
در معادالت داخلی قدرت در لبنان و همچنین 
تاثیرگذاری بر موقعیت مقاومت در منطقه انجام 
می گیرد. تجربه های مشابه در گذشته بارها ثابت 
کرد که اقدام های این چنینی بر موقعیت منطقه ای 
مقاومت تأثیری ندارد، اما می تواند شکنندگی 
اوضاع در داخل لبنان را بیشتر کند و اختاف ها 
و منازعات سیاسی درون این کشور را افزایش 
دهد. نکته پایانی این که؛ دولت های انگلیس و 
استرالیا اکنون و برخی دیگر از دولت های غربی 
به ویژه آمریکا پیش از این، در حالی گروه هایی 
نظیر حماس و حزب ا... لبنان را تروریستی معرفی 
کردند که این گروه ها نه تنها مرتکب اقدامی 
تروریستی نشدند بلکه از یک سو قربانی تروریسم 
دولتی اسرائیل هستند و از سوی دیگر نقشی 
پیشگام در مبارزه با گروه های تروریستی در منطقه 
ایفا می کنند. بنابراین، اقدام های نخ نما شده این 
چنینی نشان می دهد تروریسم ابزاری در اختیار 

غرب علیه مقاومت در منطقه غرب آسیاست. 

  دکترسید رضی عمادی
international@khorasannews.com

حدود ۲۰۰ دیپلمات، مقام سیاسی و اعضای 
خانواده آن ها در خارج از آمریکا گرفتار بیماری 
مرموزی شدند که با عایمی از جمله میگرن، 
حالت تهوع، اختاالت شنوایی، ضعف حافظه 
و سرگیجه همراه است. این عایم اولین بار در 
سال ۲۰۱۶ در هاوانا، پایتخت کوبا گزارش 
شد و »ســنــدروم هــاوانــا« نــام گرفت. روزنامه 
واشنگتن پست در گزارشی مدعی شد که 
ویلیام برنز، رئیس آژانــس اطاعات مرکزی 
آمریکا )سیا( در سفر اخیر خود به مسکو به 
مقامات روسی دربــاره »عواقب جدی« دست 
داشتن احتمالی روسیه در »سندروم هاوانا« 
هشدار داده بود. به گزارش »تاس«، دیمیتری 
جمهوری  ریاست  دفتر  سخنگوی  پسکوف 
روسیه اما اعام کرد که »این موضوع به هیچ 
وجه در جریان مذاکرات سیاسی برنز در مسکو 
و مذاکرات وی با رئیس جمهوری روسیه مطرح 
نشده است.«  او همچنین گفت: »در این زمینه 
تنها چیزی که به صراحت می توانم بگویم این 
است که روسیه هیچ دخالتی در این حادثه 
نداشته و ســنــدروم هــاوانــا هیچ ارتباطی به 
کشور ما نــدارد.« به رغم چهار سال تحقیقات 
در دو دولت مختلف در آمریکا ، ایاالت متحده 
تاکنون نتوانسته علت دقیق این حــوادث را 

مشخص کند. به گزارش یورونیوز، کارشناسان 
اطاعاتی می گویند اگر این اتفاقات در نتیجه 
یک مجموعه حمات برنامه ریزی شده باشد، 
هدف قرار دادن کودکان و اعضای خانواده 
دیپلمات های آمریکایی یک مرحله جدید از 
تخاصم را نشان می دهد. آمریکا یک ماه پیش 
دفاتر نمایندگی خود را در وین تعطیل کرد و 
به همین دلیل عملکرد سفارت در آن جا مختل 
شد. همچنین، ناتوانی در حل این مشکل باعث 
شد رئیس ایستگاه سیاه در وین پس از شش 
ماه  فعالیت، از سمت خود عزل شود. پیشتر یک 
کمیته تحقیق وابسته به وزارت خارجه آمریکا 
که برای بررسی این حادثه  تشکیل شده بود، 
اعام کرده بود احتمال می دهد این حمات با 
استفاده از امواج رادیویی و انرژی هدایت شده 
ریزموج صورت گرفته باشند. مسئله بیمار شدن 
کارمندان سفارت آمریکا در زمان خود به تنشی 
دیپلماتیک در روابط آمریکا و کوبا  تبدیل شد. 
در پی این حادثه، وزارت خارجه آمریکا بیش از 
نیمی از کارکنان سفارت این کشور در هاوانا را 
فرا خواند و ۱۵ دیپلمات کوبایی را نیز از خاک 
خود اخراج کرد. واشنگتن دلیل این اقدام را 
اعتراض به حفاظت نکردن از کارکنان سفارت 
آمریکا از »حمات بهداشتی« اعام کرده است.

جنگ لفظی بر سر 
فاجعه مانش 

31 پناهجو پس از واژگونی قایق  شان هنگام 
عبور از »کانال مانش« از مبدأ فرانسه به انگلیس 
جان باختند . مقامات این 2 کشور یکدیگر را   
برای این تراژدی سرزنش کردند 

سیا و اف بی آی 
پیگیر سرگیجه 
دیپلمات ها! 
کرملین: روسیه در حادثه »سندروم 
هاوانا« هیچ دخالتی ندارد 

بیش از 3۰پناهجو که از سواحل شمالی فرانسه 
و با عبور از آب های کانال مانش در پی رسیدن به 
خاک بریتانیا بودند، در پی غرق شدن قایق شان 
جــان باختند.قایق حامل ایــن پناهجویان که 
عمدتا از ُکردها بودند پس از جدا شدن از سواحل 
دانکرک در شمال فرانسه در کانال مانش واژگون 
شد و به زیر آب رفت.»امانوئل ماکرون« رئیس 
جمهور فرانسه در واکنش به این فاجعه وعده 
داد پاریس قاچاقچیان انسان را که باعث بروز 
این حادثه شده اند، پیدا خواهد کرد.»بوریس 
خواستار  بریتانیا نیز  ــر  وزی جانسون« نخست 
تشکیل فوری یک جلسه با حضور اعضای کابینه 
بــرای رسیدگی به موضوع و تصمیم گیری در 
خصوص این بحران شد.به رغم موضع گیری 
ظاهری پاریس و لندن درباره این حادثه فاجعه 
بار برای پناهجویان، اما واقعیت این است که این 
فاجعه حاصل تعارض و تقابل دولت های فرانسه 
و بریتانیا و بی توجهی مطلق آن ها به سرنوشت 
مهاجرانی است که راهــی سفر دریایی بسیار 
خطرناکی از شمال فرانسه به جنوب بریتانیا 
از طریق کانال مانش می شوند.متهم کردن 
قاچاقچیان انسان نیز فقط با هدف پنهان کردن 
مسئولیت مقامات فرانسوی و بریتانیایی است. 
نزدیک به ۲۶ هزار نفر از ابتدای سال ۲۰۲۱ 
با استفاده از قایق های کوچک خود را از طریق 
کانال مانش به سواحل بریتانیا رسانده اند، آماری 
که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 
سه برابری همراه بوده است. کانال مانش، بین 
فرانسه و بریتانیا یکی از پر رفت و آمدترین آبراه های 
جهان است و عبور از آن با شناورهای کوچک به 
ویژه در فصول پاییز و زمستان و روزهایی که دریا 

توفانی است، بسیار خطرناک است.

پناهجویان، از محورهای تنش  میان 	 
پاریس و لندن

ــی تاش  ــه در پ ــی ک ــوادث ــال مــانــش و ح ــان ک

پناهجویان برای سفر به سواحل بریتانیا در این 
گذرگاه آبی رخ می دهد همواره از محورهای 
تنش و اختاف میان پاریس و لندن بوده است. 
مقامات دولت محافظه کار بریتانیا تاش های 
ــرای کنترل و  انجام شــده از جانب فرانسه ب
مهار این بحران را به رغم پرداخت کمک های 
مالی انجام شده ناکافی می دانند. در مقابل 
مقامات پاریس از خلف وعده لندن درباره ارائه 
کمک های مالی به فرانسه بــرای ممانعت از 
عبور پناهجویان از کانال مانش به سوی بریتانیا 
انتقاد کرده اند. مسئله مهم این است که قربانی 
اختاف نظر فرانسه و بریتانیا که اکنون مسائل 
مختلفی از جمله حقوق ماهیگیری تا مسئله 
کنترل پناهجویان را دربر می گیرد، مهاجرانی 
هستند که درگیر سفری بسیار دشوار و حتی 
مرگبار از غرب آسیا به اروپا می شوند. فرانسه 
که همواره برخورد سردی با پناهجویان داشته 
صرفا به دنبال خاصی از دست آن هاست. 
پاریس با وجود آگاهی از روند روبه افزایش حضور 
پناهجویان در سواحل شمال فرانسه به ویژه 
اطراف کاله برای سفر با قایق به بریتانیا، اما با 
نادیده گرفتن این امر، به پناهجویان برای انجام 
این سفر  چراغ سبز می دهد.از سوی دیگر بریتانیا 
نیز پس از خروج از اتحادیه اروپا سیاست بسیار 
سختگیرانه ای در قبال مهاجرت و پناهجویان در 
پیش گرفته و با تصویب قوانین جدید بر نپذیرفتن 
ــرار می ورزد. »بــا سانکی« رئیس  آن ها اص
یک گروه مدافع حقوق پناهجویان در بریتانیا 
می گوید: "نه بریتانیا و نه فرانسه هیچ اراده 
سیاسی برای حل بحران مهاجران و پناهجویان 
در کانال مانش ندارند. مرگ اخیر پناهجویان 
در این کانال کامًا قابل پیش بینی و اجتناب 
پذیر بود. متاسفانه در بریتانیا دولتی داریم که به 
سیاست شکست خورده طرد افرادی که به این 
کشور پناه می آورند، صرف نظر از عواقبی که 

دارد، کامًا پایبند است.

شربت گل زمانی، زنی است ۴۹ ساله از اهالی 
ننگرهار افغانستان که تصویرش در ۱۲ سالگی 
در قاب دوربین استیو مک کری، عکاس آمریکایی 
ثبت شد و روی جلد نشریه نشنال جئوگرافیک 
رفت. بسیاری از کارشناسان »دختر چشم آبی 
افغان« را مشهورترین تصویر روی جلد تاریخ 
۱33 ساله نشریه معتبر آمریکایی می دانند و 
آن را »مونالیزای جهان سوم« نام نهاده اند.دفتر 
ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا اعام کرد پس از 
رسیدن درخواست کمک شربت گل برای خروج 
از افغانستان، دولــت سرزمین چکمه ای اروپا 
دختر افغان و خانواده اش را از خاک افغانستان 
بیرون برده و در ایتالیا پناه داده است. مک کری 
که عکاس جنگ است، نخستین بار شربت گل 
را سال ۱۹۸۴ در اردوگـــاه آوارگـــان افغان در 
پاکستان پیدا کرد و تصویر او با چشمان نافذ 

سبز روی جلد نشنال جئوگرافیک رفت. از آن 
زمان خیلی ها در دنیا پیگیر دانستن سرنوشت 
این دختر افغان بودند.مک کری سال ها بعد در 
۲۰۰۲ بار دیگر شربت گل را دید اما تصویری که 
از او ثبت شد، دیگر چندان به آن تصویر تاریخی 
روی جلد نشنال جئوگرافیک شبیه نبود. این زن 
افغانستانی که سه فرزند هم داشت، تا ۲۰۱۴ در 
پاکستان زندگی می کرد اما پس از روبه رو شدن با 
اتهام داشتن برگه های جعلی هویت به افغانستان 
بازگردانده شد و رئیس جمهوری وقت سرزمین 
مادری شربت گل از او به گرمی و با کلید یک واحد 
آپارتمان در کاخ ریاست جمهوری استقبال کرد.
ایتالیا یکی از کشورهایی است که پس از خروج 
نیروهای نظامی آمریکا از خاک افغانستان، به 
خروج گروهی از شهروندان افغان کمک کرد 

و آن ها را به خاک اروپا برد.

 پـــس از مـــذاکـــرات ۲۱ نــمــایــنــده از سه 
حزب سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات 
ــاره تشکیل دولـــت  ــ ــان،  درب ــ ــم ــ و ســبــز آل
ائتافی،این سه حزب اصلی به توافق نهایی 
سه  ائتاف  اولین  جدید  رسیدند. ائتاف 
می آید.  حساب  تاریخ آلمان به  در  حزبی 
صدراعظم جدید آلمان، اوالف شولتز، وزیر 
دارایی کنونی از حزب چپ میانه »سوسیال 
دموکرات« خواهد بود. شولتز گفت: این توافق 
پایانی است بر عصر زمامداری آنگا مرکل، 
صدراعظم محافظه کاری که ۱۶ سال سر کار 
بود و به یکی از معروف ترین چهره های سیاسی 
بدل شد. توافق نهایی درباره تشکیل دولت 
جدید آلمان نقطه عطفی در تاریخ سیاسی 
اخیر این کشور محسوب می شود. آنگا مرکل 
و حزب وی یعنی حزب دموکرات مسیحی ۱۶ 
سال سکان اداره مهم ترین و قدرتمندترین 
کشور اروپــایــی و از اعضای مهم ناتو را در 
اختیار داشتند، اما اکنون انتظار می رود که 
دولت جدید آلمان سیاست ها و جهت گیری 
متفاوتی را در زمینه امور داخلی و خارجی 
اتخاذ کند. در انتخابات سراسری سپتامبر 
۲۰۲۱ اتحادیه احزاب مسیحی یعنی حزب 
دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی 
متحمل شکست بزرگی شدند . در مقابل حزب 
سوسیال دموکرات که از قدیمی ترین رقبای 
سیاسی احــزاب مسیحی آلمان محسوب 
می شود توانست در رده اول احــزاب پیروز 
قرار گیرد .دو حزب دیگر آلمانی که اکنون 

شریک دولــت ائتافی محسوب می شوند 
یعنی حزب لیبرال دموکرات و حزب سبز نیز 
توانستند آرای قابل توجهی به دست آورند.
در نتیجه اوالف شولتز رهبر حزب سوسیال 
دموکرات وارد مذاکرات طوالنی و پیچیده با 
سران این دو حزب برای تشکیل دولت جدید 
شد که در نهایت با توافق این سه حزب ،دولت 
ائتافی »چراغ راهنمایی« با توجه به رنگ هر 
یک از این سه حزب شکل گرفت.با این حال 
اولین چالش فــوری دولــت ائتافی جدید، 
رسیدگی به وضعیت وخیم همه گیری کرونا 
در آلمان و افزایش واکسیناسیون خواهد بود. 
آلمان هم اکنون با بدترین موج کرونا از زمان 
آغاز این همه گیری دست و پنجه نرم می کند، 
اما در بعد خارجی انتظار می رود که دولت 
ائتافی جدید سیاست تقویت اتحادیه اروپا و 
افزایش همبستگی بین کشورهای عضو این 
نهاد اروپایی را دنبال کند.»حسین موسوی« 
کارشناس سیاسی به پارس تودی می گوید: 
ــزاب سیاسی-به جز جناح راست  همه اح
افراطی آلترناتیو برای آلمان- موافق هستند 
ــا مستحکم باقی  که آلمان در اتحادیه اروپ
بماند.در بعد روابط فرا آتانتیکی نیز با توجه 
به رویکرد منتقدانه حزب سوسیال دموکرات 
دربــاره سیاست های آمریکا در قبال اروپــا و 
همچنین انتقادهای اخیر درباره تصمیمات 
جو بایدن رئیس جمهور کنونی می توان انتظار 
داشت که روابط چندان گرمی بین برلین و 

واشنگتن وجود نداشته باشد.

مجله تایم ۱۰۰ عکس برتر سال ۲۰۲۱ از نقاط 
مختلف جهان را منتشر کرده که در میان آن ها اثر 
»فاطمه شبیر« عکاس زن فلسطینی ساکن غزه 
هم دیده می شود.این عکس مربوط به دختربچه  
فلسطینی است که پس از اعام آتش بس و پایان 
جنگ در غزه، تنها در میان ویرانه های خانه اش در 

بیت حانون ایستاده است.

تصویری از روند ساخت سفارت آمریکا در لبنان 
که انتظار می رود سال ۲۰۲3 به پایان برسد.

این سفارت یکی از بزرگ ترین سفارت ها در 
جهان خواهد بود که در ۴3 هکتار زمین ساخته 

می شود./توییت پرس

کاسترو/مرکز  درگذشت  سالگرد  پنجمین 
پاسداری از آثــار و افکار فیدل کاسترو، رهبر 
فقید انقاب کوبا  همزمان با پنجمین سالگرد 
درگذشت وی در هاوانا، پایتخت این کشور 
افتتاح شد. نیکاس مادورو، رئیس جمهوری 
ونزوئا که در سفری غیرمنتظره به کوبا رفته 
است در این مراسم حضور داشت. میگل دیاز 
کانل، رئیس جمهوری فعلی و رائول کاسترو، 
رئیس جمهوری پیشین کوبا نیز در مراسم افتتاح 

مرکز فیدل کاسترو شرکت کردند/یورونیوز

 ترسناک تر از بازی مرکب!
رادیو آسیای آزاد :کره شمالی قاچاقچی 

"بازی مرکب" را اعدام کرد

مردی در کره شمالی به دلیل قاچاق کپی های 
سریال پرفروش »بازی مرکب« نتفلیکس به این 
کشور به اعدام محکوم شده است.  رادیو آسیای 
آزاد نوشت: "بازی مرکب" با استفاده از یک درایو 
فلش یو اس بی از چین به این کشور قاچاق شده 
است.قاچاقچی به جوخه مرگ سپرده می شود 
و دانش آموزانی که در آوردن »بــازی مرکب« به 
مدرسه نقش داشته اند، با مجازات زندان روبه 
رو هستند.بر اساس این گزارش دانش آموزی 
که فلش درایو را خریده بود به حبس ابد، شش 
نفری که این برنامه را تماشا کردند به پنج سال 
زندان با اعمال شاقه محکوم شدند و معلمان و 
مدیران این مدارس اخراج و به کار در معادن و 
تبعید محکوم شدند.در دسامبر ۲۰۲۰، کره 
شمالی قانون »حذف تفکر و فرهنگ ارتجاعی« 
را تصویب کرد که ورود و انتشار مطالب فرهنگی 
مانند فیلم، نمایش نامه، موسیقی و کتاب را در 
این کشور ممنوع می کند. این اقــدام عمدتًا با 
هدف جلوگیری از انتشار محتواها از کره جنوبی و 
ایاالت متحده انجام می شود و کسانی که در توزیع 
یا مصرف این محتواها شناسایی شوند مستوجب 
مجازات هستند. بر اساس گزارش های گسترده، 
در آوریل امسال، مردی به دلیل فروش فلش ها 
و سی دی های حاوی محتواهای کره جنوبی در 
مأل عام اعدام شد. سریال »بازی مرکب« منبع 
خشم پیونگ یانگ بوده است. سایت تبلیغاتی 
کره شمالی Arirang Meari این درام را به 
کره  وحشی  جامعه  غم انگیز  »واقعیت  عنوان 
جنوبی« به تصویر کشید. گزارش رادیو آسیای آزاد 
نشان می دهد که نگرانی عمومی زیادی درباره 
سرنوشت دانش آموزان دبیرستانی وجود دارد 
و افــراد بیشتری می توانند در تحقیقات دخیل 

باشند./باشگاه خبرنگاران جوان

پیشخوان بین الملل

قاب بین الملل 

چهره روز 

خبر متفاوت 

کمتر از یک هفته پس از معاینه پزشکی جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا، نتایج این معاینه منتشر شد. 
کوین اوکانر، پزشک کاخ سفید با انتشار گزارشی 
از روند درمانی جو بایدن گفت زائده ای که هفته 
گذشته در طول کولونوسکوپی بایدن برداشته 
شد، یک غده خوش خیم با رشد آرام بود. اعتقاد 
بر این است که یک ضایعه پیش سرطانی است که 
اکنون هیچ اقدام دیگری برای آن الزم نیست. در 
بیانیه کاخ سفید که با اجازه خود رئیس جمهور 
منتشر شده، آمده است: »پولیپ خوش خیم 3 
میلی متری از روده بایدن برداشته شد. نمونه ای 

که بــرای بررسی بافت شناسی برداشته شده، 
به عنوان آدنوم لوله ای شکل، مشابه پولیپی که 
در سال ۲۰۰۸ از او برداشته شد، شناسایی شده 
است.« جو بایدن روز جمعه، ۱۹ نوامبر برای انجام 
معاینه های معمول پزشکی در بیمارستان نظامی 
»والتر رید« وابسته به وزارت دفاع آمریکا بستری 
شد. او در حین بیهوشی اختیارات خود را به کاما 
هریس معاون رئیس جمهور سپرد که اولین ز ن 
در تاریخ ایاالت متحده بوده که وظایف ریاست 
جمهوری را بر عهده گرفت. روســای جمهوری 
آمریکا دست کم یک بار در سال از نظر وضعیت 

جسمی معاینه می شوند و این کار به طور معمول 
در بیمارستان نظامی والتر رید انجام می شود. 

پس از انجام معاینه های پزشکی ساالنه گزارشی 
از نتایج آن و اغلب با ذکر جزئیات در اختیار 
افکار عمومی قرار می گیرد. بایدن ۷۹ ساله 

مسن ترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا با سواالت 
زیادی درباره وضع سامتی اش روبه رو است. 
تومور برداشته شده، تنها بیماری بایدن نبوده 
و نیست. شواهد متعددی مبنی بر زوال عقل 
رئیس جمهور آمریکا مطرح است. بیماری که 
کاخ همواره آن را تکذیب کرده اند، اما مکالمه 
با موجودات خیالی، به جا نیاوردن نام چهره 
هــای شاخص سیاسی و دینی همچون پاپ 
فرانسیس بخشی از پازل تایید بیماری رئیس 
جمهور آمریکاست. این بیماری در حالی شدت 
گرفته است که »رانی جکسون« پزشک پیشین 
کاخ سفید پیشتر در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ گفته بود »جو بایدن« نامزد 
حزب دموکرات دچــار »زوال عقل« شده و از 
لحاظ روانی مناسب چنین سمتی نیست. او 
سال گذشته گفته بود که این اظهارات را به 
عنوان »یک شهروند دغدغه مند« مطرح می کند 

نه یک نامزد جمهوری خواه برای کنگره.

تومور پیش سرطانی جو 
پزشک کاخ سفید : زائده ای که هفته گذشته در طول کولونوسکوپی بایدن 
برداشته شد، یک غده خوش خیم با رشد آرام بود 

پایان رنج»شربت گل« ؟ 
ایتالیا به زنی افغان که در دهه هشتاد میالدی به دلیل چاپ عکسش روی جلد مجله 

"نشنال جئوگرافیک" به شهرت جهانی رسید، پناه داد

رونمایی از عصر پسامرکل 
3 حزب سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و سبز در آلمان، طی نشست  خبری در 

برلین اعالم کردند که درباره تشکیل دولت ائتالفی به توافق نهایی رسیده اند 

پس از چند روز خبرهای ضد و نقیض 
ــان به  ــ ــاره مهلت 3۰ روزه اردوغ ــ درب
ــن بـــرای  ــم ــزب اصــــاح ی ــ اعـــضـــای ح
تـــرک خـــاک تــرکــیــه انــیــس مــنــصــور از 
سیاستمداران یمنی سرشناس مستقر 
در استانبول با تایید ضمنی این خبر این 
سیاست را نتیجه معامله آنکارا با ابوظبی 
برای سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری 
امــارات در ترکیه دانست. با این اقدام 
ترکیه احتماال مقصد بعدی اخوانی های 
یمن، قطر یا مالزی باشد. ایــن توافق 
می تواند در تحوالت میدانی یمن نیز 
تاثیر بــگــذارد، ائتافی بین نیروهای 
طارق صالح و اخــوان تعز در غرب یمن 
ایجاد کند و فشار میدانی بر انصارا... 
را در این منطقه افزایش دهد./ کانال 

مطالعات یمن

توئیت روز 
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60 درصد معتادان در تهران  و اخراج ماموریت بگیر نجومی !
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خودنمایی سلبریتی های چینی با ثروت ممنوع شد!

آژانس نظارت بر اینترنت در چین قانون جدیدی را 
ابالغ کرده که طبق آن سلبریتی های این کشور دیگر حق 
خودنمایی با ثروت و دارایی خود در شبکه های اجتماعی 
ندارند و ستاره های پاپ هم باید به آداب و رسوم 
سوسیالیستی و هنجارهای جامعه محور پایبند باشند. 
البته پیشتر دولت چین دسترسی به توئیتر، فیس 
بوک و یوتیوب را مسدود کرده است. پیش از این هم 
نیویورک تایمز مدعی شده بود که چین تصمیم گرفته با 
فرهنگ رو به رشد سلبریتی مقابله کند. کاربران ایرانی 
هم به این قانون چین واکنش نشان دادند.  کاربری 
نوشت: »به نظرم باید با هنجارشکن ها  برخورد بشه 
ولی این حجم محدودیت در چین هم خودش خطرناکه.« 
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نقدی بر نقد تلویزیون!

نقد  پیانو نوازی رامین رضائیان در برنامه فوتبال 
120 با نقد و توجه کاربران مواجه شد. ماجرا از این 
قرار است که  مدافع ایرانی تیم السیلیه قطر چند 
روز قبل ویدئویی از خودش در حال پیانو زدن منتشر 
کرد که واکنش های زیادی را در پی داشت. اما برنامه 
فوتبال 120 در بخش فان برنامه که توسط ابوطالب 
حسینی اجرا می شود در این بخش در حالی رضائیان را 
نقد کردند که پیانوی جلوی او را شطرنجی کرده بودند. 
کاربری نوشت: »خب چه کاریه وقتی نمی تونید پیانو 
رو  نشون بدین پیانونوازی یک بازیکن رو نقد می 
کنید که این جوری بشه.« کاربر دیگری نوشت: »االن 
موضوع نقد خود صدا و سیما بود یا حرکت رضائیان 
!خود ابوطالب یه لحظه به نظرم هنگ بود که باید چه 

کسی رو نقد کنه.«
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اخراج حق ماموریت بگیر نجومی!

روز پنج شنبه از مدیر امداد خودروی سایپا نوشتیم 
که برای 5 روز سفر کربال حدود 53 میلیون تومان حق 
ماموریت گرفته بود. بعد از انتشار این خبر، مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر لزوم برخورد دقیق تر 
واحدهای نظارت بر مدیران شرکت های تابعه، مدیرعامل 
امداد خودروی سایپا را از سمت خود برکنار کرد البته 
قبل از برکناری ،کل مبلغ مذکور توسط همان فرد به 
حساب این شرکت بازگردانده شده است. کاربران 
زیــادی به این موضوع واکنش نشان دادنــد و فضای 
مجازی را ابزار شفافیت برای مسئوالن دانستند. کاربری 
نوشت: »باید قدر فضای مجازی رو دونست که این جوری 
در زمینه های مختلف از جمله حقوق های نجومی تونسته 
برای مسئوالن کشور ایجاد شفافیت کنه.« کاربر دیگری 
نوشت: »اگه همین شبکه های اجتماعی نبود معلوم 
نیست تا چه زمانی این نجومی بگیرها حق ملت رو می 

خوردن ولی االن از لو رفتن هراس دارن.«
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60 درصد معتادان در تهران!

صحبت های شهردار تهران درباره حضور 60 درصد 
معتادان کشور در تهران بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشت. زاکانی در نشستی که با ریاست فدراسیون 
کشتی داشت، گفت: »از 21 هزار معتاد 60 درصد 
آن ها در تهران هستند که هزار نفر آن ها از بانوان 
هستند.« او همچنین گفته: » تا امروز شهرداری با 
معتاد متجاهر کاری نداشت و آن را نوعی سبک زندگی 
می دانست، اما اعتقاد ما این است که آن ها خواهر، 
مادر، برادر و پدران ما هستند و شهرداری خود را 
مسئول می داند و پای کار است تا معتادان متجاهر را 
سامان دهی کند.« کاربری نوشت: »قطعا سامان دهی 
معتادان متجاهر خوبه ولی بهتره از کودکان کاری که 
زباله گردی می کنن غافل نشن چون درصد باالیی از 

همین کودکان ،معتادان متجاهر آینده خواهند بود.«

دزدی با طالیاب از خانه ها!؟

برخی از مردم فکر می کنند سرقت فقط برای همسایه اتفاق 
می افتد و مسائل و تجهیزات ایمنی را برای منازل و اموال و 
دارایی خود در نظر نمی گیرند و تا مالشان به یغما نرود برای 
تجهیز اموال خود اقدام نمی کنند. در روز گذشته یک فایل 
صوتی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در آن 
فردی به نقل از یک افسر پلیس می گوید: »سارقان مجهز 
به نوعی طالیاب هستند که از راه دور هم، مکان و مقدار 
طالی داخل منازل را با ضریب خطای بسیار کم نشان می دهد 
و راه مخفی کردن طال از این دستگاه ها در فویل آلومینیومی 
قرار دادن آن هاست.« پلیس آگاهی راجع به این فایل 

صوتی واکنش نشان داد و جانشین پلیس آگاهی در این 
زمینه گفت: »سرقت با طالیاب صحت ندارد و تا کنون نه 
چنین دستگاهی توسط پلیس کشف شده و نه سارقی چنین 
اعترافی مبنی بر این گونه سرقت داشته است. سرهنگ 
گزافی در ادامه افزود: »سارقان به محض ورود به منازل 
سراغ داخل کمدها، میز توالت و ظروف آشپزخانه می روند 
چون بیشتر ما ایرانی ها طال را در این مکان ها نگهداری می 
کنیم و سارق بدون نیاز به دستگاهی به راحتی طالها را 
پیدا می کند.« جانشین پلیس آگاهی در پایان بهترین راه 
مراقبت از طال، پول و ارز را نگهداری در بانک یا صندوق 
امانات بانک ها بیان می کند و داشتن دوربین مخفی و 

دزدگیر را هم در کاهش سرقت موثر می داند.

