
توهین شهاب مرادی به 
مشهدی ها در برنامه زنده 

تلویزیونی، ابتکارهای استاد 
یوسفی و آتش خشم »شی«
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آمبوالنس هست اما فرسوده!
تعداد آمبوالنس های ما به ازای جمعیت قابل قبول، اما 60 درصد آن ها فرسوده 

است. رئیس اورژانس خواستار تامین اعتبار از دولت و مجلس شده و  48 نماینده 
هم طرح تقویت اورژانس کشور را ارائه کرده اند

رشادت حاج قاسم برای پایان 
»360 درجه محاصره«

واکنش ها به مستند تلویزیونی 
درباره شکست حصر شهر آمرلی

6

 سرکشی دالر
 روی 30 هزار تومان 

دالر تا کجا باال می رود؟

10

 هیئت های مذاکره کننده 
آخر هفته در وین

12

 شنبه سیاه ارزهای دیجیتال

 چرا در بازار ارزهای دیجیتال 
حمام خون راه افتاد؟

2

 گزارش ها درباره صدای انفجار 
در نزدیکی تاسیسات نطنز

2

 واکسیناسیون 70 درصدی 
وکاهش 30 درصدی بستری ها 

خراسان رضوی

 آن روی سکه کره جنوبی

 آمار باالی خودکشی و اختالف شدید 
 طبقاتی در کره نشان دهنده چیست؟ 

زندگی سالم

   صفحه ۹

نگرانی از 
بلبشوی نان!

با ورود آزادپزها چشم مشهدی ها به 
نان سنگک 8 هزار و بربری 5 هزار 

  خراسان رضویتومانی روشن شد! 

چراغ سبز به مزد منطقه ای
مرکز پژوهش ها بر منطقه ای شدن مزد طبق قانون فعلی تاکید کرده است، همزمان شورای عالی کار 

نیز بررسی این ایده را در دستور کار دارد، مزیت های مزد منطقه ای چیست؟
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. تکشماره 40000 ریال در مشهد
. تکشماره 25000  ریال در شهرستان ها

   صفحه 10

سیاه و سپید دگردیسی 
بودجه ریزی 

دولت سیزدهم در ادامه رویکردهای جدید خود در 
اقتصاد، اصالح ساختار بودجه را ...

یادداشت روز

محمد حقگو

  صفحه 2

کسل کننده و بی کیفیت مثل شهرآورد!
شهرآورد ۹7 هم چنگی به دل نزد تا مشخص شود هیاهوی قبل از مسابقه برای »هیچ « بود
   صفحه 5 و 11



 سیاه و سپید دگردیسی
 بودجه ریزی 

دولت سیزدهم در ادامه رویکردهای جدید خود 
در اقتصاد، اصالح ساختار بودجه را در دستور کار 
دارد و تا این جا که مشخص شده، نخستین تغییر 
بودجه سال آینده، تغییر شکل و شمایل و کوچک 
سازی آن است. بودجه ای که اصطالحًا در جیب 
جا خواهد شد. آن طور که تاکنون بیان شده، 
دیگر خبری از 9 هزار ردیف بودجه به تفکیک 
ریز دستگاه ها و فعالیت های آنان نیست و این 
ردیف ها در قالب 85 ردیف کالن ملی و استانی 
40 دستگاه خالصه خــواهــد شد.   ،30 و نیز 
طبق اظهارات قادری رئیس کمیته اقتصادی 
کمیسیون برنامه و بودجه، قدرت تصمیم گیری 
به وزارتخانه ها و استان ها داده خواهد شد تا برای 
تخصیص به زیرمجموعه هایشان تصمیم بگیرند. 
این کمک می کند که سازمان برنامه و بودجه نیز با 
تعداد کمتری از دستگاه ها سروکار داشته باشد.

این اقدام نسخه تقریبًا مشابهی در گذشته دارد. 
طبق گزارش خبرگزاری فارس، در دولت دهم 
نیز با استناد به سه اصل لزوم شفافیت، کاهش 
پیچیدگی و پراکندگی، کاهش ردیف های بودجه 
از حدود 700 ردیف به 69 ردیف انجام شد. اما 
این روش بودجه ریزی در ادامه ضمن تناقضاتی به 
مذاق نمایندگان مجلس و سپس دولت بعد خوش 
نیامد و ساختار بودجه به روال گذشته بازگشت. با 
این حال، هم اینک سوال اساسی این جاست که 
چه تضمینی وجود دارد که شاهد تکرار یک تجربه 

شکست خورده در بودجه ریزی نباشیم؟
برای پاسخ به این سوال باید به اساس این روش 
بودجه ریزی توجه کرد. قواعد مدیریتی بر این 
نکته صحه می گذارند که یکی از ابزارهای موثر 

برای رشد هر سازمانی، تفویض اختیار صحیح 
مدیران به زیردستان است. از آن جایی که در 
ساختارهای سنتی، به دلیل خرد شدن مسئولیت 
ها، اختیارات نیز به همان اندازه کاهش می یابند، 
بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که الیه های 
پایین تر در برخورد با تغییرات محیطی بتوانند 
واکنش چابک و سریعی داشته باشند. در آن 
صــورت، حتی شکست در ماموریت های کالن 
نیز چندان دامن گیر سطوح پایین نخواهد شد. 
چرا که مسئولیت آن ها به تناسب اختیارشان، 
پایین است. بالعکس در صورت تفویض اختیار 
صحیح که خود شامل تعریف شفاف اهــداف و 
نتایج و همچنین اصول و قواعد رسیدن به آن 
ها و نیز سپردن مسئولیت فرایندها به بخش 
های توانمند است، می توان شاهد آن بود که 
قوه عاقله کل سازمان نیز به جریان بیفتد و در 
مواجهه با چالش های عینی، عملکرد بهتری را 
از خود نشان دهد.با این اوصاف می توان گفت 
تغییر ریل بودجه ریزی می تواند به کمک اقتصاد 
ایران بیاید چرا که بخش دولتی در کشور ما در 
سال های اخیر، به رغم تغییر محیط پیرامون 
اقتصاد ایــران به یک محیط پر چالش و تحریم 
زده که در بخش های متعدد نیازمند تصمیم 
گیری و اجرای منطقه ای تصمیمات اقتصادی 
است، کماکان با سوخت بودجه ریزی و تصمیم 
گیری سنتی و متمرکز اداره می شــود. آن هم 
در شرایطی که قوه عاقله این سیستم، هنوز به 
جمع بندی درستی از چگونگی پیگیری فرایند 
توسعه و پیشرفت در مناطق مختلف دست نیافته 
است.  با این حال در همین جا، الزامات توفیق 
ــزی خــود را نشان خواهد  ایــن مــدل بودجه ری
داد. اولین موضوع، تعریف شفاف ماموریت ها 
و اهداف مناطق و دستگاه های مختلف است. 
بودجه  نیست  معلوم  طرحی،  چنین  نبود  در 
ــداف کالنی که حتی  کشور تا چه میزان از اه
در سیستم سنتی بودجه ای به راحتی تامین 
می شــد، فاصله خواهد گرفت. داشتن چشم 
اندازی از تقسیم کار منطقه ای بر اساس سیاست 
توسعه صنعتی مناطق، آمایش سرزمین و ... می 

تواند تا حدی حصول این هدف را میسر سازد.
دومــیــن مــوضــوع بــه مــیــزان تــمــرکــززدایــی باز 
می گردد. حتی در صــورت وجــود برنامه های 
توسعه منطقه ای که در باال بــدان اشــاره شد، 
ــی بودجه ای باید صرفًا تا  میزان تمرکز زدای
جایی که امکان کنترل بودجه وجــود داشته 
باشد، پیشروی کند. در این زمینه باید گفت 
متاسفانه به رغم تجربه سال ها بودجه ریزی 
سنتی، کماکان زیرساخت هــای بــودجــه ای 
حتی بــرای اجــرای همان شکل بودجه نیز در 
کشور تکامل نیافته است. مثال بارز آن، نبود 
آمار روشنی از دریافتی و حقوق کارمندان دولت 
تا همین اواخــر یا نبود آمار دقیق امالک تحت 
تملک دولت است. با این اوصاف بدیهی است 
که اجرای سیاست کاهش تمرکز بودجه ریزی، 
امکان تشدید آشفتگی اوضاع را بیشتر می کند.
سومین موضوع به میزان توانمندی دستگاه ها 
و مناطق بازمی گردد. در نبود نظارت موثر و نیز 
توانمندی بومی در حوزه های مختلف، کاستن 
از بار تمرکز بودجه ریزی، عماًل به معنای تشدید 
ــوازن در بین بخش های  ناهماهنگی و نبود ت
مختلف است.چهارمین موضوع نیز مربوط به 
اقتصاد سیاسی بودجه ریزی است. در شرایطی 
از  ــزی سنتی در کشور ما متاثر  که بودجه ری
فشارها و البــی هــای سیاسی اســت، می توان 
گفت در صورت تمرکز زدایی از بودجه ریزی به 
سطوح پایین تر استانی و بخشی، امکان تاثیر این 
نیروهای غیر فنی بر فرایند بودجه ریزی بیشتر 
می شود. بنابراین صیانت از این آفت با تعریف 
مناسب،  فرایندی  و  عملکردی  های  شاخص 
ضــروری اســت.در مجموع، با اذعــان به این که 
باید منتظر بسته سربسته بودجه 1401 بود، 
می توان گفت ،کاستن از تمرکز بودجه ای می 
تواند موجب تقویت رقابت اقتصادی در داخل 
کشور و به خصوص در حوزه برونگرایی اقتصاد 
شــود. مشروط به رعایت الــزامــات آن. در این 
فرایند همچنین باید مراقب احکام بودجه ای 
مفید گذشته بود تا در فرایند تغییر ریل بودجه 

ریزی فدا نشوند. 
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حرف مردم
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 یک روز هم که می خواهیم فقط استرس  •
دربی رو داشته باشیم و به چیزی فکر نکنیم 

خبر دالر 30هزار تومانی نمی ذاره!
ــارات   •  مسئوالن محترم! یــارانــه کشور ام

ــدان ایــرانــی  ــرون ــه ــه ش مــتــحــده عــربــی را ب
بدهید بعد ببینید هر خانواده چند فرزند 
به دنیا می آورند! با45 هزار تومان و گرانی 
کمرشکن مــواد غذایی ومسکن صحبت از 

فرزندآوری به میان نیاورید.
دو بــرادر بیمار اعصاب و روان دارم. روز  •

جمعه که روز معلوالن بود خیلی خوشحال 
بودند گفتن که بهزیستی حتما برامون پول 
واریز می کنه، کفش هامون پاره شده، می ریم 
کفش می خریم. گفتم االن 20 ساله یک 
ریال به حسابتون نریخته، امــروز می خواد 
بریزه؟ دل دو نفرشان شکست و اشک در 
چشمان شان نمایان بود. برای اطالع مدیر 

کل بهزیستی!
 سینما، پارک و ... جای شوهر پیدا کردن  •

نیست. عاقبت این دوستی های خیابانی 
طالقه.

در ایــن مملکت حباب هست امــا نه روی  •
افزایش قیمت ها بلکه روی کاهش آن ها!

این قدر تبلیغات بازی دربی زیاد بود که  •
فقط مونده بود نیمه دوم را پخش نکنند و به 

جاش تبلیغ کار کنند.
واقعا دربی رو گذاشتن شنبه ساعت4؟!  •

عالوه بر این که بدون تماشاگر برگزار می 
شه، یه عده هم اون ساعت سرکار هستن و 

نمی تونن ببینن.
خجالت نمی کشید چهار تا آدم دله دزد  •

بدبخت رو تیتر زدید که »روباه فراری شکار 
ــوال کشف شده  ــد؟!« سرجمع عکس ام ش
پول یه الستیک ماشین این دزدهای آقازاده 
هم نیست! اگه جرئت دارید برید از گندکاری 
اون ها گزارش تهیه کنید. هر چند در روزنامه 

رو می بندن!
چندرغاز  • ایــن  بــا  بازنشستگان  مــا  یعنی 

حقوق، ماهی یک بار نباید مواد پروتئینی 
بخوریم؟! تعزیرات با آرایــش خــوب، لباس 

شیک و موبایل به دست بروند فروشگاه های 
قیمت  و  وزن  پخت،  کیفیت  تا  ای  زنجیره 

حبوبات را کنترل کنند.
 مگه تحریم ها نعمت و فرصت نبود که حاال  •

ملتمسانه از آمریکا می خواهیم آن ها را لغو 
کند؟ آن هم یک جا و همه را؟

 پلیس تا حاال چند بار در بــازار ارز و دالر  •
مداخله کرده؟ نتیجه این دخالت ها چه گلی 

به سر مردم زده؟
 شاید قشنگ ترین دیالوگ دنیا آن جاست  •

که پدر ژپتو به پینوکیو گفت: پینوکیو چوبی 
بمان، آدم ها سنگی اند، دنیایشان قشنگ 

نیست.
 از بین آقایانی که بــرای مناظره ریاست  •

جمهوری آمدند یکی می گفت سه روزه بورس 
را حل می کنیم، یکی می گفت تورم را پایین 
می آوریم، یکی قول داد خودرو و مسکن را 
ارزان می کنیم و... االن همه این آقایان در 
راس کار هستند اما ببینید در این مدت چه 

اتفاقاتی افتاده است!
افزایش قیمت دالر نشان دهنده کنترل  •

نکردن بازار است. بانک مرکزی باید ورود 
کند تا مردم ضعیف متضرر نشوند.

 در این ایام سرد سال در حد توان مان به  •
فکر کارتن خواب ها و پرندگان گرسنه باشیم.

 شرایط برای افراد با حقوق کم سخت شده  •
به خصوص برای کسانی که اجاره نشین اند 
یا بازنشسته شده اند و دیگر توان کار مجدد 
ندارند یا سرپرست خانوار فوت کرده. این 
حقوق اصال جواب گوی زندگی بازنشسته 

نیست.
ــی: سخت است  • ــران ــال جـــوان ای ــرح ح ش

همزیستی دایم با کسانی که دغدغه هایت را 
نمی فهمند اما عزیزان تو هستند!

مسئوالن محترم گالیه می کنید که مصرف  •
بنزین، گاز، نفت و ... در ایران بیشتر از میزان 
جهانی است اما هیچ گاه قبول نمی کنید که 
باید مصرف بنزین خودروها و لوازم گازسوز 
را کاهش داد. شما هنوز هیچ طرحی برای از 

رده خارج کردن خودروهای قدیمی ندارید.

 گــول شیطان را نخورید. مــال مظلوم را  •
نخورید. ظلم نکنید. حق الناس را بدهید تا 

خدا را خشنود کنید.
مدتی است در بولوار شهید کریمی به جای  •

خط 21 ون گذاشته اند، فضای زیادی برای 
ایستادن نداره؛ خانم ها وآقایون در کنار هم 
می ایستند و کرونا هم همه را تهدید می کند. 

رسیدگی کنید.
از زمان احمدی نژاد بخشی از جاده مشهد  •

گلبهار سه بانده شد. بخشی هنوز دو بانده 
ــت. حداقل در ایــن ســال ها نتوانستند  اس

کاری بکنند.
 آبگرمکن های قدیم بهتر بود و آب هدر  •

نمی رفت. این آبگرمکن های دیواری اصال 
به درد نمی خوره. چون باعث هدررفت آب 
می شه. هنوز آب گــرم رو بــاز نکردی سرد 
می شه و به خاطر آب بد مشهد زود رسوب 

می گیره!
اگر بــرای رسانه شما ممکن است از وزیر  •

ــار دربـــاره بازنشستگان تامین  تــعــاون و ک
اجتماعی و کارگران بپرسید که چه برنامه ای 

برای وضع درآمدی و زندگی ما دارند؟ 
روزنامه محترم لطفا مشکالت و درد دل ما  •

بازنشستگان تامین اجتماعی را به گوش وزیر 
مربوط و رئیس تامین اجتماعی برسانید. 

جوابیه شرکت مخابرات
در پاسخ به پیام منتشرشده در ستون حرف 
ــردم اول آذر بــا عــنــوان »از دســت پیامک  م
های تکراری همراه اول...« به استحضار 
اول  همراه  محترم  می رساند:مشترکین 
بــا شــمــاره گیری کــد دستوری  می توانند 
#800* خــدمــات فعال خــود را مشاهده 
ــای محتوایی و پیامک های  و ســرویــس ه
تبلیغاتی را غیرفعال کنند. شایان ذکر است، 
ایــن موضوع به روش هــای مختلف اطالع 
رسانی شده اســت. با تلفن 2021 روابط 
عمومی آماده شنیدن نظرات و پیشنهادهای 

شما عزیزان هستیم.
روابط عمومی شرکت مخابرات

در گفت  وگوی تلفنی با همتای ونزوئالیی

رئیسی:  روابط ایران  و  ونزوئال باید در دوره جدید افزایش یابد

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت باالی دو کشور 
ایران و ونزوئال گفت: توسعه مناسبات بین تهران 
و کاراکاس به ویژه در مسائل تجاری و اقتصادی 
یک ضرورت است.به گزارش ایسنا، سیدابراهیم 
با  تلفنی  وگــوی  گفت  در  شــب  شنبه  رئیسی 
»نیکالس مادورو«، رئیس جمهور ونزوئال، روابط 
ایران و ونزوئال را راهبردی دانست و اظهار کرد: 
ــت جدید  روابــط کنونی دو کشور باید در دول
ــاره به  ــران افزایش یابد.رئیس جمهور با اش ای
ظرفیت باالی دو کشور ایــران و ونزوئال افزود: 

توسعه مناسبات بین تهران و کاراکاس 
به ویژه در مسائل تجاری و اقتصادی 
ــرورت است.رئیسی با تاکید  یک ض
بر استقالل خواهی، عدالت خواهی، 

حق خواهی، استکبارستیزی و 
مبارزه مردم و دولت ونزوئال 

با نظام سلطه گفت: علت 
ــه نظام  تــحــریــم هــایــی ک

سلطه و آمریکا بر مردم 

و دولــت ونزوئال تحمیل کــرده انــد، استقالل و 
آزادی خــواهــی آن هاست.او با بیان این که به 
لطف خــدا، تالش مسئوالن و همت مــردم، راه 
پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد، تصریح 
کرد: این گفت وگوی تلفنی می تواند نقطه عطفی 
برای توسعه مناسبات و افزایش همکاری تجاری 
با  جمهور  باشد.رئیس  کشور  دو  اقتصادی  و 
تبریک برگزاری موفق انتخابات در کشور ونزوئال 
انتخابات،  بــرگــزاری  در  شما  موفقیت  گفت: 
ــت. ــال اس ــزوئ ــت ون ــدار دولـ ــت نــشــان دهــنــده اق
رئیسی با اشاره به جایگاه ایران و ونزوئال 
در سازمان اوپک افــزود: همکاری های 
نفتی دو کشور باید شکل جدیدی پیدا 
کند و در حوزه پاالیشگاهی و تأمین منابع 
گــام هــای  اســـت  الزم  پتروشیمی 
بلندتری برداریم.رئیس جمهور 
ــاره به توافق نامه های  با اش
بین ایران و ونزوئال گفت: 
باید این توافقات کامال 

اجرایی و زمینه برای توافق های جدید نیز فراهم 
شود.»نیکالس مادورو«، رئیس جمهوری ونزوئال، 
نیز در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به برگزاری 
انتخابات در کشور اظهارکرد: به رغم تهدیدات و 
تعرض هایی که امپریالیسم به ما تحمیل می کند، 
با تالش ملت مان توانسته ایم از صلح داخلی دفاع 
 کنیم.رئیس جمهور ونزوئال با تأکید بر لزوم ایجاد 
تحرک جدید در روابــط اقتصادی دو کشور، به 
مشترک  کمیسیون های  جلسات  خوب  نتایج 
بین دو کشور اشاره کرد و گفت: با کمک یکدیگر 
ــط دوجانبه به ویژه در  ،تحرک بزرگی در رواب
حوزه های انرژی و اقتصادی رقم خواهیم زد.او 
با اشاره به شراکت ایران و ونزوئال در اوپک اظهار 
کرد: باید کاری کنیم اوپک در بازار نفت به یک 
ثبات پایدار برسد.رئیس جمهور ونزوئال گفت: 
ــران و ونزوئال  ــادی بین ای کارهای مشترک زی
وجود دارد و بسیار خوش بین هستم که با کمک 
قراردادهای  بتوانیم  مشترک  کمیسیون های 

جدیدی را منعقد کنیم.

یادداشت روز

  محمد حقگو 
economic@khorasannews.com

شنبه سیاه ارزهای دیجیتال!

 ریزش 10 هزار دالری بیت کوین در یک ساعت همه سرمایه گذاران را به رعب و وحشت انداخت

 چرا در بازار رمزارزها حمام خون به راه افتاد؟

مرجانی- سقوط 10 هزار دالری بیت کوین 
در یک روز باعث شد همه رمــزارزهــا در روز 
شنبه به خاک و خون کشیده شوند و حدود 2 
میلیارد دالر از سرمایه بازار رمزارز از بین برود 
یا به تعبیری لیکویید شــود. درحالی که روز 
جمعه قیمت بیت کوین در یک روند نزولی به 
52 هزار دالر هم رسیده بود، صبح روز شنبه 
در عرض یک ساعت، قیمت این ارز دیجیتالی 
باز هم حدود 10 هزار دالر کاهش یافت تا به 
سطح 42 هزار دالر برسد. البته پس از برخورد 
با این سطح، قیمت به سرعت بازیابی شد و به 
47 هزار دالر رسید اما همین سقوط قیمتی 
باعث شد تا همه ارزهـــای مشهور وارد یک 
اصالح یا حتی سقوط قیمتی شوند. بیت کوین 
در روز شنبه و در طول 24 ساعت گذشته اش 
حدود 15هزار دالر و اتریوم، دومین ارز بازار، 
نزدیک به 1100 دالر کاهش قیمت داشت. 
این سقوط، دیگر ارزهای بازار را هم تحت تأثیر 
قرار داد و در فاصله روز جمعه و شنبه، قیمت 
برخی از آن ها بیش از 20 درصد سقوط کرد. 
ارزش بازار بیت کوین که روز جمعه نزدیک به 
1.1 تریلیون دالر بود در روز شنبه به زیر 900 

میلیارد دالر سقوط کرد.

چرا بیت کوین ریخت؟
ــازارهــای خارجی معتقدند،  ــران ب تحلیل گ
سقوط اخیر بــازار به دلیل تــرس  بــازارهــای 
جدید اومیکرون در  سویه  شیوع  از  جهانی 
جهان بوده است. این در حالی است که بازار 
سهام آمریکا در یک هفته گذشته تحت فشار 
بوده و این فشار حاال به بازار رمزارزها سرریز 
کــرده اســت. با ایــن سقوط قیمت بیت کوین 
برای نخستین بار در دو ماه اخیر ارزش بازار 
بیت کوین به زیر یک هزار میلیارد دالر رسیده 
اســت.بــرخــی از کــارشــنــاســان معتقدند که 
بازگشت نرخ بیکاری در آمریکا به سطوح قبل 
از همه گیری کرونا و حرکت بانک مرکزی این 
کشور به سمت عادی سازی سیاست های پولی 
هم بر قیمت دارایی هایی مانند بیت کوین و 
سهام تأثیر منفی گذاشته است. عالوه بر این 
نشانه هایی از اصالح قیمتی از سوی فعالیت 
صرافی ها هم به چشم می خورد. داده هــای 
ــی داد که پــول ورودی به  زنجیره ای نشان م
بیت کوین به تدریج نسبت به پول خروجی از 
صرافی ها بیشتر شده است. از یکی دو روز قبل 

هم برخی کارشناسان درباره 
ترک موقتی بــازار رمزارزها 
توسط برخی بزرگان این بازار 
هشدار داده بودند. این یعنی 
ریزش ناگهانی از قبل توسط 
پیش بینی  ــران  ــ گ تــحــلــیــل 
شده بود اما سرمایه گذاران 
ــان  ــان، زی ــی ــن م ــرد در ایـ خـ
بیشتری کردند.تمامی این 
عــوامــل در کنار عامل سوم 
ــه تحلیل  ــردد ب ــی گ ــرم ــه ب ک

تکنیکال بازارهای دیجیتال، 
منجر به سقوط شده است. دو 
پارامتر فعالیت کیف پول هایی 
که از قدیم دارای دارایی های 
بیت کوین  بـــاالی  دیجیتال 
بــودنــد و جابه جا کــردن این 
دارایی ها نشانه ای از افزایش 
ــود، دقیقا در زمانی  عرضه ب
که میزان مبادالت بیت کوین 
به عنوان شاخص دارایی های 

دیجیتال به حداقل خودش در دو هفته اخیر 
رسیده و بازار را در شرایط حساسی قرار داده 
بود. بنابراین بازار از این جهت با کوچک ترین 
عرضه سنگین می توانست دچار ریزش شود که 

این اتفاق افتاد.

رمزارزهای دیگر چقدر افت کردند؟
در پی ریزش بازار رمز ارزها در اوایل روز شنبه 
13 آذر ، قیمت بیت کوین تا 42 هزار دالر پایین 
آمد و به همراه آن بازار آلت کوین ها نیز با سقوط 
شدیدی همراه شد. در این بین دوج کوین و 
همچنین  و  کوین ها  میم  معروف ترین  شیبا، 
توکن های متاورس هم با ریزش شدیدی همراه 
شدند. دوج کوین بیشتر از 20 درصــد، شیبا 
ــد و بایننس و سوالنا هم به  ــدود 15 درص ح
ترتیب 18 و 21 درصد افت قیمت داشتند. در 
این مدت، توکن های پروژه های متاورس نیز 
با کاهش شدید قیمت مواجه شده اند. رمز ارز 
AXS بازی اکسی اینفینیتی که از نظر ارزش 
بازار در صدر جدول توکن های متاورس قرار 
 MANA دارد حدود 22 درصد و رمز ارزهای
و THETA و SAND بــه ترتیب 23درصـــد، 
28درصد و 23درصد کاهش قیمت داشته اند. 
دیــروز خبر دیگری هم پربازدید شد که دوج 

کوین که در زمان صعود بیت کوین و بقیه آلت 
کوین ها جهش قیمتی خاصی نداشت حاال و 
بعد از ریزش قیمتی دیروز از میان 10 رمزارز 
برتر سایت کوین مارکت کپ که از سایت های 
مهم بازار ارز دیجیتال است حذف شده و رمزارز 
دیگری جای آن را گرفته است. البته با وجود 
ــزش ارزش دالری بیت کوین و ترسی که  ری
بازار را فراگرفته است، طبق معمول عده ای از 
معامله گران از این اصالح به عنوان فرصتی برای 
خرید در کف های قیمتی استفاده می کنند. 
نجیب بوکلیه  رئیس جمهور السالوادور که چند 
ماه پیش بیت کوین را به عنوان ارز قانونی این 
کشور معرفی کرده بود، دقایقی پیش در توئیتر 
اعالم کرد که 150 بیت کوین دیگر با قیمتی 

حدود 48هزارو700 دالر خریده است.

کارنامه دستگاه ها درشفاف سازی حقوق کارمندان 

 مخفی کاری2۰ دستگاه،شفافیت
 ۱۰۰ درصدی 29دستگاه 

اعالم جزئیات ورود دستگاه های اجرایی به ثبت اطالعات در سامانه ثبت حقوق و 
مزایا نشان می دهد که نزدیک به 20 دستگاه هنوز هیچ گونه اطالعاتی درباره حقوق 
کارکنان خود ثبت نکرده اند، اگرچه 6 وزارتخانه و چند دستگاه دیگر100درصد و 
بسیاری دیگر از دستگاه ها بیش از80 درصد اطالعات خود را وارد سامانه کرده اند.
به گزارش ایسنا، 15آذر امسال ،پایان مهلت تعیین شده از سوی سازمان اداری و 
استخدامی برای ورود اطالعات پرداختی به کارکنان در سامانه ثبت حقوق ومزایاست.
این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و باهدف شفاف سازی 
پرداخت ها، دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29، مکلف به ورود اطالعات به سامانه 
حقوق و مزایا هستند و در قوانین بودجه بارها نیز تاکید شده که هرگونه پرداخت به 
کارکنان مشروط به اطالعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران و البته سامانه ثبت 
حقوق و مزایاست،  بر این اساس پرداخت حقوق آبان ، مشروط به ثبت اطالعات بود 
که بعد از آن دو هفته فرصت تعیین شد یعنی تا 15 آذر تا تمامی دستگاه ها به ورود 
اطالعات اقدام کنند.اما بررسی های ایسنا و دریافت گزارش جزئیات اطالعات ثبت 
شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای سال 1400 تا آبان نشان می دهد که 
به رغم تاکید قانون بودجه و سال پایانی برنامه ششم توسعه، همچنان تعداد زیادی از 
دستگاه های اصلی هیچ گونه ورود اطالعاتی نداشته یا تکمیل نکرده اند در عین حال 
که برخی هم ورود 100 درصدی داشته اند.بر اساس این گزارش وزارت نفت، ستاد 
قوه قضاییه، پژوهشکده قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان، دبیرخانه شورای 
نگهبان، مرکز ملی فضای مجازی کشور، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوری های 
نوین زیستی )ابن سینا(، پژوهشگاه رویان، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، صندوق 
مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، دانشگاه 
اراک – پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی محالت، آموزشکده نقشه برداری، دبیرخانه 
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوری، دبیرخانه ستاد 
راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی، صندوق ملی محیط زیست، ستاد مبارزه با 
مواد مخدر از جمله دستگاه هایی هستند که هیچ گونه اطالعاتی از ابتدای سال تا آبان  
به سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده اند.با این حال 6 وزارتخانه شامل وزارتخانه 
های ارتباطات، جهادکشاورزی، دادگستری، علوم، ارشــاد و کشور 100 درصد 
اطالعات خود را در این سامانه وارد کرده اند. مجلس 88 درصد، دادگستری های 

13 استان نیز 100 درصد اطالعات خود را وارد سامانه کرده اند.

  گزارش ها درباره صدای انفجار
 درنزدیکی تاسیسات نطنز

صدای انفجار مهیب در آسمان بادرود از توابع شهرستان نطنز 
و در فاصله نزدیک به 20 کیلومتر  تاسیسات نطنز شنیده شد 
و به رغم طرح شدن گمانه های مختلف در نهایت اعالم شد 
که این انفجار ناشی از سامانه پدافندی و تمرین نظامی بوده 
است .شامگاه روز گذشته خبری  منتشر شد که صدای مهیبی 
در منطقه بادرود شهرستان نطنز شنیده شده است.درپی این 
اتفاق ،برخی از مردم محلی برای مشاهده و کنجکاوی درباره 
علت صدا و انتشار دود در روستای عباس آباد بادرود تجمع 
کرده بودند.همزمان یک شاهد عینی، شنبه شب به خبرنگار 
ایرنا گفته بود: مردم بادرود این صدا را به همراه نوری که نشان 
از انفجار یک شیء در آسمان این شهر بود شنیدند. با این حال 
خبرگزاری فارس ضمن اعالم این خبر نوشت: طبق مشاهده 
ــادرود، این صدا زمان کوتاهی  میدانی خبرنگار فارس در ب
شنیده شده و بعد از آن قطع شده است. همچنین نور شدیدی 
همزمان در آسمان دیده شده است. این خبرگزاری افزوده بود 
که شنیده های غیررسمی از انهدام یک پهپاد ناشناس حکایت 
دارد.رمضانعلی فردوسی فرماندار نطنز هم دقایقی بعد در 
گفت وگو با ایسنا درباره گزارش هایی مبنی بر شنیده شدن 
صدای انفجار در فضای آسمان نطنز، اظهار کرد: صدایی شبیه 
به انفجار در ساعت 20:15 در نطنز شنیده شده است که علت 
این انفجار هنوز مشخص نیست و خبر موثقی در این باره نداریم 
اما مسئوالن نظامی و انتظامی در حال بررسی منبع و علت این 
انفجار هستند.وی افزود: تنها با صراحت می توانیم بگوییم که 
خوشبختانه هیچ ضرر مالی و جانی حادث نشده است. بنده 
در هنگام این رخداد در حال رانندگی بودم و صدایی نشنیدم 
و نتیجه نهایی بررسی ها  روز یک شنبه  )امروز(اعالم خواهد 
شد. در نهایت شبکه خبر صدا و سیما درباره علت صدای انفجار 
در نطنز اعالم کرد: بر اساس آخرین اطالعات دریافتی از نطنز 
یک موشک پدافندی با هدف آزمایش واکنش سریع به تهاجم 
احتمالی شلیک شده است. این موشک پدافندی با هدایت 

سایت پدافندی منطقه در آسمان منفجر شده است.