انقالب تیک تاکی	 
اگر خواهان کشف دلیل کشمکش ها بین ترامپ و ترامپیست ها 
با دیگر مسئوالن آمریکایی در این زمینه باشیم؛ احتماال می توانیم 
جــواب را از دل ظهور پدیده جدیدی درآمریکا، تحت عنوان 
tiktokrevolution یا »انقالب تیک تاکی« پیدا کنیم. اول باید 
بدانیم داستان راه اندازی تیک تاک، با داستان های افسانه ای که 
قباًل شنیده ایم متفاوت است. این برنامه ای نیست که توسط چند 
دوست ساخته شده یا ایده آن در گاراژ خانه شان به سرشان زده 
باشد. به گزارش بی بی سی، تیک تاک ابتدا به عنوان سه برنامه 
مختلف وارد بازار شد. اول، برنامه ای به نام Musical.ly  بود که 
در سال 2014 در شانگهای راه اندازی شد. در سال 2016 ، 
غول فناوری چینی بایت دنس سرویس مشابهی را در چین با نام 
Douyin راه اندازی کرد که در عرض یک سال 100 میلیون کاربر 
در چین و تایلند جذب کرد. سرانجام بایت دنس تصمیم گرفت 
تحت یک برند متفاوت به نام تیک تاک توسعه یابد. بنابراین ، در 
سال Musical.ly 2018 را خریداری کرد و سپس آن را جمع 

آوری و گسترش جهانی تیک تاک را آغاز کرد.
دلیل محبوبیت تیک تاک	 

پایگاه خبری تحلیلی بیزینس ورلد در 20 ژانویه 2020 طی 
یادداشتی به قلم آندره میسیگان تحت عنوان انقالب تیک تاکی 
نوشت: »در فوریه 2019 ، تیک تاک به اولین بارگیری خود 
رسید و فقط هشت ماه طول کشید تا نیم میلیارد کاربر به دست 
آورد. از آوریل 2020 ، برنامه از مرز دو میلیارد بارگیری گذشت. 
هم اکنون تیک تاک 4.8 میلیارد بار بارگیری شده و بیش از یک 
میلیارد کاربر فعال دارد.« میسیگان نوشت: »تیک تاک، جهان 
را به توفان کشانده و نه تنها فیس بوک، اینستاگرام و یوتیوب  بلکه 
حتی تلویزیون را به چالش واداشته است«. او در ادامه یادداشت 
اش توضیح می دهد: »ویدئوهای 15 ثانیه تا یک دقیقه به گونه ای 
طراحی شده اند که سریع و بسیار جذاب هستند. بر خالف فیس 
بوک ، الگوریتم های تیک تاک انواع ویدئوهایی را که بیشتر با آن 
ها درگیر هستید و بیشترین زمان را در آن می گذرانید به شما ارائه 
می دهد.« به عبارت دیگر ، شما فقط از ویدئوهای مورد عالقه خود 
تغذیه می کنید و این باعث اعتیاد می شود. مطالعات نشان می 
دهد که کاربران تیک تاک به طور متوسط روزانه 81 دقیقه در 
برنامه ای که به طور متوسط 16 بار در روز باز می کنند، وقت صرف 
می کنند. کاربران چهار برابر زمان بیشتری نسبت به اینستاگرام 
در تیک تاک صرف می کنند، این در حالی است که 62 درصد 
کاربران تیک تاک بین 10 تا 29 سال سن دارند. این جمعیت 

سنی نشان دهنده بزرگ ترین بازار کاالهای مصرفی است.«
بستری برای نظرات نوجوان ها	 

نیویورک تایمز در 10 مارچ 2019 در یادداشتی تحت عنوان: 
»چگونه تیک تاک در حال بازنویسی جهان است« نوشت: »تیک 
تاک شیوه کار رسانه های اجتماعی را تغییر می دهد؛ حتی اگر 
از آن اجتناب کنید. این پلتفرم، بسیاری از مفروضاتی را که دیگر 
بسترهای اجتماعی بر اساس آن ساخته شده اند، کنار خواهد 

گذاشت.« اما با تمام این ویژگی ها و موفقیت ها برای تیک تاک، 
عمق تاثیر گذاری آن را باید در طول دوران اعتراضات آمریکایی 
ها در سال 2020 در حمایت از جنبش جان سیاهان مهم است 
،دنبال کرد به طوری که خبرگزاری الجزیره یک ماه پس از قتل 
جورج فلوید بیان کرد: تیک تاک که در قامت یک پلتفرم سرگرمی 
در گوشه ای از اینترنت قرار داشت؛ با تصاویری از اعتراضات آمریکا 
علیه نژادپرستی فوران کرد. )#BlackLivesMatter( تا 24 
اکتبر 2021 حدود 29 میلیارد بار در تیک تاک دیده شده است. 
تاثیر هشتگ ها آن قدر زیاد بود که برخی از سایت ها مانند adl  و 
CNN مطالب خود را با عنوان از هشتگ تا جنبش - جان سیاهان 
مهم است - منتشر می کردند.  در همین زمینه خبرگزاری رویترز 
ظهور تیک تاک را به عنوان بستری برای گفتمان سیاسی برای 
نوجوانان دانست و آن را مانند نقش توئیتر در اعتراضات بهار عربی 
در سال 2011 و نقش شبکه تلویزیونی کابلی MTV در حمایت از 

رای دهندگان جوان در اوایل دهه 1990 بیان کرد.
نقش روزافزون  شبکه های اجتماعی	 

همه این ها را در کنار حضور کمتر از حد انتظار مردم در تجمع 
انتخاباتی ترامپ در تولسا در 20 ژوئن بگذارید که به همت کاربران 
تیک تاکی ضد ترامپ در خرید بلیت های نشست اتفاق افتاد و 
همچنین تولید حجم زیادی از داده های بد برای کمپین تبلیغاتی 
ترامپ توسط همین پلتفرم را به یاد آورید؛ حاال شاید کمی بیش از 
قبل، این موضوع قابل فهم باشد که چرا ترامپ و ترامپیست ها با 
توئیتر و تیک تاک و... سر جنگ دارند و مصر هستند همچنان با 
پلتفرم خود، نفوذشان را در شبکه های اجتماعی حفظ کنند. اما 
باید بدانیم، تیک تاک با همه سر وصدایی که دارد، تنها نوک کوه یخی 
است که شبکه های اجتماعی در بستر اینترنت در هزاره موسوم به 
ارتباطات، ایجاد کرده اند. امروز انسان ها در سراسر جهان آن چنان 
به شبکه های اجتماعی وابسته اند که تصور جهان، بدون ارتباطات 
مجازی تنها در حد یک ایده برای ساخت فیلم های  هالیوودی ،خوب 
به نظر می آید. شرکت آلمانی تحلیل داده Statista در 10 سپتامبر 
2021 در خالل پژوهشی اظهار می کند: رسانه های اجتماعی 
بخشی جدایی ناپذیر از استفاده روزانه از اینترنت هستند. به طور 
متوسط، کاربران اینترنت روزانــه 144 دقیقه را در رسانه های 
اجتماعی و برنامه های پیام رسان می گذرانند. استفاده از رسانه 
های اجتماعی یکی از محبوب ترین فعالیت های آنالین است. در 
سال 2020، بیش از 3.6 میلیارد نفر در سراسر جهان از رسانه 
های اجتماعی استفاده می کردند که پیش بینی می شود این رقم 
در سال 2025 به 4.41 میلیارد نفر افزایش یابد. مجله فوربز در 29 
می 2018 نوشت: شبکه های اجتماعی تقریبًا 8.3 میلیارد دالر 
از تبلیغات در سال 2015 به دست آوردند. همچنین، 38 درصد 
از سازمان ها در طیف گسترده ای از صنایع، بیش از 20 درصد از 
کل بودجه تبلیغاتی خود را در کانال های رسانه های اجتماعی در 
سال 2015 صرف کردند. این در حالی است که ضریب نفوذ شبکه 
اجتماعی از 2015 تا 2020 بیش از 30 درصد رشد داشته است؛ 

این رقم تا سال 2025 نسبت به 2015 حدود 2 برابر خواهد شد.

» تیک اتک« ، نوک کوه یخی !
تیک تاک به عنوان اپلیکیشن محبوب سال انتخاب شد، سرگذشت این اپ   و تاثیرش 

بر شبکه های اجتماعی چیست  و چالش  دولت قبلی آمریکا با آن بر سر چه بود ؟

حمید رضا حالجیان-  براساس نموداری که دیروز سایت فورچون از وضعیت دانلود شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای سرگرمی 
محبوب در حدفاصل 2012 تا 2021 منتشر کرده، تیک تاک با وجود سابقه کمتر از دیگر شبکه های اجتماعی توانسته   است 
رقبا را پشت سر بگذارد و به اپلیکیشن محبوب سال 2021 تبدیل شود.خبری که نشان می دهد برخی حساسیت ها روی این 
اپلیکیشن به چه دالیلی بوده است. بد نیست بدانید که ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود ، برای لغو امتیاز تیک تاک در 
آمریکا تالش زیادی کرد. ترامپ در اوایل آگوست 2020 دستورالعملی را برای مجازات اتباع آمریکا یا شرکت های این کشور  که با 
تیک تاک وارد معامله بشوند ، امضا کرد. او همچنین، 14 آگوست 2020 به شرکت چینی بایت دنس دستور داد؛ به دلیل نگرانی 
درباره امنیت ملی، سهام خود در تیک تاک را ظرف مدت ۹0 روز     واگذار کند. البته  به گمان برخی از تحلیل گران درگیری ترامپ با 
تیک تاک، سویه های اقتصادی  داشت و علت اصلی آن جنگ تجاری آمریکا با چین بود به طوری که چین در مجمع سازمان تجارت 
جهانیwto  اقدامات آمریکا را خالف مقررات این سازمان دانسته و ارائه نکردن مدرک از سوی آمریکا را گواهی بر سوء استفاده 
این کشور از مقررات توصیف کرده است. البته جو بایدن دستور ترامپ درباره محدودیت های تیک تاک را لغو کرد. در ادامه 

این گزارش  به سرگذشت این  اپلیکیشن و  برخی آمارها از نقش شبکه های اجتماعی در زندگی امروز بشر،نگاهی انداخته ایم.

هشرهای جدید در مکران 
قاسمی از جمعیت پذیر کردن 600 هزار نفر در سواحل 
مکران خبر داده، این اتفاق چگونه رقم خواهد خورد؟

موضوع مسکن یکی از وعده های انتخاباتی بود که با 
رشد قیمت مسکن ، توجه همه مردم را جلب کرد. سید 
ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات و بعد از برنده شدن در 
انتخابات ریاست جمهوری ساخت 4 میلیون مسکن 
برای مردم را به آن ها وعده داده بود. در روزهای پایانی 
هفته گذشته هم رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با 
تاکید بر این مطلب که اراضی 4 میلیون واحد مسکونی 
ملی تا دو ماه آینده شناسایی و تعیین  می شود از برنامه 
وزارت راه برای جمعیت پذیر کردن 600 هزار نفر در 
سواحل مکران خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی، رستم قاسمی گفته: »اراضی احداث 
2 میلیون و 400 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن 
آماده شده است و حداکثر تا دو ماه آینده اراضی بقیه 
واحدها مشخص می شود. در ادامه از نحوه اسکان 
600 هزار نفری که به گفته رستم قاسمی قرار است 

در سواحل مکران اتفاق بیفتد نوشته ایم.

ساخت شهرهای جدید	 
یکی از راه های »تامین زمین مورد نیاز ساخت و ساز 
مسکونی« یا »تامین عرصه برای گسترش غیرمنفصل 
شهرها« ایجاد شهرهای جدید بوده و بر همین اساس 
وزارت مسکن در دهه های 70 تا اوایل دهه ۹0 و اکنون 
وزارت راه و شهرسازی یکی از اولویت های اصلی 
خود و مجموعه دولت برای موضوع توسعه شهرها و 
تنظیم بازار مسکن را بر »اولویت سرمایه گذاری توام 
دولــت و بخش خصوصی در شهرهای جدید« قرار 
داده  و بناست بخش بزرگی از وعده ساخت  4 میلیون 
مسکن در شهرهای جدید اتفاق بیفتد. بد نیست 
قبل از پرداختن به شهرهای جدیدی که قرار است در 
سواحل مکران بنا شود این نکته را بیان کنیم که طبق 
اطالعات و آمار رسمی مربوط به روند جذب جمعیت 
در شهرهای جدید کشور، جمعیت ساکن در 20 شهر 
جدید در سال ۹7 به ۹44 هزار و 640 نفر رسید که در 
مقایسه با جمعیت سال 88 در این شهرها، 6/ 2 برابر 
شده است. رشد 160 درصدی جمعیت شهرهای 
جدید طی 10 سال ناشی از »روند رو به رشد قیمت 

مسکن« و »توسعه تدریجی شهرهای جدید« است.

چگونگی سکونت 600 هزار نفر در سواحل مکران                 	 
یکی از شهرهای جدید که در سال 1۳۹7 در سواحل 
مکران ثبت شد و در سال 1۳۹8 به طور رسمی آغاز 
به کــار کــرد، شهر »تیس« اســت. ایــن شهر در فاصله 
بین شهرستان کنارک و شهرستان چابهار در زمینی 
حدود 4000 هکتار احداث شده است. شهر جدید 
تیس اولین شهر جدید ساحلی کشور و   اولین شهر از 
نسل نوین شهرهای جدید کشور محسوب می شود. 
به گفته وزیــر مسکن و شهرسازی در شهر تیس هم 
اکنون عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن برای 
۵0 هزار واحد آغاز شده است. در جاسک نیز طراحی 
شهر جدید در حال انجام و قرار است در مجموع در 
سواحل مکران برای 600 هزار نفر مسکن ساخته شود 
که کارکرد اصلی این شهرها که در ساحل قرار دارند 
مبتنی بر گردشگری   و مسکونی باشد. با توجه به نگاه 
کارشناسان به ساخت شهرهای جدید به نظر می رسد 
همچنان پهنه های دیگر ایران، دارای استعداد فراوان در 
ایجاد شهرهای جدید با کارکردهای اقتصادی دیگری 
همچون کشاورزی، آموزشی و تحقیقاتی، فناوری های نو، 

بازرگانی، جهانگردی، گردشگری و ... باشد.
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آفساید

خبر

سردار آماده بازی شد

سایت »اسپورت باکس« روسیه خبر داد، سردار 
ــی زنــیــت ســن پــتــرزبــورگ  ــران آزمـــون مهاجم ای
مصدومیتش رفع شد و به تمرینات گروهی زنیت 
برگشت. آزمــون در دیــدار هفته گذشته زنیت با 
مالمو در لیگ قهرمانان اروپا به دلیل مصدومیت 
حضور نداشت. ستاره ایرانی با پشت سر گذاشتن 
دوران مصدومیت به تمرینات گروهی برگشته و 
آماده بازی با زسکا مسکو شده است. دیدار زنیت 
با زسکا مسکو یک شنبه در هفته شانزدهم لیگ 

برتر روسیه برگزار می شود.

تمدید مهلت صدور رای پرونده 
ویلموتس

دادگاه حکمیت ورزش )CAS( اعالم رأی خود در 
پرونده سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی را به تعویق 
انداخت. بر اساس اعالم سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال، جلسه رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس 
در دادگاه حکمیت ورزش )CAS( برای چندمین 
بار به تعویق افتاد. دادگاه حکمیت ورزش، اعالم 
کــرد مهلت صــدور رأی پرونده ویلموتس تا ۲۱ 

دسامبر سال ۲۰۲۱ )دوم دی ماه( تمدید شد.

صیادمنشبهفنرباغچهبرمیگردد؟
مهاجم جوان تیم ملی فوتبال کشورمان در مسیر بازگشت به 
لیگ ترکیه قرار دارد. اللهیار صیادمنش مهاجم جوان تیم ملی 
فوتبال کشورمان دو فصل پیش از استقالل راهی فنرباغچه 
ترکیه شد، اما فرصت زیادی برای بازی در تیم ترکیه ای پیدا 
نکرد و در این مدت به صورت قرضی در تیم های استانبول اسپور 
ترکیه و زوریا لوهانسک اوکراین توپ زد. صیادمنش در این مدت 
عملکرد درخشانی در تیم اوکراینی داشت به طوری که مسئوالن 
باشگاه ترکیه ای را بر آن داشت تا تصمیم به برگرداندن وی به 
تیم خود بگیرند. با این حال گمانه زنی ها بر این قرار است که 
صیادمنش ژانویه ۲۰۲۲ می تواند به تیم اصلی خود برگردد. 
دو خبرنگار ترکیه ای بازگشت صیادمنش در زمستان پیش رو 

به تیم فنرباغچه را تایید کردند.

 محرومیت ۲ ملی پوش اسبق والیبال 
در یک بازی جنجالی

غالمی: والیبال لجن شده!
هفته نهم لیگ برتر والیبال درحالی چهارشنبه برگزار شد که 
دیدار دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه در خانه والیبال به حاشیه 
رفت؛ جایی که خودروسازان با نتیجه 3 بر ۲ از حریف پیشی 
گرفتند. در ست پنجم این مسابقه اما حمله آرمین تشکری 
به عادل غالمی باعث ایجاد درگیری بین دو ملی پوش سابق 
والیبال ایران شد؛ موضوعی که در نهایت باعث شد سازمان لیگ 
در اطالعیه ای عادل غالمی بازیکن تیم شهرداری ارومیه و آرمین 
تشکری بازیکن تیم پیکان تهران را تا اطالع ثانوی و تشکیل 
کمیته انضباطی از حضور در مسابقات محروم کند. عادل غالمی 
در واکنش به این درگیری و محرومیت می گوید: »درگیری نه، 
بگویید حمله ای که به تو شد. درگیری که می گویی ماجرا را دو 
طرفه می کند. این داستانی است که آقایان به وجود می آورند تا 
بازیکن خودشان بخشیده شود. ما در زمین خودمان بودیم، ست 
پنجم بود. دقیقا ۲۰ ثانیه قبل از این که این آقا )تشکری( به سمت 
من حمله کند، حرکتی کرد مثل این که کمرش گرفته است. من 
روی سرش دست کشیدم و گفتم داداش چی شده؟ گفت هیچی 
کمرم گرفته و روی نیمکت رفت، اما لیبروی آن ها حرفی زد و من 
هم برگشتم و گفتم تو هنوز غوره نشده مویز شدی. به یک باره 
دیدم این آقا )تشکری( از نیمکت ذخیره ها به سمت من حمله 
کرد. بعد به تخت سینه من زد. او به من حمله کرد ولی برایم سوال 
است که اصاًل چرا پای من را وسط کشیدند و محرومم کردند!« 
غالمی اما تاکید دارد دیگر هیچ چیز برایش مهم نیست: »این قدر 
حالم از این والیبال به هم می خورد که اگر می خواهند تا آخر لیگ 
هم محرومم کنند، اصال دیگر بازی نکنم. هر کاری دوست دارند 
بکنند. این قدر والیبال لجن شده که حالم از آن به هم می خورد و 

هر اتفاقی هم بیفتد برایم مهم نیست.«

ویژه

حسن یزدانی آمد، قاسم پور رفت!

تنها طالیی کشتی آزاد ایران که بالفاصله بعد از بازگشت از 
مسابقات جهانی تصمیم گرفت در لیگ برتر روی تشک برود، 
کامران قاسم پور بود. او با تیم صنایع مازندران در مسابقات 
شرکت کرد و با رضا یزدانی که سرمربیگری اش را برعهده دارد، 
قرارداد امضا کرد و دو بار هم در مرحله گروهی روی تشک رفت، 
اما در حالی که حدود دو هفته تا برگزاری مرحله نهایی لیگ 
برتر باقی مانده، قاسم پور به مسئوالن صنایع مازندران اعالم 
کرد که نمی تواند به دلیل آسیب دیدگی در دیدارهای پایانی، 
تیمش را همراهی کند. مسئوالن تیم صنایع مازندران ادعا 
کردند قرارداد 4۰۰ میلیونی کامران قاسم پور را به طور کامل 
به او پرداخت کردند و از وضعیت دقیق این کشتی گیر باخبر 
نیستند. اما این موضوع در شرایطی که در وزن 86 کیلوگرم 
حسن یزدانی با تیم فوالدین ذوب آمل و آرتور نایفونوف با تیم 
داروسازی سهند ارس قرارداد امضا کرده اند، شائبه هایی به 

وجود آورده است.

ایران فینالیست والیبال ساحلی آسیا
تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست قزاقستان به دیدار 
نهایی رقابت های قهرمانی مردان آسیا صعود کرد و حریف 
استرالیا در دیدار فینال شد. دیدار رده بندی )قطر – قزاقستان( 
و نهایی )ایران – استرالیا( مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی 

مردان آسیا ۲۰۲۱ امروز برگزار خواهد شد.

وفایی رودرروی مرد شماره یک جهان
حسین وفایی ستاره اسنوکر باید در دور دوم رقابت های 
حرفه ای انگلستان برابر مارک سلبی مرد شماره یک جهان و 
یکی از قدرتمندترین اسنوکر بازان به میدان برود. این مسابقات 
از ۲3 نوامبر تا ۵ دسامبر در انگلستان برگزار می شود. قهرمان 

این رقابت ها می تواند ۲۰۰ هزار پوند به جیب بزند.

اخبار

سوژه

 مناظره خربساز استقالیل ها 
و سازمان لیگ در رسانه میل!

گروه ورزش / اختالف باشگاه استقالل و سازمان لیگ که با 
درخواست آبی ها برای در اختیار گرفتن تبلیغات محیطی آغاز 
شده بود در هفته ششم لیگ و پیش از دیدار استقالل -  گل گهر 
با جلوگیری از بازی بازیکنان خارجی استقالل وارد مرحله تازه 
ای شد. استقاللی ها این اقدام سازمان لیگ را حرکتی تالفی 
جویانه برای خارج شدن اختیار تبلیغات محیطی باشگاه استقالل 
از دست سازمان لیگ تلقی کردند و سازمان لیگ هم مدعی شد 
باشگاه استقالل تضامین الزم برای استفاده از دو بازیکن خارجی 
اش را تهیه و ارائه نکرده، در حالی که چند بار به آن ها هشدار داده 
شده بود. در ادامه برخی رسانه ها اعالم کردند ارائه تضمین برای 
بازیکنان و مربیان خارجی سرخابی باید توسط وزارت ورزش به 
عنوان متولی اصلی دو باشگاه پرسپولیس و استقالل تهیه می 
شد و در اختیار سازمان لیگ قرار می گرفت. سازمان لیگ اما 
کوتاه نیامد و با صدور بیانیه ای تازه اعالم کرد: تبلیغات محیطی 
همچنان در اختیار سازمان لیگ خواهد بود! مبحث داغ تبلیغات 
محیطی و جلوگیری از بازی دو خارجی استقالل سرتیتر رسانه ها 
و برنامه های ورزشی شد و روز گذشته هم در برنامه ورزش و مردم، 
معاون حقوقی باشگاه استقالل مقابل صادق درودگر عضو هیئت 
رئیسه سازمان لیگ نشست و مناظره ای بین آن ها شکل گرفت 
که حاشیه های زیادی را هم در پی داشت به خصوص وقتی که 
سمیعی معاون باشگاه استقالل خطاب به درودگر گفت، زمان 
بزن دررویی تمام شده است و درودگر واکنش مناسبی مقابل 
این اصطالح نداشت و بعدا ناچار به توضیح و عذرخواهی شد 
اما هواداران استقالل و فوتبال دوستان در فضای مجازی مانور 
زیادی روی این مسئله دادند. البته درودگر در جایی دیگر از این 
مناظره در قامت یک هوادار تیم الهالل عربستان ظاهر شد و به 
سمیعی تاکید کرد که پرافتخارترین تیم آسیا الهالل 4 ستاره 
است نه استقالل، در حالی که منظور سمیعی پرافتخارترین 
تیم ایرانی آسیا بود. پس از پایان برنامه، فرهاد مجیدی سرمربی 
استقالل هم به اظهارات تازه درودگر واکنش نشان داد و گفت: 
برداشت من از مناظره مسئول سازمان لیگ و مدیرحقوقی 
باشگاه و صحبت های روزهــای گذشته این است که آقایان به 
دنبال لجبازی با استقالل هستند. جالب است که آقای درودگر 
از آبروی باشگاه ها در آسیا می گویند اما یادشان رفته که همین سه 
ماه قبل تیم استقالل مجبور شد با الهالل در ورزشگاه آزادی بازی 
نکند. آن وقت آقای درودگر می گوید که الهالل با چهار قهرمانی 
پرافتخارترین تیم آسیاست. خب معلوم است با این میزان از عرضه 

و لیاقت؛ الهالل باید قهرمان بشود.

گروه ورزش/ بــرادر مالک باشگاه پی اس جی خبر از 
نزدیک بودن انتخاب زیدان به عنوان سرمربی جدید این 
باشگاه پاریسی داد. شواهد حاکی از آن است که دوران 
مائوریسیو پوچتینو در پی اس جی در حال اتمام است و 
او تنها یک سال پس از جانشینی توماس توخل، شغلش 
را از دست خواهد داد. ارائه نکردن بازی های قابل قبول 
در لیگ قهرمانان و شکست اخیر برابر سیتی که با ارائه 
نمایشی ضعیف از تیم پاریسی همراه بود، باعث شده تا 
پوچتینو شانس باالیی برای ابقا نداشته باشد و شایعات و 
گمانه زنی ها به سوی زین الدین زیدان سرازیر شود. زیزو 
سرمربی سابق رئال از پایان فصل قبل و به دنبال کناره 
گیری از هدایت کهکشانی ها به دور از فوتبال است ولی 
احتماال با پی اس جی به مربیگری بازخواهد گشت. شیخ 
خلیفه بن حامد آل ثانی برادر مالک باشگاه پی اس جی 
در حساب توئیتر خود خبر از نهایی شدن حضور زیدان در 
باشگاه پاریسی داد و نوشت: »همه چیز حل شده و طبق 

برنامه ریزی پیش می رود. به زودی 
خبر زیــدان رسمی خواهد شد. 

خوش آمدی زیزو.« شیخ خلیفه 
انتقال  خصوص  در  تابستان 
اولین  عنوان  به  مسی  لیونل 
نفر در توئیتر خود خبر داده بود 
و ماندنی شدن کیلیان امباپه 
را نیز پیش از همه اعالم کرد. 
حضور زیدان روی نیمکت پی 
اس جی بدون شک خبر خوبی 
برای رئال نخواهد بود چرا که 
ممکن است باعث تغییر نظر 
کیلیان امباپه شود و در نهایت 
او قـــراردادش را تمدید کند. 
پوچتینو  برکناری  همچنین 

در شرایطی رقم خواهد خورد 

که گفته می شود منچستریونایتد 
آلمانی  مربی  رانگنیک  ــف  رال بــا 
تا پایان فصل به توافق رسیده و 
قصد دارد پوچتینو را در پایان 
فصل به عنوان سرمربی دایم 
خود معرفی کند. چندی پیش 
اکیپ از زیدان، کونته، دشان 
ــورده به عنوان  و ارنستو والـ
گزینه های پی اس جی بعد از 
اخراج پوچتینو نام برده بود و 
حاال با توجه به بدون تیم بودن 
زیــدان و تمایل او و همسرش 
برای زندگی در پاریس به نظر 
می رســد باید به زودی منتظر 
در  فرانسوی  مربی  ایــن  معارفه 

پارک دو پرنس باشیم.