تصویری از سقوط قیمت بیت کوین



3بین الملل یک شنبه 14 آذر 1400
29 ربیع الثانی 1443.شماره 20818

تحلیل روز

چند نکته درباره استعفای وزیر لبنانی

 باالخره جورج قرداحی وزیر اطالع رسانی لبنان 
پس از گذشت حدود یک ماه از بحران سیاسی 
میان کشورش و عربستان و قطعی روابط چهار 
کشور عربی خلیج فــارس با بیروت در نتیجه 
انتقاداتش به جنگ یمن استعفا کرد . استعفای 
قرداحی در چارچوب ابتکار فرانسه مبتنی بر 
وعده های ماکرون صورت گرفته است. ماکرون 
به دولت لبنان وعده داده بود که در سفرش به 
خلیج فارس برای آشتی عربستان و  سه کشور 
ــارات، کویت و  بحرین با لبنان تالش کند و  ام
گویا قول هایی هم دریافت کرده است. پاریس 
موفقیت این ابتکار خود را مشروط به استعفای 
قرداحی کرد که این مسئله روز جمعه اتفاق 
افتاد. حال پرسش این است که آیا بخش دوم 
ابتکار ماکرون عملیاتی می شود و این آشتی 
صــورت می گیرد؟ فعال عربستان در این باره 
موضع خود را اعالم نکرده است اما بعید نیست 
به خاطر ماکرون روابط خود و حداقل سطحی 
از آن را با لبنان از سر گیرد. با این حال، واقعیت 
این است که سیاست ریاض در قبال دولت لبنان 
تغییر نخواهد کرد. در زمان شروع بحران حدود 
یک ماه پیش هم نگارنده گفت که مسئله فراتر 
از قرداحی است و با استعفای او شاید تنش تا 
حدودی فروکش کند اما پایان نمی یابد. مشکل 
اصلی عربستان مشارکت حزب ا... در قدرت 
است و تا زمانی که این حضور در قدرت ادامه 
دارد تغییری اساسی در سیاست عربستان در 
قبال دولــت لبنان رخ نمی دهد؛ تحریم  های 
پیدا و پنهان و فشارها بــرای باال بــردن هزینه 
حضور حزب ا... در قدرت ادامه خواهد یافت. 
از طرفی، فرانسه به لبنان به عنوان یکی از حوزه 
های نفوذ مهم خاورمیانه ای خود می نگرد و 
مواضعی همسو با ریاض در قبال تحوالت داخلی 
لبنان دارد اما به شکلی آرام تر بروز می دهد و بر 
عکس ریاض نمی خواهد تنش های داخلی در 
این کشور از کنترل خارج شود، بلکه می خواهد 
مدیریت شده پیش برود. به هر حال، استعفای 
قــرداحــی امتیازی اســت که مــاکــرون در سفر 
عربستان تقدیم مقامات این کشور می کند و 
نباید انتظار داشت که متعاقب آن تحولی مهم 
در جهت تغییر سیاست ریاض در قبال لبنان 
رخ دهد.استعفای جورج قرداحی اما چند پیام 
مهم درباره وضعیت داخل  لبنان دارد: نخست 
این که این اقدام  حجم تاثیرگذاری عربستان 
در این کشور را نشان می دهد. دوم این که این 
استعفا به دنبال مخالفت حزب ا... اما موافقت 
شرکای آن در قدرت به ویژه جریان آزاد ملی 
حزب میشل عون رئیس جمهور این کشور رخ 
داد و همین نشان از وجود یک شکاف خزنده 
در جبهه حزب ا... در مدیریت و شیوه مواجهه 
با مسائل و مشکالت دارد. سوم این که واکنش 
شدید عربستان به اظهارات جورج قرداحی و 
همچنین استعفای وی متعاقب این پیامدها، 
عرصه را بر مخالفان و منتقدان ریاض به ویژه در 
میان سیاستمداران تنگ  می کند و هزینه  های 
سنگین اظهارات علیه آن، چه در بعد شخصی و 
چه ملی باعث می شود هم دولت های متشتتی 
چون لبنان و  هم این سیاستمداران دست به 

عصا در قبال عربستان موضع بگیرند.

وزیــر  نخست  جانسون،  بــوریــس  از  تصویری 
بریتانیا، سوار بر دوچرخه و در راه خرید از بازار در 

خیابان داونینگ لندن. عکس: آسوشیتدپرس

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان در 
دومین مرحله از سفر خود با هدف جلب توجهات 
به وضعیت اسفبار پناهجویان وارد آتن، پایتخت 
یونان شد. او این سفر را در حالی انجام می دهد 
که موج جدید پناهجویانی که از جنگ و فقر در 
خاورمیانه، آسیا و آفریقا می گریزند به سوی 

کشورهای اروپایی در حال افزایش است.

کاریکاتور نشریه فرانسوی لیبراسیون درباره 
تهدید روسیه به حمله نظامی به اوکراین.

 اظهار نظر جنجالی پلوسی
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
ــن مــوضــوع )مسلمانان  گفت: مــن دربـــاره ای
اویغور( با ترامپ صحبت کرده بودم. وقتی که 
او چند سال پیش می خواست به ژاپن برود، به 
او گفتم که تو باید به چین بروی چون هم مجلس 
جمهوری  هم  نمایندگان،  مجلس  هم  و  سنا 
ــاره  خــواهــان و هــم دمــوکــرات هــا، همگی درب
چین  جمهور  رئیس  پینگ،  جین  شی  رفتار 
با مسلمانان اویغور جــدًا نگران هستند. روز 
بعدکه همدیگر را دیدیم   ترامپ به من گفت 
که رئیس جمهوِر چین به او گفته که اویغورها 
 دوست دارند که در کمپ ها )زندانی( بمانند!

نمای روز 

قاب بین الملل 

کارتون روز 

آمریکا 

اظهار نظر روز 

گروه بین الملل- جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در دیداری مجازی با شی جین پینگ، 
همتای چینی اش که مــاه گذشته میالدی 
انجام شد، گفته بود که طرفین باید »نرده  های 
محافظ« ایجاد کنند تا »اطمینان حاصل شود 
ــا، خــواســتــه یا  کــه رقــابــت بین کــشــورهــای م
ناخواسته« به درگیری تبدیل  نشود. حاال سوال 
این است که کاخ سفید در تعاملش با دولت پکن 
به دنبال نصب حفاظ برای جلوگیری از جنگ 
است، یا ریل گذاری به سمت تنشی که کسی 
سرانجام آن را نمی داند. آن چه مشخص است، 
آمریکا نمی خواهد عملکردش به آغاز جنگ 
بین دو ابــرقــدرت اقتصادی و نظامی جهان 
بینجامد، اما همزمان حاضر نیست از تحریک 
و ایجاد تنش با دشمن خود، دست بردارد. در 
همین راستا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا به چین هشدار داد »اگر بحرانی در تنگه 
تایوان پدید آید عواقب وحشتناکی در انتظار 
چین خواهد بود.« بلینکن با اشاره به این که 
پکن در سال های اخیر در حال تالش برای 
تغییر وضع موجود در تنگه تایوان بوده است، 
در پاسخ به این سوال که آیا چین آماده حمله به 

تایوان است، گفت: »این تصمیمی فاجعه آمیز 
است.« او همچنین بار دیگر موضع واشنگتن در 
قبال این مسئله را تکرار و تاکید کرد که ایاالت 
یابد  اطمینان  که  است  متعهد  قطعا  متحده 
تایوان توان، وسایل و امکانات الزم برای دفاع 
را دارد. تنش ها میان چین و تایوان در هفته 
 های اخیر افزایش یافته و وزیر دفاع تایوان آن  
را حاد ترین تنش ها در بیش از ۴۰ سال اخیر 
نامیده است. به گزارش یورونیوز، مقام های 
تایوانی ابــراز نگرانی کرده اند که چین قادر 
است تا سال ۲۰۲۵ یک تهاجم تمام عیار به این 
جزیره داشته باشد. چین یکی از اولویت  های 
سیاست خارجی دولت جو بایدن باقی مانده 
و با رفتن دونالد ترامپ همچنان این مسئله 
یکی از چالش های اساسی سیاست خارجی 
واشنگتن ارزیابی می شود. در کمتر از یک سال 
از زمان روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید 
در کاخ سفید، تالش  هایی برای تنش زدایی 
و گفت وگــو میان رهبران و ســران دو کشور 
صورت گرفته است اما به نظر می رسد همچنان 
حوزه های تنش میان پکن و واشنگتن گسترده 
ــت. در مــاه هــای اخیر تحرکات چین در  اس

نزدیکی جزیره تایوان و همچنین بیم اشغال 
این جزیره از سوی حاکمان چین نگرانی های 
گسترده ای را در سطح جهان برانگیخته است. 
چین، تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به 
رسمیت نمی شناسد و آن  را یکی از استان های 
خــود می نامد. ایــن در حالی اســت که مردم 
تایوان چنین نظری ندارند و دولت این جزیره 
خودمختار همواره درخصوص نیات و اهداف 
توسعه طلبانه رهبران پکن هشدار داده انــد. 
مخالفت های تایوان در حالی است که هنری 
کیسینجر، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، دو 
هفته پیش در مصاحبه ای به میزبانی فرید زکریا 
گفته بود: »معتقدم پیوستن نهایی تایوان و چین 
و ایجاد چین واحد، هدف پکن است و احتماال 
در هر دوره ای از دولت چین، تایوان به عنوان 
بخشی تاریخی از چین در نظر گرفته شده که 
توسط ژاپن به زور اشغال شده بود. این دقیقا 
همان موقعیتی بود که من و نیکسون در اولین 
تماس با چین با آن مواجه شدیم.« او همچنین 
سخنی از مائو در دیدار با ریچارد نیکسون را 
نقل کرد که گفته بود: »ما می توانیم صد سال 
منتظر بمانیم، اما در  نهایت زمانی تایوان را به 

دست خواهیم آورد.«  

رویترز: آمریکا در حال آزمودن خط قرمز 	 
پکن در تایوان است

با اشــاره به تحوالت مرتبط با تایوان و چین و 
اقدامات آمریکا، رویترز در گزارشی نوشت: 
آمریکا در حال آزمودن خط قرمز پکن در تایوان 
است .افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در بازه 
زمانی ۳۱ دسامبر تا ۳۰ سپتامبر سال جاری 
میالدی هیاهوی زیادی نداشت اما با اذعان 
بی سابقه تسای اینگ ون، رئیس جمهوری 
تایوان در اکتبر تالقی زمانی پیدا کرد که گفته 
بود ارتش آمریکا با تعداد کم نیرو و پرسنل در 
تایوان می ماند. رایزن امور سایبری و نظامی در 

البراتوار )DoubleThink( در تایوان، گفت: 
درحالی که آمریکا نگفته این نظامیان در تایوان 
مشغول چه کاری هستند اما این می تواند یک 
سیگنال قوی برای چین باشد. جنگی که باید 
از آن دوری کرد. هنری کیسینجر ماه گذشته 
گفته بود: »چالش در هر درگیری این نیست 
که چگونه آن را شروع کنید، بلکه این است که 
آیا می دانید چگونه آن را پایان دهید.«  حاال، 
احتمال بروز تشدید تنش ها وجود دارد. حضور 
این افراد اکتبر توسط رئیس جمهوری تایوان و 
پس از آن تایید شد که وال استریت ژورنال دو 
مطلب را درباره این مسئله منتشر کرد که این 
افراد دست  کم یک سال است که در تایوان به 
سر می برند. آمریکا هزاران نیروی نظامی را از 
دهه ۵۰ تا ۷۰ میالدی در تایوان و در نخستین 
بحران تنگه تایوان در ۱۹۵۴ مستقر کرد اما آن 
ها در ۱۹۷۲ تایوان را ترک کردند، پس از آن که 
چین و آمریکا ابالغیه رسمی شانگهای را امضا 
کردند و روابط بین دو کشور عادی شد. پس از 
آن که در سال ۱۹۷۹ آمریکا رسما روابطش را 
با تایوان قطع کرد، تعداد کمی از تفنگداران 
آمریکایی به عنوان وابسته در موسسه آمریکایی 
در تــایــوان که سفارت غیر رسمی آمریکا در 
این جزیره است، ماندند. رایزن امور سایبری 
و نظامی در البــراتــوار )DoubleThink( در 
تایوان همچنین گفت: حضور ارتش آمریکا اگر 
به طور رسمی تایید شود، به نوعی آزمایش خط 
قرمز چین است چرا که یکی از شروط اصلی 
برای نزدیکی اولیه آمریکا و چین در دهه ۷۰ 
میالدی این بود که واشنگتن باید نیروهای 
خود را از تایوان خارج کند. روابط بین تایپه و 
پکن از زمان انتخاب تسای اینگ ون به عنوان 
رئیس جمهوری تایوان که رسانه های چینی او را 
»جدایی  طلب« معرفی می کنند، تیره و تار شده 
چرا که حزب سیاسی او اتحاد نهایی با چین را 

تایید نمی کند.

  صابر گل عنبری
international@khorasannews.com

دیده بان حقوق بشر و نماینده آمریکا به فرمان رهبر طالبان درباره حقوق زنان 
واکنش نشان دادند: 

سطحی و ناکافی 
آخر هفته گذشته فرمان ۶ مــاده ای از رهبر 
طالبان دربــاره حقوق زنان صادر شد که در 
آن زنان را انسان های آزاد و مستقل خوانده و 
خواستار اقدام جدی درباره تامین حقوق زنان 
بر اســاس شریعت شده اســت. در فرمان مال 
هبت ا... آخوند زاده، به طور کلی دستوراتی 
ــاره شــرایــط ازدواج،  بــر مبنای شریعت دربـ
خانواده و حق ارث زنــان و حقوق زنــان بیوه 
صادر شده است. در این فرمان اما درباره حق 
کار و تحصیل زنان هیچ اشاره ای نشده است. 
هرچند از این اقدام طالبان به عنوان تصمیمی 
رو به جلو و خالف سنت این گروه یاد می شود 
اما حواشی مهمی را نیز به همراه داشته است. 
تام وست، نماینده ویژه آمریکا در افغانستان در 
توئیتی نوشته است، از پیام جدید رهبر طالبان 
استقبال می کنیم که به زن حق داده که با 
چه کسی ازدواج کند. او افزوده که »در عین 
حال،   تضمین حقوق زنان در تمام جنبه  های 
جامعه افغانستان از جمله مدارس، محل های 
کار، سیاست و رسانه ها، بسیار بیشتر مورد 
نیاز اســت.« به گــزارش بی بی سی، شماری 
از زنان فعال در کابل می گویند فرمان رهبر 
طالبان »نیک است اما اعتراض ما به حقوق 
اساسی زنان است که تحصیل، کار و مشارکت 
سیاسی است.« شماری از فعاالن حقوق زنان 
نیز آن را ناکافی دانسته اند یا چارچوبی برای 
محدودیت زنان در خانه ارزیابی می کنند. 
هیثر بار، مسئول بخش زنان دیده بان جهانی 
حقوق بشر نیز در گفت وگو با رادیو بین المللی 
فرانسه، فرمان تازه رهبر طالبان را یک اقدام 
»عوام فریبانه« می داند و می گوید این فرمان، 
زمانی صــادر شده که طالبان ساختارهایی 
چون وزارت زنان افغانستان را از بین بردند. 
این فرمان که روز جمعه منتشر شد، در ۶ ماده 
صــادر شــده اســت و بیشتر به مسائل حقوق 
ازدواج، خانواده و میراث زن تمرکز دارد و 
در برخی موارد سنت  های ناپسند فرهنگی 
را نکوهش کــرده اســت. ذبیح ا... مجاهد، 
سخنگوی طالبان در گفت وگو با بی بی سی 
در پاسخ به این ســوال که آیا طالبان حقوق 
زنان را محدود به موارد این فرمان می داند؟ 

گفت: »ضایع کردن این حقوق در افغانستان 
بسیار عام است، بیشتر خانم ها در افغانستان 
با این موارد مواجه هستند  و دوم مکلف بودن 
تمام افغان هاست.« او افزود که مسائل دیگر 
ــان »مسئولیت حکومت اســت که  حقوق زن
زمینه  سازی کند و آهسته آهسته حقوق تمام 
مردم را بدهد.« مجاهد مدعی شد که وزارتی 
به اسم زنان در ۲۰ سال گذشته وجود داشت 
اما خانم ها  حتی در کابل هم از همین حقوق 

برخوردار نبودند.

کشورهای اروپایی به دنبال تاسیس دفتر 	 
مشترک نمایندگی در افغانستان 

بــرخــی عــقــب نشینی طــالــبــان از مــواضــع 
سرسختانه اش در بــرابــر زنـــان را اقــدامــی 
ارزیابی  جهانی  جامعه  نظر  جلب  جهت  در 
ــا کارین  ــر هفته گــذشــتــه، آن مــی کنند. آخ
انستروم، سفیر سوئد در سازمان ملل اعالم 
کرد که مذاکرات تصمیم گیری درباره نماینده 
طالبان به عنوان سفیر افغانستان در سازمان 
ملل به تعویق افتاده است. پذیرش فرستاده 
طالبان بــرای نمایندگی افغانستان، گامی 
جدی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان 
به عنوان حکومت رسمی افغانستان خواهد 
بود. رویدادی که جامعه جهانی هنوز تصمیمی 
برای آن نگرفته است. حاال، امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه می گوید چندین کشور 
اروپایی در حال کار روی افتتاح یک نمایندگی 
دیپلماتیک مشترک در افغانستان هستند که 
سفرای آن ها را قادر می سازد به این کشور 
بازگردند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان 
در مــاه اوت، کشورهای اروپــایــی هــمــراه با 
نیروهای آمریکا این کشور  را ترک  کردند و با 
گذشت چند ماه هنوز ساز و  کار  مشخصی برای 
چگونگی تعامل با طالبان در نظر گرفته نشده 
است. ماکرون، دیروز پیش از عزیمت به جده 
به خبرنگاران در دوحه گفت: »ما به سازمانی 
بین چند کشور اروپایی فکر می کنیم. یک 
مکان مشترک برای چندین دولت اروپایی 
که به سفرای ما امکان می دهد در آن حضور 

داشته باشند.«

ماکرون در جده 
ریاض به حمایت از اصالحات در لبنان متعهد شد 

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه عصر 
دیروز، در آخرین مرحله از سفر دو روزه اش به 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، در جده 
با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
دیــدار کــرد. بحران  های متعدد در لبنان و 
جنگ جاری در یمن و پرونده هسته ای ایران 
از محورهای اصلی این دیدار دو جانبه اعالم 
و این دیــدار پشت درهــای بسته انجام شده 
است. ماکرون در کنفرانس خبری در پایان 
سفرش به عربستان توضیح داد که با محمد 
بن سلمان پرونده لبنان را بررسی کرده است. 
او اعالم کرد که ریاض به حمایت از اصالحات 
و کمک به حفظ حاکمیت لبنان متعهد شده 
و قرار است دو کشور با ابتکاراتی حل بحران 
لبنان در ماه های  را تضمین کنند.  لبنان 
و دیپلماتیک  اقتصادی  با فشارهای  اخیر 
از ســوی کشورهای عربی خلیج  بیشتری 
ــارس، به  ویــژه عربستان سعودی، مواجه  ف
شده است. مقام های سعودی طی روزهای 
اخیر مدعی شده اند که ریشه اصلی بحران با 
لبنان به تسلط گروه حزب  ا... بر این کشور باز 
می گردد و رهبران سیاسی و مردم لبنان باید 
با نفوذ این گروه مقابله کنند. سفر ماکرون به 
جده، یک روز پس از آن انجام شد که جورج 
قرداحی، وزیر اطالع رسانی لبنان از مقام 
خود به دلیل حمایتش از نیروهای مقاومت 
یمن که باعث تنش بین لبنان و کشورهای 
عربی شده بود، استعفا کرد.بن سلمان در 
ــدار به رئیس جمهور فرانسه گفته،  ایــن دی
مطالبات عربستان در زمینه قاچاق مواد مخدر 

از لبنان و موضوع استعفای جورج قرداحی، 
وزیر اطالع رسانی لبنان را مورد توجه قرار 
داده اســت. همچنین، با ولیعهد عربستان 
مذاکراتی درباره اولویت  های سیاسی مان 
از جمله امنیت و ثبات منطقه داشته است. 
مــاکــرون گفت که تماسی تلفنی با نجیب 
میقاتی داشته و به او گفته، فرانسه و عربستان 
خواهان حمایت از ملت لبنان هستند و در این 
تماس تعهدات رد و بدل شد. امانوئل ماکرون 
در توجیه دیدارش با محمد بن سلمان گفته 
است که گفت وگو با ریــاض بــرای کمک به 
»ثبات« در منطقه خاورمیانه ضروری است. 
این در حالی است که بسیاری از رهبران غربی 
از جمله جو بایدن، رئیس  جمهوری آمریکا 
هنوز حاضر به تماس با محمد بن سلمان 
نیستند. رئیس  جمهوری آمریکا تاکنون تنها 
با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان و پدر 
محمد بن سلمان تلفنی گفت وگو کرده است. 
رئیس  جمهوری فرانسه یکی از اولین رهبران 
غربی است که پس از قتل جمال خاشقچی، 
روزنامه  نگار اهل عربستان در سال ۲۰۱۸ با 
محمد بن سلمان دیدار می کند. وجهه ولیعهد 
عربستان در کشورهای غربی پس از قتل 
جمال خاشقچی در ساختمان کنسولگری 
عربستان در استانبول آسیب زیــادی دید. 
خبرگزاری فرانسه می گوید که همزمان با 
این سفر، شرکت ایرباس از امضای قرارداد 
فروش ۲۶ فروند بالگرد غیرنظامی به یک 
شرکت سعودی خبر داده اما مبلغ این قرارداد 

اعالم نشده است.

بایدن: فائوچی رئیس جمهور واقعی 
آمریکاست!

رئیس جمهور آمریکا در جریان اعــالم قوانین 
سفت و سخت تر برای سفر در بحبوحه نگرانی ها 
از سویه جدید کرونا به نام امیکرون، به طنز مدیر 
موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی و مشاور 
ارشد پزشکی کاخ سفید را »رئیس جمهور واقعی« 
این کشور دانست. جو بایدن گفت: »من دکتر 
آنتونی فائوچی را بیشتر از همسر خودم می بینم. 
ما با هم شوخی داریم اما او رئیس جمهور واقعی 
آمریکاست.« جیم جردن، سناتور جمهوری خواه 
از ایالت اوهایو کمی پس از این اظهارات بایدن 
به شبکه فاکس نیوز گفت: خطاب کردن دکتر 
فائوچی به عنوان رئیس جمهور آمریکا یک جوک 
نیست بلکه بــرای بسیاری از آمریکایی ها یک 
کابوس است. منظورم این است که فائوچی چه 
زمانی نامزد انتخابات شد و ما مردم آمریکا به او رای 
دادیم که خودمان خبر نداریم؟! اما با این حال، 

فائوچی اختیار تام دارد.

چهره روز 

 بارزانی: »خطر بزرگی« در کمین 
کردستان عراق است

مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان 
عراق در سخنانی در واکنش به حمله  روز جمعه 
ــاره  خطر  داعــش به منطقه ای در »مخمور« درب
بزرگی که با افزایش این حمالت در کمین اقلیم 
کردستان عراق است، هشدار داد. بارزانی گفت: 
ما به مردم کردستان اطمینان می دهیم که انتقام 
آن ها را خواهیم گرفت و خون آن ها هدر نخواهد 
رفت. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حمله 
تروریست های داعــش به دو روستا در منطقه 
مخمور از توابع اربیل ۱۳ کشته از جمله سه 

غیرنظامی به جا گذاشت. 

همزمان با هشدار بلینکن به پکن درباره 
حمله به تایوان، رویترز از تالش آمریکا 
برای آزمودن خط قرمز پکن خبرداد 
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 جاده های 
مرموز!

این جا خودرو خود به خود به سمت 
سرباالیی حرکت می کند

نام »مثلث برمودا« و داستان های مربوط به 
ناپدید شدن کشتی ها و هواپیماها را شاید 
تاکنون شنیده و خوانده باشید؛ منطقه ای در 
و در سواحل جنوب شرقی  اقیانوس اطلس 
ــاره مکان هایی هم که آب  آمریکا. شاید درب
شنیده  مطالبی  کند،  می  حرکت  سرباالیی 
باشید. دربــاره مکان های عجیب و غریب در 
جنگل هــای آمـــازون چطور؟ در همین ایــران 
ــود دارد که  ــم مــکــان هــایــی وجـ ــان ه ــودم خ
عملکردها در آن ها عجیب و غریب است و به 
نظر قوانین طبیعی را نقض می کند. به تازگی 
ویدئویی از جاده مشگین شهر به هریس در 
استان اردبیل در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد که در آن افرادی که با خودرو از این 
مسیر  در حال عبورند خبر از وجود جاده ای می 
دهند که معادالت فیزیک را نقض می کند. در 
این فیلم ادعا شده است، در حالی که این جاده 
شیب تندی دارد، اگر خودرو را در این مسیر ها 
در حالت خالص نگه داریــد در کمال تعجب 
خواهید دید که خودرو به جای حرکت به سمت 
پایین به سمت باال می رود. البته این تنها جاده 
با این خاصیت عجیب در کشورمان نیست و 
در بجنورد، زرین دشت فیروزکوه، آذربایجان 
ــم. در این  غربی و... هم از این جــاده ها داری
گزارش سعی کرده ایم دلیل این اتفاق را برای 

تان توضیح دهیم.

جاذبه معکوس یا خطای دید؟	 
ــود جاذبه  ــردم کــه وج بــرخــالف تــعــدادی از م
معکوس را بــاور کــرده انــد، کارشناسان زمین 
شناسی که در این باره تحقیق کرده اند، نظر 
دیگری دارند. آن ها این پدیده را آزمایش کرده 
و با تکیه بر همین آزمایش های علمی و عملی 
می گویند که این اتفاق به هیچ عنوان ربطی 
محمد رضا  دکتر  نـــدارد.  معکوس  جاذبه  به 
قاسمی- عضو هیئت علمی پژوهشکده سازمان 
زمین شناسی - یکی از کارشناسانی است که 
در خصوص پدیده جاذبه معکوس تحقیق کرده 
است: »جاذبه معکوس گرانشی است که تحت 
تاثیر جرم اجسام ایجاد می شود.« این کارشناس 
زمین شناسی معتقد است که جاذبه معکوس در 
این خیابان ها هیچ پایه و مبنای علمی ندارد و در 
نتیجه خطای دید اتفاق می افتد. به نظر دکتر 
قاسمی حرکت خودرو به سمت باال نتیجه خطای 
دید انسان هاست. آقای دکتر برای اثبات نظرش 
آزمایش ساده ای پیشنهاد می کند، او برای این 
که مطمئن شوید در آن مناطق گرانش معکوسی 
وجود ندارد از افرادی که به این مناطق رفته اند 
می خواهد مقداری آب را روی زمین بریزند تا 
متوجه شوند که گرانش معکوسی وجود ندارد و 
آب به سمت پایین سرازیر می می شود و به سمت 
باال حرکت نمی کند.« با این حال با وجود این 
که محققان با انجام آزمایش های مختلف به این 
نتیجه رسیده اند که این خیابان ها و جاده ها یک 
سرازیری هستند که با خطای دید سرباالیی 
ــا هــنــوز بــرخــی، نظریات   دیـــده مــی شــونــد ام

خود را دارند.

جاذبه ای که دیده نمی شود!	 
با این حال، مرموز بودن این جاده ها می تواند 
جاذبه خوبی برای جذب گردشگر باشد، اتفاقی 
که در کشورهای دیگر به خوبی می افتد اما 
با وجود این که سال هاست ویدئوهایی از این 
جاده ها در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شــود، به نظر می رسد هیچ تالشی برای 
معرفی آن ها به منظور جذب گردشگر نشده، در 
حالی که همین ظرفیت ها می تواند گردشگران 

داخلی و خارجی زیادی را جذب کند. 
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حواشی جشنواره پاییز هزار رنگ گرگان

ویدئویی از یک جشنواره پاییزه در جنگل النگ دره گرگان 
که توسط شهرداری این شهر برگزار شده بود، منتشر شد 
که در آن یک فعال محیط زیست به مسئوالن از تخریبی که 
این جشنواره به محیط زیست زده گالیه می کند. اما نکته 
قابل توجه این ویدئو نحوه برخورد یکی از مسئوالن این 
شهر است که در واکنش به این انتقادها فقط به ساعت 
خود نگاه می کند که واکنش هایی را به همراه داشته است. 
البته به گزارش میزان، شهردار و قائم مقام شهرداری 
گرگان در پی بی توجهی به مسائل زیست محیطی در محل 
برگزاری جشنواره پاییزی جنگل »النگدره« به دادستانی 
احضار شده اند. با این حال کاربری نوشت: »یکی از مهم 
ترین نکات این ویدئو همینه که انگار مسئوالن، این بنده 
خدا رو که داره رفتار شهرداری رو در قبال طبیعت نقد 
می کنه، اصال نمی بینن و انگار با نگاه به ساعت می خوان 

بفهمونن که کار مهم تری داریم، بذار بریم.«
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گوشی قاپی وحشیانه از یک نوجوان

ویدئویی از سرقت وحشیانه گوشی موبایل از یک 
نوجوان در شهرستان شهریار تهران که توسط دوربین 
های مداربسته ضبط شده است، در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد. در این ویدئو می بینیم وقتی 
سارق متوجه می شود در یکی از کوچه های خلوت یک 
پسر نوجوان در حال بازی با گوشی تلفن همراه است 
به سراغ او می رود و گوشی   را به زور می گیرد. این 
ویدئو واکنش های زیادی را به همراه داشت. بسیاری 
از کاربران نوشته بودند، استفاده از تلفن همراه برای 
بزرگ ترها هم در کوچه های خلوت خطرناک است چه 
برسه به نوجوان ها که می تواند مشکالت بیشتری هم 
برای آن ها به وجود بیاورد. کاربری هم نوشت: »به 
نظرم باید پدر و مادرها دقت بیشتری بکنن و مراقب 

باشن که بچه ها گوشی به دست توی کوچه نرن.«
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طالق صوری و ازدواِج دوباره برای دریافت وام!

این روزها در برخی سایت های تبلیغاتی ادعا می شود، 
افــرادی هستند که می توانند برای زوج هایی که چند 
سالی از عقد آن ها گذشته است و هنوز وام ازدواج خود 
را دریافت نکرده  اند، تسهیالت ازدواجشان را از بانک ها 
بگیرند. تجارت نیوز در این خصوص مدعی شده است که 
یکی از محضرخانه ها گفته: »ما فقط طالق صوری و عقد 
رسمی را انجام می دیم ولی توی بانک آشنا داریم و اگه 
می خواید زودتر وام خودتون رو بگیرید، ثبت نام رو هم ما 
انجام می دیم و برای هر نفر پنج میلیون تومان به جز ۲۰ 
میلیون طالق و عقد دریافت می کنیم.« این در حالی است 
که هزینه محضرخانه ها برای انجام طالق و عقد حدود یک 
میلیون و ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. کاربری نوشت: 
»به نظرم دروغه چون همین جوری 3۰ میلیون از وام می 

پره که این قدرا به صرفه نیست دیگه.«
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برده داری کارفرما!

فرم استخدام شرکتی در تهران دست به دست شد که در 
آن می بینیم سوال از وضعیت تاهل فراتر رفته و در آن 
پرسیده  شده در چند سال آینده قصد ازدواج / بچه دار 
شدن دارید یا نه؟ در بخش دیگری هم بیش از وظایفی 
که بر عهده خواهی داشت، پرسیده شده: »دیگر قرار 
است چه بکنی برایمان؟« کاربران به این فرم استخدامی 
واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »یعنی در ازای آن 
چندرغاز حقوق باید زمان ازدواج و بچه دار شدنتون هم با 
برنامه ریزی اون شرکت باشه، تازه کارهای دیگه هم باید 
انجام بدی که رئیست خوشش بیاد!« کاربر دیگری نوشت: 
»بعضی ها فکر کردن حاال که کار نیست اگه به کسی کار 

بدن اون طرف بنده شونه و اون رو به بردگی می گیرن.«

توهین شهاب مرادی به مشهدی ها روی آنتن و عذرخواهی در اینستاگرام

ویدئویی از برنامه زنده شبکه 3 در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد که در آن حجت االسالم شهاب مرادی 
در حالت  شوخی و جدی می گوید، بین مرگ و همکاری با 
مشهدی ها، مرگ خیلی شیرین تر است! این سخنان شهاب 
مرادی در حالی گفته شد که مجری برنامه در حال خندیدن 
است. ناگفته نماند بعد از واکنش کاربران در شبکه های 
اجتماعی شهاب مرادی در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
»هرچند کلی از مشهدی های عزیز تعریف کردم اما ظاهرا 
سوء برداشت شده، با کمال احترام و تواضع عذر خواهی 
می کنم.« با این حال کاربران در شبکه های اجتماعی به 
این رفتار مرادی به شدت انتقاد کردند. کاربری نوشت: 
»حاج آقا میخ رو زدی به دیوار حاال بکشیش هم ردش می 
مونه تازه توی رسانه ملی به مشهدی ها توهین کردی، 

حاال توی اینستاگرام عذرخواهی می کنی!« کاربر دیگری 
نوشت: »از آقای مرادی که سال ها درس داده و منبر 
رفته انتظار می رفت به مسائلی که برای مردم مهمه 
توجه داشته باشه و این جوری باعث خدشه دار شدن 
روحیه اجتماعی نشه.« کاربری هم نوشت: »باید از آقای 
مرادی پرسید، این همه گفتید برای قلم انسان ها توی 
قبر، پاسخ باید داد، برای توهین و تمسخر پاسخ الزم 
نیست که این جوری درباره مشهدی ها حرف می زنی؟!« 
یک عضو شورای شهر مشهد هم نوشت: »اگر از توهین 
شهاب مرادی به مشهدی ها بگذریم، آقای رئیس محترم 
صدا و سیما، لطفا با مجری بی ادب تان که در برابر توهین 
های جناب مرادی به مشهدی ها، از ته دل می خندد و هیچ 

اعتراضی ندارد، برخورد کنید!«

فاجعه در فوتبال	 
با تجزیه و تحلیل فهرستی که سایت )Real-Time News( ارائه داده 

نتایج زیر به دست آمده است:
1    طی امسال 183 بازیکن و مربی حرفه ای بیهوش شده که 21 

نفر آن ها فوت کرده اند.
۲     اکثر ورزشکاران مرد هستند. )فقط 15 زن(
۳     بیشتر این افراد بین 17 تا 40 ساله هستند.

۴     فقط 21 نفر مسن تر هستند که این 21 نفر شامل پنج نفر 42 
تا45 ساله، شش نفر 46 تا 49 ساله، هفت نفر 51 تا 54 ساله و سه 

نفر 60 تا 64 ساله هستند.
۵    23 نفر نوجوان 12 تا 17 ساله هستند که 16 نفر آنان فوت 

کردند.
در بیشتر موارد، گزارش شده است که علت این بیهوشی مربوط به 
اختالالت قلبی از جمله میوکاردیت، پریکاردیت، حمالت قلبی یا 
ایست قلبی است. دومین علت گزارش شده، رویدادهای لخته شدن 

خون است.