آغاز مذاکرات پاریسی ها با سرمربی فرانسوی

رونماییاززیزودرپارکدوپرانس

گروه ورزش/ استقالل بعد از یک شروع خوب در لیگ 
بیست و یکم در سه هفته اخیر طعم برد را نچشیده و 
با سه تساوی مقابل فجر، نساجی و گل گهر ضمن از 
دست دادن شش امتیاز از صدر جدول به رتبه سوم 
سقوط کرده است. تیم استقالل پیش از بازی قرار بود 
با ترکیبی که هر دو بازیکن خارجی آن ها یعنی رودی 
ژستد و کوین یامگا در آن حضور داشتند به میدان 
برود اما چند دقیقه قبل از آغاز دیدار، با دستور ناظر 
بازی، استقالل نمی توانست از بازیکنان خارجی خود 
استفاده کند چرا که آن ها برای این دو بازیکن تضمین 
بانکی گرو نگذاشته بودند. به همین دلیل ترکیب 
استقالل در ابتدای بازی دستخوش تغییراتی شد. 
فرهاد مجیدی، محمدرضا آزادی و امین قاسمی نژاد 
را به جای یامگا و ژستد بازی داد. از تمامی این اتفاقات 
که بگذریم، به 9۰ دقیقه بازی می رسیم که هیچ نشانی 
از جذابیت و آن هیاهوهای قبل از بازی نداشت. در 
مجموع 9۰ دقیقه بازی حتی به تعداد انگشتان دست 

هم شاهد تکمیل شدن فرایند 
بازی سازی، از سوی دو تیم 
نبودیم. خود تیم استقالل 
هم که در بازی های قبلی در 
فرایند بازی سازی مشکل 

داشت، در این دیدار به طرز 
فاجعه بــاری نمی توانست 

از کانال های میانی، 
حمالتش را شکل 

دهــد و ترکیب 
خـــط مــیــانــی 
این تیم اصال 
قــابــل تحلیل 
نیست.  فنی 

اســتــقــالل که 
ــی خلق  ــای ــوان ت

موقعیت از کانال 
نداشت  را  میانی 

از کناره ها هم نمی 
حمالتش  توانست 

را شکل دهد و پیستون های این تیم هم روز خوبی 
را پشت سر نگذاشتند. درســت اســت که استقالل 
نتوانست خارجی های خود را بازی دهد اما این قضیه 
نمی تواند عملکرد فاجعه بار خط میانی این تیم از لحاظ 
هجومی را توجیه کند. استقالل از همان ابتدای لیگ 
هم این مشکل را داشت و با توجه به شواهد احتماال در 
ادامه نیز این مشکل را خواهد داشت. ضعف هافبک 
های استقالل در بازی سازی به این تک بازی بر نمی 
گردد بلکه از همان ابتدای فصل هم می شد رگه هایی 
از این نوع بازی منفعالنه و بی ثمر را در بازی استقالل 
دیــد. اگر بخواهیم در پایان هفته ششم یک تحلیل 
مختصر و کوتاه از بازی استقالل داشته باشیم، می 
توانیم به یک جمله بسنده کنیم؛ منسجم در دفاع و بی 
برنامه در حمله. استقالل در این شش هفته با دفاع 
سه نفره کمترین موقعیت ممکن را به رقبا داده و با یک 
گل خورده یکی از سه خط دفاع برتر لیگ را به خود 
اختصاص داده است، اما دفاع خوب و منسجم برای 

قهرمانی کافی نیست و اگر استقالل در حمله برنامه 
و تاکتیک نداشته باشد، در بهترین شرایط با تساوی 
مقابل رقبا هر هفته ۲ امتیاز حساس را از دست می 
دهد. البته در نقل و انتقاالت، فرهاد مجیدی با آسیب 
شناسی در تیمش، برای فصل جدید دست به چند 
انتخاب جدید زد تا به واسطه حضور این نفرات جدید، 
نقطه ضعف تیمش را از بین ببرد و آن را تبدیل به نقطه 
قوت کند. استخدام امیرحسین حسین زاده و امیرعلی 
صادقی و کوین یامگا برای تقویت خط میانی بود اما 
در همین شش بازی مشخص شده که هیچ کدام از 
این بازیکنان نمی توانند مهره گم شده آبی ها در خط 
میانی باشند. شاید یامگا یا حسین زاده در نبردهای 
نفر به نفر بسیار خوب باشند اما خالقیت الزم را برای 
بازی سازی ندارند به همین دلیل بیشتر در نقش یک 
مهاجم کاذب ظاهر شده اند و مسئولیت بازی سازی 
در خط میانی بعضا به مهدی پور سپرده شده است. 
مهدی پور هم فصل گذشته و هم در شش هفته آغازین 
لیگ بیست و یکم ثابت کرده که افت و 
خیز زیادی دارد و فرهاد مجیدی نمی 
تواند روی او به عنوان یک بازی ساز 
در همه بازی ها حساب باز کند. با این 
شرایط احتماال استقالل تا پایان نیم 
فصل اول برای بردن باید به حرکات 
انــفــرادی بازیکنانی نظیر 
یامگا و ژستد دل ببندد 
ــدوار بــاشــد در  ــی و ام
نقل و انتقاالت نیم 
فصل با جذب یک 
ــالق و  هافبک خ
بازی ساز مشکل 
قدیمی در خط 
مــیــانــی اش 

حل شود.

نامبیرانونددرکتابگینس
باشگاه بواویستا پنج شنبه خبر داد نام علیرضا بیرانوند به خاطر بلندترین پرتاب 
دست در یک مسابقه رسمی فوتبال، به طور رسمی در کتاب رکوردهای جهانی 
گینس به ثبت رسید. دروازه بان ایرانی بواویستا به خاطر پرتاب   دست 6۱ متر و 
66 سانتی متری اش در بازی بین تیم های ایران و کره جنوبی در تاریخ ۱۱ اکتبر 
۲۰۱6  )۲۰ مهر 9۵( در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱8 روسیه، گواهی نامه 
مربوط به این رکورد را از مسؤالن گینس دریافت کرد. دروازه بان تیم ملی فوتبال 
ایران از این عنوان پیش از تمرین تیمش رونمایی کرد. بیرانوند بعد از دریافت این 
گواهی نامه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »کسب این افتخار با لباس 
تیم ملی خاطره ای است ماندگار و متعلق به شما مردم عزیز که همیشه با دعای خیر به 
من انرژی داده اید. از همه عزیزانی که به طرق مختلف تبریک گفته اند، بسیار سپاس 
گزارم. امیدوارم با انرژی مثبت و دعای خیر شما، خداوند توفیقی دوباره دهد تا لحظاتی 

هر چند کوتاه باعث خوشحالی تان شوم.«

تغییر زمان بندی لیگ قهرمانان آسیا

نشریه »استاد الدوحه« اعالم کرد، کنفدراسیون فوتبال 
آسیا قصد دارد زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا را مثل 
زمان بندی فصلی اروپا و غرب آسیا برگزار کند. زمان 
بندی برگزاری لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی کنونی 
با فرمت لیگ های شرقی است و اگر به شکل اروپایی 
برگزار شود با آغاز لیگ کشورمان لیگ قهرمانان آسیا 
آغاز می شود و با پایان لیگ هم به پایان می رسد. این 
رسانه قطری در ادامه نوشت: کنفدراسیون فوتبال 
آسیا قصد دارد سهمیه لژیونرها در لیگ قهرمانان آسیا 
۲۰۲3 را افزایش دهد. فرمت ۱+3 )3 خارجی و یک 
آسیایی( به فرمت ۱+۵ )۵ خارجی و یک آسیایی( از 
سال ۲۰۲3 افزایش پیدا می کند. البته این خبر به 
ضرر باشگاه های ایران است، چون تامین بودجه الزم 
به منظور جذب این تعداد بازیکن خارجی برای باشگاه 

های کشورمان میسر نیست .

زمانبازگشتقلعهنوییمشخصشد
امیر قلعه نویی به خاطر مصاحبه ای که فصل گذشته در پایان بازی با استقالل 

داشت به مدت سه ماه از همراهی تیم گل گهر سیرجان محروم شد که این 
محرومیت از شروع بازی های این فصل یعنی ۲7 مهر آغاز شد. او همچنین 
۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد. بر اساس قانون، مربی و بازیکن در 
صورت سپری کردن نیمی از محرومیت می توانند درخواست بخشش یا تعلیق 
محرومیت باقی مانده را داشته باشند، به شرط این که جریمه نقدی را پرداخت 
کرده باشند. از آن جایی که امیر قلعه نویی به رای ابتدایی صادر شده از سوی 
کمیته انضباطی اعتراض کرده و باعث ارجاع پرونده به کمیته استیناف شده 
بود، درخواست بخشش یا تعلیق نیمی از محرومیت باقی مانده را باید به کمیته 

استیناف ارائه دهد. ۱۲ آذر نیمی از محرومیت امیر قلعه نویی به پایان می رسد؛ 
یعنی 4۵ روز. در صورتی که کمیته استیناف با درخواست باشگاه گل گهر موافقت 

کند، سرمربی تیم گل گهر از ۱۲ آذر می تواند به نیمکت تیمش برگردد.

نگاهی به استقالل تا پایان هفته ششم لیگ برتر

منسجمدردفاع،بیبرنامهدرحمله!

لواندوفسکی بهترین بازیکن جهان شد
مهاجم لهستانی بایرن مونیخ برای دومین سال پیاپی عنوان بهترین بازیکن سال جهان را از 
نظر فدراسیون تاریخ و آمار به دست آورد. فدراسیون تاریخ و آمار که چندی پیش نامزدهای 
بهترین بازیکنان فوتبال جهان را اعالم کرده بود و نام مهدی طارمی و سردار آزمون از ایران 
نیز در آن وجود داشت، در نهایت برنده بهترین بازیکن سال ۲۰۲۱ را اعالم کرد. بر این 
اساس، روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایرن مونیخ برای دومین سال پیاپی عنوان 
بهترین بازیکن سال جهان را به خود اختصاص داد. این مهاجم لهستانی می تواند روز 
دوشنبه نیز اولین توپ طالی دوران حرفه ای خود را به دست بیاورد و فاتح این جایزه فردی 
شود. دو مهاجم تیم ملی ایران در این رده بندی رای نیاوردند. لیونل مسی، جورجینیو، 

کوین دی بروین و محمد صالح در رده های بعدی بهترین بازیکنان جهان قرار گرفتند.

پیام »پله« در سالگرد مرگ مارادونا
به نقل از بی ساکر، پله اسطوره فوتبال برزیل  در اولین سالگرد مرگ دیگو مارادونا در 6۰ 
سالگی به او ادای احترام کرد. پله در اینستاگرام با انتشار تصویری از در آغوش گرفتن او 
نوشت: »یک سال بدون دیگو. دوستی برای همیشه.« پله و مارادونا که هرگز در زمین با یکدیگر 
روبه رو نشدند، اغلب برای عنوان بهترین فوتبالیست تاریخ رقابت می کنند. اما پله، 8۱ ساله، 
از زمان مرگ مارادونا، روی رفاقت با او تمرکز کرد و همیشه از رابطه خوب خود با مارادونا 
گفت. روزی که مارادونا بر اثر سکته قلبی درگذشت، نوشت: دنیا یک افسانه را از دست داد. 
امیدوارم روزی با هم در آسمان فوتبال بازی کنیم. پله و مارادونا به طور مشترک توسط فیفا در 
سال ۲۰۰۰ به عنوان بهترین بازیکن قرن ۲۰ معرفی شدند. پله برزیلی توسط هیئت داوران 

متخصص انتخاب شد و مارادونای آرژانتینی با رای مردمی هواداران به این عنوان رسید.
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 مائده کاشیان  

ویــشــکــا آســایــش در ســریــال 
»بـــی گـــنـــاه« ســاخــتــه مــهــران 
تهیه کنندگی  بــه  و  احــمــدی 
مصطفی کیایی بــازی کــرده. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران 
مهران احمدی، مهرانه مهین ترابی و محسن 

کیایی دیگر بازیگران سریال هستند.

مسعود کیمیایی نمایشگاهی 
ــود بــرگــزار  از نــقــاشــی هــای خ
می کند. در این نمایشگاه که 
قرار بوده از دیروز افتتاح شود، 
25 اثر نقاشی رنگ روغن این 

کارگردان به نمایش گذاشته می شود. نمایشگاه 
تا 17 آذر ادامه دارد.

سعید سهیلی این روزهــا با فیلم 
»گشت 3« حضور موفقی در گیشه 
واکنش های  که  هرچند  دارد. 
مخاطبان نسبت به این فیلم منفی 
بوده، اما »گشت 3« در طول 10 

روز اکران 9 میلیارد تومان فروش داشته است.

چهره ها و خبر ها

مسعود کرامتی در مراسم »شب 
داریـــوش فرهنگ« که در موزه 
سینما بــرگــزار شــد، از وضعیت 
سینما انتقاد کرده و گفته است 
چــرا چهره هایی مانند فرهنگ 

نمی توانند کارگردانی کنند و این فرصت را ندارند.

محسن تنابنده به زودی با فیلم 
»قهرمان« اثر اصغر فرهادی در 
سینماهای اروپا دیده می شود. 
این فیلم قرار است از اول دی ماه 
در فرانسه، نیمه دی در ایتالیا و 

آمریکا و پس از آن در  چند کشور دیگر اکران شود.

فیلم روز

حمید گودرزی از روز دوشنبه 
سریال  بازپخش   ،17 ساعت 
ــد« به  ــیـ ــورشـ ــن خـ ــی ــم ــج ــن »پ
کارگردانی علیرضا افخمی را 
روی آنتن شبکه آی فیلم خواهد 
داشت. این مجموعه اولین بار رمضان سال 88 

از شبکه سه پخش شد.

140048359/ژ

روز پنج شنبه قسمت نخست برنامه اینترنتی 
ــازده« از پلتفرم فیلم نت پخش شد. در این  »ی
برنامه 74 دقیقه ای که با اجرای خداداد عزیزی و 
حضور علی کریمی، آندرانیک تیموریان، مجتبی 
جباری و اشپیتیم آرفی به عنوان چهار مهمان 
ثابت جلوی دوربین رفــت، فوتبالیست های 
سابق به عنوان کارشناس درباره مسائل مختلف 
فوتبال ایــران صحبت کردند و سه مسئله این 
روزهای فوتبال ایران بررسی شد. این برنامه که 
در تابستان امسال و با حضور همین مهمانان، در 
یک قسمت ویژه به مناسبت شهرآورد استقالل و 
پرسپولیس پخش شده بود، قرار است پنج شنبه 

هر هفته در پلتفرم فیلم نت منتشر شود.

ستاره های پرطمطراق	 
باالترین  اغــمــاض،  کمی  با  برنامه  مهمانان 
عیاری را دارند که می توان از یک برنامه فوتبالی 
انتظار داشت. خداداد عزیزی به عنوان یکی از 
بازیکنان تاریخ ساز تیم ملی ایران که در میان 
عامه مــردم، بسیار محبوب است و شخصیت 
دوست داشتنی دارد، اجرای »یازده« را بر عهده 
گرفته. او که در ماه های اخیر، در »شب های 
پلتفرم فیلیمو وجــه دیگری  مافیا« محصول 
از هــوش خــود را به نمایش گذاشت، ایــن جا 
نیز گفت وگو را به طور کامل در اختیار دارد و 
با کاریزمای ناشی از کسوت و محبوبیت، در 
ــازده« قرار می گیرد. علی  باالترین جایگاه »ی
کریمی به عنوان مرد سال فوتبال آسیا و اسطوره 
آندرانیک  و  جــبــاری  مجتبی  پرسپولیس، 
تیموریان به عنوان ستاره های بسیار محبوب 
استقالل و بازیکنان شاخص تیم ملی و در نهایت 
اشپیتیم آرفی با لهجه و سابقه قابل توجه، یک 
تیم کامل و جذاب را تشکیل می دهند. وزن 
ستاره های »یازده« بسیار باالست و تعادل تعلق 

آن ها به دو تیم سرخابی نیز حفظ شده است. 
برنامه از این لحاظ چیزی کم ندارد.

ریتم مناسب	 
ــه بــه قــســمــت اول، مـــی تـــوان گفت  ــوج بــا ت
دست اندرکاران »یازده« برنامه ای خوش ریتم و 
با آیتم های فراوان تدارک دیده اند که مخاطب 
را خسته نمی کند. عـــالوه بــر آن کــه تعداد 
گفت وگوهای این برنامه زیاد است، در عین حال 
در هیچ بخشی از برنامه، یک مهمان حضوری یا 
اسکایپی، متکلم وحده نیست. »یــازده« از این 
لحاظ یاد و خاطره »90« عادل فردوسی پور را 
زنده می کند که حتی در گفت وگو با مهمانان 
حضوری نیز اختصار را رعایت می کرد و از نظر 
ریتم، به مثالی برای برنامه های تلویزیون تبدیل 
شده بود. برنامه جدید پلتفرم فیلم نت با افرادی 
قابل توجه گفت وگو کرد؛ شامل هروویه میلیچ 
بازیکن سابق استقالل، روزنامه نگار کروات 
که مصاحبه جنجالی با اسکوچیچ را انجام داد 
و دستیار اسکوچیچ در فوالد و در نهایت نایب 

رئیس انجمن علمی ماهی شناسی کشور.

هویت نامشخص برنامه	 
ــازده« در بخش هایی بامزه و شیرین است و  »ی
شوخی های زیاد میان مهمانان را به نمایش 
می گذارد؛ در عین حال این برنامه از یک عیب 

مهم رنج می برد. به نظر می رسد هویت این برنامه 
چندان مشخص نیست و بین یک دورهمی 
رفاقتی و بامزه میان چند فوتبالیست بازنشسته 
و یک برنامه تحلیلی چالشی در نوسان است. 
قسمت اول، نه آن طــور که خــداداد عزیزی در 
ابتدای آن مدعی شد، چالشی بود و نه آن طور 
که در بخش کل کل میان اشپیتیم و آندو به نظر 
می رسید، طنز. مشخص نیست این دوگانگی، 
حاصل تــالش دســت انــدرکــاران برنامه برای 
راضی کردن همه طیف های مخاطبان بوده یا 

علتی دیگر داشته است.

سوژه هایی که نمی توان تکرار کرد	 
ــاره »یــازده«، این است که  نکته مهم دیگر درب
اگرچه این برنامه در قسمت اول، بخش هایی 
ــی و تمدید احتمالی  ــاره ماهی علی دای دربـ
قرارداد اسکوچیچ داشت، اما به نظر نمی رسد 
فوتبال ایران برای هر هفته، سوژه هایی چنین 
جذاب و جالب در اختیار برنامه قرار دهد. سوژه 
اسکوچیچ مدت هاست که وجود دارد و سوژه 
ماهی علی دایــی نیز که یک اتفاق استثنایی 
است، در عین حال که متعلق به 11-10 روز 
پیش از پخش برنامه بود. این ایراد بیش از هرچیز 
به تیم سردبیری برنامه وارد است که به نظر 
می رسد در ادامه کار سخت تری برای سوژه یابی 

و جذب مخاطبان خواهد داشت.

ــه ای کــه گــذشــت، ســریــال  ــت ــف ــر ه آخـ
کمدی »زیرخاکی 3« اثر جلیل سامان 
جلوی دوربــیــن رفــت و تصویربرداری 
ایــن مجموعه آغــاز شــد. قــرار اســت این 
مجموعه نوروز 1401 از شبکه یک روی 
آنتن برود. فصل اول و دوم »زیرخاکی« 
به ترتیب رمضان 99 و خردادماه 1400 
پخش شد و مــورد استقبال مخاطبان 

قرار گرفت.
پیش از انتشار خبر ساخت »زیرخاکی 
ــون خ« به عنوان  3«، از »پایتخت« و »ن
گزینه های پخش در نوروز یاد می شد، اما 
حضور سیروس مقدم و سعید آقاخانی در 
نمایش خانگی، احتمال ساخت آن ها را 
منتفی کرد و شبکه یک سراغ دیگر برند 
محبوبش یعنی »زیرخاکی« رفت. فصل 
دوم »زیرخاکی« با اسیر شدن »فریبرز« 
به پایان رسید، پایانی که در واقع شروع 
جدیدی برای ادامه ماجراهای سریال بود، 
در نتیجه شرایط برای ادامه پیدا کردن 
قصه و ایجاد موقعیت های جذاب و جدید 
کامال آماده بود. عالوه بر پژمان جمشیدی 
و ژاله صامتی به عنوان بازیگران اصلی، 
ــدادی بــازیــگــر جــدیــد مانند هومن  ــع ت
برق نورد، ستاره پسیانی و گیتی قاسمی 
بــه »زیــرخــاکــی 2« اضــافــه شــدنــد، بنابر 
سرنوشت »صمد ناصری«، »فرنگیس« 
و »کشور« که این بازیگران نقش شان را 
ایفا کردند، احتماال برق نورد و قاسمی در 
فصل سوم حضور خواهند داشت. خانواده 
»فریبرز« در خانه »حــاج آقــا مروت پور« 
زندگی می کردند و »صمد ناصری« همراه 
»فریبرز« به اسارت برده شد، در نتیجه این 
شخصیت ها به راحتی از »زیرخاکی 3« 
قابل حذف نیستند. شخصیت »فرنگیس« 
با بازی ستاره پسیانی به سرانجام رسید 
نیست  معلوم  و 
که در فصل سه 
یا  حضور دارد 

خیر.

خانواده جالب ناشنوا در »کودا«

محصول   )CODA( »کــــودا«  سینمایی  فیلم 
2021 آمریکا و فرانسه، از محصوالت جالب و 
متفاوت امسال سینماست که بسیار مورد توجه 
قرار گرفته است. کارگردانی این کمدی-درام را 
شان هدر بر عهده داشته که پیشتر از نویسندگان 
مجموعه »نارنجی، سیاه جدید است« بوده و سابقه 
فوق العاده ای در فیلم سازی ندارد. »کودا« بازسازی 
یک فیلم فرانسوی به نام »خانواده برج حمل« است 
و ماجرای دختر نوجوانی به نام »روبــی« را روایت 
می کند که در خانواده ای ناشنوا متولد شده، اما 
ناگهان به استعداد خود برای خواندن پی می برد و 
برای عضویت در یک گروه ُکر اقدام می کند. در ادامه 
به علت مشکالت مالی خانواده، در دوراهی ادامه 
مسیر حرفه ای و کمک به خانواده اش قرار می گیرد.
»کودا« نام این فیلم، مخفف یک عبارت انگلیسی 
به معنای »فرزند یک خانواده ناشنوا« است و به 

وضعیت »روبی« اشاره دارد.

امیلیا جونز هنرپیشه نقش اصلی این فیلم، با 
بازی در نقش اصلی سریال »الک و کلید« شناخته 
می شود. او پیشتر یکی از نقش های اصلی فیلم 
»بریمستون« را نیز ایفا کرده بود. مارلی ماتلین 
بازیگر برنده اسکار، تروی کوتسر و دانیل دورانت 

دیگر بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.
»کودا« از شاخص ترین فیلم های 2021 درباره 
خانواده و اهمیت آن به شمار می رود. این فیلم 
بامزه و جذاب، اثری خانوادگی، فاقد خشونت 
و دارای مضامین جالب اخالقی اســت. فیلم 
پلتفرم اپل  111 دقیقه ای »کـــودا« محصول 
ــرداد مــاه امسال منتشر  تــی وی پــالس که در م
شده، از محبوب ترین آثار خانوادگی سال است و 
از کاربران آی ام دی بی نمره 8/1را گرفته. این 
فیلم در عین حال مورد پسند منتقدان نیز واقع 

شده و امتیاز 75 را از متاکریتیک گرفته است.
»کودا« را می توانید با مراجعه به فیلیمو، نماوا و 

سایت های دانلود تماشا کنید.

 مصطفی قاسمیان  

140048323

رکورد گیشه تاریخ سینمای چین 
شکسته شد

فیلم »نبرد دریاچه چانجین« به پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینمای چین تبدیل شد. 

به گزارش صبا، »نبرد دریاچه چانجین« بعد از نزدیک 
به دو ماه از تاریخ اکرانش به پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینمای چین تبدیل شد. این فیلم که کارگردانی 
اش را دانته الم، ِچن کایگ و تسوی هارک به صورت 

مشترک برعهده دارند، نه تنها به پرفروش ترین 
فیلم تاریخ چین بلکه تا این لحظه به پرفروش 

ترین فیلم سال 2021 نیز تبدیل شده است. 
فــروش فیلم »نبرد دریاچه چانجین« روز 
چهارشنبه 24 نوامبر از 5 میلیارد و ۶90 

میلیون رنمینبی که رکورد فیلم جنگی »گرگ مبارز 
2« بود فراتر رفت و به عدد 5 میلیارد و 700 میلیون 

رنمینبی رسید که معادل 892 میلیون دالر است.



140048282

140048324

7 ادب و هنر شنبه 6 آذر 1400
21 ربیع الثانی 1443.شماره 20811

موسیقی 

 خودداری چاوشی از همکاری
 با »مست عشق« 

محسن چاوشی با اشاره به این نکته که »به احترام 
همایون شجریان بهتر است در این پروژه نباشم«، 
از همکاری با پروژه »مست عشق« خودداری کرد. 
به گزارش »سینمادیلی« بعد از آن که دوشنبه شب 
گذشته، همایون شجریان و سهراب پورناظری 
ــروژه »مست  با انتشار بیانیه ای از همکاری با پ
عشق« کناره گیری کردند، مهم ترین نامی که 
برای جایگزینی همایون شجریان و اجرای ترانه 
یا ترانه های این فیلم مطرح شد، محسن چاوشی 
بود. چاوشی که از عالقه مندان اشعار موالناست، 
ــزرگ ایرانی  ســروده هــای زیــادی از ایــن شاعر ب
را اجــرا کرده است و طبیعتًا همکاری با فیلمی 
دربــاره موالنا و شمس باید برایش جذاب باشد؛ 
اما خواننده »شهرزاد« به این همکاری »نه« گفت. 
بهمن بابازاده)خبرنگار موسیقی(، با انتشار این 
خبر نوشت:»آقای برومند)تهیه کننده مست عشق( 
پس از اعالم انصراف همایون شجریان از حضور 
در این فیلم، در تماس با محسن چاوشی از ایشان 
برای حضور در این پروژه به عنوان خواننده دعوت 
کرد؛ اما محسن چاوشی با جمله: »به احترام آقای 
همایون شجریان بهتر است در این پروژه نباشم«، از 

حضور در »مست عشق« امتناع ورزید.«

 در گذشت آهنگ ساز  
و مدرس جوان پیانو 

»مـــاکـــان نــیــک بــیــن« 
نوازنده، مدرس پیانو و 
آهنگ ساِز جوان، براثر 
ایست قلبی درگذشت. 
به گزارش ایرنا، زنده یاد 
سال  نیک بین  ماکان 
تــهــران  در   ۱۳۶۴
فراگیری  شــد.  متولد 
موسیقی را از ۱۵ سالگی با ســاز پیانو، تحت 
نظر رضــا مشایخی آغــاز کــرد. در ســال ۱۳۸۳ 
وارد دانشگاه هنر شد و در رشته  نوازندگی پیانو 
تحصیالت خود را ادامه داد. از جمله فعالیت ها و 
آثار هنری ماکان نیک بین که در کارنامه اش سابقه 
تدریس ۱۸ ساله پیانو را دارد، می توان به موارد زیر 
اشاره کرد: سرپرست مترجمین و ویراستار فنی 
کتاب »هنر تدریس پیانو« تألیف دینز آگای، نوشتن 
آثار متعدد برای ارکستر از جمله دو سمفونی، تم 
واریاسیون برای ارکستر بزرگ، قطعات پیانویی، 
آلبوم جعبه  موسیقی شامل ۱۱ قطعه  پیانویی 
و ساخت موسیقی پــویــانــمــایــی»Division« به 

سفارش کشور سوئد.

به مناسبت درگذشت استاد براتعلی فدایی، شیخ الشعرای افغانستان

شعر مقاومت در سرزمین پایداری و عزت

گروه ادب و هنر – تاریخ ادبیات فارسی در 
افغانستان، یک تاریخ دیرپاست و به واقع، ریشه 
در گذشته ای پرشور و الینفک از محدوده تمدنی 
و فرهنگی ایران بزرگ دارد. با این حال، شکل 
گرفتن شعر مقاومت در افغانستان و اعتالی آن، 
مانند دیگر سرزمین های پارسی گو، سابقه ای 
طوالنی نــدارد و به واقــع، میراث رویدادهایی 
است که طی یک قرن گذشته بر این سرزمین 
ــدادی از  ــع ــت. هرچند ت ــه اس ــت ریـــشـــه دار رف
در  را  مقاومت  شعر  ریشه های  پژوهشگران 
برخی آثار حماسی می جویند، اما اگر مفهوم 
چنین شعری را ایستادگی در برابر ظلم و ستم 
حاکمیت یا اشغالگران خارجی بدانیم، مبدأ 
شــروع و خلق آثــار این سبک ادبــی، به دوران 
معاصر و به صورت ویژه، به فعالیت های ادبی 
سید اسماعیل بلخی، مشهور به عالمه بلخی 
)متوفی ۱۳۴7 خورشیدی( بازمی گردد. او و 
همفکرانش کسانی بودند که در پی اوج گرفتن 
استبداد در رژیم سلطنتی افغانستان، در دهه 
۱۳20 خورشیدی، عماًل وارد میدان مبارزه 
شدند و بلخی با قریحه توانمند خویش، شعر 
را به خدمت مقاومت و مبارزه با رژیم سلطنتی 
درآورد و به همین دلیل، ۱۴ سال از زندگی خود 
را در زندان گذراند و در آن حبس طوالنی مدت، 
7۵ هزار بیت شعر سرود که بیشتر آن ها، رنگ 
مقاومت و مبارزه به خود گرفت: »علم و فضل و 
هنر و سعی و تفکر ممنوع  / آن چه در شرع حالل 
است ، حرام است این جا! / فکِر مجموع در این 

قافله ، جز حیرت چیست ؟ / زان که اندر کف 
یک فرد زمام است این جا / بلخیا! نکبت و ادبار 
ز سستی پیداست  / چاره این همه یکباره قیام 
است این جا«. ادبیات افغانستان با تحرکات و 
میراث امثال عالمه بلخی، شاهد بروز و ظهور 
شاعرانی مانند براتعلی فدایی، مشهور به فدایی 
ــروز دارفانی را وداع گفت.  هــروی شد که دی
سروده مشهور وی، با مطلع »روس هــا از ُملک 
ما بیرون شوید / ورنه غرق رودبار خون شوید 
/ این بخارا نیست خاک آریاست / مهد شیر و 
میهن شمشیرهاست«، یکی از مشهورترین 
ــات معاصر  ــی اشــعــار سبک مــقــاومــت در ادب
افغانستان است. باید توجه داشت که کودتای 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۵7 افغانستان و استقرار 
نظام مارکسیستی در کشوری با هویت کاماًل 
اسالمی، زمینه ساز تقویت شعر مقاومت در 
میان شاعران افغانستانی، با بن مایه های ملی 
و دینی شد؛ به ویژه در بین آن هایی که به ایران 
مهاجرت کرده بودند و مرحوم فدایی، یکی از 
این افراد به حساب می آمد. آن ها می توانستند 
بــدون وحشت از واکنش های هیئت حاکمه 
افغانستان، آن چه را می خواستند و صدای مردم 
میهن خود می دانستند، بر کاغذ حک کنند. 
این مسئله به ویژه در محافل ادبی افغانستان، 
طی این دوران جدی گرفته شد و با فعالیت 
امثال براتعلی فدایی، شاعران توانمندی تربیت 
شدند که می توانند برای آینده ادبیات فارسی در 

افغانستان، افقی روشن را ترسیم کنند.