افزایش 500 درصدی مرگ و میر بازیکنان فیفا	 
برای دریافت تصویر بهتری از داده ها در مقایسه با سال  های گذشته، 
داده های مربوط به مرگ و میر در میان ورزشکاران ثبت شده در فیفا 
بررسی شده و برای این که بفهمیم در طول دو دهه اخیر )2001-

2020( چه تعداد مرگ و میر در بین بازیکنان فیفا رخ داده است، از 
اطالعات ویکی پدیا استفاده کردیم. طبق داده های ویکی پدیا در 
»فهرست فوتبالیست  هایی که در حین بازی مرده  اند«، در سال  های 
2001 تا 2020 به طور متوسط 4.2 مرگ در سال به خاطر مرگ 
ناگهانی قلبی یا دالیل دیگر داشته ایم. این در حالی است که در سال 
2021 و طبق فهرست سایت Real-Time News، 21 فقره مرگ 
ناگهانی در بین بازیکنان فیفا وجود داشته است. به عبارت دیگر، 
به جای چهار فقره مرگ بر اثر بیماری ها در سال )طبق داده های 
ویکی پدیا( طی سال  های 2001 تا 2020، از ابتدای امسال تاکنون 
21 بازیکن جان خود را از دست داده  اند که این یعنی حدود پنج برابر 
بیشتر از میانگین ساالنه! این رقم از نظر آماری معنادار است. در واقع، 
هیچ سال دیگری از سال 2001 به بعد وجود ندارد که بین تعداد موارد 
مشاهده شده مرگ ناگهانی و تعداد مورد انتظار از نظر آماری تفاوت 

معناداری وجود داشته باشد.

علت مرگ فوتبالیست ها چیست؟	 
واقعیت فقط یک نکته است. »ورزش باعث مرگ ورزشکارها نیست 
اما می تواند زمان رسیدن به لحظه آخر را جلو بیندازد!« البته فقط 
در مواردی خاص، آن هم زمانی که ورزشکار مبتال به بیماری قلبی 
و عروقی ارثی و مادرزادی باشد و خودش از آن بی خبر. آن وقت در 
حالی تن به ورزش های سنگین می  دهد که هر حرکتی برایش مانند 
سم است. تا امروز تحقیقات زیادی روی مرگ ناگهانی ورزشکاران 
در دنیا انجام شده است. محققان با کلی آزمایش و زیر و رو کردن 

شرایط جسمی ورزشکارهای حرفه ای فقط به این باور رسیده اند که 
در بیشتر موارد مرگ ورزشکارها به خاطر اختالل های قلبی یا مشکل 
در خون رسانی قلب بوده است، اما داستان این است که بیشتر این 
عارضه ها به صورت مادرزادی در طرف وجود دارند یا به صورت ارثی 
از زمانی در او بروز کرده اند که خودش بی خبر بوده است. البته نکته 
اصلی این جاست که خطر مرگ ورزشکارهایی با عارضه های پنهانی 
قلب در مقایسه با کسانی که ورزشکار نیستند و همین مشکالت قلبی 

و عروقی را دارند، سه برابر بیشتر است.

مرگ فوتبالیست های سرزن بیشتر است	 
یکی دیگر از دالیل مرگ و میر فوتبالیست ها، ضربه هایی است که با 
سر می زنند. به گزارش یورونیوز، دکتر آدریانو چیو، استاد بخش علوم 
اعصاب در دانشگاه تورین با توجه به تحقیقاتی که انجام داده، یکی 
دیگر از دالیل مرگ بین بازیکنان فوتبال را ضربه سر فوتبالیست ها 
به توپ بیان می کند. البته این ضربه ها شاید موجب مرگ ناگهانی 
نشود اما نتیجه خود را در سال های بعد نشان می دهد و به زوال عقل، 
آلزایمر و مرگ افراد منجر می شود. این تنها تحقیق در این زمینه نبوده 
و تحقیقات دیگری هم در همین زمینه وجود داشته که محققان را بر آن 
داشته تا از مسئوالن فوتبال بخواهند سر زدن را کنار بگذارند و ممنوع 
کنند. به گزارش ورزش 3، دکتر ویلی استوارت از دانشگاه گالسکو 
گفته است که مسئوالن این ورزش اکنون باید درباره خطرات زدن 
ضربات سر در طول دوران حرفه ای بازی فوتبالیست ها به آن ها هشدار 
دهند. در تحقیقات تیم دکتر استوارت آمده است: »هم اکنون با کمک 
نمونه های ما برای قرار گرفتن در معرض سر زدن و آسیب مغزی، به این 
نتیجه رسیده ایم که اگر در موقعیتی قرار دارید که در معرض زدن تعداد 
زیادی از ضربه های سر قرار دارید یا بیشتر بازی می کنید، شما بیشتر 

در معرض خطر هستید.«

چرا مردان بیشتر می میرند؟	 
در این زمینه دکتر منوچهر قارونی، استاد دانشگاه تهران و متخصص 
قلب و عروق در گفت و گو با سالمت آنالین تاکید دارد که شایع ترین 
علت مرگ ورزشکاران بعد از 30 سالگی، سکته قلبی است. در 
گفته های دکتر قارونی آمده است که بعد از 30 سالگی، احتمال 
تنگی عروق و رگ ها در برخی ورزشکاران وجود دارد و با وجود بسته 
شدن رگ ها احتمال سکته قلبی نیز شایع است. این استاد دانشگاه 
همچنین احتمال مرگ زودهنگام ورزشکاران فوتبالیست را بیشتر 
دانست چون در این ورزش فشار خون و تعداد ضربان قلب بیش از 
حد باال می رود. قارونی همچنین دلیل تعداد بیشتر مرگ و میر بین 
ورزشکاران مرد نسبت به بانوان ورزشکار را سنگین تر بودن ورزش 
آقایان نسبت به بانوان دانست و گفت: »طبیعی است که ورزش های 
سنگین در ایران بیشتر توسط آقایان انجام می شود و شیوع مرگ 
زودهنگام در آقایان بیش از خانم هاست ولی اگر در کل دنیا خانم ها 
نیز به حدی ورزش کنند که آقایان ورزش می کنند، در آن ها هم مرگ 

زودهنگام، بیشتر دیده می شود.«

مرگ در مستطیل سزب
 آمارها نشان از افزایش 500 درصدی مرگ و میر بازیکنان فوتبال در سال 
2021 با میانگین 2 دهه اخیر دارد، دلیل مرگ بازیکن ها چه بوده است؟

ورزشکاران حرفه ای همواره در افکار عمومی نمادی از تندرستی و زندگی سالم هستند و مردم عقیده دارند که آن ها به دلیل فعالیت 
های جسمی زیاد، شایسته یک زندگی سالم، بی دغدغه و بدون بیماری هستند، اما سوال این است که چرا برخی از این ورزشکاران 
حرفه ای و مشهور جوانمرگ می شوند؟ سایت Real-Time News فهرستی از ورزشکارانی را ارائه داده است که در سال 2021 مجروح 
شده یا فوت کرده اند. با تجزیه و تحلیل فهرستی که این سایت ارائه داده نتایج عجیب و غریبی به دست می آید که مهم ترینش افزایش 
500 درصدی مرگ و میر بازیکنان فوتبال در سال 2021 نسبت به میانگین سال های گذشته بوده است. در ادامه ضمن بررسی این 

آمار به دالیل مرگ و میر ورزشکاران پرداخته ایم.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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حاشیه ها

    رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و دستگیری دو 
نفر از مدیران سایت شرط بندی ویژه دربی پایتخت خبر داد.

    مسئوالن باشگاه استقالل قصد داشتند این بازی را به 
صورت زنده برای مخاطبان خود پخش کنند اما  این اجازه از 

طرف صدا و سیما به آن ها داده نشده است.
    حمید سجادی و شهاب عزیزی خادم با حضور در ورزشگاه 

دربی را از نزدیک تماشا کردند. 
    چند نفر از بانوان که به عنوان خانواده شهدای سالمت و 
برای تقدیر به ورزشگاه آمدند در جایگاه ویژه مستقر شدند و 

دربی را تماشا کردند.

بازتاب

گــروه ورزش/یـــک دربــی دیگر و یک صفر-صفر 
دیگر! دیدار استقالل و پرسپولیس با کلی هیاهو 
و جنگ لفظی بین مدیران دو تیم آغاز شد اما بعد 
از 90 دقیقه مشخص شد که همه این هیاهوها 
برای هیچ بوده است. روز شنبه فوتبال دوستان 
کشورمان شاهد یکی از بی کیفیت ترین دربی های 
تاریخ فوتبال ایران بودند؛یک دربی با کلی ستاره 
اما بدون حتی یک موقعیت جدی گلزنی! استقالل 
و پرسپولیس در دربی شماره 97 در حالی بدون گل 
مساوی کردند که در دیگر بازی مهم هفته گل گهر 
توانست با نتیجه 4-2 سپاهان را شکست دهد و به 
لطف این برد و تساوی در دربی تیم امیر قلعه نویی 
صدرنشین جدید لیگ لقب بگیرد.فرهاد مجیدی 
برای این بازی با چند تغییر اجباری و تاکتیکی 
تیمش را به مصاف رقیب دیرینه فرستاده بود.اولین 
تغییر درون دروازه و بازگشت سیدحسین حسینی 
به قفس تــوری آبی ها بود.دیگر تغییر استقالل 
اجباری بود و با توجه به مصدوم شدن وریا غفوری، 
این محمد دانشگر بود که در جناح راســت قرار 
گرفت.مثل همیشه مرادمند و یزدانی در قلب دفاع 
قرار داشتند و در سمت چپ هم جعفر سلمانی به 
بازی گرفته شده بود.آرش رضاوند هم که گویا به 
دلیل مصدومیت جزئی آماده حضور 90 دقیقه ای 
در زمین نبود ، جای خود را به رضا آذری جوان داده 

بود.روزبه چشمی در کنار مهدی مهدی پور دیگر 
هافبک های آبی ها بودند و مثلث هجومی این تیم 
نیز متشکل از حسین زاده،یامگا و ژستد بود.بدین 
ترتیب رضا آذری، کوین یامگا، رودی ژستد، جعفر 
سلمانی و امیرحسین حسین زاده بازیکنانی بودند 
که با نظر مجیدی در ترکیب اصلی اولین دربی خود 
را تجربه کردند.در سوی مقابل یحیی گل محمدی 
هم برای انتخاب ترکیب و نفرات اصلی خود چند 
تغییر اجباری و اختیاری داشت.حامد لگ درون 
دروازه سرخ های پایتخت چهارمین دربی خود 
را تجربه کــرد.در غیاب سیدجالل حسینی مثل 
دو بــازی قبلی فرجی و علی نعمتی زوج دفاعی 
را تشکیل دادنــد؛دو بازیکنی که پیشتر در پدیده 
مشهد کنار هم قرار می گرفتند.دو مدافع کناری 
پرسپولیس در این بازی آقایی و شیری بودند.در 
دربی روز گذشته همان طور که انتظار می رفت 
یحیی بار دیگر رضا اسدی را نیمکت نشین کرد تا در 
پست هافبک تدافعی میالد سرلک و کمال کامیابی 
پرسپولیس  دیگر  هافبک  دو  شوند.  حاضر  نیا 
در این بازی مهدی ترابی و وحید امیری بودند.
امید عالیشاه بعد از نیمکت نشینی هفته گذشته 
برابر نفت مسجدسلیمان یکی از بازیکنان اصلی 
پرسپولیس برای دربی بود و به عنوان مهاجم سایه 
پشت عیسی آل کثیر قرار گرفته بود. بین بازیکنان 

اصلی پرسپولیس علی نعمتی تنها بازیکنی بود که 
دربی اولی محسوب می شد و بقیه بازیکنان حداقل 
یک بار حضور در بازی بزرگ پایتخت را تجربه کرده 
بودند.بازی در نیمه اول به رد و بدل شدن توپ های 
بی اثر در مرکز زمین و خطای بازیکنان روی یکدیگر 
گذشت و دو تیم نتوانستند موقعیت خطرناکی را 
روی دروازه ها ایجاد کنند تا نیمه اول با تساوی بدون 
گل به پایان برسد. تنها صحنه قابل بحث بازی در 
نیمه اول فرار امیرحسین حسین زاده بود که البته 
با باال رفتن پرچم کمک داوربه نشانه آفساید نیمه 
تمام باقی ماند .در نیمه اول دو تیم با کلی ستاره 
آمــار صفر شوت در چارچوب را به ثبت رساندند 
تا شاهد یکی از بی کیفیت ترین نیمه  اول تاریخ 
دربی باشیم! در نیمه دوم نیز شرایط خیلی تغییر 
نکرد و باز هم دو تیم در سطح کیفی نمایش خوبی 
نداشتند و در نهایت بازی بدون گل به اتمام رسید تا 
هم پرسپولیس بعد از دو برد متوالی نتواند به روند 
بردهای خود ادامه دهد و هم استقالل با پنجمین 
تساوی متوالی دهمین امتیاز خود در پنج هفته 
اخیر را از دست بدهد. پرسپولیس که با استفاده از 
فرصت شکست سپاهان می توانست سه امتیاز این 
دیدار را بگیرد و به صدر جدول برود، با این تساوی 
در رده سوم و بعد از سپاهان و گل گهر قرار گرفت. 
استقالل هم با ۱4 امتیاز در رده چهارم ایستاد.

جدول رده بندی لیگ برتر
امتیازبازی هاتیم

8۱6گل گهر سیرجان۱
8۱6سپاهان2
8۱5پرسپولیس3
8۱4استقالل4
7۱3آلومینیوم اراک5
8۱2پیکان6
7۱۱مس رفسنجان7
7۱۱فوالد8
7۱0ذوب آهن9

78تراکتور۱0
78فجر سپاسی۱۱
76نساجی مازندران۱2
86صنعت نفت آبادان۱3
86نفت مسجد سلیمان۱4
85هوادار۱5
72پدیده مشهد۱6

 کارشناسان از صحنه جنجایل 
هشرآورد یم گویند

دیدار تیم های استقالل و پرسپولیس یک صحنه بحث برانگیز داشت.
در دقیقه 86 بازی رودی ژستد در محوطه جریمه پرسپولیس سرنگون 
شد و داور دستور به ادامه کار داد در حالی که اکثر کارشناسان اعتقاد 
به پنالتی دارنــد.در ادامه نظر کارشناسان در باره این صحنه را مرور 

می کنیم:
محسن قهرمانی: ادامه خطای پنالتی روی ژستد مهاجم استقالل رخ 

داد و داور باید پنالتی می گرفت.
نوید مظفری:بی احتیاطی بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه 

پنالتی بود.
تورج حق وردی: داور تصمیم غلطی گرفت و روی ژستد خطا شد.

نوذر رودنیل: آفسایدی نبود و پنالتی باید برای استقالل اعالم می شد.
حسین عسگری: ادامه پنالتی رخ داده روی مهاجم استقالل از چشم 

داور دور ماند.

 نظر کارشناسان 
در ابره هشرآورد یب کیفیت

یک بار دیگر دربی رفت بی کیفیت از آب درآمد؛اتفاقی که با توجه 
 به شرایط خاص تیم ها و ترس از باختن در نیم فصل اول معموال رخ 
می دهد.چهار کارشناس استقاللی و پرسپولیسی هم معتقدند دیدار 
تیم های استقالل و پرسپولیس کیفیت باالیی نداشت و فوتبال جذابی 

را از سوی دو تیم شاهد نبودیم.
حسین ماهینی: در 90 دقیقه تیم استقالل در نیمه نخست چند 
موقعیت بیشتر نسبت به پرسپولیس داشت. در نیمه دوم این پرسپولیس 
بود که کار نیمه اول استقالل را تکرار کرد و چند موقعیت داشت  اما در 

کل بازی چیز خاصی نداشت.
حنیف عمران زاده: بازی خوبی نبود، استقالل تاکتیک نیمه نخست 
را در نیمه دوم اجرا کرد. مشکل تیم استقالل   سمت راست بود و حضور 
نداشتن وریا غفوری تاثیر زیادی در بازی داشت. دانشگر در دفاع خوب 

بود اما در حمله نبودن وریا غفوری حس شد.
خسرو حیدری: استقالل در چند هفته گذشته ، پنالتی ها بسیار به 
ضررش گرفته شد و اگر این اتفاق رخ نمی داد می توانست االن صدر 

جدول باشد. بازی در کل خوب نبود و چند دربی گذشته بهتر بود.
محسن بنگر: کسب یک امتیاز برای پرسپولیس که دیدار خارج از خانه 
برایش محسوب می شد اهمیت دارد و در بازی برگشت که هواداران هم 
هستند می تواند نتیجه بهتری بگیرد. با این حال بازی خوبی را از دو تیم 

شاهد نبودیم و کیفیت دو تیم پایین بود.

پیش  ــر  اگ گفت:  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
کسوتان و رسانه های وطنی نمی گویند فرار رو به جلو، 
پنالتی ما دیده نشد.فرهاد مجیدی پس از دربی 97 
در نشست خبری حضور یافت و گفت: غیر از صحنه 
دقیقه 87 بازی صحبت دیگری ندارم.)صحنه خطای 
مدافع پرسپولیس روی رودی ژستد مهاجم استقالل(  
اگر پیش کسوتان و رسانه های وطنی نمی گویند فرار 
رو به جلو، پنالتی ما دیده نشد. بازی قبل دو پنالتی ما 
را نگرفتند و در این بازی هم یک پنالتی را نگرفتند. 
اگر با فرهاد مجیدی مشکل دارند بگویند. هر زمان 
تیم من بد بازی کرده گفته ام که تیمم خوب نیست. 

نمی دانم داور در دو قدمی چگونه این صحنه را پنالتی 
نگرفت؟ من از 60 متری آن صحنه را دیدم. چگونه 
داور ندید؟ وی افزود: شما می گویید آن صحنه آفساید 
بوده، اما من خودم روی خط بودم و چون تلویزیون آن 
صحنه را از باال گرفته فکر می کنید آفساید بود. من اگر 
حرف بزنم می گویند فرار رو به جلو کرد. 6 امتیاز را 
داوران از استقالل گرفته اند. االن ما باید صدر جدول 
باشیم. مجیدی تاکید کرد: مسئوالن کشور جان 
مادرتان VAR را به فوتبال ایران بیاورید. چگونه باید 
حق یک تیم خورده شود؟ اگر به جز دقیقه 87 سوال 

دیگری ندارید من در خدمت تان هستم.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس پس از دربی 
97 در نشست خبری حضور پیدا کرد و گفت: در ابتدا از 
خبرنگاران عذرخواهی می کنم چون به دلیل بیماری به 
نشست خبری نرسیدم. چند روزی زیر سرم بودم و مربیان 
را به کنفرانس فرستادیم؛ البته کار چند خبرگزاری که 
نشست خبری را تحریم کردند ناپسند و بی احترامی به 
باشگاه بزرگ پرسپولیس بود. گل محمدی در حالی 
که به گواه آمار تیم او یک شوت در چارچوب هم نداشت، 
تیمش را مستحق برد در دربی دانست و گفت: بازی 
جانداری را دیدیم و بیشتر بازی در اختیار پرسپولیس 
بود. موقعیت های خوبی داشتیم و می توانستیم استقالل 

را ببریم. در چند صحنه اتفاقاتی افتاد که داور جریان بازی 
را به سمت حریف عوض کرد. او در یک صحنه باید به 
چشمی کارت نشان می داد، اما برعکس به من و عالیشاه 
کارت زرد نشان داد که همان صحنه جریان بازی را تغییر 
داد.سرمربی پرسپولیس دربــاره قضاوت بنیادی فر و 
کمک هایش هم گفت: در مجموع بازی سختی برای 
قضاوت داور بود. داوران خوبی انتخاب شده بودند، 
اما این چند صحنه فشار از روی حریف را از بین برد. در 
مجموع بازی خوبی انجام شد و بازیکنان ما ریتم مسابقه 
را کنترل کردند و توانستیم موقعیت های خوبی ایجاد 

کنیم، اما متاسفانه از دو سه فرصت خوب استفاده نشد.

گل محمدی:  می توانستیم استقالل را ببریم!مجیدی: داور در دو قدمی صحنه خطا پنالتی نگرفت!

پایان انحصار تبلیغات محیطی در فوتبال قبل از دربی

استقالل جاده صاف کن پرسپولیس شد!
گروه ورزش/  پیش از دربی 97 سرانجام 
دعوای باشگاه استقالل با سازمان لیگ 
بر سر تبلیغات محیطی با موافقت وزیر 
ــردار  ــود س ــی هــا بــه س ــرح آب ورزش بــا ط
آجورلو و باشگاهش تمام شد و جالب این 
که پرسپولیس هم با دستور وزیر ورزش 
های  ــازی  ب در  محیطی  تبلیغات  انجام 
خانگی را در اختیار گرفت. پیش از دربی 
در جلسه   عزیزی خادم رئیس فدراسیون 
فوتبال، بهاروند رئیس سازمان لیگ و 
سردار آجورلو مدیرعامل باشگاه استقالل 
مقرر شد تبلیغات محیطی توسط باشگاه 
باشگاه  شود.همچنین  انجام  استقالل 
استقالل دیروز مبلغ سهم سازمان لیگ 
را واریــز کرد و بــرای ادامــه مسابقات هم 
تضامین الزم را به سازمان لیگ تحویل 
داد. سید حمید سجادی وزیــر ورزش و 
جوانان که هفته پیش هم به این مسئله 
ورود کرده بود در گفت و گو با سایت خانه 
ملت گفت: در موضوع تبلیغات محیطی 
سردار آجورلو طرحی را برای بهره گیری 
 AFC  تیم ها منطبق بر قوانین و شرایط
ارائه کردند تا تیم های میزبان در ورزشگاه 
خانگی یا ورزشگاهی که از سوی آن ها 
اجاره می شود بتوانند خود مجری تبلیغات 
شوند.ما مطالعاتی داشتیم و من بهترین 
طرح را این دیدم و جلساتی نیز با رئیس 
فدراسیون فوتبال داشتم و آن را مطرح 

کردم و ایشان پیشنهاد دادند برای اجرای 
چندین  و  شــود  تشکیل  کارگروهی  آن 
جلسه به صورت حضوری،تلفنی و مجازی 
ــزارش شد برگزار و  آن طــور که به من گ
درنهایت بنا شد استقالل و هر تیم دیگری 
خود  محیطی  تبلیغات  خواهد،  می  که 
را داشته باشد.اگر استقالل در اجرای 
آن موفق بــود ما هم از آن استقبال می 
کنیم و تاکید رئیس فدراسیون فوتبال 
نیز بر این بود که همه تیم ها از این موضوع 
بهره ببرند.سعید فتاحی نماینده باشگاه 
محیطی  تبلیغات  ــاره  ــ دربـ اســتــقــالل 
ــازی مقابل پرسپولیس، گفت:  ــرای ب ب
باید  محیطی  تبلیغات  می گوید  قانون 
به گونه ای باشد که مشکلی بــرای دید 
تماشاگر ایجاد نشود، ما تماشاگر نداریم 
و با توجه به مصوبه بهداشت، تماشاگر 
اجــازه حضور پیدا نکرده است به همین 
دلیل ما حداقل 5 میلیارد ضرر کرده ایم. 
این ضرر چطور می خواهد جبران شود؟ 
باید با تبلیغات جبران شــود. بازی های 
گذشته هم تیم های دیگر تبلیغ می کردند. 
چون تماشاگر نداریم ارتفاع تابلوها را باال 
برده ایم. آن چه که آقای رفعتی هم گفته 
اصالح می شود چون حق با آن هاست و 
آمبوالنس باید به زمین دید داشته باشد. 
تابلوهای تبلیغات را به گونه ای می چینیم 

که مشکلی برای آمبوالنس ایجاد نشود.

ویژه

یک ایرانی رقیب طارمی برای پوشکاش!

تیم  بنفیکا که حسین طیبی را در اختیار دارد به مصاف 
هاالداس مجارستان رفت و در این دیدار حسین طیبی 
مهاجم ایرانی بنفیکا توانست دو گل به ثمر برساند که 
گل اول او فوق العاده بود و توانست از زاویه بسته دروازه 
حریف را باز کند تا حیرت همه را برانگیزد.خیلی ها در 
شبکه های اجتماعی همچنان در حال بررسی این گل 
هستند و واکنش ها به این گل ادامه دارد. در حالی که 
جایزه پوشکاش مربوط به بهترین گل سال فوتبال است 
ولی کاربران از این گل به عنوان زیباترین گل یاد کردند 
و خواهان دادن جایزه زیباترین گل سال به حسین طیبی 
هستند. این در حالی است که مهدی طارمی مهاجم 

ایرانی نامزد جایزه پوشکاش است.

پایان دوران محرومیت قلعه نویی
با اعالم مسئوالن باشگاه گل گهر سیرجان و با توجه به پایان 
نیمی از محرومیت سه ماهه امیر قلعه نویی، این باشگاه 
خواستار تعلیق ادامه محرومیت سرمربی گل گهر شد و کمیته 
استیناف فدراسیون فوتبال با این درخواست موافقت کرد.به 
این ترتیب قلعه نویی دیروز در دیدار تیمش با سپاهان در هفته 

هشتم لیگ برتر روی نیمکت گل گهر نشست.

یک ایرانی بهترین دروازه بان لیگ 
قهرمانان آسیا شد

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از بهترین دروازه بان لیگ 
قهرمانان آسیا در سال 202۱ رونمایی کرد و دروازه بــان 
کشورمان توانست این عنوان را به دست آورد.محمدرضا 
اخباری با درخشش در تیم تراکتور و با کسب بیش از 54 
درصد آرا توانست بهترین گلر این رقابت نام گیرد. دروازه بان 
کشورمان این عنوان را با پیشی گرفتن از عبدا... المایوف، 

دروازه بان تیم الهالل به دست آورد.

اخبار

لیونل مسی دوشنبه شب توانست برای هفتمین بار برنده توپ طال شود. او 
توانست بیشترین آرا را به خود اختصاص دهد و با 33 امتیاز بیشتر از روبرت 
لواندوفسکی ستاره لهستانی بایرن بار دیگر مرد سال فوتبال جهان شود. 
خبرنگاران منتخب فرانس فوتبال از سراسر جهان می توانستند به 5 گزینه 
رای دهند و به هر کدام نیز امتیاز خاصی تعلق می گرفت و مثل همیشه 
شاهد آرای عجیبی بودیم.برای مثال ۱0 خبرنگار از ۱70 خبرنگار به 
کریم بنزما ستاره رئال به عنوان بهترین بازیکن رای دادند که در میان آن 
ها کشورهای چاد، توگو، ماداگاسکار، کوموراس، تونس و تاهیتی دیده 
می شود. از نظر آلفردو رالنیو نماینده اسپانیا نیز کریم جزو 5 گزینه بود 
اما جالب است که انریکه وولف نماینده آرژانتین که سابقه بازی برای رئال 
را دارد، نام روبرت لواندوفسکی را بین 5 گزینه خود هم قرار نداد.طبعا 
لیونل مسی انتخاب شماره یک او بود ولی حاضر نشد به ستاره لهستانی 
در رتبه پنجم نیز رای دهد. وولف می دانست که لواندوفسکی جدی ترین 
رقیب مسی است و به این ترتیب قصد داشت شانس او را برای رسیدن به 

فوق ستاره پی اس جی، بیش از پیش کاهش دهد.نکته جالب دیگر این که 
نماینده ازبکستان به کیلیان امباپه به عنوان بهترین بازیکن جهان رای داد.

آرای نهایی توپ طالی ۲۰۲۱:       
۱- لیونل مسی )آرژانتین، بارسلونا، پی اس جی(، 6۱3 امتیاز

2-روبرت لواندوفسکی )لهستان، بایرن مونیخ(، 580 امتیاز
3-جورجینیو )ایتالیا، چلسی(، 460 امتیاز

4- کریم بنزما )فرانسه، رئال مادرید(، 239 امتیاز
5- انگولو کانته )فرانسه، چلسی(، ۱86 امتیاز

6- کریستیانو رونالدو )پرتغال، یوونتوس، منچستریونایتد(، ۱78 امتیاز
7- محمد صالح )مصر، لیورپول(، ۱2۱ امتیاز

8-کوین دی بروین )بلژیک، منچسترسیتی(، 73 امتیاز
9- کیلیان امباپه )فرانسه، پاری سن ژرمن(، 58 امتیاز

۱0- جانلوئیجی دوناروما )ایتالیا، آث میالن، پاری سن ژرمن(، 36 امتیاز

بازدید رئیس فدراسیون دوومیدانی بالروس از ورزشگاه امام رضا)ع(
رئیس فدراسیون دوومیدانی بالروس که مسئولیت نایب رئیسی کنفدراسیون 
ــا را بر عهده دارد، در سفر یک روزه به مشهد از پیست  دو و میدانی اروپ
دوومیدانی و دیگر امکانات ورزشگاه امام رضا)ع( بازدید کرد.»ایوان تیخن« 
دارنده سه مدال المپیک و دو مدال جهانی در رشته دو و میدانی است که 
با حضور در مشهد  ضمن اعالم بی نظیر بودن پیست دو و میدانی ورزشگاه 
امام رضا)ع(، گفت : این پیست قابلیت برگزاری بازی های بزرگ و جهانی 
را دارد.در این بازدید نگاه من به ورزش ایران به ویژه در رشته دو و میدانی 

 تغییر کرده و برایم ثابت شد که ایران ظرفیت های غنی و زیرساخت های 
پیشرفته ای در ورزش دارد.وی افزود : وجود این همه امکانات ورزشی با این 
وسعت در این مجموعه ورزشی و فعالیت رشته های ورزشی گوناگون ، نشان 
دهنده اهمیت ورزش در کشور ایران است که همواره خالف این شرایط درباره 
کشور ایران در غرب نشان داده شده است . پس از این به ایران بیشتر سفر 
خواهم کرد.شایان ذکر است ، تفاهم نامه ای بین فدراسیون دوومیدانی ایران 

و بالروس برای برگزاری اردوهای مشترک ورزشی منعقد شد.

گل گهرسیرجان4 – سپاهان2
هوادار صفر-  نفت  مسجدسلیمان صفر

صنعت نفت آبادان صفر – پیکان صفر
استقالل صفر- پرسپولیس صفر

بازی های امروز       
نساجی مازندران-پدیده مشهد؛۱5:00

ذوب آهن  -مس رفسنجان؛۱5:00
فجر سپاسی-فوالد؛۱5:00

تراکتور-آلومینیوم اراک؛۱5:00

حواشی توپ طال ادامه دارد

آرژانتین علیه لواندوفسکی

تابلوی  نتایج    قلعه نویی برنده نبرد فرهاد و یحیی   

    هیاهوی سرخابی برای هیچ!   
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سینما و تلویزیون یک شنبه  14   آذر  ۶1400
2۹  ربیع الثانی  144۳.شماره  20818

لیال زارع در تازه ترین فعالیت 
سینمایی خود، جلوی دوربین 
ــه کــارگــردانــی  فیلم »ضـــد« ب
امیرعباس ربیعی رفته و مشغول 
بازی در این فیلم است. لیندا 
کیانی، نادر سلیمانی و مهشید جوادی از دیگر 

بازیگران فیلم هستند.

ویژه  را  قطعه ای  رضایی  گرشا 
تیتراژ سریال »اپیدمی« ساخته 
امیرسجاد حسینی خوانده است. 
تا به حال تیتراژ سریال  »دولت 
ــدای این  مخفی« و »شــرم« با ص
خواننده پخش شده است. قسمت اول »اپیدمی« 

فرداشب روی آنتن شبکه3 می رود.

پارسا پیروزفر فعال فیلم »تی تی« 
اثر آیدا پناهنده را روی پرده سینما 
نخواهد داشت. قرار بود نمایش 
فیلم از 24 آذر آغاز شود اما گروه 
تصمیم  فیلم  پخش  و  ــده  ــازن س

گرفتند این اثر را در شرایط مناسب تری اکران کنند.

ــون فــصــل دوم  ــوم بــانــیــپــال ش
سریال پلیسی »نوار زرد« کاری 
از ســروش محمدزاده را آماده 
پخش دارد و بــه زودی بــا این 
مجموعه 30 قسمتی به تلویزیون 

می آید. او جایگزین امیر آقایی شده است که در 
فصل اول این سریال، بازیگر نقش اصلی بود.

چهره ها و خبر ها

پدرام شریفی در فیلم »کابل پالک 
10« ساخته نوید محمودی ایفای 
نقش کرده و با گریم متفاوتی در 
فیلم ظاهر شده است. او پس از 
»شبی که ماه کامل شد« بار دیگر 
در این فیلم با الناز شاکردوست همبازی شده است.

ــزت ا... مــهــرآوران از  زنــده یــاد عـ
سه شنبه هفته جاری ساعت 19، 
ــدر پسری«  بازپخش ســریــال »پ
ساخته محمدرضا حاجی غالمی 
را از شبکه آ ی فیلم روی آنتن دارد. 

این بازیگر 16 مهر بر اثر کووید-19 درگذشت.
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جمعه شب به مناسبت صدمین هفته شهادت 
 360« مستند  سلیمانی،  قــاســم  ــردار  ــ س
درجــه محاصره« محصول تــازه بنیاد مکتب 
حاج قاسم روی آنتن شبکه یک سیما رفت. 
این فیلم مستند 38 دقیقه ای به کارگردانی 
حامد هادیان، به ماجرای شکست حصر شهر 
آمرلی در شرق عراق می پردازد که در تابستان 
93 اتفاق افتاد و در آن، با فرماندهی سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و رشادت نیروهای 
عراقی، این شهر کوچک، از محاصره سه ماهه 
تروریست های داعــش آزاد شد. وجه تسمیه 
مستند که در همان ابتدای آن نمایش داده 
ــت کــه در  مــی شــود، خطبه رهبر انــقــالب اس
نماز جمعه 27 دی ماه 98، دو هفته پس از 
شهادت حاج قاسم ایراد شد. در این خطبه، در 
مدح سردار شهید، به ماجرای آمرلی با عنوان 

»محاصره 360 درجه ای« اشاره شده بود.