الهه آرانیان - مشهور به »شیخ الشعرا« بود و 
بسیاری از شاعراِن امروز افغانستان در مکتبش 
شــاگــردی کــرده انــد؛ استاد براتعلی فدایی 
هروی که بیش از 70 سال از عمرش را در راه 
ــرودن شعر به ویژه در حــوزه شعر مقاومت  س
سپری کرد، در 92سالگی از دنیا رفت. این 
شاعر پیش کسوت افغانستانی که اشعارش در 
سال های جنگ با شوروی طرفداران زیادی 
بین مردم پیدا کرد و در جبهه های نبرد دست 
به دست می شد، تأثیر فراوانی بر جریان شعر 
مقاومت در افغانستان داشــت. با این حال، 
حوزه فعالیت ادبی این شاعر پارسی گو و شهیر 
دوران معاصر افغانستان، تنها محدود به شعر 
مقاومت نمی شد؛ مرحوم فدایی هروی، شاعر 
اهل بیت)ع( نیز بــود و به خصوص در رثای 
سیدالشهدا)ع( و شهدای کربال، اشعار قوی و 
تأثیرگذار می سرود که در میان فعاالن هیئات 
مذهبی در افغانستان و ایــران، عالقه مندان 
فراوانی داشــت. او افــزون بر این افتخارات، 
شاگردان توانمندی تربیت کرد که محمدکاظم 
کاظمی، شاعر نام آشنای افغانستانی، یکی 
از آن هاست. شاید بتوان گفت مرحوم استاد 
فدایی که پس از سقوط حکومت کمونیستی 
به زادگاهش، شهر باستانی هرات بازگشت، 
توانست در مدتی کوتاه، این شهر را به پایتخت 
شعر فارسی در افغانستان تبدیل و این چنین، 
زبان مادری را مرهون تالش های خود کند. به 

مناسبت درگذشت زنده یاد استاد براتعلی 
ــزرگ افغانستان، با  فــدایــی، شاعر ب
گفت وگویی  کاظمی،  محمدکاظم 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.
از ویژگی های شخصیت   
و اشعار استاد فدایی هروی بگویید.

استاد فدایی هــروی از دهه ۳0 در 
ــروز و در هــرات فعال بود؛  شعر ام
هم از لحاظ مدت سرایش شعری 
و پیش کسوت بــودن و هم از نظر 
پرورش شاگردان و اهالی شعر در 

هرات، بسیار موثر شناخته می شد. 
ایشان بسیار آزاده، دور از دستگاه های 

حکومتی و غالبًا اهل انتقاد و روشنگری نسبت 
به مسائل سیاسی و اجتماعی کشور بــود. او 
حتی در جوانی، به دلیل انتقادهایی که از فساد 
و ناکارآمدی حکومتی داشت، مقام اداری اش 
در بادغیس را از دست داد. استاد فدایی غالبًا 
عمرش به شعر سرودن و پرداختن به پرورش 
شاعران و محافل و انجمن های ادبی گذشت. 
از ایشان چند عنوان کتاب منتشر شده از جمله: 
»ســرود خــون«، »چامه ها و چکامه ها«، »گنج 
اسرار و راز سخن«، »راه روشن و گنج در ویرانه«. 
او بیشتر در حوزه های اجتماعی و سیاسی و 
در قالب های کالسیک شعر می گفت. ویژگی 
دیگر فدایی منقبت خوانی بود. در افغانستان 
به مداحانی که در مجالس شعر مذهبی را ارائه 
می کنند، منقبت خوان گفته می شود. ایشان 
هم منقبت خوان بود و هم منقبت های زیادی در 
ستایش بزرگان دین سرود که خیلی از مداحان 

و منقبت خوانان معروف شعرهای ایشان را 
خوانده اند.

براتعلی فدایی چه تأثیری بر   
جریان شعر مقاومت در افغانستان داشت؟

از همان سال هایی که نیروهای شوروی کشور 
افغانستان را اشغال کردند، شعری به صورت 
زیرزمینی بین مردم دست به دست می شد با 
این مطلع: »روس ها از خاک ما بیرون شوید/ 
ورنه غرق رودبار خون شوید«. این شعر که علیه 
حکومت  دست به دست می شد و خواندن و 
ارائه اش را جرم می دانستند، از سروده های 
استاد فدایی هــروی بــود. ایشان شعرهای 
بسیاری دربــاره مسائل سیاسی و اجتماعی 
کشور و دشواری هایی که بر اثر جنگ و ناامنی 
و بی خانمانی و مهاجرت اتفاق افتاد، سرود. 
خودش هم مدتی در ایران به سر می برد و در 
مشهد زندگی می کرد و بعد از سقوط حکومت 
کمونیستی به هرات بازگشت و باقی عمر را 

آن جا سپری کرد.
ــدام شــاعــران افغانستان از    ک
ــروی به شمار  شــاگــردان استاد فدایی ه

می روند؟
خیلی از شاعران هرات که نسل بعد از ایشان 
محسوب می شوند، باواسطه یا بی واسطه از 
شاگردانش هستند که در محافلی که او اداره 
می کرد، پــرورش یافتند؛ از جمله نظام الدین 
شکوهی، شاعر مذهبی، ظاهر رستمی 
هروی، محمد آصف رحمانی، عبدالکریم 
و  اشراقی  غالم نبی  اسماعیل زاده، 
خیلی های دیگر که در هــرات شعر 
ــد. بیشتر ایــن هــا در  ــرودن ــی س م
زمینه شعر مقاومت کار کرده اند؛ 
رحمانی  آصـــف  محمد  مــثــاًل 
گـــردآورنـــدۀ  شعر مقاومت 
شاعر   ۳0 از  افــغــانــســتــان 
همچنین  ــت.  ــ اس مــهــاجــر 
ــدون  ــری ــنــد  ف کــســانــی مــان
نــقــاش زاده، اشراقی و علی 
حکیمی هروی غالبًا شعرشان 

در حوزه مقاومت بوده است. 

نبرد جانانه »شیخ الشعرا« با اشغالگران افغانستان
گفت وگو با محمدکاظم کاظمی درباره شخصیت و آثار استاد براتعلی فدایی که از مهم ترین شاعران 

پارسی گوی تاریخ معاصر افغانستان و پدر معنوی ادبیات مقاومت این کشور به شمار می رود 
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ترشیح کرد: 

یو
ش

 آر
س:

عک

اختصاصی خراسان

ماجرای زنی که به آرایشگاه های زنانه 
دستبرد می زد

آن قدر در زندگی مسیرهای اشتباه را رفتم که دیگر 
به آخر خط رسیدم و در حالی که به زنی بی پناه و 
درمانده تبدیل شده بودم تصمیم گرفتم از آرایشگاه 

های زنانه سرقت کنم و ...
این ها بخشی از اظهارات زن 31 ساله ای است 
که با تالش نیروهای تجسس کالنتری احمدآباد 
مشهد دستگیر شده است . این زن جوان که جوی از 
نگرانی را بین مشتریان آرایشگاه ها ایجاد کرده بود 
درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کالنتری گفت: 12 سال قبل زمانی که پای سفره 
عقد نشستم نامزدم کارگر خدماتی یک هتل بود . 
من هم به امید آن که حداقل در آمد ماهانه دارد با او 
ازدواج کردم و قدم به خانه بخت گذاشتم اما مدتی 
بعد همسرم به مواد مخدر آلوده شد و درحالی که دو 
فرزند داشتم بیشتر درآمد همسرم صرف تهیه مواد 
مخدر می شد. با این حال، طولی نکشید که او دیگر 
توان کارکردن را از دست داد و از هتل اخراج شد . 
حاال دیگر زندگی ام در مسیر سراشیبی قرارگرفته 
بود بنابراین خودم در همان هتل مشغول کار شدم تا 
مخارج زندگی را تامین کنم اما در همین شرایط پدر 
ومادرم نیز به بیماری های سختی دچار شدند . پدرم 
بیماری روده ای گرفت و مادرم نیز دچار ضایعه مغزی 
شد . از آن روز به بعد مخارج و هزینه های درمان پدر 
ومادرم نیز به گردن من افتاده بود و شرایط زندگی ام 
هر روز بدتر می شد. چاره ای نداشتم جز آن که از 
شوهر معتاد و بیکارم طالق بگیرم تا حداقل هزینه 
های اعتیاد او را پرداخت نکنم. در همین زمان پدر 
و مــادرم در بیمارستان بستری شدند . مشکالت 
زندگی و فشارکاری توانم را بریده بود که با یک 
تصمیم احمقانه تیر خالص را به خودم زدم و زندگی 
ام را نابود کردم . با آن که فرجام مصرف مواد مخدر 
را با چشمانم دیده بودم اما با وسوسه های شیطانی 
یکی از دوستانم و برای فراموش کردن غم و غصه 
هایم پای بساط مصرف شیشه نشستم تا کمی آرام 
بگیرم ولی خیلی زود زندگی ام نابود شد . دیگر روزی 
50هزار تومان شیشه مصرف می کردم و از هتل هم 
اخراج شده بودم . دراین وضعیت آشفته ونابسامان 
هیچ کسی به من کمک نکرد. من برای تامین هزینه 
های اعتیادم دست به هر کاری می زدم اما به فکر 
تامین خورد و خوراک فرزندانم نبودم و از سوی دیگر 
خیلی زجر می کشیدم و خسته شده بودم . به همین 
دلیل نقشه دیگری به ذهنم رسید . مقداری لوازم 
آرایشی برداشتم و با اجاره کردن یک تاکسی تلفنی 
به سمت آرایشگاه های زنانه رفتم. خودم را بازاریاب 
شرکت معرفی می کردم و با سرگرم شدن مشتریان 
آرایشگاه ها کیف و لوازم آنان را می ربودم و با همان 
تاکسی تلفنی به خانه ام باز می گشتم . از آن روز به بعد 
کاالهای متفاوتی را با خودم به آرایشگاه ها می بردم و 
در نقاط مختلف شهر سرقت می کردم تا این که خودم 
هم نفهمیدم چگونه شناسایی شدم و حاال پشت میز 

بازجویی نشسته ام و...
گزارش خراسان حاکی است بررسی های بیشتر 
ماموران دایره تجسس با دستور ویژه سرگرد علی 
عسکری )رئیس کالنتری احمدآباد( برای کشف 

جرایم احتمالی دیگر این زن جوان ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

*ایرنا/ ســردار وحید مجید رئیس پلیس فتای 
ناجا اعالم کرد: آبان ماه امسال، اعضای شش 
باند فعال در حوزه شرط بندی و قمار در سراسر 
کشور، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و 

دستگیر شدند.
*میزان/ سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس 
پیشگیری پلیس پایتخت از متالشی شدن باند سه 
نفره سارقان منزل هنگام ارتکاب سرقت خبر داد.
*مهر/ جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس 
کشور بابیان این که 11۸ اتوبوس طی امسال 
دچار سانحه جــاده ای شدند، افــزود: تصادفات 
اتوبوس ۶2 درصد در کشور افزایش داشته است.
ــردار علی اکبر جاویدان فرمانده  *ایــرنــا/  س
انتظامی استان کرمانشاه با اشــاره به متالشی 
شدن یک باند سه نفره سرقت منزل در کرمانشاه، 
از اعتراف آن ها به ارتکاب 23 فقره سرقت خبر 
داد و گفت: در بازرسی های انجام شده نیز حدود 

10 میلیارد ریال اموال مسروقه کشف شد.
*ایسنا/ ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران از انجام عملیات 
ــرای نجات یــک خانم مــصــدوم از  1۶ ساعته ب

ارتفاعات تهران طی پنج شنبه گذشته خبر داد.
*مهر/ سعید اسماعیل پور رئیس سازمان آتش 
نشانی سمنان از سقوط پاراگالیدر سوار در پارک 
کوهستان این شهر خبر داد و گفت: این حادثه 
به  مصدوم  فــرد  و  نداشت  تلفات  خوشبختانه 

بیمارستان منتقل شد.
*ایسنا/ یک منبع عراقی اعالم کرد، دو تانکر 
حامل بنزین در بندر »أم قصر« واقــع در استان 
»بصره« در جنوب این کشور آتش گرفت و در نتیجه 

این آتش سوزی انفجار مهیبی به وقوع پیوست.
*ایسنا/ زمین لرزه ای کم عمق و شدید به بزرگی 
۶/1 ریشتر، بامداد دیروز )جمعه( منطقه مرزی 

میانمار و هند را لرزاند.

در شرق تهران اتفاق افتاد 

تعرض 5 مرد شیطان صفت به دختر جوان 
ــردان شیطان صفتی که دختری را بی  م
هوش کرده و مورد تعرض قرار داده بودند با 

دستور قضایی بازداشت شدند. 
به گزارش مهر، پنج شنبه گذشته ۴ آذرماه 
جاری ماموران مرکز فوریت های پلیسی 
110 تهران بزرگ از وقوع حادثه دلخراشی 

با خبر شدند.
 بررسی ماموران حکایت از آن داشت که 
دختر جــوان 2۶ ساله ای توسط پنج مرد 

جوان مورد تعرض قرار گرفته است.
ــالم ایــن مــوضــوع بالفاصله تیمی از  بــا اع
ماموران به محل اعالم شده از سوی دختر 
جوان واقع در پارک سرخه حصار عزیمت 
کردند و دریافتند دختر جوان از دست پنج 
مرد شیطان صفت گریخته و به داخل پارک 

فرار کرده است.
بررسی ها حکایت از آن داشــت که دختر 
جوان از سوی دوست خود اغفال و به محل 

حضور چهار مرد جوان دیگر کشانده شده و 
در آن جا از سوی این افراد به وسیله شربت 

خواب آور مسموم شده است.
دختر جوان در مواجهه با ماموران پلیس 
مدعی شد زمانی که به هوش آمــده است 
متوجه تعرض به خود شده اما در فرصتی 

مناسب از محل گریخته است.
مأموران با در دست داشتن حکم قضایی 
از یک ساعت  از قاضی کشیک در کمتر 

به خــانــه ای که از طــرف شاکی به عنوان 
محل جرم اعالم شده بود رفتند و در این 
زمینه پنج جوان را که سه نفر از آن ها 2۴ 
25 ساله بودند ، دستگیر  ساله و دو نفر 

 کردند. 
شاکی به دلیل وضعیت جسمی نامناسب 
به بیمارستان منتقل شد و پرونده و متهمان 
ــاه  ــرای سیر مراحل قانونی به دادگ نیز ب

معرفی شدند.

 یک  کشته و  2 مجروح  
درتصادف شامگاهی 

توکلی/  برخورد پژو با سواری ام وی ام در محور 
سیرجان-بافت، یک کشته و  دو  مجروح  به جا 
گذاشت. به گــزارش خراسان، فرمانده پلیس 
راه سیرجان در این باره گفت: در این حادثه که 
20 محور  پنج شنبه شب گذشته در کیلومتر 
افــتــاد، یک نفر در دم  اتفاق  سیرجان-بافت 
 جان خود را ازدست داد و  دو نفر زخمی  شدند. 
سرهنگ سلیمی علت ایــن حادثه را انحراف 
بـــه چـــپ خـــــودروی پـــژو کـــه از ســمــت بــافــت 
ــه ســیــرجــان در حــرکــت بـــود، اعـــالم کـــرد.   ب
 وی خواستار دو بانده شدن این محور شد و ادامه 
داد : بخش عظیمی از این محور 100 کیلومتری 
هنوز دو بانده نشده است و با توجه به پیگیری ها 
ــرورت دارد باقی  و درخــواســت هــای مکرر، ض
مانده این محور که بیش از ۶0 کیلومتر  است، 

دوبانده شود.

گازگرفتگی 8 نفر در یک حمام 
عمومی زنانه 

ــوادث و فــوریــت هــای پزشکی استان  مــدیــر حـ
اصفهان گفت: سوختن ناقص سیستم گرمایش 
زنانه در شهرستان  آب در یک حمام عمومی 
خمینی شهر روز پنج شنبه موجب مسمومیت 

تنفسی هشت نفر با گاز منواکسیدکربن شد.
غفور راستین در گفت و گو با ایرنا افــزود: این 
حادثه ظهر پنج شنبه گذشته به اورژانس پیش 
ــدادی به  بیمارستانی اعــالم شد و دو واحــد ام
همراه چهار تکنیسین فوریت های پزشکی به 
محل اعزام شدند. وی ادامه داد: در این حادثه 
52 ساله و  3۴ تا  هشت نفر شامل پنج خانم 
سه کودک پنج تا هشت ساله مسموم و توسط 
واحدهای امدادی به بیمارستان شهید اشرفی 

خمینی شهر منتقل شدند.

رابط سوداگران مرگ زمین گیر شد

توکلی  /   با کار اطالعاتی پلیس استان البرز و 
عملیات ضربتی پلیس کرمان، رابط سوداگران 
مرگ با 1۴0 کیلو مواد افیونی به دام افتاد.رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در این 
باره  گفت: نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان کرمان در پی دریافت خبری از پلیس 
استان البرز مبنی بر ذخیره و انبار مواد مخدر در 
منزلی در یکی از نقاط شهر کرمان و قصد رابطان 
سوداگران مرگ برای انتقال سریع آن ها به دیگر 
نقاط کشور به سرعت وارد عمل شدند. سرهنگ 
علیرضا سوری افزود: در این زمینه  ماموران پس 
از شناسایی موقعیت دقیق این منزل و ضمن 
هماهنگی قضایی وارد  منزل مدنظر  شدند و در 
بازرسی از این مکان ۷0 کیلو تریاک و ۷0 کیلو 
ــن  خصوص  یــک متهم  حشیش کشف و در ای
 را به عنوان رابــط سوداگران دستگیر کردند. 
وی  ادامه داد: در سایه کار اطالعاتی دقیق پلیس 
استان البرز و عملیات ضربتی پلیس کرمان این 
محموله قبل از این که این متهم فرصت انتقال آن 
ها را پیدا کند، کشف شد و به اطالعات خوبی در 
باره دیگر عامالن حمل و توزیع این محموله دست 

پیدا کردیم.

کشف 1۳ کیلو ماده مخدر گل هنگام معامله 
 رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف 13 
کیلو تریاک و توقیف دو دستگاه خــودروی 

سواری خبر داد. 
به گزارش مهر، سرهنگ جلیل موقوفه ای در 
تشریح این خبر افزود: ساعت 12:30 سوم 
آذرماه، عوامل عملیات کالنتری 13۴ شهرک 
قدس هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی 
به دو دستگاه خودروی ۴05 و 20۶ با شماره 
پالک  یکی از استان های غربی کشور که در 
کنار خیابان پارک کرده بودند مشکوک شدند 

و برای بررسی به خودروهای مذکور مراجعه 
کردند.

 وی ادامــه داد: در ابتدا مأموران با توجه به 
تجربیات گذشته به دلیل امکان فرار جلوی 
هر دو خودرو پارک و مسیر را مسدود کردند و 

برای بررسی به سمت خودروها رفتند.  
گفت: در  پایتخت  پیشگیری  پلیس  رئیس 
ــودروی ۴05 دو سرنشین بــودنــد و در  ــ خ
خــودروی 20۶ یک سرنشین حضور داشت 
که به محض رویت مأموران راننده خودروی 

20۶ از محل متواری شد و بقیه سرنشینان 
دستگیر شدند؛ مأموران پس از هماهنگی با 

مقام قضایی هر دو خودرو را بازرسی کردند.
ــی از صــنــدوق عقب  ــازرس ــزود: در ب ــ  وی اف
خــودروی ۴05 تعداد دو بسته نایلکس آبی 
رنــگ که به صــورت ماهرانه ای بسته بندی 
شده و حاوی مواد مخدر از نوع گل )گراس( به 
مقدار ۹ کیلوگرم بود و در بازرسی از خودروی 
20۶ در قسمت صندوق عقب تعداد سه بسته 
نایلکس مشکی رنــگ حــاوی مــواد مخدر از 

نوع گل به مقدار ۴ کیلوگرم و درمجموع 13 
کیلوگرم مواد مخدر کشف شد. 

وی ادامه داد: افراد دستگیر شده اهل و ساکن 
یکی از استان های غربی کشور بودند که برای 
تحویل مواد مخدر در شهر تهران در موقعیت 
مذکور توقف کرده و قرار مالقات برای تحویل 

مواد داشتند.
 او گفت: متهمان که دارای سابقه کشف مواد 
و زنــدان هم بودند در بازجویی های به عمل 
آمده در کالنتری به جرم خود اعتراف کردند.

برخورد تریلی و اتوبوس  در محور 
نطنز-اصفهان با 10 مصدوم   

بامداد دیروز بر اثر وقوع تصادف میان دو دستگاه 
نطنز-اصفهان،  مــحــور  در  اتــوبــوس  و  تــریــلــی 
10 نفر مصدوم و راهــی بیمارستان شدند. مدیر 
حـــوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
در گفت و گو با ایرنا در این بــاره اظهار کــرد: این 
بامداد  دقیقه   35 و   ۴ ساعت  رانندگی  سانحه 
ــس پیش بیمارستانی اعـــالم و  ــ ــروز بــه اورژان دیـ
ــزام شــد. ــ ــه مــحــل اع  پــنــج دســتــگــاه آمــبــوالنــس ب
غفور راستین افزود: در این حادثه 10 نفر شامل چهار 
مرد، چهار زن و دو کودک به صورت جزئی مصدوم و 
پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان 
شدند. منتقل  نطنز  االنــبــیــای  خاتم  و   گلدیس 
علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست 

بررسی است.

 افزایش قربانیان حادثه معدن 
در سیبری به 52 تن 

منابع خبری روسیه اعالم کردند که عملیات امدادی 
برای یافتن مفقودشدگان حادثه  نشت گاز در یک 
معدن در سیبری ادامه دارد و تاکنون 52 معدنچی در 
این حادثه جان باخته اند ، این درحالی است که شمار 
قربانیان پیشتر 11 نفر اعالم شده بود. به گزارش 
ایسنا، این حادثه در معدن زغال سنگ »لیستویاژنایا« 
در شهر گراموتینو از توابع کمرووآی سیبری و زمانی 
روی داد که بیش از 2۸0 معدنچی مشغول کار 
بودند. این حادثه اواخر روز چهارشنبه اتفاق افتاد و 
عملیات نیروهای امدادی برای یافتن ناپدیدشدگان 
که بر اثر دودآلــود شدِن فضا با مانع روبه رو شد،در 
نهایت و به دلیل خطر انفجار به طور موقت متوقف 
شده بود. نیروهای امــدادی موفق شده اند 23۹ 
معدنچی را به سطح زمین منتقل کنند. ۴3 تن از 
این افراد برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند. 

سجادپور- جوانی که خودروهای مدل باال 
و گران قیمت اجاره ای را در سایت دیوار به 
صورت نقد و اقساط به فروش می رساند، 
درحالی با تالش شبانه روزی کارآگاهان 
پلیس آگاهی خراسان رضوی دستگیر شد 

که تاکنون 1۸ شاکی دارد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی روز 
گذشته با بیان ایــن خبر به »خراسان« 
گفت: مهرماه گذشته، فــردی با تسلیم 
شکایتی به دادســرای عمومی و انقالب 
مشهد، مدعی شد که در روزهای آغازین 
شهریور جوانی به نام »م- ح« خودروی 
شاسی بلند ام وی ام مدل باال را به مدت 
یک ماه از شرکت ... اجاره کــرد.او چند 
روز بعد هم با مراجعه دوباره به شرکت یک  
دستگاه وانت مدل 1۴00 را به اجاره برد 
اما زمانی که مدت اجاره خودروها به پایان 
رسید، دیگر نه تنها خودروهای امانتی را 
بازنگرداند بلکه به تماس های تلفنی هم 
پاسخ نداد و نشانی محل سکونت خودش 

را تغییر داد.
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده افزود: 

با توجه به اهمیت موضوع و این که احتمال 
ارتکاب جرایم دیگر و کالهبرداری های 
ــت، با  ــود داش سریالی در ایــن پــرونــده وج
ــدور دســتــوری از ســوی بــازپــرس شعبه  ص
۶0۹ دادســرای عمومی و انقالب مشهد، 
این پرونده بــرای رسیدگی ویــژه به پلیس 
ــال شــد. وی  آگاهی خراسان رضــوی ارس
تصریح کرد: به همین دلیل، گروه تخصصی 
از کارآگاهان زبده با هدایت و فرماندهی 
مستقیم سرهنگ کارآگاه »حسینی پور« 
)رئیس اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری(  
ماموریت یافتند تا به واکــاوی این پرونده 
بپردازند و برای دستگیری »م- ح« )متهم 

مورد ادعای شاکی( اقدام کنند.

خاطرنشان  انتظامی  ــد  ارشـ مــقــام  ایــن 
کرد: پس از انجام یک  سری فعالیت های 
اطالعاتی و کارشناسی مشخص شد که 
خودروهای مذکور از طریق سایت دیوار 
فروخته شده اند و افراد دیگری به صورت 
ناآگاهانه، خودروها را به شیوه نقد و اقساط 

خریداری کرده اند و متهم نیز پاسخ گوی 
تلفن همراه خود نیست.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه 
داد: بررسی های کارشناسی و ردزنی های 
پلیسی، حکایت از آن داشــت که متهم با 
طرح و نقشه ای حساب شده و با شگردی 
ــاص، دســت بــه اقــدامــات مجرمانه زده  خ
است تا اثری از خود به جا نگذارد. بنابراین 
گــروه تخصصی کارآگاهان با بهره گیری 
ازتجهیزات و فناوری های نوین و همچنین 
به کارگیری منابع و مخبران اطالعاتی، 
از  یکی  انتقال  محل  از   هایی  سرنخ  بــه 
خودروهای اجــاره ای رسیدند و سپس با 
کسب دستورات قضایی عازم محل پارک 

خــودرو در نقطه ای از شهر مشهد شدند. 
وی اضافه کرد: مالک فعلی خودرو مدعی 
بود آن را از طریق سایت  دیوار خریده است 
اما هیچ سند و مدرکی ندارد و قرار بوده بعد 
از پرداخت همه وجه خرید، اسناد خودرو را 
دریافت کند. با این حال، خودروی مذکور 

برای بررسی دقیق ماجرا به پلیس آگاهی 
انتقال یافت و تحقیقات برای دستگیری 

متهم فراری وارد مرحله جدیدی شد.
سرهنگ شفیع زاده افزود: در این مرحله 
از اقدامات پلیسی، گروهی از کارشناسان 
اداره اطالعات جنایی نیز به یاری افسران 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری آمدند 
و با استفاده از شیوه های اطالعاتی، به 
محل اختفای متهم در منطقه احمد آباد 
مشهد دست یافتند و سپس در یک عملیات 
هماهنگ و ضربتی، این جــوان 2۸ ساله 
انتظامی  مقام  ایــن  انداختند.  دام  به  را 
خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه 
متهم چندین بــرگ قولنامه فــروش نقد و 

اقساط خودرو و تعدادی چک سفید امضا با 
هویت های مختلف کشف شد و بدین ترتیب 
متهم برای بازجویی های تخصصی به پلیس 

آگاهی انتقال یافت.
ــه داد: با  سرهنگ جــواد شفیع زاده ادام
اعــتــرافــات متهم دربـــاره خــریــد و فــروش 
ــاره ای در سایت  ــ ــای اج ــودروهـ خـ
ــای دیــگــری از اتهامات  ــوار، زوایـ دیـ
کالهبرداری با چک و قولنامه های 
کشف شده، لو رفت که بررسی های 
ویژه با  دستورات مقام قضایی در این 

باره آغاز شده است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی 
همچنین با اشــاره به ایــن که متهم 
برای ادامه تحقیقات روانه زندان شده 
است،اضافه کرد : تاکنون 1۸ تن از 
شاکیان با مراجعه به پلیس آگاهی 
خــراســان رضـــوی، ایــن متهم جــوان 
را شناسایی کــرده اند که تحقیقات 
مقدماتی حکایت از کالهبرداری های 
میلیاردی دارد اما هنوز ابعاد مختلف 

این ماجرا در دست بررسی است.
ــان، در  ــراسـ ــه گــــزارش اخــتــصــاصــی خـ ب
همین حال رئیس اداره مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی 
به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید هر 
ــودرو  یا وسیله نقلیه دیگر حتما به  نوع خ
اسناد مالکیتی و هویت مالک خودرو دقت 
کنند و بدون تحقیق  یا تایید مراجع رسمی، 
از خرید این گونه وسایل نقلیه در سایت های 
واسطه گر خودداری کنند تا سرمایه خود را 
از دست ندهند. سرهنگ کارآگاه حسینی 
پور اضافه کرد: شهروندان برای آن که در 
دام های فریبنده فضاهای مجازی گرفتار 
نشوند به توصیه ها و هشدارهای دلسوزانه 

پلیس توجه کنند و آن ها را جدی بگیرند.

 کالهبرداری های میلیاردی 
با فروش خودروهای اجاره ای!
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گزیده یک توئيت

رسانه های جهان 

فـــــــرانـــــــس24: 
تنظيم کننده داروی 
ــا، روز  اتحادیه اروپـ
استفاده  پنج شنبه 
از واکــســن فــایــزر را 
بــرای کودکان ۵ تا ۱۱ سال تایيد و 
راه را برای اولين واکسن هموار کرد. 
اروپا اکنون با افزایش موارد ابتال به 
این بيماری دست و پنجه نرم می کند.

الـــــجـــــزیـــــره:در 
ــه  ــون پــــی کـــشـــف گ
ویروس  جهش یافته 
کووید۱9، پروفسور 
ــس، از گروه  هلن ری
مشاوره فنی واکسيناسيون منطقه ای 
آفریقایی سازمان جهانی بهداشت، از 
مردم خواست وحشت نکنند. او گفت: 
ما در تالش هستيم تا مشخص کنيم که 
این گونه جدید تا چه حد گسترده است. 
هنوز باید اقدامات زیادی انجام دهيم 
تا دریابيم آیا این گونه قابليت انتقال 
بيشتری دارد یا نه؟ آیا وضعيت بيماری 
را تشدید می کند؟ آیا واکسن ها را کم اثر 
می کند؟ وی از جهان خواست در ارسال 

واکسن به آفریقا کمک کنند.

عزم صعود تا مدار 36 هزار کیلومتری زمین
 در پی تشکیل شورای عالی فضایی پس از 10 سال با حضور رئیس جمهور، برنامه افزایش ُبرد پرتاب ماهواره های ایرانی 
شتاب گرفت. رئیس سازمان فضایی هم در گفت وگوی  اختصاصی با خراسان از دستاوردهای این صنعت گفت و اعالم 

کرد که منتظر خبرهای خوبی تا پایان امسال باشید

مصطفی عبدالهی- شورای عالی فضایی دیروز 
به ریاست رئيس جمهور تشکيل شد تا به گفته وزیر 
ارتباطات، پس از یک دهه وقفه، برگزاری جلسات 
این شورا  از سر گرفته شود و برنامه های این صنعت 

شتاب بگيرد.

بازدید رئیسی از دستاوردهای صنعت فضایی         

آیت ا... سيدابراهيم رئيسی صبح دیروز، ابتدا از 
دستاوردهای صنعت فضایی کشور بازدید کرد و 
پس از آن در جلسه شورای عالی فضایی گفت: 
»این که بعد از حدود ۱۱ سال اولين جلسه شورای 
عالی فضایی تشکيل می شود، نشان دهنده عزم 
این دولت برای توسعه این صنعت است«. رئيس 
دولت این را هم گفت که: »اگر در صنعت فضایی و 
مجبور  باشيم  نداشته  حضور  مجازی  فضای 
خواهيم شد در اتوبان ساخته شده توسط دیگران 

حرکت کنيم«.

کوتاه کردن مسیر تحقق یک هدف       
رئيسی از هدف گذاری برای رسيدن به مدار 36 
هزارکيلومتری زمين هم سخن گفت؛ هدفی که 
دستيابی به آن، مطالبه رهبر معظم انقالب نيز 
بــوده اســت. به گفته رئيس جمهور، »دستيابی 
به این هدف یک مسير حداقل ۱۰ساله است، 
اما مطمئنيم که به فضل خدا، این مسير کوتاه و 

کوتاه تر خواهد شد«.
بــرای این که بدانيم چرا دستيابی به این مدار 
بسيار مهم است، الزم است این اطالعات را درباره 
مدارها و ماهواره های قرارگرفته روی آن ها داشته 

باشيم:

ماهواره های مدار پایینی زمــیــن)LEO(: به 
ماهواره هایی که در فاصله نسبتًا کمی از سطح 
زمين قرار دارند)بين۱6۰ تــا2۰۰۰ کيلومتر 
گفته  لئو  یا  فاصله(ماهواره های مدار پایينی 

می شود. برخی از ماهواره های هواشناسی و 
سنجش از دور از این نوع اند.

ماهواره های مدار میانی)MEO(: مدارهای 
باالی 2هزارکيلومتر و کمتر از 36هزار، شامل 
ــای مـــدار ميانی هستند و معموال  ــواره ه ــاه م
ماهواره های مکان یاب و مخابراتی پوشش دهنده 
قطب های شمال و جنوب در این مــدار مستقر 

می شود.
 :)HEO(ــاال ــ مــاهــواره هــای مــدار بــیــضــوی ب
مدارهای هئو با این مشخصه شناخته می شوند 
که ارتفاع نقطه حضيض آن ها بسيار کم و ارتفاع 
نقطه اوج شان بسيار زیاد است. این مدارها برای 

پاره ای از کاربردهای مخابراتی مناسب است.

چرا مدار ژئو برای کشورها مهم است؟       
و این هم اطالعاتی درباره مداری که در تيررس 

محققان ایرانی قرار گرفته است:
ماهواره های مدار ژئو)GEO(: مهم ترین مداری 
که دستيابی به آن نيازمند دانــش و تــوان فنی 
کشورهای صاحب چرخه فضایی است، مدار »ژئو« 
است که در فاصله 36هــزار کيلومتری از سطح 
زمين قرار دارد و هم اکنون تعداد اندکی از کشورها 
از جمله روسيه، آمریکا، چين، ژاپن و هند توان 
اعزام ماهواره به آن را دارند. رساندن ماهواره به 

این مدار، هم از جنبه  اقتصادی برای کشور آورده 
دارد، هم ابزاری برای حفظ دارایی های فضایی 
کشور است و هم اقتدارآفرین اســت؛ به همين 
دليل محققان صنعت فضایی کشور ما، درصدد 

دستيابی به آن هستند.

افق 4ساله تا دستیابی به مــدار 36 هزار        
کیلومتری

»عيسی زارع  پور« وزیر ارتباطات که پيش از این، از 
کم توجهی دولت قبل به صنعت فضایی و به محاق 
رفتن این صنعت انتقاد کرده بود، پس از جلسه 
دیروز شورای عالی فضایی، خبرهای اميدبخشی 
داد و گفت: »هم اکنون کشور ما به شرایط تثبيت 
فناوری پرتاب ماهواره به مدار لئو نزدیک شده 
و عالوه بر آن با تاکيد رئيس جمهور، به گونه ای 
برنامه ریزی خواهيم کرد که در افق ۱۴۰۴ به مدار 

36 هزار کيلومتری دست یابيم«.

 اثرگذاری صنعت فضایی در آب،       
 محیط زیست و هوانوردی

سخنگوی دولت هم دراین باره توئيتی منتشر 
ــورای عالی  کــرد و نوشت: »بــرگــزاری جلسه ش
فضایی پس از ده سال نویدبخش آینده روشن 
فضایی ایران است که می تواند در بهبود کيفيت 
محيط زیست، مخابرات، مدیریت آب و کشاورزی، 
دریانوردی، هواشناسی و... مؤثر باشد. ان شاءا... 
ــای اخــيــر جــبــران و از  ــال ه عــقــب افــتــادگــی س

دانشمندان ایرانی حمایت خواهد شد«.

گروه اجتماعی- داستان ویروس کووید۱9 ظاهرا 
نه تنها تمام شدنی نيست بلکه هر روز نيز باید منتظر 
اتفاق جدیدی بود. در بيست ودومين ماه همه گيری 
کرونا، رسانه های جهان از پيدایش گونه جدیدی  از 
این ویروس در آفریقا خبر می دهند که یورونيوز دیروز 
درباره آن، این گونه نوشت: »دانشمندان می گویند 
که سویه آفریقای جنوبی شامل تعداد زیادی جهش 

در پروتئين اسپایک است که نقش کليدی در ورود 
ویروس به سلول های بدن دارد. طبق اطالعات 
منتشرشده این سویه به طور کلی دارای ۵۰ جهش 
است که بيش از 3۰ جهش روی پروتئين اسپایک 
رخ داده است؛ یعنی دوبرابر بيشتر از سویه دلتا که 
در هند شناسایی شد. پروتئين اسپایک همان جایی 

است که از سوی واکسن ها هدف قرار می گيرد.«

یک احتمال هولناک       
تاکنون نظر قطعی در بــاره این گونه منتشر نشده 
و تنها در حد حدس و گمان است. طبق گزارش 
یورونيوز، فرانسوا بالو، یکی از دانشمندان موسسه 
ژنتيک در لندن گفته است که احتمال دارد ویروس 
در طول عفونت مزمن یک فرد دچار نقص سيستم 
ایمنی تکامل یافته باشد. وی این احتمال را مطرح 

کرد که می تواند آن فرد یک بيمار درمان نشده 
ــدز( باشد. آفریقای  مبتال به ویــروس اچ آی وی)ایـ
جنوبی۸/2 ميليون فرد مبتال به اچ آی وی دارد که 
بيشترین ميزان ابتال به این بيماری در جهان است. 
نوع بتا ویروس کرونا، سویه ای که سال گذشته در 
آفریقای جنوبی شناسایی شد، نيز ممکن است 
در یک فرد آلوده به اچ آی وی تکامل یافته باشد. در 
همين زمينه رادیو فرانسه هم دیروز نوشت: »به گفته 
محققان بریتانيایی احتمال می رود این سویه موجب 
بروز عفونت در بدن افراد مبتال به ایدز شود که هنوز 

بيماری)ایدز( آنان تشخيص داده نشده است.«
طبق آمار9۰ درصد  ابتالهای جدید در آفریقای 
جنوبی  از این گونه است.همچنين  در بوتسوانا، 
کشور همسایه آفریقای جنوبی، در هنگ کنگ و  در 
رژیم صهيونيستی مواردی از این ویروس در ۴ روز 

اخير شناسایی شده است.

واکنش ها چه بوده است؟       
کاهش سهام مرتبط با سفر، افت ارزش پول آفریقای 
پایين ترین سطح در یک سال اخير،  به  جنوبی 
ــرواز از 6 کشور آفریقایی در  ممنوعيت موقت پ
بریتانيا، محدودیت مرزی در استراليا، هند، هنگ 
کنگ و... از جمله محدودیت های کنونی در پی 
این جهش جدید در جهان است.  الجزیره هم دیروز 
به نقل از نمایندهWHO  در آفریقا نوشت: »مردم 
وحشت نکنند ما هنوز درحــال بررسی ابعاد این 
گونه جدید هستيم.« در عين حال برخی نيز با نگاه 
بدبينانه معتقدند فعاليت رسانه ای گسترده درباره 
این گونه، احتماال به منظور جذب هرچه بيشتر 

واکسن به قاره آفریقاست.

شنبه 6 آذر 1400
21 ربیع الثانی 1443.شماره 20۸11

ــاره گونه جدید ویروس  دیلی میل درب
کرونا که در آفریقا کشف شــده، دیروز 
نوشت: دانشمندان درباره »بدترین« نوع 
 جدید کوویدجهش یافته  هشدار داده اند
 که می تواند تا 40درصد تاثیر واکسن را 

کاهش دهد.

سازمان فضایی ایران از سال ۱3۸2 تشکيل شده است و وظيفه اجرا 
و پيگيری سياست گذاری های شورای عالی فضایی را برعهده دارد. 
توسعه فناوری ماهواره ای و مخابراتی فضایی، استفاده از دانش بومی 
و تقویت همکاری های بين المللی نيز از جمله وظایف این سازمان 
ــراری«، معاون وزیر ارتباطات و رئيس این  اســت. دکتر»مرتضی ب
سازمان، پس از جلسه دیروز شورای عالی فضایی، در گفت وگو با 
خراسان به توانمندی های کشور در این صنعت و برخی موضوعات 

مطرح در جلسه اشاره کرد:
* ما جزو ۱۰ کشور برتر جهان هستيم که چرخه کامل فناوری فضایی و توان 
پرتاب ماهواره را داریم، ضمن آن که دیگر مزیت مهم ما در اختيار داشتن 

نيروی انسانی بسيار توانمند این عرصه است.
* تاکنون توانسته ایم به مدار 2۵۰ کيلومتری زمين دسترسی پيدا کنيم 
و چند سالی است اقدامات الزم برای رسيدن به مدار ۵۰۰ کيلومتر به باال 

نيز آغاز شده است.
* یکی از مزیت های تشکيل جلسه دیروز، هم افزایی ارکان و بازیگران 
صنعت فضایی بود که همه دور هم جمع شدیم و رئيس جمهور نيز بر 

شتاب بخشی و همگرایی در این صنعت تاکيد کردند.

* بسيار خوش بين هستيم که در آینده 
نزدیک، بتوانيم دسترسی مان به مدار لئو 
را تثبيت کنيم و ان شاءا... تا آخر سال هم 
خبرهای خوبی دراین باره خواهيم  داشت.

* فناوری فضایی در بسياری از حوزه ها از جمله صنعت کشاورزی، 
مدیریت بالیای طبيعی، منابع آبی، محيط زیست و آلودگی هوا، می تواند 
نقش موثری داشته باشد و رئيس جمهور هم تاکيد داشتند که برای 

کاربردی کردن این صنعت تالش بيشتری شود.
* دستيابی به مدار 36 هزار کيلومتری، موضوع مهم بررسی شده در این 
جلسه بود که مقرر شد برنامه ارائه شده توسط سازمان فضایی، با رویکرد 

شتاب دهی به این پروژه، بازنگری شود.
* خوشبختانه رئيس جمهور بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصی و 
استارتاپ ها و حمایت از آن ها هم تاکيد داشتند و مقرر شد به گونه  ای 

برنامه ریزی کنيم که سهم آن ها در توسعه برنامه فضایی افزایش یابد.
* از دکتر براری درباره مهم ترین چالش این صنعت هم پرسيدیم و او گفت: 
»تامين منابع اعتباری از چالش های جدی ماست و آقای رئيس جمهور قول 

دادند از تخصيص منابع مالی این صنعت، به طور جدی حمایت کنند«.

رئیس سازمان فضایی ایران در گفت و گو با خراسان: 
   

  بازنگری در برنامه برای شتاب حرکت به سمت مدار 36هزار کیلومتری 

خروج کشور از وضعیت  قرمز 
کرونایی پس از 2۸۹ روز

 بــر اســاس نقشه جدید رنگ بندی کــرونــا کــه از 
سوی اپليکيشن ماسک منتشر شده است، برای 
نخستين بار پس از 2۸9 روز همه  شهرهای ایران 
از وضعيت  قرمز  کرونا خارج شدند. این رنگ بندی 
دیروز ۵ آذر منتشر شد. آخرین بار در 2۴ بهمن 99 
و در آستانه شروع خيز چهارم هيچ شهری در ایران 
قرمز نبود. شهرستان هایی که در وضعيت نارنجی 
قرار دارند اشنویه، پيرانشهر)آذربایجان غربی(، 
چرداول)ایالم(، بيرجند، طبس، فردوس)خراسان 
جنوبی(، بردسکن، گناباد)خراسان رضــوی(، 
طارم)زنجان(، دامغان، شاهرود)سمنان(، زابل 
)سيستان و بلوچستان(، ممسنی)فارس(، زرند، 
سيرجان، شهربابک)کرمان(، کهگيلویه )کهگيلویه 
و بویر احمد(، پلدختر)لرستان(، بافق، بهاباد، خاتم، 

مهریز)یزد( هستند.

قمی ها 15 درصد کمتر از میانگین 
کشوری واکسن دریافت کرده اند

 رئيس دانشگاه علوم پزشکی قم، نرخ واکسيناسيون 
کرونا در این استان را ۱۵ درصد پایين تر از ميانگين 
کشوری دانست و گفت: قم جزو مناطقی است که 
از استعداد بيشتری برای ورود به موج ششم کرونا 
برخوردار است. محمدرضا قدیر اظهار کرد: استقبال 
از واکسيناسيون در قم خوب نيست و 3۰ درصد از 
مردم استان، نخستين دوز واکسن کرونا را دریافت 
نکردند که آمــار بسيار باالیی اســت.  رئيس علوم 
پزشکی افزود: 2۰ درصد از جمعيت واکسن نزده 
در قم، افرادی هستند که دچار تردید هستند و باید 
با روش های مختلف از جمله بسيج محالت، مدارس 
و شبکه آموزش دانش آموزی آن ها را توجيه کنيم، تا 
آمار واکسيناسيون به بيش از ۸۰ درصد الزم برای 

ایمن سازی جامعه برسد.

مازوت سوزی ممنوع شد

رئيس سازمان محيط زیست کشور گفت: هيچ یک از 
نيروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی حق استفاده 
از سوخت مازوت را ندارند. علی سالجقه  با بيان 
این که استفاده از سوخت مازوت برای نيروگاه ها و 
واحدهای صنعتی و معدنی ممنوع است، به تسنيم 
گفت: با توجه به نزدیکی فصل سرد سال و احتمال 
قطع شدن گاز نيروگاه ها و واحدهای صنعتی و 
معدنی، برای سوخت جایگزین آن ها باید فکر شود. 
وی با اشاره به این که وزارتخانه های صمت، نيرو و 
نفت باید برای تامين سوخت نيروگاه ها و واحدهای 
صنعتی و معدنی برنامه ریزی کنند، گفت: ما نيز 
آمادگی کامل داریم تا از این واحدها حمایت کنيم 
و شرایط را برای رفع مشکل  آن ها تسهيل کنيم. 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت از 
محيط زیست افزود: واحدهایی که از سوخت های 
فسيلی قرار است استفاده کنند باید با رعایت فاصله 
از شهرها باشند که بر اساس دستورالعمل سازمان 

محيط زیست تعریف شده است.

از سویه جدید کرونا در آفریقای جنوبی چه می دانیم؟   
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وزیــر اقتصاد در حالی از حل و فصل اتصال سامانه گمرک و 
سامانه جامع تجارت پس از هشت سال و در آینده نزدیک خبر 
ــزارش تحقیق و تفحص مجلس، 95 درصد  داده که طبق گ
قاچاق از مبادی رسمی انجام می شود! خاندوزی وعده داده 
است که در ماه های بعد، کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان 
ایرانی خواهد آمد.به گزارش خراسان، وضعیت واردات قاچاق 
به داخل کشور، از جمله معضالت کهنه و معماگونه ای است که 
در سال های اخیر همواره مطرح بوده است. از یک سو برآوردها 
از حجم باالی قاچاق کاال به کشور خبر می دهد از سوی دیگر  
اما در عین حال، تفاوت آمارها نیز باالست. طبق گزارش ایرنا، 
در اردیبهشت سال گذشته به نقل از »گزارش تحقیق و تفحص 
مجلس از سیاست های دولت در مقابله با قاچاق«، رقم قاچاق 
در سال های 95 و 96 به ترتیب 21.5 تا 25.5 میلیارد دالر 
بوده است. این در حالی است که طبق آمارهای رئیس ستاد 
مقابله با قاچاق کاال، این رقم به 12.5 میلیارد دالر رسیده است. 
از این تناقض ها و آمارهای بزرگ که بگذریم، اعالم سال گذشته 
گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر 
این که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی 
در سال 96 و 9۷، 35 درصد از حجم واردات کشور قاچاق بوده 
و  95 درصد قاچاق از گمرک های رسمی می گذرد، بر عمق 
پیچیدگی این موضوع می افزاید. همه این ها در شرایطی است 
که نتیجه مستقیم واردات این حجم از کاالی قاچاق قطعًا تعطیلی 

بخش قابل توجهی از ظرفیت های تولیدی کشور خواهد بود.

قانونی که 5 سال به دلیل مقاومت گمرک روی زمین ماند	 
این تناقضات در شرایطی رخ داده که رد پای تاخیر هفت ساله 
اجرای بخشی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بسیار پررنگ 
است. طبق این قانون که در سال 92 به تصویب رسید، دولت 
مکلف بــوده که اقــدام به تهیه، اجــرا و بهره بــرداری از سامانه 
جامع تجارت کند. در این  خصوص این مهم در سال 95 به 
طور ناقص اجرایی شد. اما همین اجرای ناقص، عماًل مبارزه با 
قاچاق را با اشکال بزرگی مواجه کرد.  گزارش خبرگزاری مهر 
در 20 شهریور امسال نشان می دهد که به رغم گذشت هشت 
سال از تصویب قانون و پنج سال از ابالغ آیین نامه های اجرایی 

آن، متأسفانه یکی از مهم ترین تکالیف آن که مربوط به تبادل 
اطالعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت یا به 
بیان دیگر انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت است، 
هنوز اجرایی نشده است. موضوعی که البته پای دیوان عدالت 

اداری به این مسئله را نیز باز کرد.

فرایند احتمالی قاچاق رسمی در گمرک 	 
اظهارات »احمدی«، حقوقدان در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
در تاریخ 5 مرداد 9۷، ابعادی از این موضو ع را روشن می کند. 
به گفته وی، فرایند تجارت خارجی به طور کلی شامل چهار 
زیر فرایند دریافت مجوز کارت بازرگانی، ثبت سفارش، تامین 
ارز و ترخیص کاالست. درخصوص ثبت سفارش و تامین ارز، 
این مرحله از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یکپارچه 
بر اساس شناسه کاال )برای کاالهای مشمول( انجام می شود 
اما به منظور ترخیص کاال بر اســاس سیاستی که گمرک در 
پیش  گرفته است، بازرگان باید مجدد کلیه اطالعات مورد نیاز 
گمرک را در سامانه جامع امور گمرکی اظهار کند. این اظهار نه 
بر اساس شناسه کاال مندرج در اطالعات ثبت شده در سامانه 
جامع تجارت بلکه بر اساس شناسه تولید شده در سامانه گمرک 
)TSC( انجام می شود. این حقوقدان ادامه داده است: این مسئله 
تطابق اطالعات موجود در گمرک با سامانه جامع تجارت را 
بسیار مشکل می کند و متخلفان می توانند از این خألبرای 
واردات کاالی بدون ثبت سفارش یا بدون تایید تامین ارز توسط 
بانک مرکزی استفاده کنند. به گفته وی، همچنین گمرک 

اطالعات مــورد نیاز خود از دیگر دستگاه ها را بــدون واسطه 
سامانه جامع تجارت و به صورت مستقیم از/به دستگاه مربوطه 
دریافت/ارسال می کند که این مسئله نیز یکپارچگی فرایند را 
از بین می برد و احتمال فساد را افزایش خواهد داد. در نهایت، 
نتیجه انجام ترخیص کاال که باید به سامانه جامع تجارت ارسال 
شود، نیز با توجه به رعایت نکردن یکپارچگی توسط گمرک 
همواره با اختالل روبه رو بوده  است و امکان حسابرسی کاالهای 
ثبت سفارش شده بر اســاس اطالعات ترخیص را به صورت 

سیستمی مشکل )تقریبا غیرممکن( خواهد کرد.

گام عملیاتی دولت سیزدهم علیه قاچاق رسمی	 
با این اوصاف، وزیر اقتصاد در دو روز قبل خبری داد که به نظر 
می رسد می تواند به پایانی بر ماجرای قاچاق رسمی از گمرک 
منتهی شود. وی در یادداشتی گفت: با همکاری وزارت اقتصاد، 
معضل چند ساله انتقال کامل داده های سامانه  گمرک و سامانه 
جامع تجارت در مسیر حل وفصل فوری قرار گرفته و در نتیجه 
بخشی از مصوبات روی زمین مانده اجرایی شده است. وی وعده 
داده که در ماه های بعد، کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان 
ایرانی خواهد آمد. خاندوزی همچنین در گفت وگو با صدا و 
سیما با اشــاره به تاکید ویژه رهبر معظم انقالب در نخستین 
دیدار هیئت دولت سیزدهم مبنی بر اتصال و یکپارچه سازی 
سامانه ها خاطرنشان کرده است: بخش زیادی از اطالعات 
واردات و صــادرات کشور در سامانه گمرک و بخش دیگر در 
سامانه جامع تجارت که زیر مجموعه وزارت صمت است وجود 
داشت که در نتیجه دسترسی کامل به پایگاه های داده گمرک 
در سامانه جامع تجارت برقرار شد و از این پس اطالعات مورد 
نیاز به صورت برخط و در زمان در اختیار سامانه جامع تجارت 
قرار خواهد گرفت. در این حال خبرگزاری فارس به نقل از وزیر 
صمت درباره تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال گمرک به آن 
گفت: این پروژه 80 درصد پیشرفت دارد البته ۷0 اقدام را باید 
تکمیل کنیم و تا پایان سال این پروژه کامل خواهد شد. فاطمی 
امین اظهار کرد: این سامانه کارکردهای متعددی در کنترل 
قاچاق، کنترل کاالهای تقلبی، تنظیم بازار و رصد موجودی 

کاالها در انبارها دارد.

اقتصاد شنبه 6 آذر101۴00
21ربیع الثانی 1۴۴3.شماره 20811

بازار خبر

مجری طرح تامین برق رمز ارزها، 
 جزئیات الیحه جدید استخراج 

رمز ارز را تشریح کرد

برآورد 10 درصدی نقش ماینرها 
در کسری گاز زمستان

مجری طرح تامین برق رمز ارزهــا در شرکت 
توانیر جزئیات جریمه های سنگین پیشنهادی 
تولید غیر مجاز رمز ارز را اعالم کرد و گفت: پیش 
بینی می شود حدود 10 درصد کسری پیش 
بینی شده برای گاز در کل کشور در زمستان 
امسال ناشی از فعالیت استخراج غیر مجاز رمز 
ارز باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد 
خدادادی، مجری طرح تامین برق رمز ارزها در 
شرکت توانیر، از پیش نویس پیشنهادی الیحه 
جدید مربوط به استخراج رمز ارزها خبر داد و 
گفت: در این پیش نویس، اطالعات مربوط به 
تمامی دستگاه های استخراج رمز ارز از لحظه 
ورود به کشور یا تولید در داخل و تا لحظه نصب 
و به کارگیری در مراکز مجاز و قانونی استخراج 
رمز ارز در سامانه جامع تجارت وزارت صمت 
ثبت خواهد شد. بر این اساس  هر گونه تجهیزات 
استخراج که اطالعات آن ها در سامانه مذکور 
موجود نباشد به عنوان ماینر غیرمجاز ضبط و 

معدوم خواهد شد. 
وی در خصوص جرایم در نظر گرفته شده برای 
استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز گفت: در صورتی 
که فردی برای اولین بار مرتکب استفاده از برق 
یا گاز یارانه ای بــرای استخراج رمز ارز شود، 
جریان برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به 
مدت سه ماه قطع  می شود و خسارتی به اندازه 
حداکثر پنج برابر هزینه برق یا گاز مصرف شده 
بــرای استخراج رمز ارز با قیمت صادراتی از 
متخلف دریافت خواهد شد اما در صورت تکرار 
قانون شکنی، مجازات وی عالوه بر جرایم فوق، 
حبس و قطع دایــم و جمع آوری انشعاب برق 
یا گاز محل وقــوع تخلف خواهد بــود. به گفته 
خدادادی، بررسی های صورت گرفته نشان می 
دهد حدود 20 درصد کسری برق در تابستان 
امسال ناشی از فعالیت مراکز استخراج رمز ارز 
بوده و همچنین پیش بینی می شود که حدود 
10  درصد کسری پیش بینی شده برای گاز در 
کل کشور در زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت 

استخراج غیر مجاز رمز ارز باشد. 

پایانی بر قاچاق رسمی؟
طبق آخرین  گزارش تحقیق و تفحص مجلس، 95 درصد قاچاق از مبادی رسمی انجام می شود  با اتصال 2 سامانه گمرک و جامع تجارت  این مسئله تا چه میزان کاهش می یابد 

 شاخص

 جهش 69 درصدی عرضه 
ارز در سامانه نیما 

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از حجم فروش 
ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما حاکی 
از آن است که در هشت ماه امسال این رقم با 
69 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 
18.1 میلیارد دالر رسیده است. طبق این 
گزارش، سال گذشته صادرکنندگان 10.۷ 
میلیارد دالر در سامانه مذکور ارز عرضه کرده 
بودند. این روند، بهبود بازگشت ارز حاصل 
از صــادرات توسط صادرکنندگان به چرخه 

اقتصاد کشور را نشان می دهد. 

خبر

توضیحات وزیر جهاد درخصوص 
فروش اینترنتی کاالهای اساسی

وزیــر جهاد کشاورزی از توزیع شکر، روغن، 
برنج و مــرغ گــرم با نــرخ تعزیراتی به صورت 
مرغ  کنار  در  منزل  در  اینترنتی  هوشمند 
منجمد و تخم مــرغ، از این هفته خبر داد. به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، سید جواد ساداتی 
نژاد با بیان این که تمرکز ما در ماه های اول 
آغاز به کار دولت تأمین امنیت غذایی و تالش 
برای سامان دهی بــازار اقالم اصلی از جمله 
مرغ و تخم مرغ بوده است،اظهار کرد: در این 
خصوص توانستیم  بازار مرغ و تخم مرغ را به 
گونه ای مدیریت کنیم که از روزهای آینده تا 
پایان سال شرایط مطلوبی را در این بخش ها 
شاهد باشیم. وی با اشاره به آغاز طرح توزیع 
هوشمند کاالهای اساسی افــزود: سازمان 
تعاون روستایی متولی بازاررسانی هوشمند 
شده است که مرغ منجمد و تخم مرغ را با قیمت 
تنظیم بازار تحت پلتفرم مشخصی به صورت 
اینترنتی به دست مردم در منازل می رساند. 
بر این اساس، روزانه 300 تن اقالم مذکور در 
شهر تهران به این شیوه توزیع می شود. این 
طرح از روزهای گذشته در کرج و اصفهان آغاز 
شده  است و در شیراز و مشهد هم به زودی آغاز 
به کار خواهد کرد. ساداتی نژاد اظهار کرد: از 
هفته آینده شکر، روغن و برنج نیز با قیمت های 
تعزیراتی به اقــالم توزیع هوشمند درمنازل 
اضافه خواهد شد. همچنین برای میوه شب 
عید هم قصد داریم از توزیع هوشمند استفاده 
کنیم. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، همچنین 
تالش خواهد شد از این هفته توزیع هوشمند 

مرغ گرم در تهران شروع شود.

عدم استقراض از بانک مرکزی 
تورم را کاهش داد

مهر- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در 
یادداشتی نوشت: با همه مضیقه ها دولت برای 
تأمین بودجه سراغ استقراض از بانک مرکزی 
نرفته است. آینه عملکرد درست دولت کاهش 
ــدی تــورم نقطه ای در مهر و  5/۴ و 5/3 درص

آبان است. 