روزگار وحشت و ناامیدی	 
روایت فیلم مستند »360 درجه محاصره« از 
شرایط سخت شهر آمرلی در روزهــای مرداد 
و شهریور 93 آغــاز می شود. جایی که شهر 
مدت هاست در محاصره کامل تروریست هاست 
و عماًل همه مسئوالن کشور از این شهر ناامید 
شده اند. عالوه بر این به دلیل نزدیکی آمرلی 
است  پایتخت  روی  بیشتر  تمرکز  بغداد،  به 
که سقوط احتمالی آن، اهمیت استراتژیک 
فراوانی دارد. در این بخش های مستند، تصاویر 
جالبی از دوربین داعش نمایش داده می شود. 
مصاحبه شوندگان »360 درجه محاصره« به 
صراحت عنوان می کنند که در این شرایط، شهر 
آمرلی از نظر نظامی یک شهر سقوط کرده تلقی 
می شود؛ شهری در 300 کیلومتری بغداد، 
با جمعیت کم 18 هــزار نفری که هم اندازه 
ــت و منطقا  ــراف بــغــداد اس یــک روســتــای اطـ
اهمیت پایتخت را ندارد. این در حالی است که 

همان طور که جانشین فرمانده حشدالشعبی 
در مستند هم می گوید، حاج قاسم به محاصره، 
نگرانی و وحشت مردم بسیار حساس بود و به 
همین دلیل، شکست حصر آمرلی را هم ردیف 
دفــاع از بغداد می دانست. این گونه بود که 
بالفاصله پس از درخواست رسمی کمک دولت 
وقت عراق از ایران، سردار بی درنگ تالش ها 
و جلسات را بــرای شکست محاصره آمرلی، 
آغاز کرد. در این بخش از مستند، مصاحبه ها 
با مسئوالن وقت کشور عــراق شامل نخست 
ــت، عضو پارلمان عـــراق، فرماندار  ــر وق وزی

طوزخورماتو و... جالب توجه است.

پرواز شجاعانه سردار به شهر	 
حاج قاسم که به استعداد جوانان مدافع شهر 
ــت، تصمیم گرفت به داخــل شهر  ایمان داش
برود و به این نیروها روحیه بدهد تا محاصره 
شهر شکسته شود؛ در حالی که مدت ها بود 
شهر آمرلی امکان ارتباط با بیرون را نداشت. 
بنابراین با بالگرد متعلق به وزارت دفاع عراق 
به داخل شهر رفت. کسی فکرش را نمی کرد 
که از این بالگرد، حاج قاسم و ابومهدی پیاده 
شوند. خاطره جالبی که در مستند »360 درجه 
محاصره« روایت می شود، این است که سردار 
مشتی خاک از زمین برداشت و گفت سری بعد 

یا نیستیم یا همه تان را آزاد می کنیم.

اتحاد و انجام عملیات	 
اتفاق مهم در این میان، اتحادی بود که حاج قاسم 
سلیمانی بــرای نجات آمرلی بین گروه های 
بسیار متفرق ایجاد کرد. در حالی که حمله به 
تروریست های محاصره کننده آمرلی، از نظر 
کردستان  اقلیم  موافقت  به  نیاز  جغرافیایی 
داشــت، حاج قاسم این موافقت را اخذ کرد و 
همچنین در متقاعد کردن جریان صدر برای 
حمایت از این عملیات، نقش داشت. گروه هایی 
که در مستند »360 درجه محاصره« نیز گفته 
می شود با یکدیگر اختالف داشتند و هنوز هم 
دارند، بر سر شکست حصر این شهر کوچک به 
توافق رسیدند. در نهایت پس از انجام حمله، 
عملیات شکست حصر آمرلی در 24 ساعت به 
پایان رسید و این شهر کوچک، آزاد شد. در این 
بخش از فیلم مستند »360 درجه محاصره«، 
تصویر مشهوری از تفقد حاج قاسم نسبت به یک 
کودک  در پایان عملیات،  نمایش داده می شود و 
این کودک که از سردار، چفیه اش را هدیه گرفت، 

ماجرا را روایت می کند.

رهبر انقالب: نمی توانم بگویم از رفتن شما 	 
به آن منطقه چقدر نگرانم

خاطرات  از  بخشی  کــه  نیز  فیلم  انتهای  در 
خودنوشت حاج قاسم خوانده می شود، پیامی از 
رهبر انقالب بر تصویر نقش می بندد که بالفاصله 

بعد از رسیدن خبر شکست محاصره آمرلی، 
برای سردار فرستاده شده بود: »از رفتن شما 
به منطقه خطرناک، نمی توانم بگویم که چقدر 
نگرانم.« پیامی که حاج قاسم در خاطراتش، 
»پدرانه و محبت آمیز« خواند. مستند »360 
درجه محاصره« روایت نجات مردم شهر آمرلی 
از چنگال داعــش با فرماندهی ســردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، امــروز 14 آذر ساعت 
1۵:10 و ساعت 20 به ترتیب از شبکه های2 و 
افق روی آنتن می رود. این مستند همچنین در 
روز سه شنبه 16 آذر نیز از شبکه های قرآن و ۵در 

ساعات 20 و 21 پخش می شود.

کاربران چه نظری دادند؟	 
پس از پخش این فیلم مستند، کاربران شبکه های 
اجتماعی واکنش های مثبتی به آن داشتند و از 
شجاعت سردار شهید سلیمانی تمجید کردند. 
گزیده ای از واکنش های اجتماعی به این مستند 

را در ادامه می خوانید:
- اگر حاج قاسم و ابومهدی نبودند، هیچ گاه 

آمرلی آزاد نمی شد.
- چیزی که از مستند »360 درجه محاصره« 
برام جالب بود و توجهم رو جلب کرد، اذعان 
مسئوالن عراقی به تغییر موازنه جنگ در شهر 
آمرلی توسط حاج قاسم سلیمانی و حیرت آنان 

از شجاعت اوست.
- وقتی نخست وزیر عراق در ماجرای آزادسازی 
شهر آمرلی از محاصره 360 درجــه می گه، 
ــود کــه تجربه میدانی و  حــاج قــاســم مـــردی ب
جنگجویی اش بارز بود، یعنی ما هنوز حاج قاسم 

رو خوب نشناختیم.
- استدالل حاج قاسم سلیمانی درباره حادثه 
آمرلی بسیار مهم بود چراکه استداللی نظامی 
نبود و ایشان صرفا برای نجات انسان ها وارد این 

مبارزه شدند.
- شجاعت متهورانه یعنی این که بتونی شهری 
رو که 80روز در محاصره 360 درجه داعش 
بوده، در 24 ساعت آزاد کنی، در حالی که به 
نظر تمامی کارشناسان نظامی کار آمرلی تمام 

شده بود.

 مصطفی قاسمیان  

»پیتزا لیکوریش« در منوی سینماها

فیلم سینمایی »پیتزا لیکوریش« محصول 2021 
آمریکا، از آثار مهم و پرامید امسال سینمای جهان 

است که به زودی نمایش داده می شود.
این فیلم را پل توماس اندرسون فیلم ساز ۵1 
ساله آمریکایی، کارگردانی کرده که برای ساخت 
ــون به پا خواهد  فیلم های شاخصی چــون »خ
شد«، »مرشد« و »رشته خیال« شناخته می شود 
و جوایز متعددی چون جایزه بهترین کارگردانی 
جشنواره کن، شیر نقره ای بهترین کارگردانی 
جشنواره ونیز و خرس طالیی جشنواره برلین را 
در کارنامه دارد و برای پنج فیلم خود، درمجموع 
هشت بــار در رشته های مختلف نامزد اسکار 
شده است. این فیلم ساز گزیده کار نهمین فیلم 
سینمایی خود را نیز بر اساس فیلم نامه  نوشته 

خودش، ساخته است.

دو  ــاره  دربـ لیکوریش«  »پیتزا  سینمایی  فیلم 
نوجوان به نام های »آالنــا« و »گــری« است که با 
یکدیگر بزرگ می شوند و عاشق می شوند. آالنا 
هایم و کوپر هافمن بازیگران نقش اصلی فیلم  
هستند که هردو برای نخستین بار جلوی دوربین 
یک فیلم بلند سینمایی رفته اند. نکته جالب این 
که کوپر هافمن، پسر فیلیپ سیمور هافمن بازیگر 
فقید است که در پنج فیلم پل توماس اندرسون 
بازی کرده  و برای حضور در »مرشد«، نامزد اسکار 
شده است. در کنار این دو بازیگر جوان، بردلی 
کوپر و شان پن نیز نقش های مکملی در »پیتزا 
لیکوریش« دارند. ساشا دختر استیون اسپیلبرگ 
و جورج پدر لئوناردو دی کاپریو نیز از بازیگران 

فرعی فیلم اند!
این فیلم که به تازگی دو جایزه اصلی هیئت نقد 
ملی آمریکا را گرفته، از هفته گذشته به صورت 
محدود در سینماها اکران شده و تاکنون فروش 
پایینی داشته است، اگرچه از نظر منتقدان، فیلم 
خوبی محسوب می شود و می تواند در اسکار 
2022 بدرخشد. ممکن است این فیلم تا یک ماه 

آینده به صورت اینترنتی در دسترس قرار گیرد.



7 ادب و هنر یک شنبه 14 آذر 1400
29 ربیع الثانی 1443.شماره 20818

پیک خبر 

 شعر کودک دچار رکود شده

ــودک در دهه  مصطفی رحــمــانــدوســت شعر کـ
اخیر را دچار رکود دانست. به گــزارش ایرنا، این 
شاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان با اشاره 
از نویسنده ها و شاعران جدید  به این که خیلی 
حوصله خواندن کتاب ندارند، افزود: »خدا به من 
توفیق های زیادی داده و یکی همین است که در 
زمانی که می توانستم زیــاد سفر بــروم و کارهای 
زیادی بکنم، نشستم و کتاب خواندم و امروز اگر 
کتاب نخوانم مریض می شوم«. رحماندوست ضمن 
بیان این موضوع که برخی نویسندگان امروز دچار 
گرته برداری آن هم از اینترنت شــده انــد، اضافه 
کرد: »یک نفر از من پرسید چه کردی که شعر »صد 
دانه یاقوت« و »زردآلو« این قدر موفق شدند؟ گفتم 
اگر می دانستم که بقیه اشعارم را هم همان طور 
می گفتم. این راز فقط ممارست است. باید تمرین 
کرد و فرد باید خــودش را هیچ به شمار بیاورد«. 
رحماندوست در ادامه ضمن تأکید بر این که با بچه ها 
عهد بسته ام که تا آخر عمر در زمینه ادبیات کودک 
کار کنم، تصریح کرد: »شعر کودک ما االن دو ایراد 
دارد. یکی فعالیت افراد تازه کاری است که کتاب 
نخوانده اند و دوم هم پایین آمدن سطح خرید کتاب 
است. زمانی من کتابم را با تیراژ ۵۰ -۶۰ هزار 
نسخه چاپ می کردم. قیمت هم اگر ۲۰ تومان بود 
با مبلغ حق التألیف می توانستم کاری بکنم. امروز 
قیمت کتاب ۶۰ هزار تومان با تیراژ هزار نسخه 
است و هرچقدر که حق التألیف بگیرم اجرت شب 

نخوابی های من نمی شود«. 

انتصاب رئیس دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران 

ــی وزیـــر  ــگ ــن ــره مـــعـــاون ف
فرهنگ و ارشـــاد اسالمی 
طی حکمی، علی رمضانی 
را به عنوان »رئیس دومین 
کتاب  مــجــازی  نمایشگاه 
ــران« منصوب کـــرد. به  ــه ت
گزارش ایبنا، در فرازهایی 
ــن  ــی ــم رئــیــس دوم ــک از ح
نمایشگاه مــجــازی کــتــاب تــهــران آمـــده اســت: 
»کوشش برای تحقق عدالت فرهنگی، اهتمام به 
برخورداری نمایشگاه از تنوع، کیفیت و درون مایه 
خــوب، بسترسازی بــرای کمک به رونــق اقتصاد 
نشر کشور، بهره گیری از فناوری های نوین برای 
آسان کرد انتخاب مخاطبان، تاکید بر استفاده 
از داده ها و اطالعات دقیق و به روز، انجام تمامی 
فعالیت ها بر اساس مقررات و ضوابط فنی و توجه 
به اصل برنامه ریزی، هماهنگی و هم افزایی، از 
برجسته ترین نکات  موردانتظار برای برگزاری 
منسجم و موفق این نمایشگاه به عنوان رویدادی 
ــه خدمات  چندوجهی و جشنواره ای ملی و ارائ
آن  فرهیخته  مخاطبان  به  بیشتر  و  بهتر  هرچه 
ــداف فرهنگی و اجتماعی  و سرانجام تحقق اه

جمهوری اسالمی ایران است.« 

 گفت وگو با دکتر مه دخت پورخالقی، استاد ادب فارسی و شاگرد استاد غالمحسین یوسفی در سالروز درگذشت او
مبتکر دستورالعمل »پرورش فکر« با تقویت زبان فارسی

  استاد یوسفی نه تنها برای آموزش دانشجویان و آشنا کردن آن ها با چگونگی پژوهش از روش های بدیع و نوین استفاده می کرد
 بلکه با تأسیس صندوق قرض الحسنه دانشجویی، یار و یاور آن ها در سختی های زندگی فردی نیز بود 

الهه آرانیان- کتابخانه نفیس و ارزشمندش در 
طبقه دوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسی مشهد خــوش نشسته  و دانشجوهای 
ادبیات فارسی این دانشکده در هوای کتاب هایی 
که از او به یادگار مانده  است، نفس می کشند؛ امروز 
14 آذرماه، سالروز درگذشت استاد غالمحسین 
یوسفی، چهره برجسته ادبیات فارسی است؛ کسی 
که شاگردان بسیاری را در این حوزه تربیت کرد و در 
عین حال، در زمینه پژوهش و تصحیح متون ادبی 
هم زبانزد بود. از جمله آثار این استاد ادبیات فارسی 
ــن«، »کاغذ  می توان به کتاب های »چشمه روش
زر«، »برگ هایی در آغوش باد«، تصحیح گلستان و 

بوستان سعدی، تصحیح قابوسنامه و... اشاره کرد.
او در دوم بهمن سال 13۰7 در مشهد به دنیا آمد 
و در 14 آذر سال 13۶9، در تهران چشم از جهان 
فروبست و پیکرش را در حرم مطهر رضوی به خاک 
سپردند.  در ادامه، گفت وگوی ما را با دکتر مه دخت 
پورخالقی چترودی، استاد زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه فردوسی و از شاگردان استاد غالمحسین 
یوسفی، درباره ویژگی های آثار پژوهشی، شخصیت 

و خدمات او به ادبیات فارسی می خوانید.

دلسوِز زبان فارسی و شیفته تحقیق	 
را  یوسفی  دکتر  اســتــادش،  پورخالقی،  دکتر 
بزرگمرد فرهیخته ای توصیف می کند که دل به 
عشق فرهنگ و ادبیات ایران و زبان فارسی زنده 
داشت و هرگز نمرد. او می گوید: »استاد یوسفی 
در زندگی کوتاه، اما پربار خود لحظه ای از تحقیق 
و پژوهش باز نایستاد. عاشق پژوهش بود و شیفته 
پژوهشگران. اندیشه وری بود که با قلم و قدم و با 
دید نو و فکر نو نگهبان صادق زبان و ادب فارسی 
ــران بــود. با دلسوزی می گفت  و فّر و فرهنگ ای
اگر در حفظ و تقویت زبان نکوشیم، در پرورش 
فکر سهل انگاری کرده ایم؛ چون زبان ما وسیله 
اندیشیدن ماست. به گمان من امــروز آن هایی 
ــدار و بهره بــردن از  که سعادت و خوشبختی دی
محضر پرفیض او را نداشته اند، بــرای شناخت 
ویژگی های انسانی و منش علمی او باید به آثارش 
پناه ببرند؛ آثار فراوانی که حتی در انتخاب نام آن ها 
نازک کاری های عالمانه ای انجام داده است از 
جمله: »چشمه روشن«، »برگ هایی در آغوش باد«، 
»داستان من و شعر«، »روان های روشن«، »دیداری 
با اهل قلم«، »فرخی سیستانی« و بسیاری کتاب ها 
و مقاالت دیگر در زمینه های مختلف مانند نقد 
ادبی، عرفان، حماسه، نقد ادبیات عرب، ادبیات 

جهان، ترجمه و تصحیح متن«.

جدی شمردِن پژوهش در روزگاِر رکوِد آن	 
این استاد ادبیات فارسی درباره ویژگی  کارهای 
پژوهشی دکتر یوسفی در روزگــاری که خیلی به 
پژوهش اهمیت داده نمی شد، چنین می گوید: 
ــاری که پژوهش در ایــران در مقایسه با  »در روزگ
دیگر کشورها تحت الشعاع آمــوزش  بوده و هنوز 
رشــد چندانی نکرده و دلیل آن هم ایــن بــود که 
تعریف دقیقی از پژوهش نداشتیم و معیارهای ما 
مشخص نبودند و به صورت علم به پژوهش نگاه 
نمی شد و سیاست تحقیقاتی نداشتیم، یکی از 
اهداف عالی استاد یوسفی محقق پروری و آموزش 
هنر نویسندگی و فنون تحقیق علمی و آشنا کردن 
دانشجو با علوم جدید و نظریه های نقد ادبی بود. 
او به پژوهش مثل یک امر مقدس نگاه می کرد و 
آن را فن شریف می نامید و نقصان سخن سنجی و 
فرهنگ انتقادی و نبود عشق به تحقیق را مهم ترین 
عامل عقب افتادگی و رکــود پژوهش در روزگــار 
خودش می دانست. به نظر او بهره گیری از مطالعات 
و تحقیقات دیگران در هر گوشه عالم و به هر زبانی، 
وظیفه محقق اســت و به همین دلیل فراگیری 
زبان های مختلف را ضروری می دانست و می گفت 
آشنایی با هر زبان دری از معرفت را به روی محقق 

باز می کند. 

تأسیس صندوق وام دانشجویی 	 
دکتر پورخالقی در بیان عشق و عالقه استاد یوسفی 
به کار تحقیق و پژوهش به ویژه در زمینه های تازه از 
جمله نقد ادبی می گوید: »در اهمیت عالقه ایشان 
به مباحث نقد ادبــی جدید همین بس که وقتی 
چند جایزه به ایشان اهدا شد که 14 سکه طال بود و 
همین طور مبالغی نقد، آ ن ها را به دانشکده اهدا کرد 
تا به دانشجویانی که در زمینه نقد ادبی تحقیق جامع 
ارائه می دهند، داده شود. بخش دیگرش را هم برای 
تأسیس صندوق قرض الحسنه وام دانشجویی 
اختصاص داد. او از آشنا کردن دانشجو با مباحث 

نو و چگونگی استفاده از منابع علمی لذت می برد. 
ایشان در زمینه تحقیقات ادبی و تصحیح متون 
از چهره های برجسته است. شاید یکی از دالیل 
این برجستگی، نظم و انضباط وصف ناشدنی او 
و دقت و پشتکار در تهیه بهترین منابع پژوهشی و 
همراهی گام به گام با کار از شروع تا پایان، یعنی 
چاپ بود. ایشان خودشان ویراستار ادبی و فنی 
آثارشان بودند. نقدهایی را که دیگران بر آثارشان 
می نوشتند، به دقت می خواندند و در چاپ های 

بعدی استفاده می کردند«.

47 سال شاگردی در محضر استاد	 
استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی 
از سال های شاگردی در کالس های استاد یوسفی 
و خاطرات آن  سال ها این  طور یاد می کند: »یکی از 
چیزهایی که به خاطر آن همیشه بر خود بالیده ام این 
است که سال ها سعادت بهره بردن از محضر استاد 
یوسفی را داشته ام. همیشه خودم را سعادتمندترین 
و وام دارترین شاگردان استاد دانسته ام. شاید به 

این دلیل که مدتی طوالنی تر از محضر ایشان 
بهره بــرده ام. سال های 13۵3 تا 13۶9 

ــروز؛ یعنی 47  و بهتر است بگویم تا ام
سال شاگردی کردن در محضر استاد 

یوسفی. اگر امروز، روز گرامی داشت 
ــاد اســـت، روز 47 ســال  ــت ــاد اس یـ
شاگردی بنده هم هست. دورانــی 
که به عنوان دانشجو کار پاکنویس 

و ماشین کردن آثار استاد را بر عهده 
داشتم، شروعی بود 

برای بهره بردن از 
آثار ایشان قبل از 

چاپ و آموختن 
و  تحقیق  روش 
زمانی  معلمی. 
که به عنوان تنها 

شاگرد و به قول ایشان یگانه شاگرد در دوره فوق 
لیسانس در کــالس هــای درس ایشان شرکت 
می کردم، گاهی نیم ساعت قبل از شروع کالس 
پشت در اتاق ایشان قدم مــی زدم تا آرامــش الزم 
را بــرای ورود به کالس به دست بیاورم. ایشان 
رفتاری بسیار مهربانانه و پدرانه با من داشتند و 
مرا دخترم صدا می کردند و حتی در خوردن میان 
وعده ایشان هم شریک بودم. سال های 13۵7 تا 
13۶4 به کار نوشتن پایان نامه دوره فوق لیسانس 
با راهنمایی های ایشان مشغول بودم. هرگز خاطره 
ــا را فراموش نمی کنم که دور نقطه ای  آن روزه
خط می کشید و می نوشت دخترم به اصل متن 
مراجعه کن. اگر در اصل متن کلمه غضب است 
بگذار این نقطه بماند و اگر نیست لطفًا آن را حذف 
کن. وقتی به اصل متن مراجعه می کردم می دیدم 
اصل متن این است مال او را به غصب گرفتند نه 
به غضب. حاصل آن همه وســواس علمی کتاب 
»فرهنگ قصه های پیامبران« بود که می خواستم 
بعد از چاپ برای استاد ببرم و 
ایشان را خوشحال کنم، 
امــا دریــغ که بعد از 
چاپ این کتاب، 
استاد دیگر به 
ظاهر در بین 

ما نبود«. 

یادداشت زنده یاد دکتر احمد 
احمدی بیرجندی، استاد فقید ادب 

فارسی، به مناسبت درگذشت استاد 
یوسفی در شماره مورخ 18 آذر 
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی قصاب تبعه خارجی در ابزسازی صحنه جنایت اعرتاف کرد

عکس ها اختصاصی از  خراسان

اختصاصی خراسان

خبر

۱۴ نفر از عامالن درگیری مسلحانه در اروندکنار دستگیر شدند 

ــادان گفت: ۱۴ نفر از  فرمانده انتظامی آب
افراد دخیل در درگیری و نزاع طایفه ای در 
اروندکنار دستگیر و با حکم قضایی راهی 

زندان شدند.
به گــزارش ایرنا، سرهنگ حسین زلقی در 
ــزود: دستگیری  گفت وگو با خبرنگاران اف
دیگر عوامل این درگیری به ویژه پنج نفر از 
عامالن اصلی تیراندازی در دستور کار پلیس 

قرار دارد.  

ــه داد: در پی درگیری مسلحانه و  وی ادام
طایفه ای در اروندکنار و کشته شدن سه نفر 
از اعضای یک خانواده در نهم آذر با اسلحه 
جنگی، پیگیری این موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
فرمانده انتظامی آبادان با اشــاره به کشته 
شدن سه نفر و مصدوم شدن دو نفر دیگر در 
این درگیری اظهار کــرد: از همان لحظات 
اولیه وقــوع ایــن درگیری سه تیم عملیاتی 

پلیس تشکیل شد و با کار اطالعاتی، چهار 
نفر از عامالن نزاع مسلحانه را شناسایی و 
با هماهنگی مقام قضایی در مخفیگاه شان 

دستگیر کردند.
 درگــیــری طایفه ای ســه شنبه نهم آذر در 

اروندکنار رخ داد. 
مراسم تدفین سه نفر کشته شده این درگیری 
روز جمعه با حضور ســران عشایر و طوایف 

آبادان و خرمشهر برگزار شد.

یک کشته و ۱۴ مصدوم در تصادف زنجیره ای 
محور دزفول - شوشرت 

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
ــول گفت: تصادف زنجیره ای  پزشکی دزف
در محور دزفول-شوشتر یک کشته و ۱۴ 
مصدوم به جا گذاشت. غالمرضا روان پور در 
گفت و گو با مهر، افزود: ساعت ۶ و ۴۰ دقیقه 
صبح دیروز )شنبه( طی تماس تلفنی با مرکز 
ارتباطات اورژانس ۱۱۵ دزفول، وقوع یک 
تصادف زنجیره ای بین سه خـــودروی پژو 
۴۰۵، نیسان وانت و مینی بوس در محدوده 

سه راهی روستای فضیلی گزارش شد.
وی ادامــه داد: پس از این تماس بالفاصله 
پایگاه های  از  متشکل  عملیاتی  تیم  چهار 
ــاد، خیبر  اورژانـــس سیاه منصور، شمس آب

و زیباشهر بــه محل حــادثــه اعـــزام شدند و 
فوریت های  آمبوالنس  اتــوبــوس  همچنین 
ــاده بــاش قرار  ــول در حالت آم پزشکی دزف
ــوادث و  ــ ــت. مــدیــر مــرکــز مــدیــریــت ح ــرف گ
فوریت های پزشکی دزفول تصریح کرد: در 
این حادثه یک نفر از سرنشینان خودرو پژو 
۴۰۵ که خانمی ۵۵ ساله بود، در دم جان 
باخت و ۱۴ نفر دیگر شامل ۱۰ خانم، سه 
آقا و یک نوجوان مصدوم شدند. وی افزود: 
مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه 
برای تکمیل روند درمانی به بیمارستان بزرگ 
دزفول منتقل شدند. روان پور یادآور شد: علت 

وقوع این حادثه در دست بررسی است.

دستگیری سارق 18 هزار دالری 

دستگیری  از  لرستان  انتظامی  فرمانده 
سارق کیف قاپ تهران و کشف ۱۸ هزار و 
۲۰۰ دالر در شهرستان رومشکان خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار یحیی الهی افزود: 
درپی ارجاع یک فقره نیابت قضایی از تهران 
مبنی بر یک فقره کیف قاپی و سرقت ۱۸ 

هزار و ۲۰۰ دالر از یک شهروند، موضوع در 
دستور کار ماموران قرار گرفت.

ــوران پلیس آگاهی  ــام ــه داد: م وی ادامـ
رومشکان با همکاری پلیس تهران بزرگ 
بــا تشکیل اکــیــپ ویـــژه و انــجــام کــارهــای 
اطالعاتی و پلیسی سارق کیف قاپ را در 

شهر رومشکان شناسایی و در عملیاتی غافل 
گیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سارق  گفت:  لرستان  انتظامی  فرمانده 
در تحقیقات انجام شده برابر مستندات و 
ادله پلیس به سرقت ۱۸ هزار و ۲۰۰ دالر 
اعتراف کرد و همراه پرونده تحویل پلیس 

تهران بزرگ شد.
وی با هشدار به سارقان که هیچ نقطه امنی 
برای آنان وجود ندارد، به شهروندان توصیه 
کرد ضمن مراقبت از اموال و دارایی های 
خود، موارد مشکوک را هر چه سریع تر به 

پلیس اطالع دهند.

دستگیری عامالن سایت شرط بندی ویژه دربی پایتخت طی۷2ساعت 
و  شناسایی  از  پایتخت  فتای  پلیس  رئیس 
دستگیری دو نفر از مدیران سایت شرط بندی 
ویژه دربی پایتخت که دیروز برگزار شد، خبر 
داد و گفت: مجرمان طی یک عملیات غافل 
گیرانه ظرف ۷۲ ساعت بعد از راه اندازی این 
سایت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
معظمی  داود  سرهنگ  ایسنا،  گـــزارش  بــه 
ــودرزی در تشریح این خبر اظهار کــرد: در  گ
پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط 
کارشناسان پلیس فتا در روزهــای منتهی به 
ــی پایتخت، یک سایت شــرط بندی که  درب

ویژه شهرآورد پایتخت راه انــدازی شده بود، 
مشاهده شد.

وی ادامه داد: موضوع در دستور کار قرار گرفت 
و کارآگاهان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی 
پلیس فتای پایتخت اقدامات تخصصی خود 
را آغاز کردند و پس از بررسی های انجام شده 
مشخص شد، دو نفر در راه اندازی و گرداندن 
این سایت شرط بندی فعالیت دارند و با وعده 

های فریبنده اقدام به کالهبرداری می کنند.
رئیس پلیس فتای پایتخت گفت: کارشناسان 
این پلیس با بررسی های همه جانبه و اقدامات 

گسترده سایبری و بهره گیری از روش های 
نفر  به شناسایی هر دو  و علمی موفق  فنی 
در فــضــای مــجــازی شــدنــد و بــا مــحــرز شدن 
هویت آن ها بــرای پلیس، پس از تشریفات 
قضایی، مجرمان در یکی از مناطق شرقی 
تهران بــزرگ دستگیر و به همراه تجهیزات 
شدند. منتقل  فتا  پلیس  ــه  ب  الکترونیک 

وی افزود: متهمان پس از انتقال به پلیس فتا 
به جرم خود اعتراف کردند و گفتند باتوجه به 
برگزاری مسابقه فوتبال تیم های پرسپولیس و 
استقالل، یک سایت شرط بندی راه اندازی و 

با تبلیغات پر رنگ و لعاب و وعده میلیونر شدن 
یک شبه حدود پنج میلیارد ریال در مجموع 
کالهبرداری کردیم که توسط پلیس دستگیر 
شدیم. گودرزی ادامه داد: در واقع سایت های 
شرط بندی به گــونــه ای طراحی شــده تا در 
ابتدا افراد مبالغ کمی را برنده شوند و همین 
شیرینی بردهای اولیه سبب می شود باوجود 
باخت های بعدی و مستمر در مراحل بعدی 
باز به شرط بندی ادامه دهند و در نتیجه عالوه 
بر زیان مالی، مشکالت بزرگی چون مسائل 

روحی و خانوادگی نیز گریبان گیر آن ها شود.

تاوان  وحشتناک  آبروداری!

من که هنوز دو ماه بیشتر از برگزاری مراسم 
عقدکنانم نمی گذرد، تازه فهمیده ام که   همسر 
سوم نامزدم هستم اما دیگر طاقت کتک کاری 
های او را ندارم تا جایی که برای رهایی از این 

وضعیت دست به خودکشی زدم و...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
نوعروس ۲۱ ساله ای است که به قصد طالق از 
نامزدش از بیمارستان راهی کالنتری شده بود. 
این دختر جوان با بیان این که تاوان سختی را 
برای حفظ آبروی پدرم پرداخته ام، به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری سپاد مشهد گفت: 
سه ساله بودم که مادرم به دلیل بیماری فوت 
کرد. یک سال بعد از این ماجرا نیز پدرم زن جوان 
دیگری را به عقد خودش درآورد اما من از همان 
دوران کودکی نتوانستم با نامادری ام کنار بیایم 
و از این که او جای مــادرم را گرفته بود، خیلی 
ناراحت بودم. نامادری ام نیز به دلیل ناسازگاری 
هایم بسیار مرا آزار و اذیت می کرد و کتکم می 
زد. در این میان وقتی پدرم از اختالف و درگیری 
ما مطلع می شد، به طرفداری از همسرش مرا 
کتک می زد طوری که دیگر به این وضع عادت 

کرده بودم.
 روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که 
باالخره دو ماه قبل پسر جوانی به همراه خانواده 
اش به منزل ما آمدند و مرا خواستگاری کردند. 
بعد از یکی دو بار رفت و آمد، پدرم یک مهمانی 
برگزار  ما  عقدکنان  مراسم  تا  گرفت  کوچک 
شود. اگرچه آن شب فقط بستگان نزدیکمان 
در جشن عقدکنان حضور داشتند اما دو روز بعد 
پدرم رازی را فاش کرد که همه وجودم لرزید. او 
گفت: در روز عقدکنان وقتی شناسنامه شهاب 
را به عاقد دادم، در یک لحظه متوجه شدم او 
ــرده اســت و اسامی  دو بــار دیگر نیز ازدواج ک
همسرانش هم در شناسنامه اش وجود دارد. 
فاش  را  حقیقت  گرفتم  تصمیم  هنگام  آن  در 
کنم و مراسم عقدکنان را برهم بزنم اما چون 
از آبروریزی می ترسیدم، سکوت کردم چرا که 
اگر این ماجرا لو می رفت مهمانان مرا سرزنش 
و مسخره می کردند. خالصه پدرم این حرف ها 
را با شرمندگی به زبان جاری می کرد و من هم 
حیرت زده نگاهش می کردم. با وجود این نمی 
توانستم به راحتی این ماجرا را بپذیرم به همین 
دلیل بعد از پرس و جوهای زیاد دو هوویم را پیدا 
کردم و فهمیدم که شهاب آن ها را نیز فریب داده 
است. یکی از همسران او به من گفت: شهاب نه 
سرکار می رفت و نه پولی برای مخارج زندگی 

می پرداخت.
به همین دلیل مجبور شدم مبلغی به او بپردازم تا 

به طالق من رضایت بدهد ...
حاال دیگر چاره ای جز سکوت نداشتم و نمی 
توانستم تصمیم درستی بگیرم. این درحالی 
بود که نامزدم وقتی متوجه ماجرا شد، به شدت 
مرا کتک زد که چرا نزد همسران دیگرش رفته 
ام و در کار او فضولی کرده ام. از آن روز به بعد و 
در طول همین دو ماه نامزدی بارها به بهانه های 
مختلف مرا کتک  زده تا حدی که دیگر تحملم را 
از دست دادم و با یک تصمیم احمقانه و ناگهانی 
با خوردن مقداری قرص دست به خودکشی زدم 
اما پدرم متوجه موضوع شد و بالفاصله مرا به 
بیمارستان امام رضا)ع( برد. چند روز در بخش 
مسمومین بستری شدم و با تالش کادر درمانی 
از مرگ نجات یافتم. امروز هم به کالنتری آمده 

ام تا از شهاب طالق بگیرم و...
بنابر گزارش خراسان، پرونده این دختر جوان 
با صدور دستوری از سوی سرگرد جعفر عامری 
مشاوران  اختیار  در  سپاد(  کالنتری  )رئیس 
زبده دایــره مددکاری اجتماعی قرار گرفت تا 
بررسی های کارشناسی و قضایی درایــن باره 

صورت گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

محسنی  والمسلمین  حجت االسالم  توکلی/ 
اژه ای رئیس قوه قضاییه دیروز با مسعود توکلی 
زاده قاضی فداکار کرمانی که در جریان نجات 
یک متهم از خودکشی دچــار آسیب جــدی از 
ناحیه مهره های کمر شده بود، به صورت تلفنی 

گفت و گو کرد و جویای احوال  او  شد. 
وی ضمن قدردانی از اقدام به موقع این قاضی 
فداکار، برای او  از درگاه خداوند متعال طلب 
دستگاه  گفت:  و  ــرد  ک کامل  و  عاجل  شفای 
قضایی به وجود قضاتی آگاه و شجاع که در راه 
 خدمت به ملت از جان مایه می گذارند، افتخار 

می کند.
حجت االسالم محمدجعفر منتظری، دادستان 
کل کشور هم عصر  شنبه  در تماس تلفنی با 
»مسعود توکلی زاده«، قاضی ایثارگر و پرتالش 

کرمانی، از وی احوال پرسی کرد.
در یک حادثه رانندگی که شامگاه  *ایــرنــا/ 
جمعه در جاده ُمهر به شیراز به وقوع پیوست، دو 
خودروی سواری پژو و تیبا با هم برخورد کردند 
که منجر به انــحــراف خـــودروی ســواری تیبا و 
خسارت شدید به آن شد و راننده و دو سرنشین 
دیگر آن، جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز 

به شدت مجروح شد.
پلیس  رئیس  ــوان/  ج خبرنگاران  *باشگاه 
پیشگیری تهران گفت: متاسفانه سن برخی از 
سارقان کمتر از ۱۸ سال است و این افراد اقدام 

به سرقت هایی در شهر می کنند.
*صدا و سیما/ رئیس کل دادگستری استان 
البرز، از شناسایی و بــازداشــت ۱۹ عضو یک 
باند جعل اسناد رسمی توسط اداره حفاظت 
و اطالعات دادگستری خبر داد که به تنظیم 
اسناد صوری انتقال در قالب صلح نامه و وکالت 
نامه اقدام و با اسناد جدید امالک را به دیگران 

منتقل می کردند.
موقوفه ای رئیس  جلیل  سرهنگ  *مــیــزان/ 
دستگیری  از  ــزرگ  ب تهران  پیشگیری  پلیس 
سارق سرقت های سریالی منازل در نازی آباد 
خبر داد و گفت: متهم به ۳۰ فقره سرقت منزل 

اعتراف کرد.