لوله گستر اسفراین رکورد تولید خود را شکست 
 لوله گستر اسفراین در ماه گذشته توانست با تولید ۴ هزار و 600 تن

 در یک ماه، رکورد تولید خود را بشکند 

به گزارش شاتا، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو در بازدید از مجتمع لوله گستر اسفراین با 
قدردانی از عملکرد کارکنان و مدیریت شرکت لوله گستر گفت: این مجموعه در شرایطی که با تحریم و 
محدودیت ها دست و پنجه نرم می کنیم، توانست با تولید ۴ هزار و 600 تن در ماه گذشته، رکورد مناسبی 
را رقم بزند.صالحی نیا روند توسعه ای و رو به جلو لوله گستر اسفراین به ویژه در 18ماه اخیر را قابل تامل 
و این موفقیت را محصول برنامه ریزی و پشتیبانی مستمر ایدرو و مدیریت اجرایی دقیق شرکت در کنار 
تالش و همبستگی مثال زدنی کارگران سخت کوش دانست و افزود: سیاست های محوری دولت به ویژه 
وزارت صمت این است که با توسعه تولیدات، کیفی سازی و اقتصادی کردن تولید، به تدریج امکان عرضه 
و رقابت در عرصه بین المللی را داشته باشیم.مدیرعامل ایدرو با اشاره به تالش های صورت گرفته جهت 
توسعه ، به سازی و نوسازی خطوط تولید مجتمع لوله گستر اسفراین گفت : با این اقدامات می توانیم 
شرایط بهتری را برای تولید و صادرات فراهم کنیم.صالحی نیا با اشاره به شعار سال گفت: به منظور مانع 
زدایی ها در نظر داریم زنجیره تامین را به گونه ای هماهنگ کنیم که با تولیدات خودمان بتوانیم نیازهای 
بخش صنعت و نیازهای کاالهای نهایی را پوشش دهیم.وی اضافه کرد: شرکت نفت به صورت مستمر به 
این لوله ها نیاز دارد و براساس قرارداد، تولید و عرضه بدون هیچ گونه مشکلی انجام می شود.شرکت لوله 
گستر اسفراین تنها تولید کننده لوله های فوالدی بدون درز جریانی و جداری مورد نیاز صنعت نفت در 
منطقه و از معتبرترین شرکت های تامین کاالی نفت ایران است که یکی از مجموعه های تابعه ایدرو است.
در این بازدید همچنین علی نبوی دستیار ویژه وزیر ، محمد نوری امیری معاون نوسازی و بهره برداری 

ایدرو ، الیاسی مدیر حراست و مدیران ایدرو و مدیران مرتبط استانی حضور داشتند.

ــان آیین نامه  ــران در جلسه 26 آب هیئت وزیـ
اجرایی برای اصالح تعرفه های گاز را تصویب 
کرد. به گــزارش خبرگزاری فــارس، طبق این 
آیین نامه مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی 
که مصرف گاز آن ها در دوره زمانی 16 آبان  تا 
15 اسفند هر سال، نسبت به دوره مشابه سال 
قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد 
کاهش، مشمول تخفیف )پاداش صرفه جویی( 
ــد و تا سقف ۴5 درصد  ــد درص معادل 3 واح
در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد. 

همچنین شرکت ملی گــاز مکلف شــده است 
ضمن دریافت اطالعات خانوارهای محروم 
تحت پوشش کمیته امداد  و سازمان بهزیستی 
کشور، تعرفه مشترکان در دامنه مصرف 1 تا 3 
را از ابتدای سال به نرخ صفر محاسبه کند. طبق 
اطالع کسب شده، مشهد در اقلیم 2 و تهران در 
اقلیم 3 قرار دارد. بر این اساس، در فصل سرد 
دامنه مصرف یک تا سه در اقلیم 2 به مصرف تا 

۴50 و در اقلیم 3 به مصرف تا ۴00 متر مکعب 
در مــاه گفته می شــود.از ســوی دیگر بررسی 
جدول تعرفه گازبهای ماه های سرد که در مصوبه 
مذکور آمده، نشان می دهد که گازبهای سه پله 
اول مصرفی نسبت به قبل هیچ تغییری نکرده 
است. بر این اساس تعرفه پله اول برای مصرف 
هر متر مکعب گاز در فصل سرد همچنان ۴1۴، 
پله دوم 690 و پله سوم 966 ریال خواهد بود. با 

این حال، افزایش تعرفه پله چهارم به بعد، از ۴0 
درصد نسبت به قبل آغاز شده و تا چهار برابر برای 
پله آخر می رسد. طبق گزارش وزارت نفت سه  
پله پایانی مصرف، شامل ۴ درصد از مشترکین 
پرمصرف می شود که بر این اساس تعرفه آن ها 

بین سه تا چهار برابر افزایش خواهد یافت. 

اعالم جزئیات تعرفه جدید گاز  خانگی
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 پایان شمارش دستی
 آرای انتخابات عراق 

کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از پایان 
عملیات شمارش دستی آرا خبر داد که آخرین آن 
دیروز در پایگاه های استان نینوا بود.کمیساریای 
عالی مستقل انتخابات عراق در بیانیه ای گفت، اعالم 
پایان بازشمارش دستی آرا بنا به دستور هیئت قضایی 
انتخابات  و با حضور نمایندگان نامزدهای شکایت 
کننده و ناظران بین المللی و رسانه ها صورت گرفت.
نتیجه شمارش دستی آرا به شکل صد در صد مطابق 
با نتایج شمارش الکترونیک بود و کمیته تشکیل 
شده گزارش های خود را به شــورای کمیسیونرها 
ارائه کرد. این شورا نیز توصیه کرد نتایج به هیئت 
قضایی انتخابات ارســال شود.این در حالی است 
که رهبر ائتالف الفتح فرستاده سازمان ملل به 
عراق را به دخالت در انتخابات و نتایج آن متهم کرد.
العامری افزود: این انتخابات بدترین انتخابات از سال 
۲۰۰۳ تاکنون است و ادامه دادن مطابق با نتایج 
تقلبی آن روند دموکراتیک در عراق را از بین می برد.
همزمان،هزاران معترض به نتایج انتخابات عراق 
عصر دیروز  با تجمع نزدیک منطقه سبز بغداد خواستار 
لغو نتایج انتخابات و مجازات عامالن قتل تظاهرات 
کنندگان شدند.در همین حال ده هــا معترض با 
انداختن موانع سیمانی نصب شده مقابل منطقه سبز 
بغداد سعی در باز کردن مسیر برای ورود معترضان 
به داخل منطقه سبز را داشتند که با مقابله نیروهای 
امنیتی روبه رو شدند.کمیته سامان دهی اعتراضات 
به نتایج انتخابات عراق تاکید کرد که این اعتراضات تا 

بازپس گیری آرای به سرقت رفته ادامه دارد.

ماجرای نامه جنجالی منتشر شده 
از وزیر اقتصاد 

احسان  نامه  از  رسانه ها  برخی  سوءبرداشت 
خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی، باعث شد 
وزارت اقتصاد اعالم کند که قرار نیست حقوق 
کارکنان وزارت اقتصاد 5۰ درصد افزایش یابد، 
زیرا نامه خاندوزی برای ترمیم حقوق کارکنان 
حداقل بگیر وزارت اقتصاد با صرفه جویی در دیگر 
هزینه ها بوده است.به گزارش فارس، به تازگی 
یک رسانه با انتشار نامه وزیر اقتصاد به رئیس 
سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت 
ــاده ۶۸ قانون مدیریت  موضوع بند ) ۱۰ ( م
خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، این 
گونه برداشت کــرده که وزیــر اقتصاد خواستار 
افزایش 5۰درصـــدی حقوق کارکنان وزارت 
اقتصاد شده است.این برداشت، کامال اشتباه و 
ناشی از تسلط نداشتن نویسنده به مفاد قانون 
مذکور و بی اطالعی از واقعیت ماجرا بوده است. 
نویسنده تصور کرده که ذکر عدد 5۰ درصد در 
متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ) ۱۰( 
مــاده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به 
معنای نامه نگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان 
امــور اداری و استخدامی بــرای دریافت مجوز 
افزایش 5۰درصـــدی حقوق کارکنان وزارت 
اقتصاد است!این گزارش می افزاید: واقعیت آن 
است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور 
اداری و استخدامی به دنبال مذاکرات شفاهی 
است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی 

صورت گرفته بود. 

نخل های صادراتی به قطر برگشت خورد!
بعد از چندین بار تایید و تکذیب، گمرک، ریشه کنی و صادرات نخل های ایرانی را تایید اما اعالم کرد که این محموله برگشت خورده است

در  تکذیب  و  تایید  و  کشمکش  کلی  از  بعد 
مــاجــرای صــــادرات نــخــل هـــای ایــرانــی به 
کشورهای عربی که با واکنش هــای تندی 
همراه بود گمرک ایران ضمن تایید صادرات 
صورت گرفته اعالم کرد که این محموله ها 
برگشت خورده است. طی ماه گذشته اخبار 
متناقضی دربـــاره صـــادرات و البته قاچاق 
درخت نخل به قطر مطرح و گفته شده بود که 
با توجه به میزبانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲، 
ــت، اگرچه  ــورت گرفته اس ایــن صـــادرات ص
مسئوالن مربوط به صراحت درخصوص این 
موضوع شفاف سازی نکردند و اما و اگرهایی 
وجــود داشــت  ولی آمــار گمرک ایــران نشان 

می دهد که این صادرات انجام شده است.

نخل ها با مجوز جهاد کشاورزی صادر 	 
شدند؟!

ــل آبــان ۱4۰۰ پس از انتشار فیلمی از  اوای
روستاهای  از  یکی  در  نخل ها  کنی  ریشه 
بوشهر، ماجرای فــروش نخل های ایــران به 
یا  تایید  کــه  شــد  خبرساز  عربی  کشورهای 
تکذیب و واکنش مسئوالن یا دستگاه های 
مسئول را به دنبال داشت. بعد از این ماجرا 
دادستان دشتستان و جهاد کشاورزی  گفته 
بود: این مطلب به هیچ عنوان صحت ندارد و 
تکذیب می شود. در حالی که  صدا و سیما در 
گزارشی به صادرات نخل ها به علت کم آبی 
پرداخت و این موضوع را تایید کرد.نخل ها 

برای جام جهانی به قطر می روند! این موضوع 
با اظهارنظرهای دیگری نیز همراه بود تا این 
که نایب رئیس انجمن خرمای ایران آن را تایید 
کرد و گفت:  نخل خرما از قدیم به شکل قانونی 
به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شد. 
امسال اما به دلیل نزدیکی زمان مسابقات 
جام جهانی نخل ها را از ریشه در می آورند. 
برخی  با مجوز جهاد کشاورزی صادر می شود 
و برخی دیگر به شکل غیررسمی به قطر قاچاق 
شده است! محمدعلی صمیمی در ادامه هم 
گفت که در جنوب کشور هزینه های زیادی 

برای بیابان زدایی شکل گرفت اما حاال جهاد 
کشاورزی با مجوز بی رویه قطع نخل ها، محیط 
افزایش  باعث  و  می کند  تخریب  را  زیست 

بیابان ها می شود.

قطر، نخل های ایرانی را برگرداند	 
بعد از این همه کش و قوس و تایید و تکذیب اما 
طبق توضیحاتی که معاون فنی گمرک ایران 
داده در هفت ماه امسال، صادرات قطعی نخل 
و نهال خرما، بیش از ۶5۰ تن بوده که از این 
میزان، ۶۰۰ تن نخل و بقیه نهال خرما بوده 

است. به گفته وی، در فاصله مهر تا آبان امسال 
در گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر چهار 
فقره اظهارنامه صادراتی نخل ثبت شده که 
در مجموع 5۸۸ اصله نخل به وزن ۶۰۰ تن 
به ارزش ۱۳۶.۱ هزار دالر و  همگی صادرات 
به مقصد قطر بوده است.این مقام مسئول در 
گمرک ایران با اشاره به این که در صادرات 
نخل از گمرک بوشهر، با توجه به حساسیت 
کاالی اظهاری، قبل از اتمام تشریفات گمرکی 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی استان بوشهر 
از آن بازدید کرده بودند گفت: این محموله ها 
بعد از دریافت مجوز الزم از جمله قرنطینه 
نباتی و مجوز سازمان جهاد کشاورزی استان 
بوشهر و بارگذاری آن در سامانه جامع امور 
گمرکی صادر شده است.اما اعالم ارونقی 
از این حکایت دارد که نخل های صادراتی 
از سوی قطر پذیرفته نشده است،  وی گفت 
که با وجود صادرات صورت گرفته تعداد کل 
نخل های صادر شده یعنی مجموع 5۸۸ اصله 
به قطر، به ایران برگشت خورده است.معاون 
فنی گمرک یادآور شد: بعد از برگشت خوردن 
نخل هــا، صاحب کــاال بــار دیگر بــرای اظهار 
این محموله ها از محل اظهارنامه صادرات 
برگشتی با عنوان کاالی صــادرات برگشتی 
اقدام و مجدد مجوزهای الزم از جمله قرنطینه 
سازمان جهاد کشاورزی استان را  دریافت 
کرده و در حال انجام تشریفات برای ورود به 

کشور است.
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انعکاس

کیهان- اين روزنامه نوشت: آمريکا بعد از جنگ  •
ــراق و سوريه تبديل به ابرقدرت  افغانستان، ع
سالخورده اى شــده و از روسیه و چین گرفته تا 
ايران را به سمت پر کردن جاى خالی خود سوق 
داده است. ايران بارها به دروازه آمريکا گل زده، به 
گونه اى که اين تصور به وجود می آيد که ايران تبديل 
به قدرتی بزرگ شده است. با اين همه، چشم پوشی 
آمريکا از اقدامات ايران به دلیل سرگرم بودنش به 
قضاياى راهبردى ديگر بزرگ ترين تشويق براى 

ادامه دادن به طرح توسعه طلبی اش است.
آرمان ملی-اين روزنامه نوشت:آيت ا... جوادى  •

سازمان  رئیس  جبلی  پیمان  ــدار  ديـ در  آملی 
صداوسیما گفت: اين مملکت به لطف الهی همه 
چیز دارد، با وجود اين همه منابع و سرمايه هاى 
مادى و معنوى فراوانی که در اين کشور وجود دارد، 
مردم را کمیته امدادى اداره کردن ننگ است. اين 
مرجع تقلید خاطرنشان کرد: نبايد انتظار داشت 
با چند برنامه طنز، جامعه شاداب و بانشاط شود، 
بايد بدانیم جامعه گرسنه با برنامه طنز شاداب نمی 
شود، اگرچه وجود اين برنامه ها مانعی ندارد لکن 
اگر مشکالت اساسی مردم برطرف شود، قطعا امید 

و نشاط به جامعه باز خواهد گشت.
هفت صبح-اين روزنامه در گزارشی با تیتر  •

»ماجراى اين جمعه سیاه دلچسب« نوشت: تا 
همین چند سال پیش جمعه سیاه براى ما ايرانی ها 
يادآور چیزى نبود غیر از کشتار معترضان به دست 
حکومت شاه در میدان ژاله به تاريخ 17 شهريور 
13۵7 اما کم کم با گسترش فعالیت شبکه هاى 
اجتماعی و بیشتر شدن فروشگاه هاى اينترنتی 
پاى يک جمعه سیاه ديگر هم به زندگی ما باز شد...

براى اين که عبارت جمعه سیاه احساس بدى هم در 
ايرانی ها ايجاد نکند کلمه حراجمعه درست شد که 

ترکیب حراج و جمعه بود.
ــه نوشت:  • ــام ــن روزن جمهوری اســامــی- اي

رسانه هاى غیردولتی بر پايه مشکالت جارى مردم 
معتقدند اولین قدم در موفقیت دولت سیزدهم، 
دورى از شعارزدگی است زيرا اکنون شرايط به 
نحوى است که مردم واقعیت ها و مشکالت را با 
گوشت و پوست خود احساس می کنند و ارزشی 
ــراى شعارهاى سرگرم کننده قائل نیستند و  ب
معتقدند عزت کشور و انقالب، در گرو واقع بینی 
و راه حل هاى مبتنی بر واقعیت ها و رعايت منافع 

ملی، با پیش شرط حذف منافع جناحی است.

نامه نیوز مدعی شد: وکیل حجت االسالم  •
ناطق نورى از به نتیجه رسیدن شکايت موکلش 
از حمید رسايی به دلیل ايراد اتهاماتی در خالل 
رسیدگی به پرونده اکبر طبرى خبر داد. علی اصغر 
نیک نهاد با اعالم اين خبر اظهار کرد: حمید رسايی 
به »نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی« در 
دادگاه بدوى محکوم شد که در دادگاه تجديدنظر 
دادسراى ويژه روحانیت نیز عینا تايید شد. سال 
گذشته حمید رسايی در حین برگزارى دادگاه هاى 
اکبر طبرى، با انتشار رشته تويیتی اتهاماتی را علیه 
حجت االسالم ناطق نورى مطرح کرد و مدعی شد 
طبرى با حمايت و اعمال نفوذ علی اکبرناطق نورى 
فرماندار نور و سپس با همان شیوه وارد قوه قضايیه 

شده است.
جماران نوشت: غالمرضا مصباحی مقدم كه  •

پس از سال ها حضور در پارلمان، هم اکنون ازجمله 
اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام و در عین 
حال در قامت سخنگوى جامعه روحانیت مبارز از 
جدى ترين حامیان انتخاباتی رئیسی است، گفته 
است: گزارش رئیس جمهورى درباره گشايش هاى 
اقتصادى درســت اســت. مــردم االن حاصل اين 
گشايش ها را به صورت ملموس و محسوس در 
زندگی معیشتی خودشان درك نمی كنند اما در 
ماه هاى آينده آثار مثبت اين گشايش ها نمايان 
خواهد شد؛ دولت نمی خواهد اغراق يا زياده گويی 

كند.«
اکو ایران نوشت: علیرضا زاکانی در تازه ترين  •

اقدام خود خبر از راه اندازى صندوق قرض الحسنه 
در هر محله تهران و اهداى وام قرض الحسنه به 
شهروندان تهرانی داده اســت، اقدامی که بی 
شباهت به اهداى وام ازدواج يک میلیون تومانی 
احمدى نژاد در زمان شهردارى خود به زوج هاى 
جــوان نیست. حال اين پرسش مطرح است که 
ايجاد 3۵4 صندوق قرض الحسنه در دورانی که 
شهردارى با چالش هاى مالی زيادى رو به روست، 

چقدر تحقق پذير است؟
دیده بان ایــران نوشت : »مسعود قره خانی«  •

سیاستمدار ايرانی-نروژى که از سوى حزب کارگر 
به  عنوان رئیس جديد پارلمان نروژ انتخاب شده، 
اهل استان »بوسکرود« اين کشور است. وى رهبر 
کمیته مهاجرت حزب کارگر بوده است. مسعود 
متولد تهران در ايران از خانواده اى پیرانشهرى 
اســت کــه در ســال 1۹87)1366( بــه همراه 

خانواده اش به نروژ مهاجرت کرد.
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چاپخانه هنر سرزمین سبز

چهره  ها

انتقاد امام جمعه تهران از صنعت خودروسازی

ابوترابی: با عزل یک مدیر هیچ مسئله ای 
در صنایع خودروسازی حل نمی شود. این 

ساختار فسادزاست
محمدحسن  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، خاطرنشان 
کــرد: شرکت هاى بــزرگ خــودروســازى کشور با 
ورود فناورى هاى جديد به کشور  تقريبا بیگانه 
هستند؛ مگر از دستگاهی که دچــار خطاهاى 
راهبردى می شود، می توان انتظار تحول داشت؟! 
وزيــر محترم صنعت بداند که با عزل يک مدير، 
هیچ مسئله اى در صنايع بزرگ حل نمی شود. 
اين ساختار، آلوده و فسادآفرين است و اين نظام 
مديريتی در کشور پاسخ گو نیست. وى تاکید 
کرد: بايد در مسیر تحول و واگذارى شرکت هاى 
بزرگ به بخش خصوصی قدم برداريم و بر اعمال 

و رفتار آن ها نظارت دقیق 
ايــن بدنه  باشیم.  داشته 
سنگین دستگاه مديريتی 

ــی،  ــتـ ــادى و دولـ ــصـ ــتـ اقـ
فسادزاست/فارس

پاسخ ۳۰ صفحه ای الریجانی به شورای نگهبان
فارس: علی الریجانی به همه شبهات و 

سواالت شورای نگهبان پاسخ داده و آن را 
برای سران قوا ارسال کرده است 

پس از آن که شوراى نگهبان اعالم کرد داليل احراز 
نشدن صالحیت علی الريجانی براى انتخابات 
سیزدهمین دوره رياست جمهورى را به وى اعالم 
کرده است، رئیس پیشین مجلس شوراى اسالمی 
در چند برهه اقدام به انتشار نامه هايی سرگشاده 
خطاب به شوراى نگهبان براى علنی کردن علت 
اصلی احراز نشدن صالحیت خود کرده بود؛ ديروز 
هم فارس مدعی شد او در متنی تفصیلی به مباحث 
مطرح شده از سوى شوراى نگهبان پاسخ داده و 
مکتوب مباحث خود را براى سران قوا و بسیارى 
ــال کــرده است. از شخصیت هاى سیاسی ارس
الريجانی در متنی که حدود 30 صفحه است سعی 
کرده به همه شبهات و سواالت شوراى نگهبان 
پاسخ دهد. وى اظهار کــرده، هرچند اين قبیل 
اقدامات ديگر سودى براى وى نــدارد اما باعث 
اصــالح رويکرد شــوراى نگهبان می شود. تذکر 
رهبر انقالب در 14 خــرداد 1400 و پس از آن 
اصرارهاى الريجانی و انتشار مطالبی از سوى وى 
جهت علنی شدن داليل احراز نشدن صالحیت 
وى، پرونده اين ماجرا را مفتوح نگه داشته است. 
چندى پیش طحان نظیف، سخنگو ى شوراى 
نگهبان در تويیتی اين گونه پاسخ علی الريجانی 
را داد: »آن چه را در بررسی صالحیت افراد وجود 
داشته است، در اختیار خود آنان قرار می دهیم. 
اين که مبناى احراز نشدن چه بوده است، به دلیل 
مخفی بــودن آرا معلوم نیست. شــوراى نگهبان 
هر پاسخی داشته باشد اعالم می کند و تا اين جا 
هم اعالم شده اما اين که دلیل احراز نشدن چه 
بــوده، چون راى مخفی بوده ما هم نمی دانیم و 
دلیل اعالم عمومی نشدن داليل رد صالحیت ها 
ــم و  نیز ايــن اســت که منع شرعی و قانونی داري
نمی توانیم آن ها را اعالم کنیم.« به نظر می رسد 
همان طور که سخنگوى شوراى نگهبان گفته آن 
چه از سوى شورا به الريجانی اعالم شده، مطالبی 
است که در بررسی صالحیت وى در جلسه شوراى 
نگهبان مطرح و به دلیل راى مخفی اعضا صرفا به 
مواردى اشاره شده  که در جلسه به صورت جمعی 

درباره آن بحث و بررسی شده 
که همین امــر نیز از سوى 
علی الريجانی تالش شده تا 

به طور تفصیلی و حقوقی 
پاسخ داده شود/

فردانیوز

ــاى مـــالقـــات مــردمــی  ــه ه ــام ــرن در سلسله ب
اژه اى،  محسنی  والمسلمین  حجت االسالم 
صبح پنج شنبه رئیس قــوه قضايیه به مــدت 2 
ساعت با تــعــدادى از خــانــواده هــاى محکومان 
امنیتی، حوادث آبان ۹8 و جرايم عمومی ديدار 
ــرد. ايــن افــراد طی روز هـــاى گذشته به دفتر  ک
ارتباطات مردمی قوه قضايیه مراجعه کرده بودند. 
درخواست هايی که مــردم نزد حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه اى مطرح کردند، عمدتا 
مواردى بودند که تصمیم گیرى در خصوص آن ها 
به لحاظ قانونی در حیطه مسئولیت هاى رئیس 
قوه قضايیه است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
درخواست هاى  استماع  از  بعد  عدلیه  رئیس 
متقاضیان و مطالعه موردى پرونده هايی که عمدتا 
مربوط به جرايم عمومی و امنیتی بودند و سه 
فقره از آن ها نیز به محکومان حوادث آبان سال 
۹8 اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب 
میان موارد مندرج در پرونده ها و درخواست هاى 

متقاضیان، دستورات الزم را به واحد هاى مربوط 
قضايی ابالغ کرد. دستورات رئیس قوه قضايیه 
پس از استماع درخواست هاى متقاضیان عمدتا 
حول محور هاى »بررسی عفو«، »اِعمال ارفاق هاى 
قانونی براى محکوم و متهم«، »اعطاى مرخصی به 
زندانی«، »ِاعمال مجازات جايگزين حبس براى 
زندانی« و همچنین »کاهش مبلغ وثیقه براى 
متهم« بود. حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه اى پس از پايان رسیدگی و ابالغ دستورات 
الزم به مراجع مربوط درخصوص درخواست هاى 
به  ــاره  اشـ بــا  سخنانی  در  مراجعه کنندگان، 
عواطف و احساسات خانواده هاى محکومان و 
زندانیانی که با وى مالقات کردند، گفت: برخی 
مراجعه کنندگان از ابراز پشیمانی فرد محکوم يا 
متهم سخن می گفتند و خواستار آن بودند که نام 
فرد مدنظرشان در فهرست عفو قرار گیرد که براى 
ما هم گذشته از پیشینه افراد، وضعیت حال آن ها 
خیلی حائز اهمیت و مالک است و در اين موارد نیز 

دستورات الزم ابالغ شد. وى افزود: می توان ارفاق 
هاى قانونی را شامل حال يک زندانی کرد که فاقد 
سابقه کیفرى بوده، مدتی از حبس خود را گذرانده 
و امروز هم نادم و پشیمان است؛ بر همین اساس 
تعدادى از اين افراد را به رئیس کل دادگسترى 
استان ها يا دادستان هاى کشور معرفی کرديم تا 
از ارفاق هاى قانونی برخوردار شوند. رئیس عدلیه 
افزود: قوه قضايیه بنا دارد تا آن جا که ممکن است و 
ضرورت ندارد افرادى که در زندان هستند، شامل 
ارفاق هاى قانونی يا تبديل و تخفیف قرار، شوند. 
اژه اى در عین حال تصريح کرد: مــوارد خاصی 
هم در ديدار امروز بود که به سبب سنگین بودن 
مجازات يا داشتن شاکیان خصوصی، هیچ راهی 
براى ارفاق هاى قانونی فرد محکوم يا متهم وجود 
نداشت. رئیس قوه قضايیه تاکید کرد: نمی توان 
ارفاق هاى قانونی را شامل حال فردى کرد که در 
دادنامه او عناوين مجرمانه اى مثل سرقت و آدم 
ربايی وجود داشته و خودش تمامی اين اتهامات 

را قبول کرده است و مدت زيادى هم از حبس او 
نمی گذرد.

دستور قاضی القضات برای ارفاق های قانونی محکومان آبان ۹8 
اژه ای: گذشته از پیشینه افراد، اگر وضع حال محکومان خوب است عدلیه به کمک می آید 

نگاه سوم 

مهدى خانعلی زاده کارشناس مسائل بین الملل با 
انتشار اين عکس در تويیتی نوشت:  از مديرکل آژانس 
پرسیديم نظرت دربــاره  تسلیحات اتمی اسرائیل 
چیه؟ گفت ما يه نهاد فنی هستیم؛ سیاسی نیستیم 
ولی از همه  کشورها دعوت می کنیم براى گسترش 
نیافتن سالح اتمی، کمک کنن. گفتیم همین لحن 
ماليم شما در برابر اسرائیل و لحن محکم تون در برابر 

ايران، سیاسی نیست؟لبخند زد...

هادی محمدی – رسانه هاى ايران و جهان آماده 
دور جديد مذاکرات ايــران و 4+1 در وين می 
شوند، مذاکراتی که قرار است بن بست شش 
دور گذشته را که در آستانه روى کار آمدن دولت 
جديد در تهران نیمه کاره مانده، باز کند. 48 
ساعت ديگر مذاکره کنندگان ايــران، روسیه، 
فرانسه، چین، انگلیس و آلمان به همراه آمريکا 
که در مکانی جدا از شش کشور خواهد بود، 
در وين گفت و گوها را آغاز می کنند و در اين 
میان خبرهاى داغ از اين میدان ديپلماتیک و 
اظهار مواضع از همه طرف ها در جريان است. 
وزيرخارجه کشورمان در گفت و گو با مسئول 
ــا از يک توافق  سیاست خارجی اتحاديه اروپ
خوب سخن گفته است و اين که بايد همه تحريم 
ها تحت مکانیسم راستی آزمايی معتبرى کنار 
بروند. باقرى مذاکره کننده ارشد ما هم که در تور 
ديپلماتیک عربی به سر می برد، به اينديپندنت 
انگلیس گفته که درخواست براى تضمین از 
طرف ديگر براى خارج نشدن از توافق، اعمال 
نشدن تحريم هاى جديد و بازنگرداندن يا اعمال 
ــروط ايــران براى  مجدد تحريم هاى قبلی ش
توافق خــوب اســت و خطیب زاده سخنگوى 
وزارت خارجه ايــران هم بار ديگر تاکید کرده 
تحريم ها بايد يک جا برداشته شوند که اشاره 
اى تلويحی به رد برخی گمانه زنی ها درباره 
توافق موقت و گام به گام از سوى ايران است. 
در اين میان موضوعات فنی میان ايران و آژانس 
هم به مسئله اى الينحل تاکنون، بــدل شده 

تا برخی طرف هاى غربی از جمله آمريکا به 
ــزار مناسب بــراى فشار به  آن به عنوان يک اب
کشورمان نگاه کنند. به گزارش خراسان، سعید 
خطیب زاده سخنگوى وزارت امور خارجه در 
دو روز گذشته اظهاراتی داشته که شايد توجه 
به آن ها بتواند آخرين موضع ايران در مذاکرات 
پیش رو را نشان دهد. وى با بیان اين که تمامی 
تحريم هاى آمريکا بايد به صورت يک جا، موثر 
و قابل راستی آزمايی و همراه با تضمین هاى 
عینی برداشته شود، تصريح کرد: همه تمرکز 
ايران و 1+4،در مذاکرات وين بر رفع اين تحريم 
هاست. خطیب زاده که با خبرگزارى صدا و سیما 
گفت و گو می کرد، ادامه داد: موضع جمهورى 
اسالمی ايران، روشن، قاطع و منطقی است. 
تمرکز ما و 1+4 بر رفع تحريم هايی است که به 
صورت يک جانبه و غیرقانونی و بعد از خروج 
ــاالت متحده بر ضد  ترامپ از برجام توسط اي
مردم ايران اعمال شده است. سخنگوى وزارت 
امــور خارجه  همچنین در توئیتی در مقايسه 
ــا و  رويکرد و اقدامات آمريکا/ تروئیکاى اروپ
ــران نوشت: در آستانه  جمهورى اسالمی اي

گفت وگوهاى وين، آمريکا و تروئیکاى اروپايی 
بیانیه هاى متقلبانه صادر می کنند، بر تحريم ها 
می افزايند، روايــت هــاى تحريف  شده سرهم 
می کنند و در برابر تهديدات اسرائیل سکوت 
می کنند. ايران، تیم مذاکره کننده جدى و سطح 
باال تشکیل می دهد. خواستار توافق خوب فورى 
و اجراى کامل برجام و قطعنامه 2231 می شود 
و رايزنی هاى منطقه اى انجام می دهد. کافی 
است اولويت هاى دو طرف را مقايسه کنید. اين 
اشاره خطیب زاده به بیانیه مشترک فرانسه، 
آلمان و انگلیس در نشست شوراى حکام آژانس 
بین المللی انرژى اتمی  بود که از پیشرفت برنامه 

هسته اى ايران ابراز نگرانی کردند.

بیانیه تروئیکای اروپا درباره ایران	 
تروئیکاى اروپايی شامل آلمان، فرانسه و انگلیس 
باز هم بدون توجه به اقدامات مثبت ايــران در 
عمل به تعهداتش بعد از خروج آمريکا و همکارى 
هاى ايران و آژانس در بیانیه اى از آن چه به گفته 
آن ها »تنش زايی هسته اى نظام مند ايــران« 
خوانده شده ابراز نگرانی کرده و مدعی شده اند 

اقدام ايران در ارتقاى توانمندى هاى هسته اى، 
جامعه بین المللی را در معرض خطرات جدى 
قرار می دهد.  آن ها ادعا کرده اند غنی سازى 
20 و 60 درصدى اورانیوم توسط ايران توجیه 
غیرنظامی ندارد و براى يک کشور غیردارنده 
سالح هاى هسته اى، امرى بی سابقه محسوب 
می شود. اروپايی ها همچنین اقدام اخیر ايران 
در نصب کردن زيرساخت هاى سانتريفیوژهاى 
و  خوانده  نگران کننده«  »تحولی  را  پیشرفته 
ــداد مــی تــوانــد  ــ ــه ايـــن رويـ مــدعــی شــده انــد ک
غنی سازى در سطوح باالتر را براى ايران آسان تر 
کند. نماينده آمريکا در سازمان هاى بین المللی 
مستقر در وين نیز ايران را به همکارى نکردن با 
آژانس بین المللی انرژى اتمی متهم و تهديد کرد 
چنان چه اين روال ادامه داشته باشد، شوراى 
حکام آژانــس بــراى رسیدگی به »ايــن بحران« 
نشست فوق العاده تشکیل خواهد داد اما حاشیه 
هاى سفر 24ساعته رافائل گروسی مديرکل 
آژانـــس بین المللی انـــرژى اتــمــی، همچنان 
ــه دارد که البته بخشی از ايــن حاشیه ها  ادام
مربوط به سیاسی کارى مديرکل و حرف هاى 
متضادى است که در تهران و وين گفته است. در 
جديدترين واکنش، سخنگوى سازمان انرژى 
تهران  به  گروسی  اخیر  سفر  در  گفت:  اتمی 
پیشرفت خوبی حاصل شد و برخالف آن چه در 
رسانه ها آمد، ما تقريبا کار را تمام کرده بوديم، 
غیر از چند کلمه اى که باقی مانده بود و همچنان 

در حال گفت و گو هستیم.

آخرین خط و نشان ها قبل از 8آذر
2 روز مانده به آغاز مذاکرات، ایران موفقیت در وین را مستلزم لغو تمامی تحریم ها به 

صورت یک جا و قابل راستی آزمایی، همراه با تضمین های عینی دانست و درمقابل آمریکا 
گفت اگر ایران با آژانس همکاری نکند شورای حکام نشست فوق العاده تشکیل می دهد 

 در حالی که ايرنا، خبرگزارى رسمی دولت، 
بعد از ظهر روز پنج شنبه خبرداد که کشاورزان 
اصفهانی چادرهاى خود را که در بستر خشک 
رودخانه زاينده رود و در جوار پل خواجو به منظور 
مطالبه احیاى اين رودخانه و رهاسازى آب برپا 
کــرده بودند، با صــدور بیانیه اى با چهار شرط 
جمع  می کنند  اما تحوالت بعدى و آن چه ايرنا 
آن را تالش برخی افراد مشکوک نامید، شرايط 
را ملتهب کرد.به گزارش خبرگزارى جمهورى 
اسالمی، سیدرضا مرتضوى  استاندار اصفهان 
عصر پنج شنبه در گفت وگوى ويژه خبرى شبکه 
استانی  اعالم کرد: »کشاورزان در اين تجمع 
مسالمت آمیز و بی نظیر دغدغه خود را به مسئوالن 
اعالم کردند و دولت هم اين صدا را شنید و براى 
رفع بحران، چــاره انديشی بلند مدت و اقدام 
اولیه را انجام خواهد داد.« وى افزود: »به لحاظ 
ارتباط نزديک بین مديريت استان با کشاورزان، 
دغدغه ها و ضرورت ها گفته و مقرر شد بر اساس 
توافق نامه اى کشاورزان چادرها را جمع کنند 
و مسائل هم توسط دولت پیگیرى شود. اين کار 
توسط کشاورزان انجام شد ولی حین جمع آورى 
چادرها بحثی بین آنان درگرفت و برخی سعی 
در ممانعت از اين تصمیم داشتند که در اين حین 
تعدادى از فرصت سوء استفاده کردند و دو چادر 
را آتش زدند که با ورود عوامل انتظامی اين افراد 
دستگیر شدند.«آن طور که استاندار توضیح می 

دهد به نظر می رسد برخی از اين توافق ناراحت 
بودند و تحوالت بعداز اين توافق  و اعالم رسمی 
آن توسط کشاورزان و استاندار باعث شد تا  با به 
آتش کشیده شدن چادرهاى برخی کشاورزان، 
جريانات به سمت ديگرى برود.به گزارش فارس، 
علی اصفهانی، دادستان اصفهان نیز در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: بعد از بیانیه اى که صنف 
کشاورزى داد و خاتمه تجمع کشاورزان را اعالم 
کرد، خود کشاورزان رفتند که چادرها را جمع 
کنند. وى افزود: اما ديشب }پنج شنبه شب{ اراذل 
و اوباش مانع جمع کردن چادر کشاورزان شدند و 
چادر کشاورزان را آتش زدند به همین دلیل نیروى 
انتظامی ورود و تعدادى از اين اراذل و اوباش 
را دستگیر کرد. ايرنا هم نوشت: پس از آن که 
مطالبه گرى آرام کشاورزان سرانجام به همگرايی 
مردم نصف جهان براى احیاى زاينده رود رسید و 
جمعه گذشته 28 آبان قاب بی نظیرى از همدلی 
و متانت در حافظه تاريخ ثبت شد، ديروز)جمعه (  
به دنبال انتشار فراخوان هايی از سوى برخی 
عناصر مشکوک و نزديک به ضدانقالب در شبکه 
هاى مجازى با وجــود اين که کشاورزان پايان 
تجمع خود را پس از 16روز طبق توافق شوراى 
میرآب شرق و غرب اصفهان با مسئوالن مبنی 
بر »رهاسازى ۵0 میلیون متر مکعب آب« به طور 
رسمی اعالم کرده بودند، جمعیتی حدود 300 
تا 400 نفر در بستر زاينده رود تجمع کردند. 

اين رخداد که در ساعات نخستین صبح جمعه به 
وقوع پیوست، در ابتدا آرام و بی حاشیه بود و مردم 
با سردادن شعارهايی بار ديگر احیاى زاينده رود را 
خواستار شدند؛ اما به تدريج با نمود برخی تحرک 
ها  فضاى اين مطالبه گرى به حق، ملتهب شد. 
فارس نیز نوشت: صبح جمعه حدود ۵00 نفر در 
بستر زاينده رود تجمع کردند. بیشتر اين افراد با 
توجه به نوع پوشش و سن و سالشان شباهتی به 
کشاورزان اصفهان نداشتند. اين در حالی است 
که کشاورزان اصفهانی از صبح ديروزش در توافق 
با مسئوالن استانی به تجمع اعتراضی خود در 
بستر خشک زاينده رود پايان دادنــد. به نوشته 
فــارس، براساس خبرها، در میدان بزرگمهر، 
خواجو و خیابان هاى اطراف برخی افراد با پرتاب 
سنگ به سمت نیروى نظامی در حال تخريب 
ــده اى با حمله به يک  ــوال عمومی بودند. ع ام
آمبوالنس  شیشه هاى آن را شکستند. يک موتور 
پلیس به آتش کشیده شد و با آتش زدن درختان 
در اطــراف پل فردوسی و سی وسه پل، فضاى 
رعب و  وحشت براى عابران ايجاد شد. شعارهاى 
سیاسی و تندى از سوى معترضان شنیده می شد  
و در برابر اقدامات پلیس فحاشی هاى پراکنده 
اى هم صورت می گرفت. اين افراد در دسته هاى 
40 و ۵0 نفره در خیابان هاى اطراف پل خواجو 
حضور داشتند و تعدادشان حدود 300 نفر برآورد 
می شد. براساس اين گزارش، نیروهاى انتظامی 
براى تامین امنیت و جلوگیرى از خشونت و تحرک 
فرصت طلبان، با استفاده از گاز اشک آور تجمع 
کنندگان را متفرق کردند. ايرنا نیز نوشت: »گفته 
می شود در میان تحريک کنندگان چند نفر از 
عناصر مشکوک شناسايی و بازداشت شده اند. 
در اين میان برخی شبکه هاى اجتماعی و  فعاالن 
نزديک به ضدانقالب با انتشار فیلم هايی که 
مربوط به سال هاى گذشته به ويژه آبان ۹8 است، 
قصد داشتند تجمع ديروز مردم اصفهان را بیش از 

آن چه مشاهده می شود، تنش زا توصیف کنند.«

ــروز کار 	  امــام جمعه اصفهان:   اتفاقات دی
کشاورزان نیست 

در  نیز  طباطبايی نژاد   سیديوسف  آيـــت ا... 

ــن کــه اين  خطبه هاى نماز جمعه  بــا بیان اي
کشاورزان می خواستند صدايشان به گوش 
که  برسد  کشور  مسئوالن  و  جمهور  رئیس 
رسید و طی موافقت نمايندگان کشاورزان در 
استاندارى اصفهان مقرر شد چادرها از بستر 
رودخانه جمع آورى شود و اعتراض خاتمه يابد، 
اظهار کرد: عزيزان ما در جمعه قبل تجمع کردند 
و همه  متوجه کمبود آب شدند  اما طبیعی است 
ادامــه دادن کار بــراى منافقان و ضدانقالب، 
فرصت فراهم می کند و نبايد ادامه پیدا می کرد، 
ــروز( کار  مشخص است که اتفاقات امــروز)دي
کشاورز نیست. همزمان، محمدمهدى جواديان 
زاده  مديرعامل شرکت آب منطقه اى يزد به 
مهر گفت: در پی تعرض مجدد به تأسیسات 
خط اول انتقال آب يــزد، جريان آب انتقالی 
دوبــاره قطع شــد.وى افــزود: براساس گزارش 
هاى رسیده و بررسی هاى میدانی انجام شده 
در منطقه، مشخص شد حوضچه هاى 327 و 
330 با لودر تخريب شده و خسارات زيادى را 
به وجود آورده است. همزمان باشگاه خبرنگاران 
نوشت: کشاورزان اصفهان پس از 16 شبانه 
روز تحصن و برپايی چادر، از بامداد پنج شنبه 
با قرائت بیانیه اى در قالب توافق نامه اى، به 
تجمع خود پايان دادند و بستر رودخانه زاينده 
رود را ترک و اعالم کردند به توافق نامه پايبند 
خواهند بــود. نمايندگان صنف کــشــاورزان و 
مسئوالن استانی توافق کردند کمیته اى شامل   
استاندارى، جهاد کشاورزى، آب منطقه اى 
و صنف کشاورزان براى پیگیرى امور مربوط 
به کشاورزان داخل استان از جمله مصوبات 
کارگروه سازگارى با کم آبی، شــوراى عالی 
آب و شــوراى هماهنگی زاينده رود با دستور 
استاندار تشکیل و گزارش ها به صورت مستمر 
به استاندار ارائه شود. پیش از اين توافق نامه 
رئیس جمهور در بیستم آبان در ديدار با مجمع 
نمايندگان استان اصفهان دستور داد کارگروه 
زاينده رود احیا شود و معاون اول رئیس جمهور 
به وزيــران نیرو و جهاد کشاورزى دستور داد 
با فوريت موضوع آب زاينده رود را بررسی و 
راهکار هاى خروج از اين شرايط را اعالم کنند.

در اصفهان چه خبر بود؟ 
پس از توافق کشاورزان و مسئوالن در روز پنج شنبه برای جمع آوری چادرها 
چه اتفاقی در شامگاه همان روز افتاد و چه کسانی از این توافق ناراحت بودند 



عکس  ،متوقف کردن زندگی در یک 
لحظه است. لحظه ای که دیگر نیست 
اما تا ابد ثبت شده است. این لحظات، 
درحالی فریاد جاودانگی یک لحظه 
را سر می دهند که در گاهی نزدیک ترین فاصله ممکن 
با مرگ هم ایستاده اند. مرگ لحظه ای که دیگر نیست 
و تمام شده است. حال عکس ها در این جاودانگی که در 
حصار حافظه انسانی هم محصور شده است، هر اتفاقی 
از گذشته را، هرچقدر فاجعه آمیز هم باشد، تداوم خواهد 
بخشید. تداومی عجیب تا درنگ های بیشتری بر تک تک 
لحظات کوتاه زندگی مان داشته باشیم. درست مثل این 
عکس ها،که در پرونده امروز زندگی سالم به سراغ شان 
ــراژدی. خانواده های  رفتیم،تصاویرثبت شده قبل از ت
خندان، گروه هایی که به اکتشاف می پردازند و تالش های 
جسورانه برای بدلکاری و ... بدون این که از آینده تلخ بعد از 
آن خبر داشته باشیم. برخی از این تصاویر به قدری ناگهانی   
به نظر می رسند که آن چه را پس از آن اتفاق افتاده،  بیشتر 

شبیه داستانی ترسناک   می کنند  تا یک عکس.

پرونده

 قبل از انفجار بمب، سقوط هواپیما
  تصادف یا ...، تصاویری به صورت اتفاقی ثبت شدند 

که دیدن شان متحیرتان خواهد کرد

 عکس یادگاری 
203۱زیر دوربین مرگ!
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نمایش هوایی مرگبار  آمریکا
این عکس هواپیمای دوباله حامل جین ویکر 46 ساله و خلبان 64 ساله، چارلی شونکر قبل از 
سقوط هنگام انجام حرکات نمایشی را نشان می دهد. این عکس ،درست لحظاتی قبل از سقوط 
و در حین اجرای حرکات نمایشی، در حالی که جین روی بال نشسته ؛ ثبت شده است. سقوطی 

غیر منتظره که پس از آن، هواپیما آتش گرفت و جین و چارلی هر دو جان باختند.

بمب  گذاری
  ایرلندشمالی

عکس،  ــن  ای گرفتن  از  پــس  لحظاتی 
خـــودروی قرمز موجود در ایــن عکس 
که توسط ارتــش آزادی بخش ایرلند 
ــود، منفجر شــد و  بــمــب گــذاری شــده ب
29 نفر کشته و 220 نفر مجروح به جا 
گذاشت. نکته جالب اما، زنده ماندن 
مــرد و کــودک در عکس و کشته شدن 

عکاس است.

تایتانیک    اقیانوس اطلس
این یکی از آخرین عکس های شناخته شده از کشتی افسانه ای تایتانیک 
است. این کشتی غول پیکر در 15 آوریل 1912 پس از برخورد با کوه یخ 

غرق شد   و   از 2224 نفر سرنشین آن بیش از 1500 نفر زنده نماندند.

سوختن در ارتفاع  هلند
در اکتبر 2013، چهار مهندس در حال انجام تعمیرات 
ــه طــور  ــه ب ــد ک ــودن ــک تــوربــیــن بـــادی ب مــعــمــولــی روی ی
غیرمنتظره ای در داخل توربین آتش سوزی رخ داد. در این 
اتفاق دو نفر از مهندسان توانستند از شفت اصلی توربین فرار 
کنند اما دو نفر دیگر مجبور شدند به باالی توربین در حال 
سوختن بروند. تالش برای نجات با  بالگرد ناموفق بود و دو 

مهندس در نهایت تسلیم شعله های آتش شدند.

 تصادف سریع و خشن    آمریکا
این عکس، لحظاتی قبل از کشته شدن پل واکر را نشان می دهد. 
او که با سری فیلم های سریع و خشن معروف شده بود در 30 
نوامبر 2013 در 40 سالگی در   تصادف با یک لوله گاز به همراه 
دوست خود راجر روداس کشته شد. خانواده او بعد ها از پورشه 

غرامت گرفت.

بازنشدن چتر   آبشار نیاگارا
رابرت اورکراکر، یک بدلکار حرفه ای بود که در سال 1995 تصمیم 
داشت با یک جت اسکی بر فراز آبشار نیاگارا براند و سپس بپرد؛ اما این 
عکس، درست لحظاتی قبل از کشته شدن، زمانی که چتر نجاتش باز 

نشد، گرفته شد.

نیکالس ِموولی از معروف ترین قهرمانان شیرجه آزاد در آخرین شیرجه  آمریکا
دنیا بود. او پس از آخرین شیرجه آزادش در عمق بیش 
از 96 متری و حبس نفسش پس از 3 دقیقه و 38 ثانیه 
در زیر آب، در سطح آب ظاهر شد و حتی عالمت Ok را 
نشان داد اما ناگهان هوشیاری خود را از دست داد. در 
نهایت تالش گروه امدادی برای بازگرداندن او ناموفق 
بود و نیکالس همان روز بر اثر ادم ریوی درگذشت. 
نیویورک تایمز این عکس را که درست پس از بازگشت 
به سطح آب از آخرین شیرجه   او  و اندکی قبل از دست 
دادن هوشیاری اش ، بود منتشر کرد. هرچند بسیاری 

انتشار این عکس را غیر اخالقی دانستند.

پورشه طلسم شده    آمریکا
عکس  جیمز دین بازیگر معروف هالیوود را نشان می دهد که برای پورشه 
خود بنزین می زند، آن هم درست مدتی قبل از این که با آن تصادف کند و 
بمیرد. برخی بر این باورند که ماشین نفرین شده است  زیرا قبل از جیمز 

دین در چندین مورد مرگ تصادفی دیگر هم دخیل بوده است.

سقوط از آسمان     استرالیا
عکس از سقوط »کیت ساپسفورد«، که در محفظه مخصوص 
به چرخ های هواپیمایی از سیدنی به ژاپن پنهان شده بود، 
توسط یک عکاس آماتور که در حال آزمایش لنز دوربین 

جدید خود بود؛ ثبت شد! عکسی از یک سقوط 60 متری.

انفجار در فضا   آمریکا
این عکس، خدمه شاتل فضایی در راه سوار شدن 
به شاتل فضایی »چلنجر« را نشان می دهد. این 
شاتل فضایی 73 ثانیه پس از پرواز از هم جدا شد و 

تمام هفت خدمه آن کشته شدند.

اعتماد به نفس کاذب    فرانسه

آخرین مسابقه  کانادا
چند ثانیه پس از گرفتن این عکس، اسب جو راگمن 37 
ساله تعادل خود را از دست داد و روی او افتاد. راگمن 
در حالی که شوهر و دخترش در فاصله کوتاهی ایستاده 
بودند زیر اسبش له شد. راگمن با هواپیما به بیمارستان 

مجاور منتقل شد اما بی فایده  بود.

سلفی قبل از فینال  کلمبیا
سه عضو برزیلی تیم فوتبال چاپکوئنسه با خلبان پرواز 
چارتر خود به کلمبیا عکس می گیرند. این تیم قرار بود 
در فینال بزرگ ترین پلی آف فوتبال آمریکای جنوبی، 
کوپا سودامریکانا، رقابت کند اما حین پرواز، هواپیما 
دچار مشکل شد و سقوط کرد. هفتاد و یک نفر از 77 
سرنشین هواپیما جان باختند و این عکس یکی از آخرین 

سلفی های این پرواز شد.

آخرین ژست   روسیه
آندری رتوفسکی، روس عالقه مند به پارکور، قبل از این که جان خود 
را از دست بدهد و از ساختمان 9 طبقه سقوط کند؛ برای این عکس 
ژست گرفت. اگرچه او از سقوط اولیه جان سالم به در برد، اما چهار 
ساعت بعد بر اثر جراحات ،جان باخت. این حادثه باعث  یک کمپین 
ملی در روسیه شد به عنوان »سلفی های ایمن« کمپینی که تاکید 
داشت، حتی یک میلیون الیک هم در رسانه های اجتماعی ارزش 

زندگی شما را ندارد.

لحظاتی قبل از اجبار به مرده خواری     آمریکای جنوبی
آخرین تصویر از پرواز 571 اروگوئه، قبل از سقوط 
در رشته کوه آند درسال  1972 عجیب ترین عکس 
از این هواپیماست. در این پرواز 27 نفر از 45 نفر از 
تصادف اولیه جان سالم به در بردند. بازماندگان 
هم در نهایت مجبور شدند از بقایای دوستان شان 
برای زنده ماندن تغذیه کنند. 16 نفر از این پرواز 

72 روز بعد نجات یافتند.

نجات شکوندی | خبرنگار

رایشلت،  فرانتس   ،1912 ــال  س در 
ملقب به »تیلور پرنده«، آن قدر به لباس 
ــت که  چترنجات خــود اطمینان داش
نمایشی ترتیب داد تا از برج ایفل با چتر 
نجات بپرد. رایشلت به رغم مخالفت 
دوستانش و تیم امنیتی برج، پرید. اما 
تقریبًا بالفاصله پس از پریدن، لباس چتر 
نجات او دور او پیچیده شد و او از ارتفاع 
324 متری سقوط کرد و در دم جان 
باخت. این عکس تنها یادگار بازمانده  از 

او قبل از مرگ است.
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نجات شکوندی| مترجم   

سردردهای طاقت فرسا و گرفتگی بینی و سرفه تنها گوشه ای از مشکالت این بیماری است. منشأ 

این بیماری حفره های هوایی کوچکی هستند که در پشت پیشانی، بینی، استخوان  گونه و بین 

چشم ها قرار دارند. این حفره ها که سینویس نامیده می شوند، وظیفه شان تولید مخاطی رقیق و 

روان برای مبارزه با باکتری ها و ویروس هاست اما گاهی اوقات، باکتری ها یا آلرژن ها می توانند باعث ایجاد مخاط بیش 

از حد شوند که در نتیجه آن، دهانه سینوس ها مسدود می شود.ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:

پزشکی 

بانوان

 چه کسانی در معرض خطر عفونت سینوسی هستند؟
نکته این است که هر کسی ممکن است دچار عفونت سینوسی 
شود. با این حال، برخی دیگر از شرایط می تواند شانس ابتال به 

عفونت سینوسی را افزایش دهد، عواملی مانند:
  انحراف بینی

 رشد استخوان در بینی
  پولیپ بینی
 سابقه آلرژی

 سیستم ایمنی ضعیف
 سیگار کشیدن

 عفونت در دستگاه تنفسی فوقانی
 عفونت دندان

سفر با هواپیما که می تواند شــما را در معرض غلظت باالیی از 
میکروب ها قرار دهد.

  عالیم عفونت سینوسی 
 عالیم سینوزیت شبیه عالیم سرماخوردگی است.

 کاهش حس بویایی
  تب

  گرفتگی یا آبریزش بینی
  سردرد ناشی از فشار سینوسی

  خستگی

 سرفه 
   عالیم عفونت 

 عالیم ســرماخوردگی یا آلرژی که در عــرض 14 روز بهبود 
نمی یابند

 تب باال )39 درجه به باال(
 خروج مخاط غلیظ و تیره از بینی

 سرفه ای که بیش از 10 روز طول بکشد
  عفونت سینوسی چگونه تشخیص داده می شود؟

برای تشخیص دقیق عفونت سینوســی، نیاز به معاینه توسط 
پزشک است. در این معاینه پزشک با فشار دادن انگشت روی 

سر و گونه ها فشار و حساسیت سینوس  ها را بررسی می کند.
  راه های درمان

 گرفتگی بینی یکی از شــایع ترین عالیم عفونت سینوســی 
اســت. بــرای کمک بــه کاهش احســاس درد ناشــی از فشــار 
سینوسی، چند بار در روز یک پارچه گرم و مرطوب را روی صورت 

و پیشانی خود بمالید.
  شست وشــوی بینی با آب نمک ممکن اســت به پاک کردن 

مخاط چسبناک و غلیظ از بینی شما کمک کند.
 آب و آب میوه بنوشید.

 رطوبت فضا و اتاق خواب  خود را افزایش دهید.
 داروهای ضد درد

 عفونت سینوسی می تواند باعث سردرد سینوسی یا فشار در 
پیشانی و گونه های شما شود. اگر درد دارید، مصرف داروهایی 
مانند استامینوفن و ایبوپروفن با نظر پزشــک، می تواند مفید 

باشد.
   آنتی بیوتیک ها

 اگر عالیمی از جمله آبریزش بینی، گرفتگی بینی، سرفه، ادامه 
درد صورت یا سردرد، تورم چشم یا تب دارید و ظرف چند هفته 
بهبود پیدا نکردید ، احتمال عفونت باکتریایی اســت و باید به 

پزشک مراجعه و درمان آنتی بیوتیک را شروع کنید.
اگر آنتی بیوتیک دریافت می کنید، آن را طبق دســتور پزشک 
مصرف کنید و به هیچ عنوان مصرف دارو را زودتر از زمان تجویز 

قطع نکنید.
  عمل جراحی

اگر سینوزیت مزمن شــما با گذشــت زمان و دارو بهبود نیابد، 
جراحی برای پاک سازی سینوس ها، ترمیم انحراف  یا برداشتن 

پولیپ یک راه دیگر درمانی است.
  چگونه می توانم از عفونت سینوسی جلوگیری کنم؟

از آن جایی که عفونت سینوسی می تواند پس از سرماخوردگی، 
آنفلوآنزا یا واکنش آلرژیک ایجاد شود، یک سبک زندگی سالم و 
کاهش قرار گرفتن در معرض میکروب ها و آلرژن ها می تواند به 
جلوگیری از عفونت کمک کند. برای کاهش خطر، می توانید:

  هر سال واکسن آنفلوآنزا بزنید.
   از غذاهای سالم مانند میوه ها و سبزیجات استفاده کنید.

   دست های خود را مرتب بشویید.
   قرار گرفتن در معرض دود، مواد شیمیایی، گرده گل و دیگر 

مواد حساسیت زا یا محرک را محدود کنید.
  بــرای درمــان آلــرژی و ســرماخوردگی از داروهــای آنتــی 

هیستامین استفاده کنید.
  از قرار گرفتن در معرض افراد مبتال به عفونت تنفسی فعال 

مانند سرماخوردگی یا آنفلوآنزا خودداری کنید.

سینوزیت، از شایع ترین بیماری های مزمن در جهان است که در 

تمامی سال به خصوص در سرما فرد را در گیر می کند و عوارض 

ناشی از آن تاثیر سویی در زندگی فرد می گذارد

آشپزی من آشپزی من

4 روش خشک کردن خرمالو

ترفند

    روش اول  | خشک کردن در فر
حلقه های خرمالو را روی ورقه های پخت مخصوص فر بچینید 
و آن را به مدت یک ســاعت در فر قرار دهید. بعد از یک ساعت، 
خرمالوها را در سینی فر تکان دهید و مجدد آن ها را به مدت یک 
ســاعت دیگر در فر قرار دهید تا در نهایت به یک حالت طالیی 

قهوه ای و ترد برسند.
   روش دوم  | شوفاژ یا بخاری

روی شــوفاژ یا بخاری یک ورقه فویل بیندازیــد و خرمالوهای 
حلقه ای شده را روی آن بچینید تا با حرارت رادیاتور به آرامی 
خشک شوند. همچنین می توانید حلقه های خرمالو را در یک 

سینی بچینید و روی بخاری قرار دهید.
   روش سوم  | خشک کن

از دستگاه های مخصوص خشک کردن میوه استفاده کنید. با 
این دستگاه های برقی، می توان حجم بسیار باالیی خرمالو را 

در روز خشک کرد.
   روش چهارم  |  نور خورشید

ابتدایی ترین روش خشــک کردن خرمالو، اســتفاده از آفتاب 
است. اگر در یک منطقه آفتاب خیز زندگی می کنید، به راحتی 
می توانید با چیدن حلقه های خرمالو در یک سینی و قرار دادن 

آن در زیر نور آفتاب، آن ها را خشک کنید.