 جاساز 200 کیلو تریاک
 در اتوبوس مسافربری لو رفت

توکلی/ در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر، 
اتــوبــوس حامل محموله  تــریــاک در نرماشیر 

توقیف شد. 
به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی شهرستان  
ــاره گفت: نیروهای  پلیس  نرماشیر در ایــن ب
مبارزه با مواد مخدر  شهرستان فهرج با انجام 
اقدامات اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای 
انتقال یک محموله مــواد مخدر از محورهای 
بالفاصله  و  باخبر شدند  نرماشیر   مواصالتی 
 موضوع را به پلیس این شهرستان گزارش دادند. 
سرهنگ رضا زید آبادی افزود: تیم های عملیاتی 
پلیس مبارزه با مواد مخدر نرماشیر نیز با کنترل 
همه محورها، اتوبوس حامل مواد را شناسایی 
 و  آن را  در محور نرماشیر-بم متوقف کردند.    
وی ادامــه داد: ماموران پس از متوقف کردن 
اتوبوس در بازرسی تخصصی از آن ۲۰۰ کیلو 
گرم تریاک جاساز شده را کشف و در این زمینه 

دو  قاچاقچی را دستگیر کردند. 

»والدین فراری« عامل تیراندازی در میشیگان
 ابزداشت شدند 

پلیس میشیگان می گوید پدر و مادر عامل 
تیراندازی در این ایالت را که متهم به قتل 

چهار دانش آموز شده، بازداشت کرده اند.
به گــزارش بی بی سی فارسی، پلیس گفته 
اســت ایتن کرامبلی، عامل تیراندازی در 
میشیگان با اسلحه ای که پدرش خریده بود، 
اقدام به تیراندازی کرد و والدین او باوجود 
آگاهی از تصمیم فرزندشان، برای جلوگیری 

از تیراندازی اقدامی نکردند.
جیمز و جنیفر کرامبلی در ساختمانی در 

دیترویت بازداشت شدند.
پلیس پیشتر جایزه ای ۱۰هزار دالری برای 
افشای اطالعات درباره محل این دو تعیین 

کرده بود.
جیمز و جنیفر کرامبلی متهم اند که شواهد 
هشداردهنده پیش از تیراندازی مرگبار در 

این مدرسه را نادیده گرفته اند.
ایتن کرامبلی، فرزند ۱۵ ساله آن ها متهم 
است که با استفاده از اسلحه پدرش به سوی 
همکالسی های خود در مدرسه ای در ۶۰ 

کیلومتری دیترویت تیراندازی کرده است.
ایتن در قبال اتهام هایی که در کیفرخواست 
او آمده از جمله اقدام تروریستی، خود را بی 

گناه خوانده است.
تیراندازی در این مدرسه، چهار کشته و هفت 

زخمی به جا گذاشت.

سجادپور- جوان قصاب تبعه 
خارجی که در یک  نزاع مرگبار 
فامیلی، دایی اش را با ضربات 
کــارد قصابی به قتل رسانده 
است، هنگام بازسازی صحنه 
جنایت گفت: وقتی خــون از 
پیکردایی ام فواره  زد، اعصابم 
به هم ریخت و ضربات  دیگر را 

فرود آوردم.
بــــه  گــــــزارش اخــتــصــاصــی 
خراسان، بیست و هشتم آبان 
ــه زنــگ تلفن  گذشته بــود ک
قاضی ویژه قتل عمد مشهد به 
صدا در آمد و ماموران انتظامی 
از درگیری مرگبار فامیلی بین 
تعدادی از قصاب هــای تبعه 
خارجی خبر دادند. به دنبال 
ــن خبر بالفاصله  دریــافــت ای
راد«  عارفی  »محمود  قاضی 
ــوار حــر در منطقه  ــول ــازم ب عـ
شهرک شهید باهنر شد، جایی 
کــه جنایت در مــنــزل »غــالم 
نبی« رخ داده بود. جسد مرد 
میان سال کف اتاق قرار داشت 

و پنج فرزند سلطان احمد که در این درگیری خونبار شرکت 
داشتند، از محل گریخته بودند، در همین حال مشخص شد 
که دو برادر غالمرضا )مقتول( نیز مجروح شده اند که یکی 

از آن ها به بیمارستان امدادی مشهد انتقال یافته است.
گزارش خراسان حاکی است تحقیقات شبانه مقام قضایی 
که تا سپیده دم روز بعد طول کشید، بیانگر آن بود که 
گروهی از یک فامیل اتباع خارجی غیرمجاز که در این 
منطقه از شهرک سکونت دارند، به شغل قصابی رو آورده 
اند و تقریبا همه آن ها به این شغل مشغول اند. در این میان 
علی احمد )یکی از فرزندان سلطان احمد( پسر دایی خود 

»مهدی« را نیز سرکار قصابی 
برد و کنار دست خودش به کار 
گمارد اما مدتی بعد اختالفی 
بین کارفرما و علی احمد رخ 
داد و بدین ترتیب آن ها را از 
کار اخراج کرد. مدتی بعد از 
این ماجرا دوبــاره »مهدی« با 
تقاضای کارفرما به سرکارش 
بازگشت. علی احمد زمانی 
که این موضوع را شنید بسیار 
نــاراحــت شــد چــرا کــه مدعی 
بود او مهدی را سرکار برده و 
نباید بدون او به سرکار بازمی 
گشت. او ماجرا را برای پدرش 
»سلطان احمد« بازگو کرد و با 
ناراحتی از پدر خواست اجازه 
ندهد ایــن کــار اتفاق بیفتد. 
سلطان  نیز  دلیل  همین  بــه 
ــا شــوهــرخــواهــرش  ــد ب ــم اح
تماس گرفت امــا او پاسخی 
به خواست بــرادرزنــش نداد 
ــور به  و مدعی شد که ایــن ام
ــان مــربــوط اســـت. با  ــودش خ
این رخداد، اختالفات شدت 
گرفت و پنج فرزند سلطان احمد به شدت ناراحت شدند و 
تصمیم گرفتند برای صحبت با دایی خود به خانه او بروند! 
در همین حال غالم نبی نیز با دو برادر دیگرش )غالمرضا و 
غالمحسین( تماس گرفت و از آن ها خواست به خانه او در 
بولوار حر بروند. اگرچه برخی از فامیل زودتر رسیده بودند 
و گفت وگو بین آن ها ادامه داشت اما وکیل احمد )متهم 
ردیف  اول( به همراه برادر دیگرش، کمی دیرتر به خانه 
دایی رسیدند. آن جا بود که در میان گفت وگوها ناگهان 
وکیل احمد از حرف های دایی خود برداشت توهین آمیز 
درباره پدرش کرد و همین موضوع به درگیری و مشاجره 

کشید که در یک لحظه وکیل 
احمد کارد قصابی را باال برد 

و دستش به خون آلوده شد.
گزارش خراسان حاکی است 
در پی اطالعات به دست آمده 
از این ماجرای تکان دهنده 
بالفاصله قاضی »عارفی راد« 
عازم بیمارستان شد و درحالی 
ــرد مــجــروح  فـ از  ــه تحقیق  ب
پرداخت که دستورات ویژه ای 
را نیز برای دستگیری فرزندان 
سلطان احمد صادر کرد. مقام 
قضایی همچنین دستور داد تا 
اقدامات الزم برای جلوگیری 
کشور  از  متهمان  خـــروج  از 

صورت گیرد.
ــروه  ــک گـ ــ ــن،ی ــ ــا وجـــــود ای بـ
تخصصی از کارآگاهان پلیس 
ــان رضـــوی به  ــراس آگــاهــی خ
نجفی  سرهنگ  فرماندهی 
)رئیس دایره قتل عمد آگاهی( 
تحقیقات گسترده ای را شبانه 
برای دستگیری متهمان این 
پرونده جنایی آغاز کردند و تا 

روز بعد موفق شدند عامالن اصلی این جنایت را در حالی 
دستگیر کنند که بیشتر آن ها خود را تسلیم قانون کردند. 
پنج فرزند سلطان احمد که از متهمان این پرونده هستند 
مورد بازجویی تخصصی قرار گرفتند که در نهایت وکیل 
احمد به قتل اعتراف کرد. او سپس به دستور قاضی ویژه 
قتل عمد به صحنه جرم هدایت شد تا جزئیات این نزاع 
مرگبار را توضیح دهد. در بازسازی صحنه قتل ابتدا کارآگاه 
منفرد )افسر پرونده( به بیان خالصه ای از ماجرای این 
جنایت هولناک پرداخت و توضیحاتی را درباره اعترافات 
متهمان ارائــه داد. سپس با اشــاره قاضی محمود عارفی 

راد مقدمات بازسازی صحنه 
ــد و بدین  ــم ش ــراه جنایت ف
ترتیب وکــیــل احــمــد )متهم 
به قتل( مقابل دوربــیــن قوه 
قضاییه ایستاد. او پس از تفهیم 
اتهام از سوی مقام قضایی و 
معرفی کامل خود گفت: آن 
روز وقتی به خانه دایی ام رفتیم 
مشاجره ای بین ما شروع شد 
چراکه در آن جا به پدرم توهین 
کردند، درهمین هنگام غالم 
رضا)مقتول( دایی دیگرم که 
در محل حضور داشت با چاقو 
به سمت من حمله ور شد. من 
هم کارد قصابی را که همیشه 
همراه داشتم بیرون کشیدم، 
قصد کشتن او را نداشتم فقط 
می خواستم ضربه ای به شانه 
اش بزنم اما نفهمیدم چه شد 
که تیغه چاقو را بر پیکرش فرود 
ــواره زد  آوردم . وقتی خــون ف
دیگر اعصابم به هم ریخت و 
ــم زدم.  ــات بــعــدی را ه ــرب ض
سپس یک ضربه هم به دایی 
دیگرم زدم و زمانی که قصد خروج از خانه را داشتم آن قدر 
عصبانی بودم که با یک ضربه محکم شیشه در اتاق را هم 
شکستم حتی وقتی از خانه بیرون آمدم با همان کارد محکم 
به علمی گاز کوبیدم که تیغه آن شکست و درمحل افتاد و 
من هم دسته کارد را بعد از طی مسافتی در کوچه انداختم. 
ــزارش خــراســان، در پی اعترافات صریح ضــارب در  به گ
بازسازی صحنه جنایت همه ابعاد این حادثه تاسف بار 
مورد واکاوی قرار گرفت و سپس با دستور قاضی عارفی راد 
متهمان روانه زندان شدند تا این پرونده جنایی دیگر مراحل 

قانونی خود را طی کند.

خون فواره زد ، اعصابم به هم ریخت! 

  متهم در حال تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی عارفی راد



۹اجتماعی

گزیده یک توئيت

رسانه های جهان 

یــــــورونــــــیــــــوز:  
پــــژوهــــشــــگــــران 
هـــمـــزمـــان بـــا کــار 
ــت  ــاخ ــن بـــــــرای ش
»اوميکرون« بر یک 
ــد؛ ایــن که ظهور  موضوع تاکيد دارن
اوميکرون نتيجه دسترسی نابرابر به 
که  زمانی  کروناست.  واکسن های 
واکسينه  جمعيت  از  بزرگی  بخش 
شوند، ویروس دیگر به اندازه کافی در 
گردش نخواهد بود تا جهش جدیدی 
داشته باشد. به همين دليل است که 
همچنان  بهداشت  جهانی  سازمان 
 از کشورهای ثروتمند به دليل توزیع 
ناعادالنه واکسن های کرونا در جهان 

انتقاد می کند.

ــرانــس24:  هوگو  ف
ــرز،  ــي لــوپــزگــاتــل رام
معاون وزیر بهداشت 
مکزیک گفت : بستن 
مرزها و مسدود کردن 
رفت و آمد افراد و کاالها اقدامات مفيدی 
 برای مهار انواع مختلف نيست. او گفت :
 واکسيناسيون کليد کاهش بستری 
شــدن و مــرگ ناشی از کووید اســت . 
او در توئيتی نوشته اســت: ما از شما 
می خواهيم آرامش خود را حفظ کنيد و 
اقداماتی را برای جلوگيری از عفونت ها 
انجام دهيد  مانند پوشيدن ماسک، 
فاصله گذاری اجتماعی و شستن منظم 

دست ها.

آمبوالنس هست  اما فرسوده!
 تعداد آمبوالنس های ما به ازای جمعیت قابل قبول، اما 60 درصد آن ها فرسوده است.
  رئیس اورژانس خواستار تامین اعتبار از دولت و مجلس شده و  48 نماینده هم طرح 

تقویت اورژانس کشور را ارائه کرده اند

مصطفی عبدالهی – از حدود 5 هزار آمبوالنس 
کشور، 3 هــزار آمبوالنس، معادل 60 درصد، 
فرسوده است؛ خبری نگران کننده که اگر چه به 
طور مستقيم به معنای ضعف خدمت رسانی در 
ماموریت های اورژانس نيست، اما تاثير آن در ارائه 

خدمات اورژانسی را هم نمی شود نادیده گرفت.
همزمانی برگزاری اولين نشست خبری رئيس 
جدید سازمان اورژانس کشور با روزهایی که دولت 
و مجلس خود را برای ارائه و چکش کاری بودجه 
1401 آماده می کنند، طبيعتا فرصت خوبی بود 
که دکتر »جعفر ميعادفر« یک مطالبه مهم و حياتی 

را مطرح کند.

امیدوار به تصمیم دولت و مجلس       
ميعادفر در این نشست گفت: »بيش از 5 هزار 
دستگاه آمبوالنس در کشور داریم  که ماموریت 
فوریت های پزشکی را انجام می دهند و البته از 
این تعداد، حدود 3 هزار دستگاه باالی 10 سال 
عمر دارند و فرسوده هستند.« ميعادفر چند روز 
قبل این را هم گفته بود که: »در تالشيم تا بتوانيم با 
واردات و خرید آمبوالنس های جدید، آمبوالنس 
های فرسوده را از چرخه عمليات خــارج کنيم 
و اميدواریم، هم مجلس و هم دولت در بودجه 
1401 نگاه جدی به بحث تامين اعتبار آمبوالنس 

داشته باشند.«

نسبت آمبوالنس به جمعیت بد نیست اما...       
ــاری، گفته می شود در کشور  اگرچه از نظر آم
ما سرانه تعداد آمبوالنس به جمعيت مطلوب 
است، اما نمی توان پذیرفت که فرسودگی 60 
درصدی آمبوالنس ها تاثيری در کيفيت عمليات 
امدادرسانی نداشته باشد. طبق اعالم رئيس 
سازمان اورژانـــس، هم اکنون بيش از 5هــزار 
ــم که البته بر اساس  آمبوالنس در کشور داری
خبرهای کمی قبل تر، تعداد دقيق آن 5400 
دستگاه است یعنی تقریبا یک آمبوالنس به ازای 
هر 16 هزار نفر جمعيت. این سرانه ما، چيزی 
مشابه کشورهای تایلند و هند اعالم شده و به گفته 

مسئوالن اورژانــس، جایگاه ما، هشتم در جهان 
و رتبه ای قابل قبول اســت. بماند که با لحاظ 
کردن موتورآمبوالنس ها و اورژانس های هوایی، 
وضعيت مان بهتر هم می شود اگرچه این سرانه 
در برخی کشورهای توسعه یافته، یک آمبوالنس 

به ازای هر 7 هزار نفر است.

اذعــان نمایندگان مجلس به کمبودهای        
اورژانس

اما به هر حال نمی شود انکار کرد که همچنان 
در برخی نقاط کشور، به ویژه مناطق محروم، با 
کمبود تعداد آمبوالنس مواجهيم؛ یک واقعيت 
تلخ که برای یقين حاصل کردن از آن، کافی است 
اظهارنظرهای نمایندگان مــردم در مجلس را 

مرور کنيم:
* نماینده مردم اردل، فارسان، کیا، کوهرنگ 
و دهستان دستگرد استان چهارمحال و 
تصادف  هفت  هفته،  یک  در  تنها  بختیاری: 
در جاده شهرکرد-شلمزار-اردل رخ داده که 
باعث فوت هشت نفر و مصدوميت 18 نفر شده 
و دردناک تر از صحنه تصادفات، نبود آمبوالنس 

برای انتقال جنازه های کنار جاده بوده است. 
* نماینده قزوین: استان قزوین به 16 پایگاه 

جدید اورژانس در روستاها نياز دارد.
* نــمــایــنــده مــردم کــهــنــوج، مــنــوجــان، 
رودبارجنوب، قلعه گنج و فاریاب استان 
کرمان: آمبوالنس  های منطقه به علت عمر باال و 
فرسودگی زیاد، از کارایی الزم برخوردار نيست 

و الزم اســت 15 آمبوالنس به پنج شهرستان 
اختصاص داده شود. 

* نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل: نبود 
امکانات، تجهيزات و آمبوالنس در درمانگاه سفيد 
شهر، طی چند ماه موجب از دست رفتن جان 

تعدادی از شهروندان شده است.
*  و البته اظهار نظر اخیر نیکزاد، نایب رئیس 
مجلس در بازدید از اتاق عملیات سازمان 
اورژانـــس کشور: نــاوگــان آمبوالنس و تامين 

آمبوالنس های جدید باید به سرعت انجام گيرد. 

ــای طــرح »تقویت         امــضــای 48 نماینده پ
سازمان اورژانس کشور«

نمایندگان مجلس بــرای کمک به جایگزینی 
آمبوالنس هــای فرسوده و افزایش تعداد آن، 

طرحی را با 48 امضا ارائه کرده اند که مرداد ماه 
امسال اعالم وصول شد و حاال باید منتظر تصميم 
گيری درباره آن بود. نکته قابل تامل درباره این 
طرح پيشنهاد محل تامين اعتبار برای خرید 6هزار 
آمبوالنس جدید است، از جمله: 5 درصد از سهم 
بيمه حوادث ساختمانی، 5 درصد از حق بيمه 
آسانسور، 5 درصد از عوارض نوسازی مسکن، 
2 درصد از فروش ناوگان حمل و نقل عمومی 
)زمينی، ریلی، هوایی و دریایی(، 2 درصــد از 

عوارض بزرگراه ها و آزادراه ها.  

حضور رئیس سازمان اورژانس در کمیسیون        
بهداشت

اگرچه بررسی کارشناسی ایــن طــرح باید در 
کميسيون های تخصصی و صحن علنی مجلس 
انجام شود، اما به نظر می رسد تصویب آن مهم 
ترین مشکل کمبود منابع نوسازی آمبوالنس های 
کشور را رفع خواهد کرد و می تواند گره این مشکل 
را باز کند. البته رئيس سازمان اورژانس کشور هم 
که این هفته مهمان کميسيون بهداشت مجلس 
خواهد بود، فرصت خوبی برای تشریح مشکالت 
آمبوالنس های تحت مدیریت خود خواهد داشت؛ 
مشکالتی که شاید برخی از آن ها، تنها در جلسات 
خصوصی و کميسيون های تخصصی قابل بيان 

باشد.

دستور رئیس جمهور:  

برای تامین دوز سوم واکسن کرونا 
برنامه ریزی شود

رئيس جمهور گفت: با توجه به افزایش توليد واکسن 
داخلی و تامين واکسن های وارداتی پيش بينی های 
الزم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم، کمبودی 
در این زمينه در کشور وجود نداشته باشد. آیت ا... 
رئيسی دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با قدردانی از همه دست اندرکاران مقابله با کرونا به 
ویژه کادر بهداشت و درمان، گفت: کاهش ميزان ابتال 
به کرونا و پایدار ماندن شرایط موجود، نيازمند توجه به 
اجرای شيوه نامه های بهداشتی و حساسيت در رعایت 
اصول پيشگيری است. رئيسی بار دیگر بر اهميت 
کنترل تردد از مرز های زمينی، هوایی و دریایی و 
جدیت در اعمال قرنطينه برای موارد مشکوک تاکيد 
کرد. رئيس جمهور همچنين نظارت دقيق و هوشمند 
بر بازگشایی مــدارس، ادارات و کسب و کار ها را به 
منظور رعایت شيوه نامه های بهداشتی برای صيانت از 
جان مردم، ضروری دانست.رئيسی با اشاره به کمبود 
پزشک متخصص در شهرستان ها، گفت: در این باره 
مقرر شده کارگروهی از موافقان و مخالفان افزایش 
جذب پزشک، مشکالت موجود در این زمينه از جمله 
توزیع ناعادالنه پزشک در کشور را بررسی کنند و 
پيشنهادهای کارشناسی خود را برای تصميم گيری 

نهایی به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه دهند.

حذف کامل دفترچه بیمه سالمت 
از اول دی 

معاون بيمه و خدمات سازمان بيمه سالمت با اشاره 
به پيشرفت 80 درصدی حذف نسخه های کاغذی 
گفت: قانون مجلس مقرر کرده است که از ابتدای 
دی سازمان های بيمه گر اجازه ندارند غير از نسخ 
الکترونيک مبالغی به مراکز ارائه دهنده خدمت 
پرداخت کنند. مهدی رضایی گفت: ابتدا الزم بود 
بانک اطالعات بيمه شدگان خود را در سامانه های 
خود کارسازی کنيم و سپس بانک اطالعات شرکای 
کاری و قوانين بيمه ای را در سامانه هایمان می آوردیم و 
درنهایت ایجاد پایگاه های برخط و حذف دفترچه های 
کاغذی و نسخه نویسی الکترونيک که از سال 13۹8 
آغاز شده بود در دستور کار بود. او افزود: اکنون با 
پيشرفت ميانگين 80 درصدی در نسخ توليد شده 
مربوط به بيمه سالمت در شرایط نسبتا خوبی قرار 
داریم و اميدواریم بتوانيم قانون مجلس را در موعد مقرر 
به سرانجام مطلوب برسانيم.معاون بيمه و خدمات 
سازمان بيمه سالمت تاکيد کرد: قانون مجلس شورای 
اسالمی مقرر کرده است که از ابتدای دی سازمان های 
بيمه گر اجازه ندارند غير از نسخ الکترونيک مبالغی 
به مراکز ارائه دهنده خدمت پرداخت کنند.رضایی 
ادامه داد: فکر می کنم موضوع نسخ الکترونيک 
اصالح ساختار خوبی است که در حوزه سالمت 
ایجاد می شود و مخاطب آن همه ارکان نظام سالمت 
از جمله سازمان های بيمه گر هستند. آن چه برعهده 
سازمان های بيمه گر بود حداقل در سازمان بيمه 
سالمت به آن پرداخته شد و شرایط نسبتا مطلوبی 

داریم اما باید سایر شرکا هم نقش خود را ایفا کنند.
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پلیس فتا: هیچ سایت همسریابی 
اجازه فعالیت ندارد 

جرایم  از  پيشگيری  و  تشخيص  مرکز  رئيس 
سایت  هيچ  گفت:  ناجا  فتای  پليس  سایبری 
نــدارد.  فعاليت  اجـــازه  کشور  در  همسریابی 
فعاليت  ــاره  ب در  رجبی  محمد  علی  سرهنگ 
سایت همدم گفت: سایت و مجموعه »همدم« 
سایت  یک  بلکه  نيست  همسریابی  سایت  یک 
همسان گزینی است و این سایت فقط مجاز به 
فعاليت در این زمينه است.  رئيس مرکز تشخيص 
و پيشگيری از جرایم سایبری پليس فتای ناجا 
ــن کــه پليس فتا در حــوزه فعاليت  بــا اعــالم ای
همسریابی به هيچ فرد یا گروهی مجوز نمی دهد 
از خانواده ها و دختران و پسران جوان درخواست 
کرد که فریب تبليغات در فضای مجازی را نخورند 
و به سایت ها و شبکه هایی که با عناوین مختلف در 
راستای همسریابی فعاليت می کنند توجه نکنند 
و اطالعات و عکس های شخصی خود را در اختيار 

آن ها قرار ندهند.

پلیس:آمار موبایل قاپی  بیشتر از کیف قاپی است 
رئيس پليس پيشگيری تهران با بيان ایــن که اکنون وقوع 
موبایل قاپی بيشتر از کيف قاپی است، افــزود: کيف قاپ ها 
معموال اطراف بانک ها، بازارها، دفاتر رسمی و نقاط کور در 
معابر مشغول پرسه زنی هستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
سرهنگ جليل موقوفه ای افزود: با توجه به بحث اقتصادی و باال 
بودن قيمت تلفن های همراه روز به روز موبایل های مدل باال 
به بازار می آیند و این موضوع عاملی برای وقوع سرقت توسط 

سارقان است. رئيس پليس پيشگيری تهران با اشاره به این 
که سن سارقان به زیر 18 سال رسيده است اظهار کرد: در 
بحث افزایش آمار کيف قاپی در تهران و در هشت ماه نخست 
امسال 2درصد افزایش سرقت و در زمينه کشف جرم در این 
زمينه 7درصد افزایش کشفيات داشتيم. وی افزود: سال قبل 
با توجه به شيوع و گسترش بيماری کووید 1۹ خيلی از اماکن 
در شهر تعطيل بود و در بحث کاهش کيف قاپی نيز این موضوع 

تاثيرگذار بود. رئيس پليس پيشگيری تهران تصریح کرد: انگيزه 
مجرمان و فضای مناسب برای وقوع جرم عوامل بسيار مهمی 
است که در بحث انگيزه مجرم موضوع به سازمان های کالن 
کشوری باز می گردد و به شهروندان ارتباطی ندارد. سرهنگ 
موقوفه ای به شهروندان توصيه کرد اگر با کيف قاپ مواجه 
شدند به هيچ عنوان مقاومت نکنند، چون امکان دارد هدف 

حمله شدید سارق قرار بگيرند.

»جعفر قادری« یکی از 48 نماینده امضا کننده طرح تقویت اورژانس، در گفت 
و گو با خراسان می گوید: سرعت عمل ناوگان اورژانس برای حضور به موقع در 
محل حوادث جاده ای، طبيعی و همچنين اتفاقاتی مانند سکته های قلبی و 
مغزی، بسيار حياتی و تعيين کننده است و اگر اورژانس به امکانات و تجهيزات 
الزم مجهز نباشد و به موقع به محل نرسد، با اتفاقاتی مواجه می شویم که امکان 

جبران نخواهد داشت. قادری می افزاید: با توجه به اهميت سازمان اورژانس برای حضور به موقع 
در محل سوانح و اتفاقات، باید از این سازمان حمایت شود و اختيارات و امکانات بيشتری داشته 

باشد که این موضوع را در طرح ارائه شده دنبال می کنيم. 

نماینده امضا کننده طرح در گفت و گو با خراسان مطرح کرد: 
   

مواجهه با اتفاقات غیرقابل جبران در صورت تقویت نشدن اورژانس

رویترز در توئیتی نوشت: دانشمند 
ارشــد سازمان بهداشت جهانی، از 
مردم خواسته که از ظهور نوع ویروس 
جدید کرونا وحشت نکنند. او گفته 
است: هنوز خیلی زود است که بگوییم 
آیا اومیکرون به سویه غالب تبدیل 

خواهد شد یا نه.

سازمان جهانی بهداشت :

تاکنون فوت ناشی ازاومیکرون گزارش نشده است

  گاردین دیروز نوشت: بنابراعالم سازمان  جهانی 
ــا وجـــود گــســتــرش ســویــه جدید  ــت، ب ــداش ــه ب
کروناویروس موسوم به اوميکرون، تاکنون فوت 
ناشی از این سویه گزارش نشده است. سازمان 
جهانی بهداشت در بحبوحه هشدارها درباره 
این که سویه اوميکرون می تواند بر روند بازیابی 
وضعيت اقتصادی جهانی تاثير منفی داشته 
باشد، اعالم کرد: این سویه دست کم در 38 کشور 
جهان شناسایی شده اما هيچ مورد فوت ناشی از 
آن گزارش نشده است. ایاالت متحده و استراليا 

از جمله جدیدترین کشورهایی هستند که انتقال 
بومی سویه اوميکرون را گزارش کرده اند و شيوع 
این سویه موجب شده مجموع آمار مبتالیان به 
کووید-1۹ در آفریقای جنوبی از سه ميليون 
نفر فراتر رود. سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داده است که ممکن است هفته ها طول بکشد تا 
مشخص شود مسری بودن سویه اوميکرون به چه 
ميزان است، آیا موجب بروز نوع شدید بيماری می 
شود و روش های درمانی و واکسيناسيون تا چه 

ميزان در برابر آن موثر هستند؟
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نرخ ارز 
)سامانه سنا(

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

)6510(279/750316/530400/69047/48076/15013/050/000)24/450/000(128/480/00068/000/00039/000/000376/671- گفت وگو

بازار خبر

 شاخص

 عقبگرد تورم هزینه ها
 در بخش تولید 

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص 
ــد تغییر  تــورم نقطه ای تولید کننده )درص
فصل  یک  در  کننده  تولید  قیمت  شاخص 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته( حاکی 
از این است که پس از صعود این رقم در بهار 
امسال به باالترین میزان خود از سال 95 
)یعنی 73 درصد(، در تابستان روند مذکور 
معکوس شده اســت. بر این اســاس، درصد 
تغییر شاخص قیمت تولید کننده در تابستان 
امسال نسبت به تابستان سال گذشته 58.9 
درصد محاسبه شده است. با این اوصاف و 
از آن جایی که شاخص تورم تولید کننده، به 
عنوان شاخصی پیش نگر برای تورم مصرف 
کننده محسوب می شــود، می تــوان چشم 
انداز کند شدن سرعت تورم را در ماه های 

آینده متصور بود.  

 سکاندار بورس: دامنه نوسان
 را به تدریج باز می کنیم

ــان بـــورس بــا بــیــان این  ــازم فــارس - رئــیــس س
ــود نــقــدی تبدیل بــه یک  کــه فــرایــنــد تــوزیــع س
چالش جدی شده است که پیش از این وجود 
نداشت،اظهار کرد: قبول دارم که باید دامنه 
نوسان را باز کنیم اما به تدریج و با زمان بندی آن 

را انجام می دهیم و در برنامه های ما هم هست.

نرخ بهره بین بانکی پس از ۶ ماه 
کاهش یافت

مهر - دیروز شنبه 13 آذر نرخ بهره بین بانکی 
ــد صعودی کاهش یافت.  پس از شش مــاه رون
یافته   در حالی کاهش  بانکی  بین  ســود  نــرخ 
است که برخی کارشناسان معتقد هستند که 
کاهش نرخ بهره بین بانکی عمومًا منجر به رونق 
بورس و افزایش فرایندهای مولد اقتصادی در 
شرکت های بورسی خواهد شد. بر این اساس، 
نرخ سود بین بانکی که به صورت هفتگی توسط 
ــود از 21.09 به  بانک مــرکــزی اعــام مــی ش

21.06 کاهش یافت.