یت   بالیی به امس سینوز
۵ عامل قاعدگی دردناک تر 

زینب السادات کسنوی  | روزنامه نگار

به ندرت اتفاق می افتد که دوره های قاعدگی برای شما بدون درد سپری شود.معموال در این دوران 
شما درد را تجربه می کنید اما بعضی روزها چیزی فراتر از  درد  است و میزان درد از تحمل شما خارج 
می شــود.در ادامه به  بررســی مواردی که باعث دردناک تر شــدن دوران قاعدگی شــما می شود 

خواهیم پرداخت.
  کافئین 

وقتی در این دوره هستید ، نوشیدن قهوه کمکی به کاهش درد شما  نمی کند.  اگر بخواهم صادق 
باشم باید بگویم درد شــما را بدتر هم خواهد کرد .قهوه و همچنین دیگر نوشیدنی های با محتوای 

کافئین باال، احتمال ابتال به درد و ناراحتی را از حد معمول افزایش می دهد.
دلیل  این افزایش درد ،کم آبی و انقباض عروق در رحم است که همگی باعث افزایش درد می شود .

 سیگار کشیدن 
بر اساس یک  تحقیق استرالیایی، زنانی که  روزی  یک بار سیگار مصرف می کنند، در مقایسه با غیر 
سیگاری ها بیشتر از درد قاعدگی رنج می برند .در این مطالعه اشاره شده است که ارتباط بین سیگار 
کشیدن و تشدید گرفتگی عضالت هنوز مشخص نیست، اگرچه محققان معتقدند که  این افزایش 

درد ، ممکن است به دلیل انقباض عروق خونی رحم باشد که توسط نیکوتین ایجاد می شود.
  شکر 

اگر شــما هم هوس خوردن یک تکه شــکالت بزرگ در  این دوره را می کنید عذاب وجدان نداشته  
باشید . هوس خوردن شکر در دوران قاعدگی بسیار رایج است اما باید سعی کنید از تسلیم شدن به 
چنین هوس هایی و  زیاده روی در خوردن شیرینی جات  در دوره  قاعدگی جلوگیری کنید.خوردن 
شیرینی و شــکر  عالیم PMS از جمله گرفتگی عضالت را تشدید می کند زیرا سطح انسولین را در 
خون شما افزایش می دهد و تعادل استروژن، تستوســترون و پروژسترون را بر هم می زند  و باعث 

می شود شما درد بیشتری را تحمل کنید.
  نمک 

همان طور که مصرف قندهای فراوری شــده در دوره قاعدگی برای شــما مضر است ، غذاهایی با 
محتوای نمک باال هم  ممکن اســت قاعدگی شــما را  دردناک کنــد. نفخ و پف کردگــی در دوران 
قاعدگی شایع اســت و مصرف بیش از حد نمک فقط این عالیم را بدتر می کند.حاال می فهمید که 

چرا پس از مصرف یک بسته چیپس نمکی در  این دوران احساس خوبی ندارید.
  بی خوابی

خوابیدن به ترشح هورمونی به نام سروتونین کمک می کند . این هورمون چندین عملکرد بدن از 
جمله حساسیت به درد را تنظیم می کند. وقتی کمتر می خوابید، بدن شما سطوح پایین تری از این 

هورمون را تولید می کند  و در نتیجه حساسیت شما به درد افزایش می یابد.

healthline.com :منبع

momjunction.com :منبع

داده تصویری
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در ویدئوی منتشر شده یکی از فعاالن حوزه انگیزشی که در حال آموزش راه های جذب ثروت به دنبال کنندگان 
اینستاگرامی اش است، او یک تراول 50 هزار تومانی در دست دارد، روی آن کمی دارچین می ریزد و می گوید: 
»روز اول هر ماه، یک مقدار پودر دارچین را روی اسکناس کف دست تان بریزید. طبق روش »هواپونوپونو« هفت 
بار روی دارچین بگویید: »متاسفم، مرا ببخش، دوستت دارم، ازت ممنونم«، حاال که دارچین شما پاک سازی 
شده، به سمت در ورودی منزل تان بروید و برای ایجاد ثروت، دارچین را فوت کنید. بعدش بگویید، فراوانی بپاشد، فراوانی بپاشد، 
فراوانی بپاشد. این روش بسیار موثر است. با انجام این کار، شما نشان می دهید که آماده کسب ثروت در ماه جدید و نو هستید چون 
دارچین ارتعاش فوق العاده باالیی برای کسب ثروت و موفقیت دارد!« احتماال برای تان این سوال پیش آمده که چه افرادی چنین 

توصیه هایی را اجرا می کنند و آیا انجام این کارها، آسیب های روان شناختی دارد یا نه؟

محوری

دکتر مهدی سودآوری|  روان شناس و مدرس دانشگاه

ابرش پول در 
خانه اب ریخنت 

دارچین روی 
تراول؟!

پربازدید شدن ویدئویی از روش عجیب 
»هواپونوپونو« برای پولدار شدن، بهانه ای 
شد تا از دالیل و آسیب های روان شناختی 

انجام چنین کارهایی بگوییم

ترفند 

۷ راهکار برای گرم تر نگه داشتن خانه

دختری هستم 18 ساله. چند ماه است که عقد کردم. اوایل با اخالق شوهرم آشنایی 
نداشتم، یک کمی زود عصبی می شد، بنده هم واکنش های بدی نشان می دادم. االن 
آشنایی پیدا کردم و مشکل بزرگی وجود ندارد اما اگر کوچک ترین اتفاقی بیفتد، شوهرم 

اخالق گذشته ام را به روی بنده می آورد. االن چه جوری آن تصویر را از ذهنش پاک کنم؟ 
با این که واقعا دیگر انجام نمی دهم و حتی اخالق تند شوهرم را هم تا حدود زیادی 

مدیریت کردم ولی این موضوع ناراحتم می کند.

مشاوره  
زوجین

عبدالحسین ترابیان  |  کارشناس ارشد روان شناسی

تصورات شوهرم درباره اخالقم در گذشته را چطور از ذهنش پاک کنم؟
ما و شما 

راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

هر هدفی ارزش هزینه کردن ندارد )قسمت ۲۷(

دستیابی به اهداف ) هر روز(

   از قرار دادن کارت بانکی در زاویه خاص تا طلسم »مدیر نشدن«!
ویدئوی ارتعاش دارچین برای پولدار شدن که این روزها پربازدید 
شــده، چند نفر از مراجعانم را به یادم آورد که برای پولدار شــدن یا 
موفقیت، اعمال مشابهی را به توصیه همین سخنرانان انگیزشی 
انجام می دادند: خانمی حدود40 ساله که فوق لیسانس مهندسی 
داشــت، اول هر ماه، کارت بانکی خود را در زاویه خاصی در آفتاب 

قرار می داد تا پول بیشتری به حساب بانکی او بیاید و همین مسئله 
باعث شده بود با شوهرش به مشکل بخورد یا مردی که برای مدیر 
شدن در محل کارش، احساس کرده بود چون طلسم شده، موفق 

نخواهد شد و مبالغ زیادی را خرج شکستن طلسم کرده بود.
    این افراد عزت نفس پایینی دارند

افرادی که به این مدل از تصورات جادویی دچار می شوند، معموال 

مضطرب و دارای عزت نفس پایینی هستند که توانایی های خود 
را برای دســتیابی به اهــداف کافی نمی داننــد. آن هــا از ناکامی 
واهمه و سعی در کنترل تمام متغیرها دارند تا مبادا اتفاقی خارج 
از حیطه کنترل آن ها رخ دهد. همچنین معموال اشــتباهات خود 
را نمی پذیرند و هر ناکامی خود را به دالیل مافوق طبیعی نســبت 

می دهند تا خود را مبرا کنند.
   در آرزوی پیمودن راه صد ساله در یک شب

اما چرا این روزها این نوع خرافات رواج بیشتری پیدا کرده است؟ 
مهم ترین عامل احساس نداشتن کنترل است. وقتی متغیرهای 
کالن اجتماعی و اقتصادی که در کنترل افراد جامعه نیستند، 
غیرقابل پیش بینی می شــوند افراد احســاس ابهام و نداشتن 

کنترل پیدا می کننــد و برای بازگرداندن تســلط خــود   روی 
زندگی، این نوع رفتارهای اشتباه را انجام می دهند. از سوی 

دیگر، فرهنگ زود به نتیجه رســیدن، یک شــبه ره صد ساله را 
پیمودن و ... هم ســبب می شــود افراد به جای فعالیت سازنده 

اقتصادی، به سمت جادو و جنبل برای پولدار شدن بروند.
   امید بستن به جادو به جای تالش

برخی می گوینــد انجام ایــن گونه کارها آســیبی به شــخص وارد 
نمی کند پس اشکالی ندارد اما باید گفت آسیب روانی بسیار باالیی  
در پی دارد. اولین آن ها باور نداشتن به توانایی شخصی است که به 
مرور تقویت می شود. دوم ایجاد تفکرات آسیب زا مثل شکاک بودن 
را سبب می شــود؛ اگر من به موفقیت نرسیده ام به دلیل طلسمی 
اســت که دیگران برای من کرده اند! حاال چرا باید بــرای دیگران 
این قدر مهم باشــم که شــخصی هم هزینه و هم وقت صرف کند تا 
صرفا کارهای من با شکست مواجه شود! این جدایی از واقعیت به 
مرور زمان می تواند عوارض بسیار زیادی داشته باشد و فرد به جای 
تالش، صرفا به طلسم و جادو امید خواهد داشت. از آن جا که این 
رفتارها هیچ تاثیری در واقعیت نخواهد داشت، پس امید را از بین 
خواهد برد. از بین رفتــن امید می تواند به افســردگی و اضطراب 

منجر شود.
  گسترش خرافات با زیر سوال بردن علم

نکته آخر این است که هر زمان علم زیر سوال برود، خرافات گسترش 
می یابد. امروز حتی شــاهد آمــوزش فنگ شــویی در معماری هم 
هســتیم! چیزی که با ریاضیات ســروکار دارد اما باز هم از دســت 
خرافات در امان نمانده است. این که علوم انسانی واقعی از خرافات 
و شبه علم تفکیک شود، حیاتی است. متاسفانه با زیر سوال رفتن 
دانشگاه و مراجع علمی در جامعه، خرافات جای خالی را پر می کند. 
تنها راه رسیدن به موفقیت، تالش خود انسان و توکل به خداست 
و خداوند قوانین هستی را برای ما و شــما نقض نخواهد کرد که از 

آسمان پول ببارد، از شما حرکت، از خداوند برکت.

* پرونــده صفحــه اول زندگی ســالم دربــاره 
مجسمه  سازی که همایون شــجریان را شوکه 
کرد، بسیار جالب و خواندنی بود. فقط من این 
ویدئوی  شوکه شدن شجریان را ندیدم، از کجا 

می توانم پیدا کنم؟
ما و شــما: مخاطب گرامــی، شــما می توانید 
این ویدئو را در کانال تلگرامی زندگی سالم به 

آدرس zendegisalam @ ببینید.
* چرا ایــن قدر بــی برنامه هســتید؟ قســمت 
»منتخب چی شده؟« را چرا روز چهارشنبه چاپ 

نکردید؟ منتظرش بودیم، دقت کنید لطفا.
ماوشــما: مخاطبان انتقاد به جایــی از عکس 
انتخابی داشــتند که ما هم از چــاپ مجدد آن 

خودداری کردیم. 
* جوانــه دوست داشــتنی، اگــر توصیه هــای 

هیجان انگیــزی بــرای بــازی هــای آنالیــن و 
شبکه ای داری، در صفحه چاپ کن.

* مطلب »فرار از دام شــیادان در جمعه سیاه!« 
باعث شده نتونم به این تخفیف های اینترنتی 
اعتمــاد کنــم. االن همــه 60 تــا 80 درصــد 
تخفیــف زدن ول آدم می ترســه کالهبــرداری 

باشه.
* چرا جواب ستون چی شده رو ندادین؟

اول  صفحــه  در  کــه  مصنوعــی  چشــم   *
زندگی سالم چاپ شــده، خیلی واقعی به نظر 
میاد. آفرین به این هنرمند مشهدی و امیدوارم 
تا قبل از این که از ایران بره، مسئوالن شرایطی 

را برای حمایت ازش، فراهم کنن.
* چرا بــازی    ریاضــی رو  در صفحه ســرگرمی 
چــاپ نمی کنید دیگــه؟ حداقــل روز در میون 

چاپش کنید.
* مطلــب »علــم و افســانه درباره خســوف چه 
می گویند؟« اطالعات بســیار خوبی داشــت. 

سپاس از شما.

1- کف اتاق تان را با موکت یا فرش بپوشانید.
2- پشت رادیاتورها فویل آلومینیومی قرار دهید تا گرما به اتاق شما بازگردانده شود.

3- روی پنجره ها روکش پالستیکی حباب دار بکشید.
4- کانال های کولر را با مقوا یا پالستیک بپوشانید.

5- پنکه  سقفی را در جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید. بسیار مهم است که چرخش 
پنکه های سقفی خود را از خالف جهت عقربه های ساعت به عقربه های ساعت در ماه های 
سرد سال تغییر دهید. این باعث می شود تا گرمای محبوس شده به سطوح پایین تر 
برسد. این تغییر جزئی می تواند تا 10درصد در هزینه های گرمایش صرفه جویی 

کند زیرا گرمایش اصلی شما کمتر کار می کند.
6- درزگیر در نصب کنید.

۷- در اتاق هایی را که آفتاب گیر نیستند، ببندید.

سیدمجتبی حورایی 

در قسمت بیست و ششم از همین ستون، به شما 
گفتیم که برای رسیدن به اهداف باید بهای آن را 
بپردازیــد، مثال تنبلــی را کنار بگذارید. اشــاره 
کردیم کــه اگر حاضــر بــه پرداخت ایــن هزینه 
هستید، اقدام کنید وگرنه از هدف تان صرف نظر 
کنید چون فقط وقت خودتــان را هدر خواهید 
داد. حاال تصور کنیــد در یک فروشــگاه، وقتی 
قیمت کاالیی را که حدود 500هزار تومان است 
می پرسید، فروشنده پاسخ می دهد یک میلیون! 
طبیعتا شما هرگز آن را نمی خرید و از برداشتن 
آن منصرف می شــوید و بــا خــود می گویید که 
اگرچه جنس خوب و مورد عالقه من است ولی به 
هیچ عنوان به چنین قیمتی نمی ارزد و از آن جا 
که اطمینان دارید بــا خرید ایــن کاال، آن چه از 
دســت می دهید )یک میلیون تومــان( در قبال 
کاالیی که به دست می آورید)پانصد هزار تومان( 
هرگــز برابــری نمی کنــد و شــما ضــرر و زیــان 

ســنگینی می کنیــد، آن را نمی خریــد. 
واضح است اگر آن را به واسطه جاذبه ظاهری که 
دارد به این قیمت هنگفت خریداری کنید بعدًا 
بسیار پشیمان می شــوید و هزاران بار افسوس 
می خورید که چرا چنین بهایی را دادید. برخی از 
اهداف ما هم این گونه است و ما تا جایی باید برای 
دستیابی به آن هزینه کنیم که ارزشش را داشته 
باشد وگرنه دچار خسارت می شویم. به عنوان 
نمونه موفقیت مالی و رســیدن به ثروت بســیار 
خوب است اما نه به بهای دروغ گفتن به دیگران، 
فریب دادن ایــن و آن و انجام کار و معامله ای که 
خدا نمی پســندد. نمونۀ دیگر این که داشــتن 
همسری خوب و یک ازدواج موفق بسیار عالی 
اســت اما نه به قیمت ایجاد رابطه نادرستی که 
بی تردید مورد طمع شیطان است. مراقب باشید 
برای دســتیابی به اهداف تان، ایمان و اخالق و 
انسانیت را زیر پا نگذارید که در این صورت نه تنها 
به موفقیتــی دســت نیافته اید بلکه خســارتی 

جبران ناپذیر دیده اید.

مخاطب گرامی، این که روی 
تغییر خلق خود کار و سعی می 
کنید رفتارهایی متناســب با 
شرایط متاهل بودن ایفا کنید، 
قابل تحسین است و رفتار شوهرتان که تغییرات 
مثبت شما را شاید کمتر می بیند و گاهی گذشته 
را مرور می کند، رفتاری قابل تامل است. تاکید 
روی حال و اکنون افراد مدنظر است. الزمه یک 
زندگی موفق در گرو این است که زوج ها به جای 
تالش برای تغییــر طرف مقابــل، روی تغییرات 
مثبت خود کار کنند و تحت تاثیر تغییرات سازنده 

ماســت که رفتار شــریک 
زندگی هم تغییر می کند.

  کارکردهای دوران عقد 
را بشناسید

دوران طالیی عقد، بســیار ضــروری و 
حساس است که شما این مرحله را شروع کرده اید 
و الزم است بیشتر با کارکردهای دوران عقد آشنا 
شوید و حداکثر بهره را ببرید. مسلما زوج هایی 
که دوران عقد موفقی را تجربه می کنند در مرحله 
بعدی که همان زندگی مشترک است، توفیقات 
بیشــتری دارنــد بنابرایــن کارکردهــای دوران 

سرنوشت ساز عقد را مرور می کنیم تا این دوره با 
غفلت سپری نشود:

اولین  کارکــرد مهم دوران عقد، شــناخت  ۱
بیشتر زوج ها از تفاوت های یکدیگر است. زوج ها 
هرقدر هم تناسب داشته باشند، باید 
افــراد  همــه  کــه  بپذیرنــد 
تفاوت هایی باهــم دارند که 
شــناخت  ضمــن  بایــد 
تفاوت ها خود را ســازگار 
کنیــم و بــه تفاوت هــای 
یکدیگر احتــرام بگذاریم. 
برخــی زوج ها خــود را مامور 
تغییر تفاوت های همسر می دانند 
که این خطا زمینه تقابل دایمی را فراهم 
می کند. مثال شما همســر درونگرا یا برونگرای 

خود را نمی توانید تغییر دهیــد و باید به این 
تیپ شخصیتی احترام بگذارید تا به تدریج به 

سازگاری مناسب با یکدیگر برسید.
دومین  کارکرد مرحله عقد که بســیار  ۲
مهم اســت یادگیــری مهارت هــای زندگی 

است. زوجی که بدون مهارت هایی مثل آشنایی 
بــا روان شناســی زن ومــرد، مهــارت همدلــی، 
خودآگاهی، تصمیم گیری، کنترل خشم، ارتباط 
موثر، تفکر نقاد، آشنایی با سیستم خانواده و ... 
زندگی را شروع می کنند، بر اساس اصل آزمایش 
و خطا پیش می روند و متاسفانه درصد زیادی از 
همیــن زوج هــای بی مهــارت در صــف طــالق 

دادگاه های خانواده مشاهده می شوند.
  کمی صبور باشید

زمــان زیــادی از شــروع زندگی تــان نگذشــته 
بنابراین از تغییر مثبتی کــه در رفتارتان داده اید 
به خود ببالید و برای دیدن نتایج آن در رفتارهای 
شوهرتان، کمی صبور باشید. البته در یک فرصت 
مناســب، می توانید با شــوهرتان هم در این باره 
حــرف بزنید و به طــور غیرمســتقیم به او یــادآور 
شوید که خشم یک احســاس قابل کنترل است 
و شــما از یادآوری رفتارهای گذشــته، احساس 

خوبی ندارید.



   نخل های جنجایل از قطر به ایران برگشت خوردند
نخل ها: اون جا خیلی بهمون آب می دادن، عادت نداشتیم، 

برگشتیم!

   افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در کشور 
یک مبتال: نه، نگران نباشین، کروناست!

   کشف رداپی انسان اولیه در جزیره  هرمز
همسر انسان اولیه: صد بار بهش گفتم کفش هات رو تمیز 

کن ردپات جایی نمونه! 

   ثبات قیمت پرتقال، سیب، اانر و انرنیگ نسبت به هفته 
قبل

حاال بعد از مدت ها ما میوه  خریدیم، ارزون شد!

4

طنز و سرگرمی

 زندگی سالم
  شنبه 

  6 آذر  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰3۱

دقيقه
30

متوسط

6 3 7
8 9 7

7 8 6 9
2 1 4

3 7 5 6
6 9 3

4 5 8 3
6 4 1

1 9 2

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.

831245769
756938241
492671583
913582476
678493152
245167938
389714625
124356897
567829314

463192578
895473612
271856394
789621453
134785269
526934187
942518736
357269841
618347925

9. شــم 10. دو یار همقد- قند نیشکر- الی کاغذ 11.  
گشــت گروهی- عنکبوت ســمی12.  چهارمین جزیره 

بزرگ جهان

عمــودی:1. مــار بزرگ بــی زهــر- از حــروف یونانی 
2. گروه خونی کمیاب-واحد ســنجش بســامد امواج-
خبرگزاری اتریــش3. لقب فرگوســن- از هشــت مقام 
روحانــی دیــن زرتشتی-دســت عــرب4. جایز-هنــوز 
فرنگی-قومی در زمان هخامنشــیان 5. الهه خورشــید 
ایران باســتان-اولین سلســله چیــن باســتان6. کبوتر 
صحرایی-رنج-ســرور  7. ژول در ثانیه-دیــوار گلــی-
جعبه  8. از الیــاف مصنوعی-اجیــر 9. زادگاه ابراهیم 
)ع(-شمای فرانسوی-پسوند برطرف کننده 10. یک 
صدم خروار-نام مســتعار ویلیام ســیدنی پورتــر -امر به 
آوردن11. ثقل-وســط-عالمت صفــت تفضیلــی12. 

ت  ز قطعــا ا
م  ر و - و ر د خــو

غده تیروئید

افقی:1. فوتبالیســت اســپانیایی 2. فالنی – از انواع ســس 3. ضمیر دوم شــخص- 
حرفه ای نیســت- منقار 4. دریا 5. انتها- شیر ورزشــی 6. بزرگ ترین بندر اروپا- اثر 
معروف پرویز تناولی 7. پایتخت یونان- ششمین ایالت بزرگ آمریکا8. مقبره-منافق 

افقی:1. مادر ســهراب-آدم آهنــی 2. هوس باردار-گوشــت ترکی-خــواب خوش 3. 
دورنمای عمر-بیماری مفصلی-تیر پیکاندار 4. فراوانی-اندرز 5. ماه چهارم فرنگی-از 
ادات پرسش عرب 6. جامه صاف کن- پنجمین حرف الفبای یونانی7. مهندس معماری-

آزاد 8. شــامه نواز-مرکــز 9. کم ســرعت-دعای صبح 
جمعه 10. گیاه پرخار-جو-بله روسی 11. نوعی موتور 
با سوخت گازوئیل-حرف انتخاب- مدد 12. گاز سطح 

خورشید-از غذاهای ایرانی

عمــودی: 1. از درختــان صنعتی-نوعــی گل2. 
سیالب-پســوند شایســتگی-مهمان3. ضمیــر اول 
شــخص جمــع-از درجــات نظامی-امر به زیســتن4. 
چروک-وســیله بازی کودکان-میوه تلفنــی 5. واحد 
شمارش چیزهای استوانه ای-یادداشت 6. سروش-
فرهنگ سرا 7. نوعی ساز-باالی پرچم گل 8. پرحرفی-
غار 9. کشت و زرع-فانی-عضو تنفســی 10. رایحه-
افسار-کدو تنبل 11. رسم-حرف عطف-جمع آوری 

محصول 12. گلخن حمام-دعا
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حلجداولومعماها

نوبت بازی ســیاه اســت، در یک حرکت مهره 
سفید را مات کنید.

معمایشطرنج

جدولمتوسط  |  8101جدولسخت  |  1307

تاپخند

تیترخند

 وضعیت مالیم فقط مناسب تخفیف ۱۲۰ درصدیه، یعنی 

یه پولیم بدن که بتونم تاکسی بگیرم برم تا فروشگاه جنسو 

بگیرم ازشون!

  امسال تخفیفای بلک فرایدی رو که می بینم مثل این که 

زیادم سیاهش نکردن. یواش هاشور زدن!

 رابطه مــن و پــول همیشــه یــه طرفه بــوده، مــن براش 

می مردم اون تو جیب بقیه می خوابید!

  موقع کتــاب خوندن همش اســترس دارم نکنه ترجمه 

کتابا هم مثل دوبله فیلما باشه؟

گاو خیلی آقاست می دونه خانواده اش ندارن دستشون 

تنگه، هر چنــد ســاعت در میون ناهارشــو میاره بــاال دوباره 

می خوره!

 خریــد اینترنتــی خوبیش اینــه یــه دور وقتــی خریدی 

خوشحال میشی، یه دور وقتی می رسه، یه دور وقتی پسش 

میدی پولتو برمی گردونه!

جمعه سیاه سفید ما

سالم و خداقوت، دیروز »جمعه سیاه« بود؛ در همه دنیا این 
جوریه که تو این روز اجناس رو تا 99 درصد تخفیف میدن، 
اما تو کشور ما این جوریه که کلی تبلیغ می کنن جمعه سیاه 
داریــم و تخفیف هــای عجیب و از ایــن حرف هــا. وقتش که 
می رسه باید بری چند تا پیج رو فالو کنی، پیج های رفقاشون 
رو هم فالو کنی، کانال تلگرامی زن دایی طرف رو هم برای 
10 نفر بفرستی، بعد بری تو سایت ثابت کنی همه این کارها 
رو کردی بعد یکهو کد تخفیف با ارزشــی به اندازه 10 هزار 
تومن بهت میدن، بعد میگی این همه زحمت کشیدم همین 
کد تخفیف رو گرفتــم، الاقل باهاش یک چیــزی بخرم، کد 
تخفیف اِعمال نمیشه، باید زنگ بزنی پشتیبانی، دو ساعت 
پشت خط باشی که خودش میشه 11 هزار تومن. بعد طرف 
با عصبانیت جوابــت رو میده و میگه از کــد تخفیف انتگرال 
بگیرین و تــو معادله ســه مجهولــی بذارین و بعــد که حلش 
کردین یک عدد به دست میاد که جذرش میشه کد تخفیف 
اصلی. خالصه همه این مراحل رو که انجام بدی موجودی 
اون چیزی که می خواستی تموم شده و تا جمعه سیاه دیگر 

شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.     
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با توجه به رابطه بین اعداد مشــخص کنید چه 
عددی باید به جای عالمت سوال قرار گیرد؟

هوشمنطقی

اینطورکی
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اد
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برای شما تعدادی از حروف را نوشته ایم که 
باید بر اســاس مربع های خالی در هر سطر 

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازیکلمات

1 5
5 9 2 4

7 3
9 8 2 4

7 5
5 1 6 8

3 1
2 4 6 9

8 3

معما2معما1

مسیریابی

شرحدرمتن

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

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

اختالفتصاویر

اختالف تصاویر:

مسیریابی:

شرح در متن:

هوش منطقی:پاسخ عدد 137 است. اگر از باال ســمت چپ شروع کنید و هر 
عدد را ضرب در دو کرده از آن 3 تا کم کنیم به عدد بعدی می رسید و همین طور 
در مسیری که به شــکل حرف Z انگلیسی باشد، حرکت کنید می بینید بین هر 

عدد و عدد بعدی این رابطه برقرار است.

بازی کلمات: ممکن است تعداد کلمات بیشــتری از آن چه برایتان نوشته ایم به 
دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

چهار حرفی: هجرت، هرات، تاجر، جامه، اجرت، جرات، مهار، جهرم، هاجر و ...
پنج حرفی: مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر و ...

شش حرفی: مهاجرت

معما2:در خانه بسته است و دزد باید از 
پنجره شکسته وارد شده باشد. اگر دزد از 
بیرون شیشه  پنجره را می شکست خرده 
شیشه ها باید درون خانه می بود. بنابراین 
خود خانم شیشــه را از درون شکســته و 

صحنه  جرم را شبیه سازی کرده است.

معما1:ظرف خانم ســمت چــپ بزرگ 
تر است اما شــیرهای هر دو ظرف در یک 
سطح قرار دارند. مطابق قانون فیزیک، 
ســطح آب نمی توانــد باالتر از یک شــیر 
تخلیه قرار بگیرد؛ بنابراین، هر دو خانم به 
یک میزان آب به خانه های خود می برند.

معمای شطرنج: 
برای مات شــدن مهره ســفید کافی اســت فیل 
ســیاه از خانه c1 به خانه e3 منتقل شــود. تنها 
خانه هایی که می تواند فرار کند f1 و h1 است 
که در آن خانه ها هم با رخ سیاه در a1 کیش می 

شود. در نتیجه مهره سفید مات شده است. 

این 2 نفری که در تصویر می بینید برای آوردن 
آب بــه رودخانه رفتنــد و هر کــدام ظرفی برای 
آوردن آب انتخــاب کردنــد. بــا توجه بــه ظرف 
انتخاب شده به نظر شما کدام یک از این خانم ها، 

آب بیشتری از رودخانه را به خانه  خود می برد؟

خانمی نزد پلیس رفت و گزارش سرقت جواهرات 
گران بهای خــود را داد. وقتی پلیــس به منزل آن 
خانم رفت با صحنه جرم که در تصویر زیر می بینید، 
مواجه شد. پلیس بالفاصله دستور دستگیری آن 

خانم را به جرم کالهبرداری داد. چرا؟

کاله بردار عجولظرف پر آب

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز
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