تمدید ثبت نام نهضت ملی 
مسکن تا پایان آذرماه

ایسنا - معاون وزیر راه از تمدید مهلت ثبت نام در 
طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذر 1400 خبر 
داد. در روزهای اخیر پیشنهادهایی برای تسهیل 
شرایط ثبت نام طرح جهش تولید و تامین  مسکن 
ارائه شد که به تایید اولیه دولت رسیده است. از 
جمله این موارد می توان به ثبت نام افراد مجرد 
باالی 18 سال، کاهش سابقه سکونت در برخی 
شهرها از پنج سال به دو تا سه سال و سابقه مالکیت 

خصوصی از 16 سال به پنج سال اشاره کرد.

سرکشی دالر روی 30 هزار تومان 

حساسیت باالی نرخ دالر به مذاکرات وین موجب 
رشد آسانسوری نرخ آن تا بیش از 30 هزار تومان 
هم شد. به گزارش اقتصادنیوز، پس از پایان دور 
هفتم مذاکرات وین، قیمت دالر در بازار ارز با 600 
تومان افزایش به 29 هزار و 950  تومان رسید و در 
مقاطعی حتی تا مرز 30 هزار تومان نیز پیش رفت. 
کاهش عرضه دالر در هفته گذشته نیز در روند 
صعودی دالر تاثیرگذار بود. طبق اعام کانال های 
تلگرامی قیمت دالر حتی دیــروز از مرز 30 هزار 
تومان هم عبور کرد و تا 30 هزار و 120 تومان هم 
معامله شد. با این حال نرخ های بعدازظهر سامانه 
سنا نشان می داد که در صرافی های رسمی، قیمت 
فروش دالر در سطح 27 هزار و 900 تومان تعیین 
شده است. بر اساس این گــزارش، رفتار نوسانی 
قیمت دالر در این روزها تشدید و ریسک معامله در 
بازار دالر زیاد شده است.اگرچه انتظارات سهم 
به اثبات رسیده ای در نوسان بازارها دارند، با این 
حال، به نظر می رسد حساسیت زیاد بازار ارز به 
مذاکرات وین به طرز قابل توجهی باالست. در این 
حال، نورنیوز شبکه رسانه ای نزدیک به شورای 
عالی امنیت ملی در گزارشی نوشت : مجموعه 
اطاعاتی که به دســت »نورنیوز« رسیده  است 
نشان می دهد که ایجاد نوسان در نرخ ارز در داخل 
کشور بر مبنای یک نقشه کاما طراحی شده و به 
احتمال قوی از سوی کانون های ارزی در چند 
کشور خارجی همسایه صورت می گیرد و عناصری 

در داخل در این سناریو ایفای نقش می کنند.

 رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ
 به خراسان خبر داد: 

ایجاد بیمه ای جدید برای حمالت 
سایبری 

حسین بردبار-رئیس کل بیمه مرکزی ایران از 
ایجاد یک محصول جدید بیمه ای برای پوشش 
ــای سایبری از جمله  خــســارت هــا و ریسک ه
حمات سایبری نظیر ماجرای اخیر پمپ بنزین 
ها خبر داد و در پاسخ به خراسان گفت: حمات 
دالر  میلیون   600 جهان  سطح  در  سایبری 
خسارت ایجاد کرده است و اتفاقاتی مثل مسئله 
سامانه هوشمند سوخت به رغم همه تاش های 
امنیتی روی می دهد بنابراین ما به بانک ها و 
دیگر شرکت های بــزرگ اعــام کردیم که می 
توانیم محصولی برای بیمه و پوشش ریسک های 
سایبری داشته باشیم.دکتر سلیمانی در نشست 
خبری حاشیه همایش روز ملی بیمه در پاسخ به 
پرسش خبرنگار خراسان درباره محصول بیمه 
ای برای پوشش ریسک های سایبری افزود: پس 
از این اعام ، یکی از شرکت های جدید بیمه ای 
برای این موضوع اعام آمادگی کرد و محصولی 
را ارائه داد که ما گفتیم تا زمانی که مجوز بگیرید 

می توانید به نام خودتان ثبت کنید.

 وزیر اقتصاد: حذف سود مرکب
 تا اسفند تمدید شد 

صابر- وزیر اقتصاد از مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با بیماری کرونا درخصوص حذف سود مرکب 
خبر داد و گفت: پس از سه ماه پیگیری از شهریور 
ــذف سود  بــا تمدید مصوبه ح ــاه ستاد ملی  م
مرکب که در شهریور ماه مهلت آن به پایان می 
رسید، موافقت کرد و تا اسفند تمدید شد.به 
گزارش خراسان، احسان خاندوزی، در بیست و 
هشتمین همایش بیمه و توسعه با اعام این خبر 
افزود: از بانک مرکزی می خواهیم قانون تسهیل 
تسویه بدهی بانکی را هر چه زودتر به بانک ها 
اباغ کند و این فرصت باقی مانده را غنیمت 
بشماریم.وی همچنین در این همایش با بیان این 
که بیمه گری در ایران هنوز هوشمند نشده است، 
تصریح کرد: بیمه گری هوشمند فراتر از تحول 
دیجیتال در صنعت بیمه اســت، بیمه گری ما 
هوشمند نیست، تعیین ضرایب خسارت و نحوه 
پرداخت آن ها و استفاده از بیمه در سطح اقتصاد 
ملی هوشمندانه نیست.وی افزود: ما بیمه گری 
مبتنی بر ریسک نداریم. یکی از معضات ما 
مسئله اتصال سامانه هایی است که به پرداخت 
بیمه ها کمک می کنند؛ بیمه گری هوشمند 
نیازمند این است که تحول ساختارها را بپذیریم.

رضایی: تقویت صنعت بیمه در این دولت 	 
جدی است

معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در این همایش 
با اشاره به این که تقویت بیمه در دولت سیزدهم 
امری جدی است، افزود: در بازار بیمه نباید برخی 
از شرکت ها به دلیل رقابت با یکدیگر قیمت ها 
را غیر واقعی تنظیم کنند و بیمه مرکزی باید در 
این خصوص نظارت کافی داشته باشد.شایان 
ذکر است در این همایش از سند تحول بیمه نیز 
رونمایی شد ، همچنین سید محمدمهدی علوی 
به عنوان چهره ماندگار صنعت بیمه در سال 
1400 انتخاب شد که به همراه مولفان کتاب و 
ترجمه برگزیده در صنعت بیمه مورد قدردانی 
وزیر اقتصاد ،معاون اقتصادی رئیس جمهور و 

رئیس کل بیمه مرکزی قرار گرفت.
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چراغ سبز به مزد منطقه ای 
 مرکز پژوهش ها بر منطقه ای شدن مزد طبق قانون فعلی تاکید کرده است، همزمان شورای عالی کار نیز بررسی این ایده را 

در دستور کار دارد، مزیت های مزد منطقه ای چیست؟ 

در سال های اخیر تغییر سیستم تعیین حداقل 
مزد از سراسری به منطقه ای و با توجه به متغیر 
بودن هزینه های زندگی در مناطق مختلف 
کشور مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی 
که مخالفان و موافقان خود را داشته، اما در 
نهایت، تغییری در قوانین و رویه های کنونی 
تعیین دستمزد ایجاد نکرده است. با این حال، 
گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس حاکی 
از به جریان افتادن طرحی در مجلس در این 
راستاست. این مرکز ضمن رد طرح مذکور که 
حاکی از تعیین مزد توافقی در بنگاه های زیر 
10 نفر مناطق روستایی است، بر تعیین مزد 
منطقه ای با استفاده از ظرفیت های مغفول 

قانون فعلی تاکید کرده است.

طرح جدید مجلس چه می گوید؟ 	 
طرح »الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار« 
)که به تایید مجلس نرسیده و مرکز پژوهش 
ها هم اینک آن را نقد و بررسی کرده است( 
حاکی از آن است که در بنگاه های کمتر از 
10 کارگر روستایی، پرداخت مزد، حق بیمه و  
دیگر مزایای متعلقه کارگران بر اساس قرارداد 
توافقی بین کارگر و کارفرما تعیین می شود 
و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ 
دریافتی ملزم به ارائه خدمات است. این طرح 
دو دلیل اصلی برای این موضوع ذکر کرده 
است. 1- گستردگی مشاغل غیر رسمی در 
88 درصد  ــوری که  روستاهای کشور به ط
روستاییان در مشاغل غیر رسمی یعنی بدون 
بیمه و بازنشستگی مشغول کارند. 2- تفاوت 
هزینه های تولید در مناطق روستایی و شهری.

5 ضعف عمده قانون کار فعلی به روایت 	 
مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش ها در واکنش به این طرح، ابتدا 

به ضعف های موجود در قانون کار و چالش 
های ساختاری آن درخصوص تعیین حقوق و 
دستمزد پرداخته است. بر این اساس، یکی از 
ضعف های مهم این قانون، یکسان بودن ضوابط 
تعیین حقوق و دستمزد برای تمامی گروه های 
سنی، تمامی مناطق و تمامی بنگاه هاست. این 
مرکز مثالی زده و افزوده است: در بسیاری از 
کارگاه های خرد در یک منطقه کمتر برخوردار، 
اگر صاحب کسب و کار بخواهد تمامی کارکنان 
خود را تحت پوشش قانون کار درآورد، عاوه 
بر حق بیمه ماهانه و احتمااًل پرداخت حقوق 
بیشتر، پرداخت سنوات هر کارکن پس از چند 
سال ممکن است به قیمت کل تجهیزات کارگاه 
تمام شود. بنابراین صاحبان کسب و کار وارد 
ایــن ساختار نمی شوند و در نتیجه شاغان 
این کارگاه ها  با عنوان شاغان غیر رسمی 
طبقه بندی خواهند شد.در ادامه این مرکز پنج  
ایراد کنونی اجرای قانون کار در حوزه تعیین 

دستمزد را به شرح زیر برشمرده است:  
1- هزینه های زندگی و نرخ تورم در مناطق 
کامل  نشدن  )اجـــرا  نیست  یکسان  مختلف 

ماده 41 قانون کار(، 2- برای تمامی مناطق 
و فعالیت هــای اقتصادی برخاف مــاده 41 
قانون کار، حداقل دستمزد یکسان تعیین می 
شود. 3- به مقوله های تفاوت گروه های سنی، 
جنسیت و سامت جسمانی کارگران و کارکنان 
نمی شود.  توجه  دستمزد  حداقل  تعیین  در 
)ضعف ماده 41 قانون کار( 4- این قانون انگیزه 
ها برای گسترش اشتغال غیر رسمی در نواحی 
روستایی را به دلیل  نبود انعطاف پذیری حداقل 
کارفرمایان  مالی  ــوان  ت نداشتن  و  دستمزد 
در پرداخت آن تشدید می کند. 5- بر اساس 
قانون فعلی، هدف سیاست گذار در حمایت از 
شاغان به خصوص در مناطق محروم محقق 
نمی شود. به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل 
دستمزد سراسری و قیمت گذاری سراسری در 
بازار محصول بر تخصیص منابع )تمرکز منابع 

در مناطق برخوردار(
نکته قابل تامل این جاست که نتایج بررسی 
های این مرکز نشان می دهد برخی کشورها 
کشورهای  و  آلمان  ایتالیا،  اتــریــش،  مانند 
حوزه اسکاندیناوی برای صنایع و بنگاه های 

تعیین  متفاوتی  دستمزد  حداقل  مختلف، 
می کنند. از سوی دیگر در برخی کشورها که 
نابرابری اقتصادی گسترده ای بین مناطق 
مختلف وجود دارد، یکی از اقدامات مهم تعیین 
دستمزد بر اساس مناطق مختلف است مانند 

چین، هند، اندونزی، ویتنام و ...

دستمزد منطقه ای در دستور کار شورای 	 
عالی کار

مرکز پژوهش ها اجرای نرخ دستمزد در سطوح 
پایین تر را در روستاها به دلیل پایین تر بودن هزینه 
زندگی خانوار، باال بودن هزینه های تولید برای 
کارفرمایان بنگاه های کوچک )از ناحیه دستمزد، 
دوری از بازارهای هدف و...( و نیز تنوع درآمدی 
خانوار امکان پذیر دانسته، اما در عین حال، 
طرح مجلس در این زمینه را رد کرده است.مرکز 
پژوهش های مجلس در جمع بندی خود آورده 
است: این مرکز موافق تعیین حداقل دستمزد 
متفاوت )چند نرخی شدن(، با استفاده از ظرفیت 
قانونی ماده 41 قانون کار برای مناطق و صنایع 
مختلف است. در این خصوص بهتر است مکانیسم 
تعریف و اجرای دستمزد متفاوت در آیین نامه ای 
ذیل ماده 41 قانون کار طراحی شود. همزمان 
ــورای عالی کار  خبرهای رسیده از جلسات ش
نشان می دهد که موضوع تعیین دستمزد در 
دستور کار این شورا قرار دارد چنان که چند روز 
قبل محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار 
گفته بود: با توجه به دستور سال گذشته کمیته 
مبنی بر بررسی مزد بر اساس مناطق و صنایع، 
راهکارهای اجرایی ایــن طــرح در جلسه اخیر 
شورای عالی کار ارزیابی شد که آیا اجرا کردن 
این سیاست کاربردی است یا خیر. وی ادامه 
داد: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تحقیقاتی در این باره انجام داده اند که قرار شد در 

جلسه آینده، جزئیات تحقیق خود را ارائه دهند.

نخستین الیحه بودجه دولت سیزدهم در روزهای 
آینده به مجلس می رود که بــرای تحقق رشد 
اقتصادی و رونق تولید به دنبال اصاح ساختار،  
کوچک سازی و صندوق پیشرفت و عدالت در 
31 استان است.به گــزارش فــارس،  نخستین 
سند مالی دولت سیزدهم یا همان الیحه بودجه 
سال 1401 در روزهای جاری به مجلس تقدیم 
می شود. ایــن سند در دوره کنونی با تغییر و 
تحوالت فراوانی روبه رو خواهد بود و به گفته 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  میرکاظمی، 
ریل گذاری بودجه تغییر می کند. یکی از این 
تحوالت مربوط به کاهش ردیف های بودجه است 
که میرکاظمی در یادداشتی درباره آن نوشت: 
»9 هزار ردیف تودرتوی بودجه، کار نظارت را 
حتی برای نمایندگان دشوار کرده، دیگر از الیحه 
قطور بودجه خبری نخواهد بود؛ بودجه 1401 با 

حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.«

کم شدن ردیف های بودجه یعنی چه؟	 
منظور از ردیف بودجه میزان اعتباری است که 
برای انجام فعالیت یک ساله به دستگا ه های 
مختلف مصوب می شود. هم اکنون هر دستگاه 
و زیر دستگاهی برای خود ردیف اعتبار مجزا 
دارند و به طور مستقل با سازمان برنامه و بودجه 
در ارتباط هستند. برای مثال اگر وزارت کار، 
ــاه اجتماعی را در نظر بگیریم از  تعاون و رف
بخش های مختلف همچون ســازمــان فنی و 
حرفه ای، بهزیستی و دیگر بخش ها تشکیل شده 
است و هر کدام در بودجه ردیف خاص جداگانه 
دارند. با این اوصاف دولت هم اینک قرار است 
این ردیف ها را کاهش دهد و مثًا به یک ردیف 
برساند. یعنی فقط به وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ردیف اعتباری اختصاص می دهد و 

در ذیل آن سهم بخش های  مطرح شده مشخص 
می شود. بر این اساس، شنیده ها حاکی از آن 
است که قرار است برای بودجه سال 1401 
حــدود 85 ردیــف کان ملی و استانی وجود 
داشته باشد.درخصوص هدف از کاهش ردیف 
های بودجه دو نوع نگاه متفاوت وجود دارد.  هم 
اکنون مسئوالن معتقدند برای پاسخ گو کردن 
مسئوالن دستگاه ها، وزیران و استانداران نیاز 
است که ردیف های مستقل کاهش یابد و زیر 
نظر وزیر و باالترین مقام دستگاه باشد. در این 
مدل تقویت نظارت، شفافیت و پاسخ گویی و 
اصاح ساختار دنبال می شود. در مقابل عده ای 
معتقدند به جای صورت مسئله،  صرفًا شکل 
کار تغییر می کند و نمی توان اسم آن را اصاح 

ساختار بودجه نامید. 

ایجاد صندوقی به نام پیشرفت و عدالت	 
اما از دیگر نکات جدید بودجه سال آینده این 
است که قرار است صندوقی به نام صندوق 
پیشرفت و عدالت ایران به عنوان صندوق های 
توسعه استانی جایگزین صندوق کارآفرینی 
امید شود و در 31 استان نیز صندوق های 
تابعه با آن شکل بگیرد. هم اکنون صندوق 
کارآفرینی امید که ایــده شکل گیری آن در 
دولــت احمدی نــژاد و با عنوان صندوق مهر 
امام رضا انجام شد تسهیات قرض الحسنه،  
تسهیات خرد به اشتغال و تکمیل و توسعه 
بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت می کند. 
با این حال در الیحه بودجه 1401 پیش بینی 
شده است که منابع این صندوق تقویت شود و 
از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد 
دولت،  سود و بهره مالکانه معادن و 20 درصد 
از اعتبارات قانون استفاده متوازن خواهد بود.

تمدید قرارداد شرکت توانیر با بیمه دی 
ــرارداد بیمه ای، عهده  شرکت بیمه دی طی ق
دار خدمت رسانی به مشترکین برق خانگی و 
تجاری در سراسر کشور شد.به گزار ش روابط 
 عمومی شرکت بیمه دی،محمدمهدی عزیزی 
معاون فنی بیمه های امــوال شرکت بیمه دی 
ضمن اعام این خبر گفت: این قرارداد با در نظر 
گرفتن اصول حرفه ای گری و مدیریت ریسک  و 
سقف تعهد در پرداخت خسارت در طول مدت 
قـــرارداد منعقد شــده اســت و طی آن بیمه دی 

عهده دار اجرای قــرارداد بیمه حوادث ناشی از 
برق مشترکین خانگی و تجاری ایران شد. در این 
قرارداد، بیمه دی با همکاری و همیاری شرکت 
مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروی برق ایران )توانیر(، آماده اجرای قرارداد 
 و خدمت رسانی به مشترکین برق شده است.
شرکت بیمه دی در راستای تداوم سوددهی و 
کسب سهم بیشتر از بازار، با حرفه ای گری، سبد 

پرتفوی خود را پربارتر از پیش می کند.

2 تغییر در شمایل بودجه 1۴01 
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چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟
بازی دربی هر چند هیجان خاصی  نداشت اما حجم بسیار زیاد آگهی های تبلیغاتی آن واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت

مصطفوی-12 تابلوی تبلیغاتی، چهار طبقه 
تبلیغات، دو طبقه تابلوی متحرک با پنج رنگ، 
زیرنویس تبلیغاتی و...؛ بازی شهرآورد سرخابی 
تهران اگرچه رمق زیادی نداشت اما برای عده 
ای پول زیادی داشت! بازی که قبل از برگزاری 
آن، هیاهو و جنجال زیادی داشت اما انگار این 
همه هیاهو بــرای »هیچ« بــود! در این بــازی اما 
حجم تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات محیطی  و ... 
بسیار زیاد بود که با واکنش طنز و جدی و انتقادی 
کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد. بخشی 

از این واکنش ها را در ادامه می خوانید:
* برنده واقعی این دربی ، تبلیغات بود.

* حجم تبلیغات داخل زمین یجوری زیاده سامان 
گلریز با یه قوطی رب تبرک جیمی جامپ کنه 

اصال سورپرایز نمیشم.
* نیمه دوم بازیکنارو هم توی زمین راه نمیدن و 

فقط تبلیغات پخش می کنند.

* محمدرضا احمدی که هر وقت مجری برنامه 
کوفت  ستاره  تبلیغ  صحبت هاش  نصف  باشه 

مربعه، داره از تبلیغات محیطی انتقاد می کنه!
* میگن یخورده تبلیغات هم اضافه مونده بود 
ریختن پالستیک مشکی دادن به بازیکنا که بعد 

بازی تو اینستا استوری کنن.
*  این دربی  با این حجم تبلیغاتش فقط به درد این 
می خوره که دقیقه اول پتو رو بکشی سرت، سوت 

پایانو که زدن بیدار شی.
* حاال این تبلیغای محیطی هم انقد بد نیستن 
به هر حال بازی که چیزی برای نمایش نداشت 

همون تبلیغا رو بخونیم یکم مشغول شیم.
*  من با این حجم تبلیغات دربی راضی نمیشم، 
به نظرم بعد بازی، بازیکنا برن تراکت پخش کنن، 

شاید یه فرجی شد.
* ورزشگاه آزادی مثل سایتای اینترنتی اوایل 
دهه ۹۰ شده. در میان تبلیغ کفش الغر کننده 

یکم محتوای مد نظرت دیده می شه.
*  نیمه دوم بازیکنارو هم توی زمین راه نمیدن و 

فقط تبلیغات پخش می کنند.
* فکر کنم نیمه دوم به هر بازیکن هم یه تابلوی 
ــراری برای  تبلیغاتی نصب کنن که هیچ راه ف

ندیدن تبلیغات نداشته باشیم.
*به نظرم بیاین همون شرکت هایی رو که تبلیغات 
محیطی تو ورزشگاه زدن تحریم کنیم تا دیگه از 

این کارا نکنن
* با این روند تبلیغات تو دربی فکر کنم بازی 
بعد یه فرش سبز پهن کنن رو چمن وسطش 
نوشته باشه همراه اول رو همون بازی کنن.

*تعجب می کنم بعد از این همه وقت یک 
باشگاه تونسته حقشو از صدا و سیما بگیره 
و حاال این همه طنز پردازی برای به حاشیه 

بردن این همه موفقیت داره پخش می شه.

سیگنال مثبت شورای نگهبان به طرح واردات خودرو
ــبــاط بــا طرح  ــورای نگهبان در ارت سخنگوی شـ
ــودرو« اظهار کــرد: مرحله  »ساماندهی صنعت خ
قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت به این 
طرح نداشتیم و تنها سه ابهام وجود داشت که با 
بررسی هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این 

ابهام ها برطرف شد .وی گفت که این شورا دیگر 
نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو هیچ ابهام 
و ایراد شرعی یا قانونی ندارد.هادی طحان نظیف 
گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد 

بررسی قرار گرفت. 

قاچاق سوخت  در پوشش  حمل کود حیوانی 
توکلی- فرمانده انتظامی شهرستان منوجان  
از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده حامل کود 
حیوانی وکشف 1۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
از بار آن خبر داد. سرهنگ نوری افزود: با هدف 
مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران پاسگاه »چاه 
شاهی« هنگام کنترل محور منوجان-هشتبندی، 
به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا حامل 

کود حیوانی، مشکوک شدند و آن را برای بررسی 
بیشتر متوقف کردند. وی ادامه داد: مأموران در 
بازرسی از این کامیون، 1۴ هزارلیتر گازوئیل 
قاچاق را که زیر بار آن  جاساز شده بود، کشف و 
در این خصوص دو  قاچاقچی را دستگیر کردند 
و متهمان با تشکیل پرونده  بــرای سیر مراحل 

قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

شوخی یک کاربر که وضعیت استادیوم را به تبلیغات 
چاه خالی کنی روی در خانه ها تشبیه کرده !

واکنش یک کاربر:جوری که صدا و سیما 
دوست داره فوتبال پخش کنه!
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تازه های مطبوعات

انعکاس

 اعتماد-  عباس عبدی دربــاره مذاکرات وین  •
نوشت: مسئله برجام جزئیات فنی آن نیست. 
گفت وگوهای برجامی به شرطی موفق خواهد 
شد که رویکرد کلی ایران به نظم جهانی به روشنی 
طرح شود. با رویکرد کنونی، نمی توان وارد هیچ 
گفت وگو یا توافق پایداری شد. هر توافقی می تواند 
به ثمر برسد، ولی موقتی خواهد بود. پس چه کار 
باید کرد؟باید مشخص کنید که در صورت تخطی 
طرف مقابل شما نیز چه اقدامی خواهید کرد و اگر 
طرف مقابل این اقدام شما را مقرون به صرفه برای 
تخطی خود نداند، طبعا به توافق پایبند خواهد شد، 
در غیر این صورت تخطی می کند و توافق را نادیده 

خواهد گرفت.
کیهان- این روزنامه نوشت:  اگر جبهه مقاومت  •

نبود امروز اثری از دولت های ایران، عراق، سوریه، 
لبنان، یمن و... نبود. اگر جبهه مقاومت نبود، 
تحریم های شدید اقتصادی، به احتمال خیلی زیاد 
ایران را از پا درمــی آورد و امروز نمی توانست امور 
اقتصادی مردم را اداره کند. اگر جبهه مقاومت 
نبود اقتصاد عراق و سوریه نیز از هم پاشیده بود. کما 
این که آمریکایی ها با پیگیری مجدانه تحریم های 
اقتصادی برای هر یک از اعضای جبهه مقاومت، 
برنامه منسجمی برای فروپاشی اقتصادی آنان 

دنبال کرده اند.
آرمان ملی – این روزنامه با اشاره به سفر های  •

استانی رئیسی نوشت : باید توجه داشت که در 
سفرهای استانی اوال نباید صرفا به حل مسائل 
موردی پرداخت،بلکه باید در درجه اول درجهت 
برطرف کردن موانعی که فــراراه تحقق برنامه ها 
عرصه های  در  منطقه ای  جانبه  همه  توسعه  و 
مختلف کشاورزی،صنعتی،گردشگری،محیط 
زیست و غیره وجود دارد و به دلیل پیچید گی های 
خاص،تصمیم گیری و اعمال مدیریت مرکز را 
می طلبد، اقدام کرد. ثانیا ارتباط مستقیم با مردم 
باید بــرای بررسی و پی بــردن به اولویت های مد 

نظرجمعی آن ها باشد.

عصر ایران نوشت : روزنامه آلبانیایی اگزیت  •
نوشت، طبق سندی رسمی که اگزیت آن را رویت 
کرده است، چند تن از اعضای گروهک تروریستی 
منافقین که از ســال 2013 در آلبانی مستقر 
شده اند، با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، 
قاچاق انسان و پول شویی دستگیر شده اند. این 
سند که به دست یک منبع دیپلماتیک خارجی 
رسیده است، دارای امضا و مهر رئیس دایره جنایی 
اداره پلیس ایــن کشور و دربرگیرنده جزئیات 

اتهامات وارده به این افراد است. ..
آفتاب نیوز مدعی شد :بــا حکم مدیرعامل  •

بانک رفاه کارگران »یدا... مصدقی فرد« به عنوان 
سرپرست شرکت پتروشیمی امیرکبیر منصوب 
و مدیر سابق این شرکت برکنار شد. هفته قبل 
فیش حقوقی نجومی سه مدیر میانی پتروشیمی 
امیرکبیر در فضای مجازی منتشر شد که برخی 
مقامات وزارت کار آن را مجموع دریافتی یک ماه 
خاص دانست و در عین حال گفت: خأل قانونی 
باعث پــدیــده فیش حقوقی در مــدیــران میانی 
شرکت ها شده، چون ماده 84 قانون الحاق برخی 
مواد به مقررات مالی دولت فقط برای مدیر عامل و 
هیئت مدیره یا هیئت عامل شرکت ها سقف تا 33 
میلیون تومان گذاشته و برای سایر سطوح مسکوت 
اســت. در نتیجه حقوق مدیران میانی از مدیر 
عامل هم بیشتر شده و باعث اختالل در مدیریت 

شرکت ها شده است.
رویـــداد 24 نوشت: محمد حسینی معاون  •

پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به این که تیم 
مذاکره کننده ایران اختیار کامل دارد گفت: اگر 
نتیجه مطلوب پیش آمد که بهتر، اما اگر هم توافق 
نشد به سمت شرق می رویم و می توانیم از این 

بخش، منافع خودمان را به دست بیاوریم.
و  • تشخیص  مرکز  رئیس  نــوشــت:  پارسینه 

ناجا  پلیس فتای  از جرایم سایبری  پیشگیری 
گفت: هیچ سایت همسریابی در کشور مجوز 
فعالیت نــدارد. فقط سایت و مجموعه همدم که 
آن هم یک سایت همسریابی نیست و یک سایت 
همسان گزینی است، مجاز به فعالیت در این زمینه 
است. پلیس فتا در حوزه فعالیت همسریابی به 
هیچ فرد یا گروهی مجوز نمی دهد چرا که متولی 
و مسئولیت این کار بر عهده وزارت ورزش و جوانان 

است.
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جانشین فرمانده کل سپاه : تشکیل دولت 
اسالمی کار طوالنی مدت و پر زحمتی است

سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه 
با بیان این که دو مرحله از این فرایند تاکنون 
ــروزی انقالب  ــی شکل گرفته اســـت، گــفــت: پ
اسالمی در سال 5۷ و تشکیل نظام اسالمی در 
سال 58 در کشور ما تحقق یافت و از سال 58 
تاکنون )1400( که 42 سال می گذرد ما در 
تالش برای رسیدن به مرحله سوم یعنی تشکیل 
دولت اسالمی اما نه به معنای دولت و کابینه 
رئیس جمهور بلکه شامل شدن تمامی ارکان 
نظام در دولت اسالمی هستیم. سردار فدوی 
افزود: تشکیل دولت اسالمی کار طوالنی مدت 
و پر زحمتی است، اما باید بتوانیم آن را پشت 

سر بگذاریم تا وارد جامعه 
اسالمی و سپس تمدن 

اسالمی شویم. / مهر

آیتی: مرعشی و منصوری به جای دبیرکلی 
باید بازنشسته می شدند

مهدی آیتی فعال سیاسی با اشاره به انتخابات درون 
حزبی اخیر اعتماد ملت و دبیر کلی آذر منصوری 
گفت:» آقای مرعشی و خانم منصوری بازنشسته 
سیاسی هستند و هیچ حرفی برای گفتن ندارند 
و به جای آن که تازه بیایند و دبیرکل شوند، باید از 

گردونه خــارج و بازنشسته 
ــردم  ــد. امــــروز م ــون ش
ــای  ــ حــــرف هــــای آق
قبول  هــم  را  خاتمی 
ندارند چه رسد به این 

ها.«   / فردا

مطهری: سکوت برخی به این خاطر است 
که امیدی به بازگشت به قدرت  ندارند

علی مطهری نماینده سابق مجلس، در پاسخ 
به ایــن ســوال که دولــت روحانی چه میزان از 
قدرت قانونی خود بهره مند بود؟ گفت:»  دولت 
گذشته ، حدود 60 درصد قدرت قانونی خود 
را در اختیار داشت.« وی همچنین در پاسخ به 
این سوال که تعدادی از حامیان دولت گذشته 
ــد. علت  ــرده ان ــت کــه سکوت ک چند وقتی اس
سکوت را چه می دانید؟ گفت: در بین دو گروه 
اصالح طلب و اصولگرا افراد و احزابی هستند که 
از گروه و جناح خود انتقاد می کنند و مسئولیت 
پذیر هستند. اگر گروهی سکوت کرده اند شاید 
به این علت باشد که دیگر امیدی به بازگشت 

به قدرت سیاسی ندارند و 
راهــی  می کنند  تصور 

بـــرای ورود آن هــا به 
حــاکــمــیــت نــیــســت و 
دیــگــر نــمــی تــوانــنــد 

مؤثر باشند.« 
ــر  ــب خ  /

آنالین

هادی محمدی – از روز گذشته مشورت تیم های 
مذاکراتی ایــران و 1+4 در پایتخت های شان 
آغاز شده تا نتایج 5روز مذاکره فشرده در وین 
را بررسی کنند . شنیده های خراسان نیز از 
منابع موثق ایرانی حاکی است آخر این هفته بار 
دیگر همه هیئت ها به وین باز می گردند تا ادامه 
مذاکرات و به ویژه بررسی متون تخصصی ایران 
در موضوع تحریم ها و هسته ای را از سر بگیرند 
.به نظر می رسد با وجــود حاشیه ســازی های 
منفی اطراف مذاکرات که بیشتر از سوی رسانه 
ها و دیپلمات های غربی انجام شد، همه طرف 
ها به این نتیجه رسیده اند که مذاکرات ادامه 
یابد و حتی زمان جمع شدنشان دور میز وین 
هم معلوم شده و علی باقری هنگام ترک وین با 
اعالم مشخص شدن زمان دور بعدی گفت که 
توافق کردیم اعالم نشود البته هنوز اختالفات بر 
سر سندهای ارائه شده ایران از جمله مهم ترین 
اختالفات موجود است به گونه ای که اولیانوف 
روس از واکنش شدید تیم های غربی به این 
اسناد سخن گفته است از سوی دیگر ایران نیز با 
رویکردی باز اعالم کرده حاضر است اگر طرف 
مقابل هم سندی ارائــه کرد مورد بررسی قرار 
دهد با وجود این اختالفات رئیس مذاکره کننده 
ایرانی از یک سند سومی هم سخن به میان آورده 
که در آن درباره تضمین های مورد درخواست 
ایران و نحوه راستی آزمایی رفع تحریم ها بحث 

شده است .

باقری : قــرار نیست ما پیشنهادهایی را 	 
بگوییم که مطابق با دیدگاه های اروپا باشد 

علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی 
پیش از ترک وین درباره اظهارات برخی منابع 
دیپلماتیک اروپایی درباره این که درخواست های 
ایران در پیشنهادهای ارائه شده غیرقابل قبول و 
تندروانه است، گفت: این که طرف های اروپایی 
خیلی درباره برخی از پیشنهادهای ما رضایت 
نداشتند، درســت اســت، ولی این پیشنهادها 
براساس مبانی مشترک بین دو طرف تدوین شده 
است. بنابراین آن ها اعتراضی نسبت به این که 
این پیشنهادها نامربوط است، نداشتند، ولی 

می گفتند این ها با دیدگاه های ما انطباق ندارد.
 من هم گفتم این طبیعی است. قرار نیست ما در 
گفت وگوها و مذاکرات مطالب و پیشنهادهایی 
را بگوییم که مطابق با دیدگاه های شما باشد. 
ما مطالبی را می گوییم که براساس دیدگاه ها، 
منافع و سیاست های خودمان است، ولی نکته 
مهم این است که این پیشنهادها براساس یک 
مبنایی است و آن مبنا مورد قبول طرف مقابل هم 
هست. همه روی این اذعان داشتند و هیچ طرف 
اروپایی به هیچ وجه این نکته را ادعا نمی کرد که 
پیشنهادهای ایران مبنای حقوقی و قانونی که 
مورد قبول دو طرف باشد، نــدارد. به هیچ وجه 

این ادعا را نکردند.

پیش نویس اروپا هم قابل مذاکره است	 
وی درباره این که آیا فکر می کنید طرف اروپایی 
بعد از بازگشت پیش نویس و پیشنهاد جدیدی به 
ایران ارائه دهد؟ اظهار کرد: اشکالی ندارد. طرف 
اروپایی هم پیش نویس دهد، آن پیش نویس هم 
قابل مذاکره است، ولی شرط ارائه پیش نویس 
این است که آن پیش نویس باید مبتنی بر مبانی 
مشترک دو طرف باشد. اگر مبتنی بر مبانی 
مشترک نباشد، قاعدتا پیشنهادی برای مذاکره 

جهت دستیابی به توافق نیست.

ــاد مکانیسم 	  ــزوم ایـــجـ ــ ــا لـ ــی هـ ــایـ اروپـ
راستی آزمایی را تأیید کردند

معاون سیاسی وزیر خارجه در مصاحبه با شبکه 
الجزیره نیز در خصوص درخواست های ایران 
از طرف مقابل گفت: »تأکید ما این است که 
در چارچوب برجام که در سال 2015 مورد 
توافق قرار گرفت، تمامی موضوعات مربوط به 
فعالیت های هسته ای ما باید تداوم داشته باشد. 
این مسئله درباره تحریم ها هم صدق می کند، 
تمامی تحریم هایی که در تناقض یا ناسازگاری 
با مفاد برجام وضع شده است، باید فوری رفع 
ــود. تمامی تحریم های هسته ای و تمامی  ش
تحریم هایی که از طریق کارزار به اصطالح "فشار 
حداکثری" اعمال شده، باید فوری لغو شود«.
مذاکره کننده ارشد ایران درباره ضمانت هایی 
که ایران درخواست داده تا طرف های مقابل به 
منظور تضمین پایبندی آن ها به مفاد برجام ارائه 
کنند، گفت: »مسائل مربوط به راستی آزمایی و 
ضمانت هایی که باید ارائه شود، مسائل و مباحث 
بسیار جدی است که در سند سوم وجود دارد که 

ارائه می شود«.

ایران در صورت پایبندی طرف های مقابل  	 
کاماًل به برجام پایبند خواهد بود

ــی سپس تصریح کــرد:  ــران ای ایــن دیپلمات 
»فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب توافق 
هسته ای و توافقات پادمانی انجام می شود و 
واضح است که اگر طرف های برجام به تعهدات 

شان ذیل این توافق پایبند باشند، ما نیز همانند 
آن ها عمل می کنیم و به طور کامل به تعهداتمان 

ذیل برجام پایبند خواهیم بود«.

طرح "ب " ایران چیست ؟	 
مجری الجزیره دربــاره »طرح ب« ایران پرسید 
ــا در واقـــع بــه ظرفیت ها و  و بــاقــری گفت: »م
توانمندی های داخلی اتکا خواهیم داشــت و 
تعامل و ارتباط با کشورهایی را توسعه می دهیم 
که برای تعامل با ما جدیت دارنــد. ما با جدیت 

مسیر پیشرفت اقتصادی را دنبال می کنیم«.

درباره آینده و موفقیت مذاکرات خوش بین 	 
هستیم

علی باقری در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار 
الجزیره درباره میزان خوش بینی ایران درباره 
رسیدن به توافق گفت: »ما به واسطه عزم جدی 
خــود و رویــه منطقی که در مــذاکــرات در پیش 
گرفته ایم دربـــاره آینده و موفقیت مذاکرات 
ــاور نیستیم زیــرا به  خوش بین هستیم اما زودب

طرف مقابل اعتماد نداریم«.

تحلیل االخبار : آمریکا آمــاده رفع تحریم 	 
نیست

روزنامه لبنانی االخبار نیز با انتشار یادداشتی در 
خصوص روند این مذاکرات نوشت: »در حالی که  
انتظار می رود، مذاکرات هسته ای در هفته آینده 
در وین، از سر گرفته شود، به نظر می رسد که در 
نیمه اول دور جدید مذاکرات وین که در پنج روز 
گذشته برگزار شد، به جز دو سندی که ایران روی 
میز گذاشت،  اقدام قابل توجهی ثبت نشد؛ دو 
سندی که حاوی پیشنهادهایی است که هرگونه 
توافق احتمالی در آینده، ممکن است بر اساس 

همین پیشنهادها باشد«.
در این یادداشت آمده است: »روز گذشته، نیمه 
اول دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه 
1+4 با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما طرف 
غربی، به ویژه آمریکایی، توانست شوک ناشی 
از عملکرد تهاجمی و تاکتیکی هیئت ایرانی را 

که با تیمی متخصص در هتل پاالس کوبورگ 
اقامت داشتند، هضم کند. در همین زمینه یک 
منبع آگاه با بیان این که "مذاکرات نه مثبت بود نه 

منفی"، گفت: "مذاکرات بینابین بود"«.

اولیانوف: تا بر سر همه چیز توافق نشود  	 
هیچ توافقی حاصل نخواهد شد

اما میخائیل اولیانوف در سازمان های بین المللی 
همچنین با بیان این که این دور از مذاکرات وین 
بعد از وقفه ای کوتاه از سر گرفته خواهد شد، 
افزود این دور تکمیل نشده است. دور هفتم ادامه 
خواهد داشت. فقط مشارکت کنندگان تصمیم 
گرفتند یک وقفه فنی به ویژه برای مشورت در 
پایتخت ها داشته باشند تا درباره چگونگی ادامه 
کار فکر کنند. زمانی که مذاکرات هفته آینده 
از سر گرفته شــود، امیدواریم از شدت اوضاع 

کاسته شود.
اولیانوف خاطرنشان کرد که تمایل تهران برای 
جلوگیری از فروپاشی برجام موجه و منطقی 
است، بنابراین اگر ایران به تضمین های بیشتر نیاز 
داشته باشد، ممکن است درباره آن بحث شود. 
وی به خبرنگاران گفت: تا جایی که من متوجه 
شدم، شرکای غربی ما این تصور شدید را داشتند 
که طرف ایرانی پیشنهاد تغییر اساسی و ایجاد 
اصالحات اساسی در پیش نویس سند هسته ای 
را که در شش دور قبلی مورد توافق قرار گرفته بود، 
داشت. به نظر آن ها ]شرکای غربی[ این رویکرد 
بیش از حد رادیکال رسید، به همین دلیل چنین 
واکنش تندی نشان دادند.این مقام روس تصریح 
کرد: در مذاکرات هسته ای در وین یک قاعده 
وجود دارد که به شرح زیر است »تا زمانی که درباره 
همه چیز توافق نشود، درباره هیچ چیزی توافق 
نشده اســت«. به این معنا که اصالحات وتغییر 
موضع همیشه امکان پذیر است. اما مطلوب است 
که این اصالحات سنجیده شده باشد و به مانعی بر 
سر راه پیشرفت تبدیل نشود. بنابراین ما وضعیت 

را تشدید نمی کنیم.

بلینکن: آمریکا با خروج از برجام منزوی شد	 
اما واکنش بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز که 
کشورش از برجام خــارج شــده و حــاال دنبال 
بازگشت به اتــاق برجام است هم جالب بود  
گفت  خــبــری  کنفرانس  در  جمعه  روز  وی 
ــروج از بــرجــام در جامعه  کــه واشنگتن بــا خ
ــت.وی گفت که  بین المللی منزوی شده اس
به نفع همه است تا پرونده هسته ای ایــران با 
دیپلماسی حل شود. بلینکن در ادامه سخنانش 
گفت:  »ما همچنان به مسیر دیپلماسی با ایران 
و بازگشت مشترک به توافق هسته ای اعتقاد 
داریــم«.ایــن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
که اشـــاره ای به نــام او نشده نیز گفت خروج 
دولت سابق این کشور از برجام باعث گسترش 

چشمگیر برنامه هسته ای ایران شد.

ــورای وحـــدت  ــ مــحــمــد رضـــا بــاهــنــر عــضــو شـ
اصولگرایی و  دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
در اظهار نظر اخیر خود گریزی به موضوع رد 
ــورای نگهبان زده و با  صالحیت ها  توسط ش
تاکید براین که این نهاد باید شفاف مشخص 
کند که معیارهای نظارتی چیست؛ تصریح می 
کند که اگر نامزدی خودش اعالم کند که دالیل 
رد صالحیت من را اعالم کنید، دیگر محرمانگی 
معنا ندارد.در ادامه مهم ترین بخش اظهارات 
اخیر این فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با 

شرق را می خوانید:
ــل سیاسی  * حتما بخشی از جامعه  بــه دالی
ــد؛ مثال  ــدادن ) درانــتــخــابــات 1400( رأی ن
می گویند ما می خواستیم به آقــای الــف رأی 
دهیم، اما او رد صالحیت شد و بعد از او دیگر 
تمایلی نداریم به فــرد دیگری رأی دهیم که 
شیوه بررسی صالحیت ها هم بر ناامیدی مردم 
از شرکت در انتخابات تأثیرگذار بوده است. 
واقعیت این است که عده ای نامزد مدنظر خود را 

در انتخابات ندیدند. ما همواره گفته ایم شورای 
نگهبان باید طوری صالحیت ها را بررسی کند 
که در نهایت همه بخش های جامعه نامزدهای 

خود را در انتخابات ببینند.
* در همین انتخابات ریاست جمهوری اخیر، 
مشاهیری مانند آقای الریجانی و آقای جهانگیری 
رد صالحیت شدند. بد نیست یک نظرسنجی 
میدانی شود و مشخص شود که به طور میانگین 
چه تعداد به دلیل رد صالحیت آقای الریجانی 
یا آقــای جهانگیری دیگر تمایلی به شرکت در 
شوخی  یک  بــار  یک   من  نداشتند؟  انتخابات 
کــردم و گفتم اگــر می خواهید مشارکت روی 
80 درصد برود، احمدی نژاد و خاتمی را تأیید 
صالحیت کنید. این شوخی درست است و حتما 
در آن صورت شور انتخابات باال می رود، اما شکاف 
امنیتی هم به وجود می آورد و مشخص است که 
این سخن من صرفا وجه طنز داشــت و طبیعتا 

معنایش این نیست که من موافق آن هستم.
ــورای نگهبان باید  ــاور دارم که ش  *مــن هم ب

حدود و ثغوری تعیین و شفاف مشخص کند که 
معیارهای نظارتی چیست تا هر فردی قبل از 
این که پرونده اش به شورای نگهبان برود، خود 
را بسنجد که وزن الزم را دارد یا خیر؟ من هم 
معتقدم نظارت باید ضابطه مند باشد و فقط به 

اراده اعضای شورای نگهبان متصل نباشد.
* بوده اند کسانی که در یک دوره تأیید صالحیت 
شده اند، اما در دوره بعد صالحیتشان رد شده 
است. به شورای نگهبان گفته ایم چه شد که این 
فرد که تأیید صالحیت شده بود، صالحیتش 
مورد تأیید قرار نگرفت و گفته اند که اعضای 
شورا عوض شده اند. به هر حال افراد شورای 
نگهبان باید بر اساس ضابطه ای عمل و یک سری 

قواعد را در بررسی صالحیت ها رعایت کنند.
ــوال که در مــاجــرای بین  * در پاسخ به ایــن س

آقای الریجانی و شورای نگهبان، آیا باید قید 
محرمانگی از دالیل رد صالحیت او برداشته 
شود؟ به  نظر من اگر نامزدی خودش اعالم کند 
که دالیل رد صالحیت من را اعالم کنید، دیگر 

محرمانگی معنا ندارد.
*در بحث سرمایه اجتماعی یک نکته را باید 
در نظر داشته باشیم؛ آن که آرا در جمهوری 
اسالمی همواره استثنایی بوده است؛ از همه 
پرسی فروردین سال 5۷ که بیش از 98 درصد 
مردم رأی مثبت دادند تا عموم انتخابات های 
ریاست جمهوری که میزان آرا زیر 60 درصد 
نبوده اســت. در همه سال های بعد از انقالب 
ــه مــیــزان  ــزان مــشــارکــت در انــتــخــابــات ب ــی م
مشروعیت نظام گره زده شد که کار درستی 

هم بود.

هیئت های مذاکره کننده، آخر هفته در وین 
 با وجود فضا سازی  غربی ها درباره پایان دور هفتم مذاکرات وین، شنیده های خراسان حاکی از تعیین زمان دور بعدی است

 و باقری تاکید کرد که اگر اروپا پیش نویس بدهد بررسی می کنیم

با هنر: مهر محرمانگی روی نامه  الریجانی معنا ندارد
شورای نگهبان باید شفاف مشخص کند که معیارهای نظارتی چیست



اشکان محمودی | خبرنگار

ــه فــلــک کشیده،  ــر ب بـــرج هـــای س
عرصه های  در  وســیــع  پیشرفت 
مختلف، برندهای مشهور الکتریکی 
و صنعتی، سینما و سبک موسیقی 
که آوازه اش در تمام جهان پیچیده؛ این تصویری است 
که بیشتر مردم جهان از کره جنوبی   در ذهن شان دارند. 
کشوری که یکی از قدرت های اقتصادی آسیا و جهان است 
و در زمینه فناوری به دستاوردهای نوینی رسیده است. 
سبک موسیقی اش بین نوجوانان سراسر جهان طرفداران 
زیــادی دارد و سینمایش تحسین منتقدان زیــادی را 
برانگیخته است. اما همه کره جنوبی در این ویژگی ها  
خالصه نمی شود. ُبعد تاریک توسعه ایــن کشور در 
زندگی مردمش قابل مشاهده اســت. مردمی که هر 
روز با هم در رقابت اند؛ برای اندکی رفاه بیشتر روزی 
16ساعت کار می کنند و طبق آمار اواخر سال 2019، 
رتبه چهارم خودکشی جهان و اول میان کشورهای 
توسعه یافته را به خود اختصاص داده اند. در پرونده امروز 
زندگی سالم، پوسته پر زرق و برق اقتصاد فعال و فرهنگ 
غنی معرفی شده توسط سلبریتی های کــره ای را کنار 

می زنیم تا با زوایای پنهان کره بیشتر آشنا شویم.
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 یکی از فانتزی های هر آدمی چه در دوران بزرگ سالی یا کودکی این 
است که با خواندن یک ورد غیب شــود، البته گاهی این فانتزی در 
دوران کودکی فراتر می رفت و دل مان می خواست با پوشیدن یک شنل 
خودمان را نامرئی کنیم و به جاهای مختلف برویم. باید بگویم از آن جایی 
که علم هر رویای غیر ممکنی را ممکن می  کند، به نظر می رسد که رویای 
غیب شدن هم تا حد زیادی به واقعیت نزدیک شده و شما می توانید با 
خرید یک شنل خودتان را غیب کنید. به تازگی کمپانی بیوتکنولوژیکی 
کانادایی Hyperstealth که چندین سال مشغول مطالعه، ساخت و 
آزمایش نمونه های آزمایشی گجت نامرئی کننده بدن بوده، باالخره 
توانسته این گجت را در قالب شنل کوانتومی تولید کند. در مینی پرونده 

امروز زندگی سالم، نکاتی در همین باره مطرح خواهد شد.

   از طراحی لباس نظامی تا شنل نامرئی کننده 
Hyperstealth یک شرکت موفق طراحی استتار کانادایی است که تا به 
حال  بیش از دو میلیون لباس نظامی و بیش از سه هزار وسیله نقلیه و جت 
جنگنده را تولید و در سراسر جهان عرضه کرده است. اما این بار انگار ایده 
پردازان این شرکت کانادایی خالقانه تر عمل کردند و به دنبال رویاهای کودکی 
خود به سمت تولید شنلی رفتند که انسان را نامرئی کند و مدعی شده اند که در 

این زمینه موفق بوده اند.
  سازوکار عمل »شنل کوانتومی«

برای طراحی این شنل از قوانین انکسار نور در فیزیک کمک گرفته شده است. 
در آن از لنز های عدسی )lenticular( استفاده شده 

و این لنزها، پرتو های نوری را به نحوی منحرف 
می کند که در چشم بیننده نامرئی به نظر 

برسد، اما این همه ماجرا نیست. مخفی 
ــاده ای است که با  کننده کوانتومی م
خم کردن امواج نور به اطراف سوژه، 
هدف را کامال مات می کند. این ماده 
نه تنها عالیم بصری، مادون قرمز )دید 

در شب( و حرارتی شما را حذف می کند 
بلکه سایه هدف را هم از بین می برد. یعنی 

شما با پوشیدن این شنل نه تنها با دوربین های 
دید در شب دیده نمی شوید بلکه سایه خودتان 

را هم نمی بینید!
  کاربردها و سناریوهای استفاده 

چتر نجات| چتر نجات نامرئی شونده 
شاید در نگاه اول کمی بدون استفاده 
به نظر برسد اما فکر کنید که شما درون 
هواپیمای خود محاصره شده اید و کاری 

جز فــرار با چتر نجات ندارید. از درون 
هواپیما با چتر نجات به بیرون می پرید و 

یکهو غیب می شوید. چتر نجات  شما از مواد 
کوانتومی Stealth ساخته شده است و شما را از دید 

دشمن پنهان می کند. شما مواد کوانتومی Stealth را از چتر نجات می گیرید 
و آن را باالی سرتان پرتاب می کنید و اکنون هیچ حسگر بصری و چشم انسان 
شما را شناسایی نخواهد کرد بنابراین می توانید با خیال راحت در جنگل 

مخفی بمانید!
زیر دریایی| تا به حال به این فکر کرده اید که یک زیر دریایی وقتی روی آب هم 
می آید، مخفی باشد. کافی است شنل را روی زیر دریایی بکشید و زمانی هم که 

زیردریایی روی آب   است از دید بقیه پنهان باشد.
ارتش نامرئی| داشتن ارتش تانک های نامرئی رویای کودکی هر پسر بچه ای 
بوده است. این که شما با ارتشی که دیده نمی شود به جنگ دشمن بروید واقعا 
هیجان انگیز است. در این جنگ دشمن فقط از روی صدای تیراندازی باید 
محل دقیق شما را تشخیص دهد و این کار برای او محدودیت های زیادی را 
ایجاد می کند و باید بگویم این اتفاق دیگر دور از ذهن نیست و اگر روی تانک ها 
شنل نامرئی بکشید، شما یک ارتش نامرئی خواهید داشت که فقط با صدای 

تیراندازی ها کمی قابل تشخیص است.

مروری کوتاه بر تاریخچه کره جنوبی در 100 سال گذشته

آغاز نفوذ آمریکا در کره جنوبی
دوم،  جنگ جهانی  ــان  ــای پ ــا  ت  1910 ســـال  از 
شبه جزیره کره تحت کنترل کامل ژاپن بود. تا قبل 
از آن، جنگ های زیــادی بین چین و ژاپــن بر سر 
استعمار این شبه جزیره رخ داده بود. بیشتر مردم 
کره تا سال 1945 به کشاورزی مشغول بودند. در 
جنگ جهانی دوم با بمباران هیروشیما و ناکازاکی، 
ژاپن عالوه بر شکست در جنگ، استیالی خود را 
بر کره ازدست داد. با از دور خارج شدن ژاپن، راه 
متفقین به کره باز شد. جنوب کره به دست آمریکا 

افتاد و شمال کــره را نیروهای شــوروی اشغال 
کردند. دو کشور آمریکا و شوروی بر سر انتخاب یک 
دولت مستقل برای کره توافق کردند اما شوروی از 
حضور در انتخابات سر باز زد و دولت کمونیستی 
را که تحت نظر و پشتیبانی خود بود، حاکم بخش 
شمالی قــرار داد. رهبر دولــت شمال، »کیم ایل 
سونگ« بود. در جنوب هم یک دولت حامی غرب 
روی کار آمد. هر دو این حکومت ها مدعی حکومت 
بر کل شبه جزیره کره بودند و حکومت دیگری را به 

رسمیت نمی شناختند. همین قضیه مسبب جنگ 
سه ساله بین دو کــره بــود. نیروهای کمونیست 
و  نیرو  تعداد  ازنظر  مطلقی  برتری  کره شمالی 
تجهیزات نظامی نسبت به کره جنوبی داشتند. 
با پیشروی  نیروهای کره شمالی به کمک چین، 
تقریبا تمام کره جنوبی به جز جزیره »بوسان« اشغال 
شد اما حضور دقیقه آخری نیروهای آمریکایی، 
ورق را برگرداند و نیرو های کره شمالی مجبور به 
عقب نشینی شدند. با حمایت همه جانبه آمریکا، 
کره جنوبی از شکست حتمی در جنگ نجات یافت 
و این آغاز نفوذ آمریکا در کره جنوبی بود. از آن تاریخ 
آمریکا  با  به بعد مواضع دیپلماتیک کره جنوبی 
هم جهت شد. بعد از جنگ، با پشتیبانی آمریکا از 

حکومت طی برنامه ریزی های پنج ساله، تأسیس 
شرکت های بزرگ با نیروی انسانی زیاد، معافیت 
مالیاتی و تقویت ساختار آموزشی، این کشور در 
مسیر تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی آسیا قرار 

گرفت.

2 روی تاریک و روشن سیستم آموزشی در کره جنوبی

 از هزینه هنگفت برای آموزش
 تا خودکشی دانش آموزان

حدود 6 درصد سود تولید داخلی در کره جنوبی صرف آموزش می شود که 
بعد از آمریکا بیشترین مقدار است. نرخ باسوادان کره جنوبی باالی 98 درصد 
است. در میان کشورهای ثروتمند، کره جنوبی رتبه اول سرانه هزینه برای 
آموزش خصوصی را به خود اختصاص داده است. این آموزش شامل معلمان 
خصوصی، کالس های تقویتی و دوره های آموزش زبان انگلیسی است. فشار 
آموزشی و جو رقابتی به حدی زیاد است که از هر پنج دانش آموز، چهار نفر 
مجبور به شرکت در کالس های تقویتی هستند. »اندرو اونگی کیم«، استاد 
جامعه شناس دانشگاه کره در پاسخ به سوال نویسنده کتاب »فرار از اردوگاه 
14« در باره این کشورمی گوید: »فشار موفق شدن در مدرسه از کالس چهارم 
شروع می شود و تا کالس هفتم به همه چیز دانش آموز تبدیل می شود. اگر 
جوانان معیار الزم برای موفقیت را به دست نیاورند، به این باور می رسند که 
نمی توانند زندگی خود را آغاز کنند و دچار افسردگی و مشکالت حاد روانی 
می شوند. جامعه بدون گذشت و سنگدل شده و این مبارزه پایدار است«. 
اندیشه کودکان در کره جنوبی با دیگر کشورها بسیار متفاوت است. طبق 
اظهارات »هو یو جین«، کودک 8 ساله کره ای، در مدارس ابتدایی بچه ها پس 
از شش ساعت آموزش طاقت فرسا به خانه می آیند اما نه برای استراحت بلکه 
برای مطالعه بیشتر. در سه سال منتهی به دانشگاه، مدت زمان کالس های 

تقویتی به شش تا 9 ساعت در روز می رسد که با محاسبه ساعات 
درســی مدرسه، یک دانش آموز در کره جنوبی به طور 
متوسط باید 16 ساعت در روز را صرف مطالعه و آموزش 

کند. فشار خانواده ها هم برای قبولی در آزمون پایانی، 
تب تحصیل را به شدت افزایش می دهد. جامعه شناسان 

کره ای، سیستم آموزشی این کشور را وحشیانه و به شدت 
رقابتی توصیف کردند. سیستمی که طبق آمار، 

علت اصلی خودکشی افراد 10 تا 19 سال است. 
رسانه های مختلف این خودکشی ها را ناشی از 

اضطراب برای امتحانات ورودی دانشگاه و ترس 
از پذیرفته نشدن می دانند. همچنین این نظام 
آموزشی به علت تولید مازاد دانش آموخته بیکار، 
مورد انتقاد قرار گرفته است، به طوری که تنها 
در سه ماهه نخست سال 2013 آمار دانش 
آموختگان بیکار دانشگاه های کره جنوبی به 

3.3 میلیون نفر رسید.

پیامد فشارهای اجتماعی برای کسب پول بیشتر و موقعیت باالتر

سناریوی نظام سرمایه داری و جامعه طبقاتی

 )OECD( »طبق یافته های »سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
که مجمعی متشکل از 37 قدرت برتر اقتصادی جهان است، مردم 
کره جنوبی بیشتر کار می کنند، کمتر می خوابند و نرخ خودکشی بین 
مردم این کشور از هر کشور توسعه یافته  دیگری بیشتر است. اقتصاددانان 
بین المللی معتقدند حکومت دموکراتیک، بازار آزاد و کار سخت توانست 
یک کشاورزی دورافتاده را به کانون قدرت منطقه ای و حتی جهانی 

تبدیل کند اما صدمات انسانی آن خیره کننده و جبران ناپذیر است.
    2 مقصر اصلی نرخ باالی خودکشی در کره جنوبی

برای نرخ باالی خودکشی می توان  دو عامل را مقصر اصلی دانست؛ نظام 
سرمایه داری و فشار به مردم برای بهترین بودن.

1   نظام سرمایه داری| نظام سرمایه داری در کره جنوبی 
موجب طبقاتی شــدن جامعه شــده اســت. شرکت های 
بزرگ، سرمایه داران و دولت، بازارهایی را برای سرمایه گذاری به 
مردم معرفی می کنند؛ مردم جذب بازارها می شوند و برای رسیدن 
غافل  تالشی  هیچ  از  سرمایه گذاری  و  ایجادشده  موقعیت  به 
نمی شوند، اما در نهایت در زمان مناسب پول و تمام سود حاصل از 
آن به جیب صاحبان ایــن نظام مـــی رود. در خــور ذکــر اســت که 
نظام سرمایه داری می کوشد همواره مردم را به کارگر   و کارمند 
بودن سوق دهد تا تغییر هرچند کوچکی در سود حاصل از این 
بازارها ایجاد نشود. به تعبیری، پولدارها هر روز پولدارتر می شوند 

و فقیرها که بخش بسیار اعظم جامعه را تشکیل می دهند، فقیرتر.

۲   فشار به مردم برای بهترین بودن| عامل دوم در افزایش 
نرخ خودکشی به عرف جامعه برمی گردد. معیار ارزش 
نهادن بر افراد در کره جنوبی با پذیرفته شدن در دانشگاه های برتر 
و استخدام در شرکت های بزرگ نظیر سامسونگ، ال جی و هوندا 
سنجیده می شود. بلندپروازی برای بهترین شدن، ایده آل گرایی، 
کار سخت و فشار ازطرف جامعه ای که اگر بهترین نباشی تو را به 
رسمیت نمی شناسد، از دیگر عوامل افسردگی و خودکشی اند. »ها 
کئوسئوب«، روان پزشک در دانشگاه ملی سئول و رئیس انجمن 
جلوگیری از خودکشی در کره در مصاحبه ای با »بلین هاردن«، 
برای  نداریم  تمایلی  »ما  می کند:  بیان  آمریکایی  روزنامه نگار 
افسردگی مان کمک بخواهیم. شدیدا می ترسیم که ما را دیوانه 
بدانند. این ُبعد تاریک توسعه ماست«. عقیده ای در فرهنگ کره 
وجود دارد که می گوید: »اگر شخصی در زندگی خود به قعر موقعیت 
مالی یا اجتماعی سقوط کند با خودکشی، از وقوع گرفتاری ها و 
مشکالت بعدی جلوگیری می کند تا آبروی خانواده حفظ  شود«. 
این هم دلیل دیگری است که خودکشی در کره جنوبی چندان قبیح 
نیست. خالصه آن که وقتی اعضای یک جامعه ارزش و موفقیت خود 
را منوط به رسیدن به موقعیت مالی و اجتماعی ایده آل می دانند، 
ــواع اختالالت  ــورت مواجه شــدن با موانع و شکست، به ان درص
روان شناختی دچار می شوند و سرانجاِم برخی از آن ها خودکشی 

است.

نگاهی به پیام اعتراض آمیز بعضی از آثار سینمایی کره جنوبی

سینمای کره خبر می دهد از سّر درون!
از بررسی اقتصاد و اوضاع نه چندان مطلوب جامعه کره جنوبی که بگذریم، 
نادیده گرفتن سینمای تازه جان گرفته و هنر ساخت پویانمایی این 
کشور کم لطفی است. سینمایی که در دوسال اخیر به واسطه چند اثر 
متفاوت، حسابی بر سر زبان ها افتاده است و »انیمه«هایی که به دلیل 

جذابیت بصری، داستان پرکشش و محتوای جذاب در سراسر جهان طرفداران خودش را دارد. اگر از ظاهر و فرم آثار برتر سینمای 
کره بگذریم و در بطن آن دقیق شویم، نکته ای قابل توجه را درمی یابیم. در این آثار معموال به صورت استعاره ای یا با استفاده از 
نمادها، کنایه ها و گفتاری، به اوضاع درونی کره جنوبی اشاره  شده است. برای مثال می توان به یکی از تولیدات اخیر سینمای کره، 
فیلم »انگل« )parasite( اشاره کرد که برنده جوایز متعددی در جشنواره های اسکار، کن و گلدن گلوب شد. این فیلم پر است از 
نمادهایی که جامعه طبقاتی کره، تضاد سبک زندگی و نوع دغدغه های اقشار این کشور را به تصویر می کشد. نوع بیان این کنایه ها 
به نحوی است که مخاطب های نه چندان حرفه ای سینما هم متوجه آن ها می شوند. همچنین کارگردان انگل، موضوع داستان را 
به زیبایی تمام به روابط میان دو کره و آمریکا تعمیم می دهد. سریال پربیننده »بازی مرکب« نمونه دیگری از نقد جامعه کره است. 
نقدی که این بار با استفاده به جا از نمادها، نظام سرمایه داری را هدف گرفته است. نظامی که به افراد طبقات پایین می فهماند 
که برای موفق شدن الزم است هم رده خودشان را به چشم دشمن ببینند و برای از دور خارج کردن شان از هیچ تالشی فروگذار 
نکنند. دلیل فقر طبقات پایینی همین مقوله است؛ نظامی که در آن بودجه، میان طبقات باالیی پاسکاری می شود و سر مردم 
عادی بی کاله می ماند. آن افراد معدودی هم که موفق می شوند سودی از این سازوکار به دست بیاورند، بهای سنگینی را 
می پردازند. حال می توان دریافت که چرا  بسیاری از مردم کره از توسعه اقتصادی ابرشرکت هایی مثل سامسونگ و هوندا و 

پیشرفت روز افزون کشورشان، چیزی جز فقیرتر شدن و فشار روانی عایدشان نمی شود.

 نامرئی شدن 
با »شنل کوانتومی«!

 ماجرای گجت نامرئی کننده بدن 

که به تازگی توسط یک شرکت کانادایی رونمایی شده، چیست؟

 آمار باالی خودکشی و اختالف شدید طبقاتی در یکی از اقتصادهای برتر آسیا که سبک موسیقی اش بین نوجوانان طرفدار دارد
 و سینمایش مورد توجه است، نشان دهنده چیست؟

 آمار باالی خودکشی و اختالف شدید طبقاتی در یکی از اقتصادهای برتر آسیا که سبک موسیقی اش بین نوجوانان طرفدار دارد
 و سینمایش مورد توجه است، نشان دهنده چیست؟
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چاقی برای  هیچ کس و در هیچ سنی خوب نیست و اگر مدت زیادی  وزن اضافه داشته باشید 

به مرور به بیماری های مزمن مبتال می شــوید، بنابراین بهتر اســت از ابتدا مراقب حتی چند 

کیلوگرم اضافه وزن خود باشید. در ادامه به بررسی این که چرا چاقی شکمی خطرناک است 

و چگونه از آن پیشگیری کنیم، می پردازیم:

سالمت

آشپزی من آشپزی من

  چرا چربی شکمی خطرناک است؟
متخصصان حوزه ســامت می گویند چربی که در حفره شکمی 
ذخیره می شود، برای سامت بســیار خطرناک است. چنان چه 
»تریســتا بســت «، متخصص تغذیه در آمریکا می گویــد: »چربی 
احشایی به چندین دلیل برای سامت خطرناک به شمار می آید. 
چون این چربی بر قلب و دیگر اندام های حیاتی فشار وارد می کند 

و سبب بروز بیماری های مزمن می شود .«

    مواد غذایی مفید برای کاهش چربی شکمی 
  زیره سبز

برای کاهش توده چربی احشایی اضافه کردن زیره سبز را به برنامه 
غذایی خود در نظر داشته باشید. استفاده مداوم و طوالنی مدت 
از زیره سبز با تنظیم انســولین بدن، به کاهش رسوبات چربی در 

سراسر بدن کمک  می کند.

  غذا های تخمیر شده

 غذا های تخمیر شده برای کاهش توده های چربی بدن مفید است .
 گنجاندن مواد غذایی تخمیر شده مانند ماست، کفیر و کلم ترش 

تأثیر مثبتی بر گوارش و تنظیم وزن و توده چربی شکم دارد.
  ماهی چرب

ماهی، غنی از اســید های چرب امگا۳ اســت که  به از بین بردن 
چربی های احشایی خطرناک کمک می کند.

  سبزی های برگ تیره

اسفناج و کلم پیچ برای افزودن فیبر و مواد غذایی ضروری به رژیم 
غذایی عالی است زیرا می تواند به شما کمک کند تا از چربی های 
احشایی خاص شــوید. این ســبزیجات منابع غنی از کلسیم به 
شمار می رود. کلســیم یک ماده معدنی اســت که هورمون های 
ذخیره چربی را کاهش می دهد و با کاهش چربی احشایی در افراد 

چاق یا دارای اضافه وزن مرتبط است.

  چای سبز بنوشید

چای سبز یک نوشیدنی فوق العاده ســالم است. این ماده حاوی 
کافئین و آنتی اکســیدان گلیات )EGCG( است که هر دو به نظر 
می رسد سوخت و ساز بدن را افزایش می دهد. نوشیدن چای سبز 
همراه با ورزش کردن باعث افزایش آب شدن چربی شکم می شود.

 کاهش استرس 

اســترس با تحریک غدد فوق کلیــوی باعث آزاد شــدن هورمون 
استرس )کورتیزول( می شود که آن هم باعث تولید چربی شکمی 
می شود. تحقیقات نشان می دهد که سطح باالی کورتیزول اشتها 

را افزایش  می دهد و باعث ذخیره چربی شکمی می شود.

   پیشنهاد برای رژیم کاهش چربی در زمستان 
 ســوپ و آش های گــرم کــه از حبوبات مغــذی تهیه می شــود، 
وعده های غذایی خوبی برای این فصل هســتند. در این فصل 
بهتر است از میوه هایی که مواد مغذی و ویتامین های مورد نیاز 
بدن را تامین می کنند، بیشتر استفاده کنید. حبوبات و مغزها 
برای تامین ویتامین B  و ...  مناســب اســت. یکی از مشــکات 
شایع در فصل زمستان دهیدراته شــدن) کم آبی(  بدن است. 
بنابرایــن به طــور منظــم و متناســب با نیــاز بدن آب بنوشــید. 
هنگامی که آب بدن به میزان کافی باشد، سلول ها مواد مغذی 

را بهتر جذب می کنند.

با این اپ قرص هایتان را فراموش نمی کنید 

»My Therapy  «یــک برنامــه یادآوری قرص  اســت که چنــد ترفند دیگر 
هم در آستین خود دارد. این اپلیکیشــن 19 مگابایتی بیش از 500 هزار 
دانلود در گوگل پلی داشــته و توانســته اســت رتبه 4.6 را از 5 کسب کند 
 که رتبه خوبی اســت.در ابتدای نصب ، برنامه اطاعاتی ماننــد قد ، وزن ،

جنسیت و  تاریخ تولد را از شما می خواهد.
   منوی اصلی برنامه دارای چهار بخش زیر است :

  دارو: در این قسمت می توانید داروهای خود را با برنامه هماهنگ کنید.
  اندازه گیــری: در این بخش می توانیــد برخی موارد مانند فشــار خون ، ضربان قلــب و ...  را 

کنترل کنید.
  فعالیت: در این بخش فعالیت های شما مانند تمرین ، پیاده روی و ...  کنترل  می شود.

 کنترل عالیم : می توانید عایمی مانند خســتگی ، اعصاب خردی ، ناراحتی و ...  را کنترل 
کنید.در قســمت دارو می توانید عاوه بر زمان اســتفاده از دارو، نوع دارو، نحوه استفاده از آن و 
میزان مصرف  را مشــخص کنید.بخش های اندازه گیری و فعالیت، قســمت های اضافی و ویژه 
این برنامه است که میزان فعالیت و عایم حیاتی شما را بررسی می کند.در بخش کنترل عایم، 
می توانید عایمی مانند خستگی ،  استرس و ناراحتی را کنترل کنید و خلق وخوی خودتان در 

هر روز را به برنامه بدهید.

میکروپالستیک ها می توانند به سد خونی مغزی نفوذ کنند
میکروپاســتیک های با انــدازه ۲ میکرومتر یــا کمتر، حتی 
پــس از مصــرف کوتاه مــدت در عــرض هفــت روز در مغــز 
رســوب می کنند که منجــر به تغییــر در پاســخ های ایمنی و 
پاســخ های التهابی می شــود. به گزارش خبرگــزاری علم و 
فناوری،پاستیک ها شــایع ترین نوع زباله در اقیانوس ها و 

دریاچه ها به شمار می آیند. بقایای این مواد می تواند در هر 
اندازه یا شکلی موجود باشد اما به ذرات با اندازه ای کمتر از 5 
میلی متر )به اندازه دانه کنجد( میکروپاستیک می گویند.

در واقع این مواد می تواند اندازه ای در حدود 5 میلی متر تا 
یک میکرومتر داشته باشد.

 ذرات کوچــک تــر از یک میکرومتــر تــا 100 نانومتــر را زیر 
مجموعه این مواد می نامند و با نام نانوپاستیک ها شناخته 
می شوند. مطالعات نشــان می دهد که بیشتر اجزای ذرات 
پاستیکی دارای اندازه های مختلف در محدوده میکرومتر 

هستند.

بیشتر بدانیم 

تغذیه 

ساالد مرغ یونانی،  شام سبک و آسان
1- ابتدا ســس را آماده می کنیم. ماست را 
به همراه سس مایونز، سس خردل، آب لیمو 
ترش و مقــداری نمک و 
فلفل ســیاه داخــل یک 
کاسه مناسب می ریزیم.

۲- مــواد را بــه خوبــی 
مخلوط می کنیم تا با هم 
یکدســت شــود، سپس 
کاســه را درون یخچــال 

قرار می دهیم.
۳- گوشــت مــرغ را بــه 
همــراه آب داخــل یــک 
قابلمه مناسب می ریزیم.

و  نمــک  مقــداری   -4
زردچوبه به آن اضافه  می 

کنیم، سپس روی حرارت قرار می دهیم.
5- اجازه مــی دهیم گوشــت مــرغ به طور 
کامل بپزد، سپس آن را از قابلمه خارج و به 

صورت نگینی یا ریش ریش خرد می کنیم.

6- یــک تابــه مناســب روی حــرارت قــرار 
می دهیــم و مقــداری روغــن بــه آن  اضافه 
می کنیــم، ســپس کالبــاس را بــه صــورت 
 نگینی خــرد و بــه تابــه اضافــه مــی کنیم.
مــی  تفــت  کمــی  را  کالبــاس   -7
ســپس  دهــد،  رنــگ  تغییــر  تــا  دهیــم 
 مــرغ خــرد شــده را اضافــه مــی کنیــم.
8- پس از این که گوشت مرغ هم سرخ شد، 
آن را به همراه کالباس از تابه خارج می کنیم 

و درون یک کاسه مناسب می ریزیم.
 9- پیازچه را به صورت ریز خرد می کنیم و 
به همراه گوجه گیاسی به مواد داخل کاسه 

اضافه و مخلوط می کنیم.
10- سس را از یخچال خارج و به مواد اضافه 
می کنیم، ســپس مــواد را بــه خوبی زیــر و رو 
می کنیم تا با هم یکدست شود.می توانید از 
سبزی و نخود سبز برای تزئین استفاده کنید .
11- ســاالد را در یخچال قرار می دهیم تا 

سس جذب مواد آن شود.

عوارض مصرف زیاد ماکارونی
مصرف هر روز ماکارونی می تواند باعث سندروم روده تحریک پذیر، بیماری های خود ایمنی و 
مشکات پوستی شود.» آناستازیا گاوریکووا« متخصص تغذیه روس می گوید تنوع مواد مغذی 
قاعده اصلی هنگام تنظیم رژیم غذایی اســت که به جلوگیری از عواقــب خطرناک برای بدن 
کمک می کند. اگر دوست دارید هر روز ماکارونی بخورید ، می توانید بررسی کنید که مشکلی 

در دســتگاه گوارش یا بیماری های خود ایمنی دارید؟ پوست شما چگونه 
به نظر می رســد؟ آیا اضافــه وزن داریــد یا نه؟ اگر مشــکلی 

نداریــد، می توانیــد از ماکارونــی تهیه شــده از 
گنــدم معمولی در حــد اعتدال اســتفاده 

کنیــد. ایــن متخصــص تغذیــه اضافه 
می کنــد کــه بهتــر اســت ماکارونــی 
بدون گلوتــن را در رژیــم غذایی خود 

بگنجانید.

 فواید معجزه آسای عرق کاسنی
 برای سالمندان

   درمان یبوست

یبوست امری ناخوشایند است که بســیاری از افراد در سنین مختلف به 
خصوص سالمندی به آن دچار می شوند اما این بیماری، راه های درمان 
بسیاری دارد که یکی از آن ها مصرف عرق کاسنی است. شما می توانید 
برای بهبود در فرایند هضم و درمان یبوست افراد سالمند، از مخلوط عرق 

کاسنی و شاتره استفاده کنید.

    بهبود درد مفاصل

بیشــتر ســالمندان از دردهای مفصل، عضانــی و آرتروز رنــج می برند. 
از دیگر خــواص درمانی عرق کاســنی، بهبــود و التیام بخشــیدن به این 

دردهاست.

    درمان بیماری های کبد

هرچه عرق کاســنی تلخ تر باشــد، در بهبــود امراض کبــدی موثرتر عمل 
می کند. ناگفته نماند که عرق کاســنی ادرارآور  است و باعث دفع سموم 

از بدن هم می شود.

    سالمت پوست

مصــرف عــرق کاســنی باعــث شــادابی و طــراوت پوســت مــی شــود و 
چین وچروک های پوست صورت افراد سالمند را تا حد قابل قبولی از بین 
می برد. همچنین در درمان بســیاری از بیماری های پوستی مثل اگزما، 

آکنه و...  هم موثر است.

    بیماری های قلبی

مصرف عرق کاسنی برای بهبود بیماری های قلبی در سالمندان که بیشتر 
در معرض ابتا به این بیماری قرار دارند، مفید است. در واقع مصرف عرق 
کاسنی می تواند از بروز سکته قلبی، سکته مغزی و بیماری های ناشی از 

آن جلوگیری کند.

   توجه: این توصیه ها کلی بوده و بهتر است قبل از مصرف عرق کاسنی، 

با پزشک خود مشورت کنید.

سالمت سالمند

فناوری سالمت

 رژیم غذایی برای
 کاهش چریب  شکمی

چربی شکمی اطراف اعضای اصلی بدن مانند قلب رسوب 

می کند و به طور جدی سالمت را به خطر می اندازد که البته با 

رژیم غذایی می    توان مانع از آن شد

مواد الزم برای ۶ نفر
   سینه مرغ -500 گرم

   کالباس مرغ )به دلخواه(  -100 گرم
   پیازچه -  ۳ ساقه

   گوجه گیاسی- نصف پیمانه
   ماست یونانی- نصف پیمانه

   سس مایونز -۲  قاشق غذاخوری
   سس خردل -یک قاشق چای خوری

  آب لیموترش -۲ قاشق چای خوری
  نمک و فلفل سیاه -  به مقدار کافی

غذای اصلی 
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محوری

نرگس عزیزی|   مشاوره ارشد خانواده

تقریبا از 7 ســال پیش و بعد از مراجعه به یک روان پزشک با تجویز او، 
داروی ضد افســردگی مصرف می کنم. االن هم در آستانه 27 سالگی، 
شرایط خوبی ندارم. استرس زیادی دارم و همین باعث شده تا نتوانم سر 

کار بروم. راهنمایی ام کنید.

 تربیت
 فردی 

دکتر رضا یعقوبی |   روان شناس بالینی 

بیکارم و 7 سال است داروی ضدافسردگی مصرف می کنم

ما و شما 

راه ارتباطی با زندگی سالم    
    پیامک 2000999  و تلگرام 09354394576

داده تصویری 

آشنایی با طرحی که »گاتمن« یکی از معروف ترین 
روان شناسان حوزه روابط همسران به منظور 

 بهبود روابط زن و شوهرها معرفی کرده 
و تنها نیاز به 5 ساعت در هفته دارد

 خوشبخیت متاهل ها   
اب »5 ساعت جادویی«

* ســوالی کــه امــروز در پرونــده زندگی ســام از 
سلبریتی ها پرســیدین، خیلی چالشــی بود. من 
پرسپولیسی هستم و در این سال ها، اصا دوست 
نداشتم که بازیکنی از حریف در تیم محبوبم باشد. 
البته بازی قائدی را دوست داشتم، امید ابراهیمی 

و ... را   اما دوست نداشتم به پرسپولیس بیایند.
* مطلب »صمیمیت مادربزرگ ها با نوه ها بیشتر 
از فرزندان شان اســت؟« کاما درست است، من 
به عنوان یک مادربزرگ، معتقدم که فرزند بادام و 

نوه، مغز بادام است.

* پرونده زندگی ســام درباره »حســرت فوتبالی 
سلبریتی ها«، بسیار جالب بود. ممنون از شما.

* درباره مطلب انواع بیمه، با این شرایط اقتصادی، 
افراد همین بیمه شــخص ثالث رو هم به زور انجام 

میدن، بقیه اش که جای خود داره.
* جالبــه کــه همــه پرسپولیســی ها گفتــن کــه 
دوست داشــتن ناصر حجازی در تیم شــون بازی 
می کرده، در صورتی که ناصرخان خیلی سال های 
پیش بازی می کرده و بعیده این افراد، اصا و بازی 

اش  رو دیده باشن.
* من یکی از طرفدارهای اســتقال هستم اما نه 
دو آتیشه. از نظر من، چند ساله که کیفیت بازی ها 
خیلی اومــده پایین و بیشــتر تیم ها به جــای بازی 
درگیر دعواها و کل کل های بیرون بازی هستن. 
البته فکر می کردم این فقط نظر من باشه 
که با خوندن پرونده زندگی سام، متوجه 

شدم خیلی ها  با من موافقن.
* چرا در زندگی سام از مشکات معلوالن 
به بهانــه روز جهانی معلوالن ننوشــتید؟ 
نکند که شــما هم ما را فرامــوش کردید؟ 

دلگیر شدم ازتون.
* این ســوال کــه دوســت داشــتی کدوم 
بازیکن حریف در تیم محبوبت بازی کنه رو 
باید از بازیکن هایی می پرسیدن که در هر 

دو تیم بازی کردن.

     از کاهش آلودگی هوا تا سالمت جسمی
دوچرخه سواری دارای فواید بسیار زیادی است. به 
همین دلیل در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان 
به اســتفاده از دوچرخه تاکید می شود و بسترهای 
مناسب برای آن فراهم شده است. دوچرخه سواری 
به عنوان یک ورزش هم به سامت جسمی و روانی 
افراد کمک می کند و راهی برای کاهش آلودگی، 

اتاف وقت و انرژی ناشی از ترافیک است.

  افزایش توانایی مغز، اعتمادبه نفس و ...
دوچرخه ســواری بــه ویــژه بــرای دانش آمــوزان، 
مزایــای روان شناســانه بســیاری دارد. مطالعه ای 
در ســال ۲۰۱۳ نشــان داد که جریان خون مغزی 
افراد حین دوچرخه ســواری تا ۲۸ درصد افزایش 
می یابد و ایــن افزایــش در برخی بخش هــا به ۷۰ 
درصــد هــم می رســد. نه تنهــا ایــن، بلکــه جریان 
خون در برخــی بخش ها حتــی پــس از ورزش هم 
تــا ۴۰ درصد باالتر باقــی می ماند و ایــن به معنای 
افزایــش قــدرت مغــز اســت. در ضمــن و به طــور 
کلی، دوچرخه ســواری ســامت ذهنــی را بهبود 
می بخشد. کاهش افسردگی، اضطراب و استرس 
که در بین دانش آموزان رایج است، از دیگر مزایای 

دوچرخه سواری است.

  فرهنگ سازی دوچرخه سواری باید از کودکی 
آغاز شود

فرهنگ ســازی برای دوچرخه ســواری در راستای 
حفاظــت از محیط زیســت، کاهش آلودگــی هوا، 

افزایش سامت جسمانی و روانی افراد و ... باید از 
سنین کودکی و دوران مدرسه آغاز شود. در این بین، 
یک حرکت موثر در جهت اصاح سبک زندگی نیاز 
است تا دانش آموزان و معلمان به استفاده از دوچرخه 
در مسافت های کوتاه و امن تشویق شوند و دوچرخه 

جایگزینی برای سرویس مدارس شود.

  

ترویج این فرهنگ باید جدی گرفته شود

با ترویج فرهنگ دوچرخه ســواری، افراد در این 
دنیــای تکنولوژیــک و دیجیتال کــه باعث صرف 
وقت زیــاد پــای گوشــی و کامپیوتــر و بازی های 
رایانــه ای می شــود و پیامــد این ســبک زندگی، 
تنبلی، خستگی، چاقی، افسردگی و ... است، به 
سمت خودمراقبتی و افزایش تحرک و سامتی 
ترغیــب می شــوند. البته بــرای اثربخــش بودن 
فرهنگ ســازی الزم اســت کــه ســازمان هــای 
مربوط، تولیدکننــدگان دوچرخه و ... همکاری 
کنند و در آخر، اطاع رســانی و تشــویق مدارس 
در جهت اجرای چنین طرحی به کار گرفته شود.

مخاطب گرامــی، مصرف 
داروی ضد افسردگی برای 
افرادی تجویز می شود که 
دچار افســردگی متوسط 
یا شــدید هســتند و معموال همراه اســتفاده 
از دارو، روان درمانــی هــم تجویز می شــود. 
همان طــور که ماحظــه می کنید حــدود ۷ 
سال از شــروع مصرف داروی ضد افسردگی 
در شما می گذرد ولی مشکل، هنوز ادامه دارد 
و مصرف دارو به تنهایی فقط عایم را تا حدی 
کاهش داده اما درمان کامــل اتفاق نیفتاده 

اســت بنابراین نیاز به مداخله روان شناختی 
دارید.

 ریشه افسردگی تان چیست؟
به نظر می رسد یکی از مســائلی که باید به آن 
بپردازیم، انگیزه شــما برای رفتن به سر کار و 
ارتباط با دیگران اســت. پی بردن به ماهیت 
دقیق مشــکات شــما برای ما آسان نیست، 
به این دلیل که ریشــه افسردگی شــما برای 
ما نامعلوم است. معتقدم زمانی می توانید از 
بیکاری رها شــوید که افسردگی تان برطرف 

شده باشد. در ادامه راهکارهایی برای مقابله 
با افسردگی پیشنهاد می شود.

 درگیر انزوای اجتماعی نشوید
بــه اعتقــاد روان شناســان یکــی از دالیــل 
افسردگی، انزوای اجتماعی است. اگر جویای 
کار هستید، نباید در خانه محبوس باشید. از 
والدین یا اطرافیان تان بخواهید صبح ها شما 
را وادار کنند تا منزل را ترک کنید. این اتفاق 
باعث می شود ناخودآگاه به دنبال کار باشید. 
فراموش نکنید شما یا باید مشغول به کار باشید 
یا جویای کار. همچنین این کار باعث می شود 
به جمــع دوســتانتان بپیوندیــد و از تنهایی و 

افسردگی خاص شوید.

 با افراد موفق معاشرت کنید
آیا اطراف شــما افرادی هســتند که مــدام از 
ناامیدی حرف می زنند و بذر یاس را در وجود 
شــما می کارند؟ راهنمای شــما و مشــاوران 

شما چه کســانی هســتند؟ آیا دوستان شما، 
خودشان افراد موفقی هستند یا خیر؟ شروع 
برخی فعالیت هــای جدید باعث می شــود تا 
با افراد تازه ای آشــنا شــوید. زندگی کردن و 
معاشرت با افراد شــاد و موفق، این احساس 
را به شما منتقل می کند و روحیه شما را تغییر 

می دهد.

 کاری کنید تا حال تان بهتر شود
به فعالیت هایی بپردازید که باعث می شــود 
هنگام انجام آن ها، احســاس خوبی داشــته 
باشــید. به یاد بیاورید قبا چه فعالیت هایی 
انجــام می دادیــد کــه از آن لــذت می بردید؟ 
االن هم می توانیــد آن ها را از ســر بگیرید. به 
طور مثال اگر احساس می کنید گوش دادن 
به موســیقی، رفتن به مهمانی، خوردن یک 
غذا یا تماشای یک برنامه تلویزیونی برای تان 
لذت بخش است، آن را تکرار کنید تا حال تان 

بهتر شود.

زمانی که در یک روز برای این 
فعالیت اختصاص می دهید

زمانی که در طول هفته 
اختصاص می دهید

شرح فعالیت

 2 دقیقه، در روزهای کاری

 )با فرض پنج روز کاری(
10 دقیقه در طول هفته

زمانی که پیش هم نیستید، هر روز دو دقیقه وقت صرف کنید و به همسرتان پیامی بدهید یا مکالمه کوتاه تلفنی داشته باشید. 

در این پیام و مکالمه حالش را جویا شوید و از برنامه های او برای آن روز بپرسید. )سفارش خرید و یادآوری مسئولیت ها شامل 

این فعالیت نمی شود(

 20 دقیقه، در روزهای کاری

 )با فرض پنج روز کاری(

 یک ساعت و چهل دقیقه 

در هفته

زمان بازگشت به خانه و در زمانی که همسرتان خانه است، از همسرتان در باره  کارهایی که کرده، سوال کنید و از 

 فعالیت های خودتان تعریف کنید. )گله و شکایت شــامل این موارد نمی شود. فعالیت های خودتان را توصیف کنید

 اما شکایت نکنید(

35 دقیقه در هفته5 دقیقه، هر روز هفته

از بین کارها، فعالیت ها، رفتار، گفتار و ظاهر همسرتان موضوعی پیدا کنید و شروع به تعریف و تمجید کنید. خوش تیپ شده؟ 

غذای خوشمزه ای پخته؟ با بچه ها بازی کرده؟ موهایش بعد از شانه خوردن، خوب ایستاده؟ مشکِل پیش آمده با همسایه را 

خوب حل و فصل کرده؟ تعریف های شما می تواند تکراری باشد اما سعی کنید تمام روزها مشابه هم نباشد.

35 دقیقه در هفته5 دقیقه، هر روز هفته

به همسرتان ابراز احساسات کنید، به او بگویید دوســتش دارید، او را در آغوش بگیرید و نگاه محبت آمیز داشته باشید. 

برای نمایش دوست داشتن، الزم نیست دنبال خرید هدیه باشید، بیان زیبا و رفتار دلپذیر هم در این زمینه کارامدی 

باالیی دارد. 

2 ساعت در هفته2 ساعت در یکی از روزهای هفته

به مدت 2 ساعت با همسرتان فعالیت مشترکی را انجام دهید. ایده آل آن است که در این دو ساعت فرزندان تان حضور نداشته 

 باشند. فیلم دیدن دو نفره آخر شب، پیاده روی دو نفره صبحگاهی، آشپزی دو نفره، بازی با PS5 دو نفره و . . . 

خالصه هر فعالیتی که هر دوی شما دوست دارید و می تواند برای دو ساعت شما را مشغول کند، برای این بخش مناسب است.

خیلی از مواقع زمانی که صحبــت از برنامه ای برای بهبود رابطه 
همسران می شود، افراد ایده های محدودی به ذهن شان می رسد. 

ایده هایی که بســیاری از مواقع هزینه  مالی به دنبال دارد، وقت زیادی 
می طلبد یا شامل رفتارهایی است که انجام آن ها دشوار است، اما واقعیت این است 

که بهبود رابطه همسران و تقویت صمیمیت بین آن ها می تواند به روش های ساده و آسانی هم انجام شود. 
در این مطلب سراغ ایده پیشنهادی یکی از معروف ترین روان شناسان در زمینه روابط زوج ها رفته ایم. 
»جان گاتمن« روان شناس معروفی که سابقه 50 ســال مطالعه و کار با موضوع رابطه همسران را دارد، 
ایده »پنج ساعت جادویی« را چند وقت پیش مطرح کرده است؛ ایده ای که با اجرای آن می توانید رابطه 
خود با همسرتان را بهبود بخشید. ایده پنج ساعت جادویی، انتظار کار پیچیده ای از شما ندارد. اساس 
آن این است که شما در طول هفته، پنج ساعت زمان برای بهبود رابطه با همسرتان اختصاص می دهید. 

جدول زیر می تواند درباره نحوه تقسیم بندی این زمان اطالعات الزم را به شما بدهد. 

ارسال سواالت 
 
به صفحه خانواده

پیامک :

 2000999

تلگرام:

09354394576

انتشار ویدئویی از دانش آموزان اسپانیایی که همراه معلم شان با دوچرخه به 
مدرســه می روند، بازتاب زیادی در شــبکه های اجتماعی داشته است. گفته 
شده این اتفاق که توســط دانش آموزان شهر بارســلونا رقم خورده، بخشی از 
پروژه ای است که جایگزینی دوچرخه به جای ســرویس مدارس را در اسپانیا 

دنبال می کند. آیا این پروژه از منظر روان شناسی توصیه می شود؟

شبکه های 
اجتماعی

رمیسا ایزدپناه|   کارشناس ارشد روان شناسی

هربار با دوچرخه، برو به مدرسه!
 اجرای پروژه رفتن دانش آموزان در اسپانیا به مدرسه با دوچرخه 

به جای سرویس مدرسه، چه مزایای روان شناسانه ای دارد؟ 



   جریمه واکسینه  نشده ها و کروانیی ها از نیمه آذرماه
واکسن  نزده ها: بندازین اول دی که حقوق گرفته باشیم!

   یوسیف عضو هیئت رئیســه مجلس: افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در زمان همه گیری کروان غیرقانوین بود

مسافران: عه خوب شد به موقع گفتین!

   قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی الزم االجراست
مردم: آخ جون، همینو کم داشتیم!

4

طنز و سرگرمی

 زندگی سالم
  یک شنبه 

  ۱۴ آذر  ۱۴۰۰    
 شماره 2۰38

دقيقه
30

متوسط

4 5 6 1
6

3 4 1 7 9
5 7

9 5
5 9 8

1 8 2 6 7
5

2 9 5 6

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.

598762341
216348957
743951268
129635784
675489123
834217596
387526419
462193875
951874632

458739261
971862435
623415879
547298613
819643527
362571948
185326794
736954182
294187356

باهوش 9. کالم صریح 10.تپه- یک ســرده از تیره گل 
 میمونیان- عالمت فعل اســتمراری 11. گلى زینتى- 

بانى 12.  دیکتاتور رومى

جوهــردان  خــون-  انعقــادی  عمودی:1.عامــل 
 .3 پختــه  چغنــدر  جمــع-زردک-  عالمــت   .2
از به پــا کردنــى هــا- نــام دیگــر رودخانه ســند- هدف 
فوتبــال 4.واحــد انــدازه گیــری- دســت عرب-عادت 
5. بــرج تاریخــى در ســواد کــوه- دومیــن شــهر بزرگ 
جمهــوری چک 6.پدر- وســیله نخریســى- مــو  7.تکه 
پارچــه کهنــه- معدن-کله پــز  8.واحد ســنجش طول 
در آمریکا-مجموعــه تلویزیونــى بــا بــازی امیرحســین 
رســتمى 9.ســختى- تکــرار حــرف- آلبومــى از حمید 
عسکری  10.حرف درد-آبرود-طرف 11.شهر صنعتى 

آلمان- جدید- 
فلز تمــدن12. 
درنــدگان  از 
جنگل- نوازنده 

عصر ساسانى

افقــی:1. لقب امــام محمد غزالــى 2. جزیــره هرمــزگان- داروی ضــد عفونى زخم 
هــا 3.گوشــت آذری- ربانیــت- بــاالی فرنگى 4.حــرف نــدا 5- برانگیختن-رســم 
6.از بخش هــای اوســتا- تن پــوش حمامــى 7. نــگاه- تک گویــى 8.هســتى-آبزی 

افقی: 1. موج رادیویى- جایزه ســینمایى 2.آنى- حرف فاصله رســان-در امان 3.پول 
ســامورایى- زهرابه میکروب هــا- تایید بیگانه 4.خــوراک کفش- ایــزد 5.آالله زهری-
آب ترکى 6.به جا آوردن-کاغذ مصریان باســتان 7.هوای تاریک و روشــن- انســان 8.از 

برونتــه هــا- هم جوش9.فرزند پســر- پارچــه گیاهى 
10.قیمت بازاری-کاتالوگ-عظیم11. لقب آمریکا- 
جدید- سرپرســت 12.آبگیــر- معادل فارســى کورن 

فلکس

عمودی: 1.کشتى- نوعى زغال 2.ذره باردار- شهر 
خروس- بصیر 3.سر بى مو- سربازخانه-مظهر طبیعت 
4.قصد-کوبنــده مطبخ-ارزش 5.تکان-آب شــرعى 
6.قایق روســى-جزئى از موتور 7.نوعى ورزش – فتنه 
8. تصدیــق عموســام- خــدای بابلــى 9.رژه- صفحه 
هدف گیری- طریقه 10.لقب ســالطین پیشدادی- 
مرکز انرژی منظومه شمسى- عالمت جمع 11.آرزو- 

سوی دیگر- حلق 12. دوران تحول اروپا- وراثت
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حلجداولومعماها

می خواهیم کاشی بعدی را پیدا کنیم. کدام 
گزینه مناسب آن است؟

تستهوش

جدولمتوسط  |  8108جدولسخت  |  1314

تاپخند

تیترخند

 هرجا می رم برای مصاحبه با لگــد پرتم می کنن بیرون، 

این که آدم بدونه مصاحبش قراره از کدوم شبکه پخش بشه 

حرف بدی نیست که!

  یکــی از دالیلی که باعث می شــه از دکتر پوســت نتیجه 

نگیرم استرس هزینه ها شه.

هر بارونی كه میاد یک  گیگ حجم اینترنتم صرف استوری 

دوستان می شه!

  امروز موقع بیرون اومدن از خونه همون اشــتباهی رو 

کردم که ناپلئون موقع حمله به روسیه کرد و سرمای هوا رو 

در نظر نگرفت.

»های های« بخند و »ِهرِهر« گریه کن 

ســالم خدا قوت، زندگى پیچیده اســت ها، به سوژه های 
خنده دار دیروزت ِهرِهر مى خندی و به  یاد خاطرات بامزه 
قدیمى،  های های گریه مى کنى. مثاًل یادتونه بچه بودین 
مامان ها کتلت درســت مى کردن یک کتلت کوچولو هم 
برای شما درست مى کردن؟ االن نباید به یاد اون خاطره 
شیرین گریست؟ نه فقط چون خاطره نوستالژیکى رو مرور 
کردیم، بلکه به  این دلیل که چند وقته کتلت هم نخوردیم. 
یکــى از خاطره هــای گریــه دار خــودم مربوطه بــه ورزش 
ســوارکاریه، خیلى گریه مى کردم، چون بچه های فامیل 
که سوارم مى شدن خیلى سنگین بودن. ولى االن به  این 
خاطره مى خندم. من خودم یک خاطره خنده دار دارم که 
در لحظه گریه دار شد. رفیقم پیام داد 50 میلیون قرضى 
داری؟ خیلى حس خوبى بود که رفیقم اون  قدر منو پولدار 
فرض کرده که 50 میلیون قرضى مى خواد. اما در همون 
حال که داشتم به  خودم مى بالیدم پیام بعدیش رو دیدم که 
گفته بود: »عه ببخشین اشــتباهى به تو پیام دادم«. حتى 
نذاشت 5 دقیقه حس خوب پولداری رو داشته باشم. االنم 
مى خواین از این روزهای گریه دار کرونا یک خاطره خوب 
داشته باشین ماسک بزنین، یک درصد به  خاطر سالمتى، 
99 درصد برای این که دماغ تون معلوم نشــه. چند ســال 

دیگه به همین خاطره مى خندین.       

حل جدول شماره  8107 حل جدول شماره1313   

اعــداد یــک تــا 5 را طــوری قــرار دهیــد کــه 
معادله های داده شده تکمیل شود.

هوشمنطقی

اینطورکی

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

7 6 3 4
2 1

8
2 5 7

6 8 3
4 2 9

3
7 5

5 1 7 4

دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

بازیریاضی

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشــید، می توانید رمز 5  رقمی مخفی شــده را بر اساس 
داده های باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

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

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.

سه حرفی: آهن، آیه، دوا، دین، دیو، دیه، ندا، نوه، وان، هند، یاد و ...
چهار حرفی: دانه، دایه، دنیا، دهان، نوید و ...

پنج حرفی: ادویه، آینده، دیوان، ناهید
شش حرفی: دیوانه

اطالعات عمومی:1. 29سوره 2. آرژانتین

تســت هوش:با توجه به نحــوه چرخش مربع و نیز نقطه ســیاه رنــگ، به راحتى 
مشخص مى شود پاسخ صحیح، گزینه 2 خواهد بود.
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شش رقمی: 

   549876 – 397216
267395 - 789452

سه رقمی: 

  739 – 634 – 826
213 - 492 – 728

چهار رقمی:

   5938  –  7635
8365  -  9348

پنج رقمی: 

   74519 – 32465
28341 - 58973
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عددیاب

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

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

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

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

اطالعاتعمومی

اینکیه؟

چه سخت!

اختالف تصاویر:هوش منطقی:

ســالم خب جالــب بود کــه همه 
داریــوش فرضیایــى رو درســت 
تشــخیص داده بودنــد اما خیلى 

ها نوشــته بودنــد عمو پورنــگ. به 
خاطر افزایش اعتراض ها به راهنمایى هایى که برای 
تشخیص کاریکاتور مى کنیم این بار قصد داریم هیچ 
راهنمایى نکنیم و شما رو به چالش بکشیم. خب بریم 
سراغ مسابقه این هفته که یک چهره معروف تلویزیونى 
است. شــما باید تشــخیص بدین این کاریکاتور به  هم 
 ریخته چاپ شده کیه و اسمش رو تا ساعت 23 شنبه 
هفته بعد برای ما به شماره 2000999 پیامک کنین.

ارتــــباط با ما

پیامک 

2000999

شبکه های اجتماعی

09354394576

پیشنهاد و انتقادهای خود را درباره 
 مطالب طنز

  بازی ها 
 و  سرگرمی های این صفحه 

با ما در میان بگذارید
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